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פרק לכתובים*
[א]  )6לרור סזסור נאום ה' לאדוני שבלימיני (תהליםקיא) .זש.ה
אך צדיקים יורו לשטך [ישבו ישרים( את פניך] (שם קםיר) )3 .יתברך
שטו של הקביה ,האיך הוא טחבב את ישראל שאינו דן אותן עד שטושיב
את אבותם אצלם ,שנאמר ישבו ישרים את פניך (שם  ,(awשאין טידותיו
במדת בשר ורם ,נ) ב"ו שמוליך את בנו לבית הספר והסופר עוטר ומבקש

להכות את בנו מפני שברח ,וכל זטן שאביו עומר שם ,אינו סכה אוהו
בפניו ,כרי שלא יבקש עליו ,אבל טשילך לו בא וסכה אותי ,אבל הקב"ה
אינו כן ,אלא כשיבקש לדון את 'ישהאל על סק שחטאו ,הוא מושיב את
אבוהם אצלן ,נדי שבשבילם יתטלא עליהם רחמים ,שנאמר ויתן ה' אוחס
ג כג) .בוכוח סי ,למען בריתו וגוי (שם שם),
[ירחפם ויפן אליהם] (סבי

וכן סשה אומר לא ירפך ולא ישתיתך (רברים ד לא) ,לא ירד לבור שחת,
בזכות סי ,ולא ישכח את בריח אבותיך (שם שם) ,לכך נאמר שב לימיני*
וכן את מוצאבימי רוד כשמנת אתישראל ,הלך הטלאך להשחיתן ,שנאסר
וישלח האלהים סלאך לירושלים להשחיתה וגו' (רה'א כא סו) ,סיר הלך
לו הסלאך וישב לו בהר הטוריה ,ואטר לפניו רבש"ע וכור טה שההנית
ברית עםסי שהעלה את בנו על ההר הזה ,שנאסר ויקרא אברהם שם
 .ההיד (ובהשחיה) [וכהשהיה]
המקום [ההוא ה' יראה] (בראשית כביר)
ראה ה' וינהם על הרעה (רה'א כאטו) ,טה ראה ,ראה טה שאטר לאברהם
(ה') [אלהים] יראה (בראשית כב ח) [כיון שראה אותו טקום סיד וינחם
ה' ,כענין שנאטר]וינהם ה' על הרעה ,וכן דור אוסר כי זכר את דברקרשו
וגו' ויוצא עסו בששון ברנה את בתיריו (תהלים קה סג וסר):

פרק לגאהורה.

הדברים האלה .והאלהים נסה וגו' (בראשית
[א] )6יי
היאאחח
י בריתי ומוצא שפהי לא אשנה (תהלים פט לה),
לל
כב א) ,זש'ה לא
איזה ברית ביום ההוא כרת ה' את אברהם ברית (שם טו יה4
והאיך לא אחלל בריתי ,אם שוחמו הוא ליצחק  )3אף הטלאכים נתכנסו
הערותותקונים
[פ"ל] )6ייינ
ן מיטור זש"ה צרימת .לא מצאתי המקהה  )3יתכרך שמו של nwapn
י בא ויאה כטה הוא חיפתו של הקנשה שטחככ את
א"
האיך הוא סחבם את ישראלכו .,בג

ן אוחםכוי .ג) גשר ורם שמוליכי את בגו לבית הטפר
ישראל כשחוא רוצה עין  bh1Wאיווי
כו' .בכ"י הני' כך טרש בשר ורם כששלין .את בנו לבית הספר",ין "רב רשאי ליסרו בפניו,
אגל כשילך לו ,הוא טכס אותו וטימרו ,והקב"ה כששיאל "ומאים "וא טושב אבוהם אצלם
כנגרם ,ורן אותם שניחם שם ישגו ישו,ם וגוי וכל כך למח ,כני שיבקשו רחמים עליהם,

ירחטם 1ג,'1
התירויחן
~
n
יs
נפלw
)
6
י אחר הרירים האלה  a'wtלא אחלל בריתי ,לקוח מן תנחומא הקרום
]
א
ייה
וירא אות ס' ושם בהערת רירפעיותי מונא בילקופ תהלים רמו תת.ס
 ,רזה לא אחלל בריתי
בשם התנחוטא1 ,כ 1מן טשל לטה הדגר רומה מובא בילקוט וירא רט צ 1.כשם התנחוסא
י  W~lbנאגרת בראשית פל'א בקצת חופפות ,והמשל שלפנים בתנתומא הובא
והעירותי ג"ככ
ניכ באמנכשינויים,ויה עשה הסמדר האחרון "ותכמצונו )3 .אף הטלאכים נתננסווהי' בוכיפ

ע6

אנדת בראשיהפרקל"א

והי' בוכים ,שנאסר הן אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון (ישעי'
לג ז) ,התחי 15אום' רבש"ע נשסו ממילות שבת עובר אורת
י רגלים ,היכן שכחוב בהן ויאסרו
(שם שם ח)י אם שוחטו הוא היכןעיל
אליו בני ישראל' במסילה נעלה (במרבר כ ים) ,נשמו טסילות ,הלא הפר
ברית ,היכן הוא הברית שהתנית עטו אסרה לו כי ביצחק יקרא לך זרע
(בראשית כא יב) ,אמר להן הקב"ה חייכם ,לא אחלל בריתי ומוצא שפהי
לא אשנה ,שאסרתי לו קח נא את בנך וגו' (שם כבב) ,והאיך אני מקיים
שתיהן ,ג) טשל למלך שאטר לאוהבו טתאוה אני לראות טווס על שולחני,
הלך אוהבו סיד והביא את הטווס והעטירו על השלהן ,רץ להביא את
הטאבלת לשוחטו ,צווח המלך ואטר לו מה אתה עושה ,וכי כך אסרתי
לך ,מתאוה אני לראות  )7טווס (פא"ווו בלע'ז) על שולחני שחוט ,אלא

הפר ברית

עומד ,ועל שהבאת את המכין הרי ס) פאסין (פאז"אן בלע*ז) לפניך ,שחוט
אותו תחת הטווס ,כך אמר הקב"ה לאברהםהתאויתי ליצחק יחירך לראותו
על הר הטוריה והעלהו שם לעולה ,כיון שהעלה .אותו שם ,וישם אותו על
המזבת סטעל לעצים (שם שםי)
 .ו) א"ר חנינא מהו ממעל ,שעשה את
המזבה מכוון כנגד כסא הכבור ,שנאמר שרפים עומדים ממעל לו (ישעי'
 1ב) ,למעלה מן המזבה ,ז) שלת ידיו ונטל את הסכין לשוחטו ,שנאמר
וישלח אברהם את ידו ויקח אה המאכלת לשחום אה בנו (בראשיה שם
שם) צוות הקב"ה ויקרא מלאך ה' [וגו'] מן השמים וגו' (שם שם סו)
ומפני שהבאת אה המאכלת לשחוט אותו ,הרי לפניך את הבהמה שהום
אוהה תחת בנך ,סיר וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל וגו' (שם שם

הערות ותקונים
כו' .זה ליתא בתנחוסאועיין ב"ר פנ"ו אות ח' ובכ"י טן .אגיב הלשון משתה קצת ונך איתא
שם .ועתה אתה אומר קח נא את בנך וגו' ומלאכי השרת בזכין פטר ,שנאמר מלאכי שלוס
סר יבכיון ,ואם תאסר שמא .שוחטו מה תהא גוזר על אותן שעתיר'ן לגרוא טמנו ,פתחו
סלאכי השות ואסרו לפניו רבש"ע אם שוחט אברהם את יצחק גנו נשמו מסילות שבת עוגר
ך גני האוטות הפיר ברית ,איה ברית שכרת עם אברהם ואטר לו כי ביצחק
אורח ,ויאסרואיי
יקרא רך זרע ,פתח הקב"ה ואטר חייכם לא אהלל כריתי ,שכיתי עם אברהם ואסרתי לו
לזרעך וגו' ,וטוצא שפתי לא אשנה ,שאמרתי לוכי ביצחק וגוי אלא מהפגתי חשבתי .וצ'וי
צויתי ,ורוצה אני להראות עופו ,לפיכך אטרת' לאברהם התאוית' לראות את יצחקיחידך על
הר הטוריה ,כו' והטשל שהובא לסנינו חסרשם.נ) טשל למלך ,הנאתי לעילכי משונה המשל
גתגחימא ושם במקום רוצה אני לראות ט11ס על שולחני ,נאמר שםתיניק על שולחניעיין
תנחוטא וירא הערה רי"ר .ו) טווס ,ה"ר מנחםרי לונזאנו הביא פאוון בלען .נכון להגיה
פוואן בלען והיא המלה יו( 1~40פפוי) ס) פאסין ,הרמר"ל הביא פאזאן בלע*ז .והיא הסלה
המורגלת גררז"ל פטיתי  l~asatlעוף נהג -חשוב ועולה עלשלחן מלכים ,ומזה בסררש רב"ט
י כטה פסימי .ובתנחומא
פיז הרנגול או  It'Dbאו טוום ,וכן בבס פ"ע כטה טאלין איתל
הקדום תולרות אות כ"ג שואל אני את פסיאנון  tn~pwבו ,וכרפים ווילנא ואח"ם בכל הרפוסים
נשתבשה המלה ונרפס בטעות מאפין ,ונעבור זה  ttpbהיה כירי שכתבתי בתנחוסא שם
הערה רי"ר שהבאתי לשון אגרת בראשית סווטין שהוא מלשון ותור וסוס ('רטיי חי ז') והוא
כגי ,המופעתי אבל בשת' ינות נאסר.לנכון פאסין .ו) א"ר חנינא סה טמעל כוח זה לקח
אאותס"אאבלהמסררהוסיף שם האשר,ליהאנתנחוסא,ונליטןאג"גא"רחנניה.ו)שלח
סתנחשאייר
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יג) ,אטר לו כשם שעשית כד ,קרבן ראשית שאם מצוה את בנך כך אני
מצוה ,שנאמר ויקרא אל סשה ונו' דבר אל בני ישראל וגו'( .הרי הבהמה
לפניו) מן הבהמה סן הבקר טן הבקרוטןהצאןתקציבו את קרבנכם (ויקרא
א א ב) ,וכך שנו רבותינוה) אשר לא צויתי (ירם".ולא),ליפתחלהקריב את
בתו .ולא דברתי (שם שם) ,לפלך מואב שיעלה את בנו על החוסה ,שנא'
ויקח את בנו הבכור [אשר יטלוך תחתיו ויעלהו עולה על החופה] (ם*ב
ג כז) ,ולא עלתה על לבי (ירסי' שם) שישתפ אברהם את בני אע"פ
שצויתי אותי בפי ואמרתי לו קת נא וגוי (בראשית כב ב) .אלא בלבי לא
עלתה שישחומ אותו ,לפיכך לא אחלל בריתי ונו'ן [גנ] ד"א והאלהים
נסה את אברהם ס) זש'ה הלך ילך ובכהונו' (תהלים קכ*וו) ,הלך ילך זה
אברהם ,כאשר אפר לו לך לך אל ארץ הסוניה (בראשית כבב) .ובכה,
למה בוכה ,בלבו היה בוכה ,אתמול אסרלי הקב"ה כי ביצחק 'קרא לך
י לך שוחפו ,נאמן הוא עלי ומצאת
ורע ונוי (שם כא יב) ,ועכשיו אמר ל
את לבבו נאמן לפמך (נהטיה ם ח) ,והי' מהלך לעשות רצון הקביהוטושך
ביצחק[ ,כם'ש] נושא טשך הזרע (תהלים שם) ,כיון שאמר לו אל תשלח
ידך (בראשית נב יב))',חזרו בשלום לבתיהם ,וישב אברהם.אל נעריו וגף
(שם שם יט) ,התהולם אום' בוא יבוא ברנה נישא אלומותיו (תהליט שם),

"שב עצמו נאלם והרש ושתק ולא אסר דבר ,שנאסר ואמ כחרש לא
אשמע ונו' (תהלים לה יר) ,לכך נאפר בא יבק ברנה נושא אלוטותיו :
)),ד ".א והאלהיםנסה .זש*ה תשהיולא התמהמתי לשטורטצותיך(תהלים
[ג]"ס
זה אברהם שהיה הולך בסהרה ,לא כשם שהיה לוט בן אחיו,
קיט
[שכתוב בו] ויתטהמה ונו' (בראשית יט פו) .אבל אברהם השהי ילא
התסההי ונו /כיון שאם'לו קח נא (שם כב ב),סיד השכים אברהם בבקר
והיה מהלך ,ולא ראה כלום יום א' והלך וישב  ,15שוב השבים יום בי
ולא ראה כלום( ,משאמר)[מה שאטר] לוינ)על אתרההרים (האלה) אשרוגו'
(שם שם) ,בשלישיי ראה לשכינה עוטרה בהר ,שני ביום השלישי יישא
אברהם את עינוו וירא את הטקום מרחוק (שם שם ר),יג)נאמרכאן סרהוק
ונאסר להלן טרחוק ה' נראה לי וגו' (ירם" לא ב)',ו) ולטה ביום השלישי
העתת ותקונים
יח תטל את הסכין לשוחפו ער וכך שפז רכותינו הוספת הספרר .ח) וכך שנו
רבותינו .הנחוטא שם אות מי וע"ש הערה רפ'ז ,וככ"יטן אג"ם הטלות וכך שנו רבותינו ליתא
והמי שם והוא שאסר הקכ,ה עפ"י נביא אשר לא צויתי ומי .ט) ד"א והאלהים נסה את
אברהם וש"ח הלך ילך ונכה .הנחוטא שם חרא אות לוט באיזה שימיים והעירותי שם בהערה
רייב סמא באג"ג פל"א אות גי ויש לתקן הלשון ע.פ התנחומא שלפנים .י) חורו בשלום
לבתיהם ,נחי משעה הנוחטא וחרו בשלום שניהם לגחיהם ,ההחילו נעריו אומרים 3א יבא
ברנה וגוי ,והוא שאמר להם שכו לכם פה וגוי ולשוגה אליכם ,בשרן שישובו אליהם בשלוט
ע"כ )6' .ד"א זש"ה חשתי 1ג ,'1זה אענו במחוטאוהסקורלא מאתי ,ינ)על אחרההריס האלה,
מלת האלה הסגרתי וכן הוא כרפוס חילנא בפעית .יג) ניאסר כאן מרחוק תאסר להלן סרהוק
הי נראהלי'זה ליתאכציי .ע) ולטה מ"מ השלישי ולאסיר כוי ,נחי הגי' משונה ולמה-כיוס
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ולא סיר ,אלא אסר הקביה כדי שלא יאסרו אומות העולם ספני יראה הקריב
אברהם את בון ,כשנגלה הקב"ה לו ,טיראתו נטל דעהו הימנו והלך והקריב
את בנו ,שאילו איחר שעה אחת היה חוזר בו ,לפיכך אמר הקב"ה יעשה
שלשה יסים טצטער ,ומבקש את המקום ,כדי שידעו הכל שכדעתו ובאהבה
הקריבו ולא חזר בו ,הה'ר ביום השלישי וגוי ,כיון שבא לשוחטו מיד
נכטרו רהטיו של הקררה ,וציוח אל תשלה ידך וגו' (בראשיה כב יב)*
סו) א"ר אבין בשם רבי חלקיה,ט ),פפש לבם שלשקרנין ,שהןאוסריםישלו בן
להביה ,ומה אם בנו של אברהם כשראה שבא לשוחטו ולא יבול לראותו
בצער ,אלא סיר צווה אל תשלח ידך אל הנער וגו' (שם שם) ,ואילו היה
לו בן ,היה טניתו ,ולא היה הוא הופך את העולם ועושה אותו תהו ובהו,
לפיכך עלסה אומר יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו (קהלת ד ח)
ומפניחיבתן שלישראל קראאוהןבנים ")שנאמרבניבכורי ישראל (שטות דבב):
פרק ל"בנכיאימ*
[א]  )6ואלה הגוים אשר הניח ה' לנסות בם את ישראל (שופטים
נ א)* זש"ה אל תהרגם פן ישכחו עסי הנעימו בחילך והורידמו מגיננו ה'
(תהלים נם יב) ,סיום שנגלה הקב"ה למשה ,לא נראה לו אלא ביד טלאך,
שנאסר וירא מלאך ה' אליו בלבת אש וגו' (שסות ג ב) ,נ) זה מיכאל
באיהה שעה היה משטר את סשה וישראל בים ,שנאמר ויסע סלאך
האלהים (שם יד ים) .במצרים וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים (בטדכר כ
טז) ,וכיון שבאו במדבר ועשו אותו טעשה ,פיסל פשה את הסלאך ולא
בקשו ,ולא עור אלא שאסר לו הקביה השסר ספניו ושמע בקולו ונו'
(שסות בג כ) .ביון ששם; משה כי לא ישא לפשעכם (שם  ,(DWהתחיל
אוטר ולמה לנו להניח מי שכתוב בו מי אל כמוך נושא עון ונו' (סיכה ז
יח) ,וליטול סי שכתוב בוכי לא ישא לפשעכם ,אמר לו אם אין פניך
הולכים וגוי (שסות לג סו) .אסר לו כך אני עושה ,פני ילכו והניחותי לך
(שם שם יד) ,וכל זטן שהיה טשהקיים ,לא היה לו רשוה למלאך ליראות,
עד שעטד יהושע ביריחו ונגלה ,שנאטר ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא
עיניו וירא והנה אישעומד לננדו וגו' כי אני שר צבא ה' (יהושע ה יגויר).
הערות ותקונים

השלישי ולא ביום  titewinכרי שלא יאסרו אוטות העולם ,מר"ג יראה שהטילו ,שאטר לו
פתאום קח נא את בנך ונו' ,לפיכך הקריב את גט ,לכך רמליהו שלשהיטיס לילך לכאן
ולנע ,ער שיגררו מחשכותיו בתוך לבו של אברהם ופתה ואסר כשראה את המקוט טרחוק.
ח  npSהטאביח לשוחפו ,באותה שעה כבמרו
מרחוק הי נראהלי וגו; וכיון שהגיע לטיו
של  ntapnואמר לו אל תשלחיזךונוי .סו) א"ר אבין גשם ר' חלקיה .לא ארע אנה
רת
מינוכר  laeeולא נמצא גלל ר ,אנין שיאסר גשם ר ,הלקיה~ ,נדפוס ו~ארש~י נשטה גל
טצא
,
ה
ז
ה
,
ם
י
נ
ר
ק
ש
סי) טפש לבם של
המאמר
כשתי ירות טפש לבם של נקרנים ,יו) שני בנ בכורי
"הראל .בכ"י הניא ע:ד ואוסר שלה גני ויעבדוני ,ואומר בנים אתם וגת:
[פל'ב]  )6יאלח הגוים ושיה אל תהרגם .לא טצאתי הסקור ,נ) זה מיכאל ,גכ"י
ייר
א טלאך ה' אליו ,וסת מיכאל השר הנרול העוטר עלבני עטך וציוהוהקביה שיהא טשמר
לטשת גסצרים ,ולהוציא את
ולשמר אותם בים ,שנאסרויסע טלאך ונו' ועליו נאמר
י שולח טלאך ונו' השמר טפניז וגו' .ניון ששפע טשיו'
הגה טלאניילך לפנקך וגו' ,הינשהר
לנכי
אא

י
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ג) אסר לו המלאר בבקשה סמר שלא תפפול אותי ,כשם שפיפל אותי
סשה )7 ,שיש לי כמה שנים הבוש ,ועכשיו באתי
ויאסר לא גי אני שר צבא וגוי (שם שם) ,ומאותה שעה צוה הקב"ה
למלאך שיניח בני ארם מן .האופות ,שמא יעשו תשובה ,כנון רחב הזונה,
ועוד שילמדו ישראל בהן לעשות מלחפה ,לכךנאטר אל תהרגם פן ישכחו
ע(40תהליםנט) ,שלאישכחוישראל לעשותםלחםה,ועורשיתנסובהן ,שאםאינן
טניחן את הקב"ה ,ולא ידבקו עם איה ,ואף אני מכלה שונאיהם ,הניעטו
בחילך והורייסו סגיננו ה' ,בוכות מי ,בוכות אברהם ,אלתירא אברםאנכי
מנן לך (בראשית סו א) ,וכן סשה אוסר אשריך ישראל ונוי טגן עזרך
וגו' (דברים לג כפ) ,וכך אסר ליהושע אתה זקנתונו' והארץ נשארה הרבה
מאור לרשתה (יהושעינ")
 .אף עלפי בן אנכי אורישם ספני בני ישראל
(שם שם ,0יכך נאמר ואלה הגטם? [ב]
ד"א ואלה הגוים .זש'ה
נתת ליראיך נם להתמסס ספמ קשם סלה (תהלים ם  ,0בוא וראה מה
בין רורות הראשונים לדורות האחרונים ,אברהם.נמה אותו הב"ה ,שנאסר
והאלהים נסה את אברהם (בראשיתכב א) .רור המרבר נסה אותם הקב"ה,
שנאסר הנני טטטיר לכם לחם וגו' ולמען אנסנו ונו] (שסות פז ד) ,ואילו
סתנסין באוטות ,שנאסר ואלה הגוים ונו' .משל לעשיר שהיה לו כרטיס,
ן פוב חיה שותה ,וכשראה אתהיין רע ,היה נותנו לעבדו
כשראה אותויי
לשתותו ,כך אברהם שהיה צדיק הקב"ה ניסה אותו ,אבל אלו ביר האומות
ואלה הנהם[ :ט  0ד'א ואלה הגוים .זש'ה אסרו הושיעם אלהי
"טענוימ' (דה"א טז לה 4אסרו ש ישראל רבת כל העולסים ,עד איטתי
איה שולפכן עלימ ,עראיסחי מוטעברק אותנה וכן דוד אוסר ער אנה ירום
אויבי עלי (תהליםיג ג) ,אסר להם הביה הדבר תלוי בכם ,עשו תשובה
י ישראל בררכי יהלכו כטעפ
ואני סכלה אותם ,שנא' לו עפי שוסע ל
אויביהם אכניע ועל צריהם אשיבידי (שם פא.יר פו) .ז) אסרו לו ישראל,
וכשתעשה אנו סקלסין אותך ,שנאמר יתמו חפאים טן הארץ ורשעים עור
אינם ברכי נפשי את ה' (תהלים קד לה):
לשמר אתכם ,שנאטר'

"

פרקל"נכתובים.
ב
י
[א] אשרי איש ירא את ה' (תהלים ק א) .זש'ה סוף דבר הכל
נשסע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם (קהלת יביג)
הערות ותקונים

פסלו .נ) אסר לו -הטלאך בבקשת סמף שלא תפסול אותי כשם שפוסל אותי פשח ,עיין
תנחוםא הנרסס מכבר סשפפים אותישח )1 .שיש
י כסה שנים חבוש .בכ"י שכמה שנים לא
נראיתילעין אדע )".ר'א ואלה המים וש"ע נתתללירחיך וגוע לקוה מן ת:הומא יקרוס ויא
ן חגחומא
אות ט'ג והטסדר סן אלב הןסץ והביא המשל,ועיין הנחוטא שם הערה רכ"ר4יעיי
הובא
הנדפס טנדר חרא אות לא קצת גסננון אהד .ו) ד"א וששהיאטמו הושיעה וע' ,בג"
הכתוב הושיענו ה' אלהב  u~ap1סן חמש ומ'ותהליםק"וס'ז] ,ו) אסרו לו ישראל וכשתעשה
אנו  Itb9POאותך שכ'יתסו חפאים סן הארץ ומ' .גניי הנ" נשתנית השיבם חקכ"ה ואמר
'תמו חטאים סן חארץ 1ג '1ורשעים עור אינם ,לבן 5תה דור ואמר ברכי נפשי את ה':
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כיצד סוף כל הארם ,אין רבר חביבמסי שהוא טתירא מן הקב"ה ,שנאסר
סוף רבר וגו' ,בנוהנ שבעולם ארם אומר לתבירו עשיר אני וישלי חיפים
ן הרבה ,אסרו לו חבריו הרי הכל יש בירך ,יש לך אוצר
הרבה ושפןויי
היכן ליתנם ,אם אין לך אוצר אין בידך כלום ,כך סי שהוא עשיר וחכם
בן דעת ,ואין בידו יראת חטא ,אין בירו כלום ,מנין שנאמר טוף דבר וגו',
למה כי זה כל האדמי לפיכך אמר רור אשרי אישירא את ה' )6 ,זה אברהם,
שנאפר בי עתה ירעתי בי ירא 'אלהים אתה .במצותיו חפץ טאר .לבראשית
כב י ,)5זה אברהם ,שנאמר עקב אשר שסע אברהםבקולי וישמור משסרתי

מציתי חקותי והורתי (בראשית כו ה) .נ) נבור בארץ יהיה זרעו (תהלים
קיב ב) .כי ביצחק יקרא לך זרע (בראשית נא יב) ,ומה כתיי וינפל
האיש וילך הלוך ונף (בראשית כויג) .רור ישרים יבורך (ההלים קיב ב)
ואברהם וקן בא ביטים וה' ברך את אברהם בכל (בראשית בר א) ,אף
לבניו ויהי אחרי טות אברהם ויברךאלהים את יצחקבנו (בראשית בהיא,

ולנך נאפר] רור ישרים יבורך:
פרק ל"ד הורתו
[ %ואברהם זקן בא בימים (בראשית כד א) .זש*ה אשת חיל סי
ימצא וגו' (משלי לאי) )6 ,כל הפסוק הזה נררש בשרה ,לפה שכתיב
למעלה ואתרי כן קבר אברהםונו' (בראשית כנ ים),כיון שסתה שרהסיר
קפצה עליו זקנה.,ואברהם זקן ,ורות הקדש צווחת ואוסרת אשת חיל וגו',
נ) משל לחובל גבור (פי' טנהינהמפינה) ,שהיה לוספ.נה ,כבש את המים
ואת הרוחות ,בא עליו נ) פירטון (פיז שוללים ושורדים בלע'ז קור'סאר)
ועמד והרג כולן ,לאחר זמןהגיע לפתח ו) הליטין (כטו שאמרו פעם אחת
לא נכנסו לליסיןובא עליו רוח קשה ,ונשברה עד שחשיכה (עירובין מ"א)
פי' בלשוןיוני חוף הים וסושב הספינות) ,ובא עליו רוה קשה ונשברה
מפינתו ,התתיל טבקש רחמים סבני אים ,בבקשה מכם הצילו אותי ,אמרו
לו אתמולהיית מכבש את המים ,והורג את הפיר"טין ,ועכשיו אתה מבקש
מן אחרים שיצילו אותך ,אמר להם כל ומן שהיתה מפונתי קיימת ,הייתי
הערות ותקונים

י

ופלצ] י
ה אברהםשי'בי עתהירשתיבי זראאיהרג וגו',עיין שו"ע מוסגר קיש
אות א' ,נ)גביר בארץיה" זרעוכי ביצחק יקרא לךזרע .בשוש שם אות ב' נבור בארץיהי'

סעו וה יצחק שנ'בי ביצחק י-9א לר ניע:
ופלזר]  )6בל  plDDnהוה נררש גשרה .במי כשחוה הגה ונך איחא שם זש*ה אשת
חל זו שרה הנרקת שכתיב בהכי אשה יפת מראה את ,כל ומן שהיתהושיהבחיים לא נזרקה
שיבח ונקנח באברהם אלא אחר מיתה של שרה ,שני ואחר כך קבר וגו' מה כתיב בתריה
ואברהם זקן 1ג '1ועליה צוחת רוח הקורש אשת חילמי ימצא ואומר אשת חיל עטרת בעלה,
ואחר זה הונא המשל .נ) משל להזבל .כתוב בפנים 'fe,טנהינ הספינה" זה הוסץ הה אגרהם
 rשסף"ביא כן בביאורו .נ) פירטון ,מהרים לונואטו מפרש בפנים הספר אפי,
ושל ,ובעלv
די
ן ערוך ערך
שוללים ושוררים כלע"ז קורסא"ד .המלה יונית ורשית גפיי שוררי אניות ביםעיי
פרשון ומה שהביא בלע" 1קורטארהיא הטלה  Corsari Corsaroוראיהיבכ"י טן אגיב בטעות
מירשיי
 ,ד)הלימין VDIn .הר' אברהם ממו שאמרו פעם אחת לא נכנסולליטין וכא עליו רוח
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נבור ולא הוצרכתי שיסייעוני ,ועכשיו נשברה ספינתי נשבר כהי ,ס) כך
אברהם נבור באו עליו פירפ"ין ועפר והרנ נולן ,שנאסר ויחלק עליהם הוא
יעבריו ויכם (בראשית יד סו) ומל לעצמו ולישמעאל ולילידי ביתו שפונה
עשר ושלש מאות וכל טקנת כספו ביום אהד ,ראה נבורה שהיתה בירו,
שנאסר בעצם היום הזה נמול וגו' (שם יז כו) ,אסרולו אחסול הייתשולם
בכל העולם ,דכתיב ברוך אברם לאל עליון ונף (שם ידיט) .ועכשיו את
אומר גר ותושב ונוע אסר להם ומה אעשה שסתה אשתי ,שנאמר ואקברה
שתי וגוי (שם שם) ,סיר ואכרהם זקן .ו) אשת חיל סי ימצא (משל.לאי).
זו שרה ,בי אשה יפת מראה את (בראשיתיב.יא) ,ו) בטת בה לב בעלה.
 .ושלל לא יהמר ,ואברם כנד מאד (שם
אסרי נא אחותי את (שם שםיג)
יג ב) .נסלתהו מוב ולא רע ,ולאברם היטיב בעבורה (שםיבמז) ,ח) דרשה
צמר ופשתים ,שאף היא הייתה מקייטת את הטצות נאברהם ,כל אשר
תאמר אליך שרה שסע בקולה כי ביצחק יקרא לך זרע (שם כא יב).
ט) היהה כאניות סוחר ,שהיתה בעבר הנהר ובאת לה לארץ כנען .י) ותקם
בעור לילה ,וישכם אברהם בבקר וגו' (שם ים כז) .י )6זססה שדה ותקתהו,

העתת.ותימס
ובטשנה שם פעם
קשה ונשווה ער שהחשיכהעירובין ט*א [ע"א] ,חוא במשנה שםריש
בליצו ששםהספינותפי4ויצאותטן חים לשפתו.
אחת.לא נכנסו לנטל ער שהחשיכהופי' רששי

והמלות ,עאעלתרוח קשהונשברה*ישלטהוק פורפיי
ונשתפכהמשורה.שלאחריהבאג'נו4ם.מ)4כדאברהם

.גבור 3א עליופירשוןועמדוהרגכולן' .בכ-וגי' אחרתכך אגרהםרדף אתהמלכיםוהרגן כס"שויחלק
י אותגי וחוכא
עליהםלילה וגו' ,ו) אשתהילסי יסצא  %שרה בו ,,לקוחמןהנחוסא הקרוםח
י ד,

י אות נוטף טן
בילקוט
רמו חתק*ד בשם התנהוטא ,וגתנחומא הנדפם מכנר חי
המדפיסמטשסלניטובה כל אות ד' ערכי אחר קראתיו ואירנהו לקרוב לסוף אות ד') כשינהיםעיין
יתנחוטא הערהי"ר .ו) בטח בה לב בעלה .ל"מ זה נסבא בתנהוסא הקרום ורחוק מפנינים

טיחק איש עצתי לשעי' סעו יזא) .מ) דרשה
מכרה ,שבאת טסרהן ,שנאסר קורא
טסורחעי"
הטעות כאכרהס ,כל אשר תאסר אליך שרה .גנונה
צמר ופשתים ,שאף היא חיתה מקיימת את
יותר ג" התנחוסא הקרוםותנחיסא הנרפס מכבר (הוספתהמדפיס ססנטונה) דרשה צסר ופשתים
כין ישמעאל ליצחק והביא הכתוב וחיא שרה את 4ן הגר הטצרית ותאסר גרש האמה הזאת
ואת בנה  Sva1עץ יוסף נרחק לפרש ,והכוונה גטו ?סר ופשתים נאסרו יחדכן יצחק וישמעאל
סוחר.,
לא יוכלו להיות יהר .ע) היתה כאניות
שהיsaתIvה~.בעבר הגהר ובאת לה לארץ גנען ,בכ"י
ובתנחוסא הקרום היתה כאניית סוחר
טן אגש שבאה עפ אברהם טעבר הנהר לארץ
שהיתה מטלטלת מסקוס לסגלם וטטרינה לסריגה בספינה הזאת ההורגת טטקום עסקים ביס,
ובתנחוסא הנדפס סכבר היתה כאניות סוחר ,וניוקח האשה בית קרעה ,ועור וישלח אכיסלך
[,סלך גרר ויקח אח שרה] .ובתנחשא הקרום נטצא אחר זה טסרחק תבא לחטה שנאטר הנה
שם נשם התנחומא וליתא בנרפס ,ובאג'ב הובא
נתתי אלף כסף לאחיךנ וכ"ה גם בילקוט טשלי
זה על שעטה טוב סחרה .י) ותקע בעור'לילה וישכם אברהם בבוקר .בתנחימא הקדום
בי
וישכם אברהם בבוקי הס' הישר טוב שגם שרה
ובהנרפס מככר ותקם בעור לילה
י
ת
מ
י
א
עמדה בנוקר ותלך גדרך אתם לשלחם )6' .וטסה שיה .לפני זה נמצא בתנחומא הקרום ותחן
טרף לכיתה וחק לנערותיה ,בעצט היום הוה נמול אברהם וגו' ואין חק אלא ס'לה שנאסר
ויעס'רה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם ,וזח לבא שרפט סכבר וסומא גם כילקוטמשלי שם
.
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ינ) זה שדה המכפלה ,שנאמר ויקם השדה והסערהוגוי (שם כניז) .ינ) מפרי
כפיה נטעה כרם ,כי כרם ה' צבאות בית ישראל (ישעיה הז) .חגרה

בעוז טתניה ,בשעה שבאו הסלאבים לאכול אצל אברהם [אסר לה] מהרי
שלש סאים ונו' (בראשיתיח ו)' .ז) טעטה כי מוב מהרה ,ולשרה אסר
הנה נתתי אלף כסף וגוי (שם כ טז) .סו) ירה שלחה בכישור וגו' .גרש
 .סו) לא תירא לביתה טשלג ,שהתנה הקב"ה עסו
האטה הזאת (שם כאי)

שבזכות מילה ושבת אין בניו יוררין לגיהנם .י0כי כל ביתה לבוש שנים,
שנים שבת ומילה' .מ) טרבדים עשתה לה ,איטתי כשאסרו לוויאסרו אליו
הערות ותקונים
ף
ו
פ
י
ל
את
בשם ההנהיסא .ינ) זה שדה המכפלה 13י .בתנחומא הקרום שער שהיא  Dnnaוטסה
טעמת המכפלה ,ותקההו שהרי נקברה שם ,ובתנחוסא הנרפס מככר ומטה ונפלה שרה גסכפל71
ושם נקברה ,שנאסרואחרי כן קגר אברהם את שרה .יג) טפריכפיהנפעה כרם וכו' ,גתנחוסי4
הקדום טפרי כפית נפעה כרם ,שני~יפע אשל ,טהו ויסע כנ"א ויטע ררם ,וזה ליתא כנרפ*
סיבר1 ,סוגא בילקוט טשלי שם גשם החנחוטא ,ובמי רומי מן התנחוסא הח' הסר,איטע
ברם ואוסר כי כרם ה' צבאות בית ישראל31 ,על אנ"ב הביא תסיר בגי' ההנחוטא כ"י חטי,
ובתנהוסא ושדפס
סובא זה להלן בפטון טרבוים ישתה לה ספרי כפיה נפעה כרם ,זוד
טם
י בר
י' צבאות בית ישראל ,ובב"י סן אלב מפרי כפיה נפעה כרם ,בשביל
כסה
ושר"ג י
זכות שהיהה נוהגת :תן לח וקב"ה יצחק שיצאו מטנו  .ישראל שנקראו כרם ה' צבאות.
יו) *עמהכי  albסהרה ,ולשרה אמר ונף .וזת הוא בתנהוסא הקיום ע 6סטיחק תבא להסה,
ועל פעמהכי פוכ סחרה הובא גתנהוסא שם ותאסר סי מלל לאכרהם הניקה כנים שרה.
ור'ל שסברהשי
י "וב סהרה .וגתנהומא
איהי' לה בנש מתן לה הקב"ה בן ,וזה דורש עלכ
הנד** הלשון משובשפימהבי  atmסחרה כשבאו חטלביםרכתיב ויחלק עליהם  ,nSISהסלואו
השבאו עליהם הסלבש' נשתרבבו סטורה שלפניה ,וכצ'ל טעמהכי  atbפחיה מתאפר טי
טלל לאברהם הניקה צנים ורה ,לא יגבחטןג'לילה נרה] וכתיג ויחלק עליהם לילה. )% ,רה
שלחה גכישור ,ג"ש האמה הואח ,בכי אג"ב יריה שלחה גבישי ,זח שאסרה גרש אוש
 nownהזאת ואת בנח ,ובפיח הסבו פלך ,זה שאטנהכי לאייש כן האטה הזאת עם כס
עם יצחק ,ונתנחוטא הקדום לזתא וכן ליתא בילקופ כשם החנחוסא .וגתנחוסא הנרפס טכבר
נוסףירי
ה שלחח בכישור [צ"ל בפה פרשה.לעגי] שהיתה ניתרת מאכל לעוברים ושביפ ,כפור
פרשהלעני זצ"לוידיה שלחה לאביון] שהיתה נותנת צרקות ומלגשת ערוסיג עז) דא תירא
-לביהה משלע שהתנה הקב"ה עסו שבוכות סיפה ושבת אין גניו יוררים לגיהנם .נת:חומא

ייי.

הקרום לא תירא לביתה טשלג,אימת .כשרואה לו הקב"ה ניהגם ,בישרה שאין אחר סגניה
יורר לתוכו ,שני והנה תנור עשן ולפיר אש .ובנרפס קצר בלשומ וסוגא רק לא הירא לביתה
טשלג טגיה:ס.ועיין פפיקתא יר"כ פסקא עשר תעשר (רף צ'ו  (a'wובתנחוסא ראה אותי'
לא תירא לביתח טשלג כו' השלב הוא צלמונה שלהם ע"ש ובכח טן אג"כ לא תירא לביתור
שההנה הקב"ה עם אברהם ועטה שבזכות ברית סילה ושבתאין בניה יורוין לגיהנם .ועיין
בתנחוסא שם הערה ב"ר .י ),כיכ 5ביתה לבוש שנים ,שנים שבת ומילח .דרששנים כסו שנים.

וגפפיקתא רר'כ פסקא עשר תעשר (רף צ"ה ע"א) וכתנחומאהקרום ראה אותי

ובנרפס סכבר

ראה אוחי"ג ~בחנחומא הערה כזהיש לחקן פ' ראה גמיום פ' אמר) לבוש שנים ,סילה-
ן הנחומא ש4
יפריעה ,ציצית ותפילין ,הענק  ,pt)ynנתין חתן "תוה תפתח עשה תעשר ,ועיי
הערה כיה טה שהכאתי מרש"יז"ל .וככ"י מן אג"כ הגי'כי כל ביתה לבוש שנים ,סלאיפ סן
הסצנת לוגשין טלית ומעטפים בציצותיהם ,וזה בזכות טה בזכות שנים בזמת שבת ~סי5ה,
'מ) סרברים עשתה לה .אימתי כשאמרה לו בו ,,בתנחוסא שם  b"Dעור נורע כשערים בעלה
כשמתה שרה קפצה וקנה על אברהם וצקרא זקן הוי נורע בשער.ם געלה סיר בשבחו עםולגי
ארזהוקין לבך נאסר ואברהם 91ן וע"ש בהערה ב"ווב"ן ושם הבאחי גם הסיום בתנהומונ

אנדחבראשיתפרקל"רל"ה
איה שרה אשתך ואסר הנה באהל (שםיח פ) .אמרו לה הרי את מבושרת
שבניך עתיוין לעשות נהמם ,להיות לובשים בגדי כהונה ,ומשמשין באהל
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סוער ,שנאסר ועשו את האפור וגוי (שסות כהו) .כיון שמתה שרה קפצה
עליו וקנה והזקין .סיר נודע בשערים בעלה וגו'[ :ננ] 'ס) ר* א ואברהם זקן
*שיה תפארת בחורים כחם וגו'! (משלי כ כפ) 1את מוצא עשרים דור
מהן וקנה ,אלא האב והבן ובן בנו
טאדם ער אברהם ,ואין כתיב באחי
ער ארבעה דורות עומדים כאחר ,ולא היה אדםיורע אתה הוא הזקן ,ואוטר
זה הוא הבן ואיזה הוא בנו ,א5א היו דומין זה לזה ,ולא טכבר הבן 5אב,
ספני שלא היו יורעין ,שנאסר ויבל בהבל ימיהם וגוי (תהלים ע"הלנ),וכיון
ושעמד אברהם כבדו הבנה בעפרה ת .כ) טשל לסלך שהיהלו אוהב ,אסר
לו אם אתן לך כסף וזהב ועברים ושפחות יש לך ,אלא הריני נופל עפרה
טראשי ונוחן בראשך ,בך אברהם אוהבו של הקביה שנאמר ורע אברהם
אוהבי (ישע" מא ח) .אמר לו הקביה מה אתן לך זהב.יש לך ,שנאסר
ואברהם כבד טאר (בראשיתיג ב) ,אלא יאה טה כתיב בי ושער
ראשיה בעמר נקי (דניאל ז פ) ,כך אנ 4עושה אותך שתהא עפרת תפארת,
ההש עטרת תפארת שיבה (משלי פז  ,(RSוהיכן היא נמצאת בדרך צרקה
המצא (שם שם) !

פרקלזהנביאים.

זקן (ם'א א א)* זש'ה אין אדם שלים ברוח ונו'
[א] יהסלך
(קהלת ה ח) )6 ,אין ארם בעולם שבא למות ואופר הריני סותםפי ואין
הרוה יוצא ,או אזנו או נחירו ,אינו יכול ,שאינו יורע טוויכן הוא יוצא,
אלא כשבא קיצו 18רה ויוצא לו ,לכך נאמר איו אדם שליט ברוה אלא
וישוב העפר ונו* (שםיב ס* נ) אסר ר' טיסון אל תאסר כן ,אלא והרוח
תשוב אל האלהים אשר נתנה (שםשם) ,אם נשם שנתנה היא זבה ופהורח
וקרושה ,לכך והרוח תשוב .וכן אביניל אופרת לרור והותה נפש ארונו
צרורה בצרור ההיים 3ש'א כה בפ) ,ספני שהיה דור צריק! נאסר עליו כך,
איזה הוא הצרור הזה של חיים ,נביכול וה' אלהים אמת הוא אלהים היים
 .ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע (שיא.
וסלך עולם (ירמיהיי)
דבורות ותקונים
ב
ו
ם
י
נ
ו
ש
א
ר
ם
י
ס
ו
פ
ד
"נרפס סכור שהוא הוצפת המרפים מסנפובה וליחא ב
רפוס סא:פובה נרשם
עשוים.

דיי

י נוטף הוא .יט)  *whואגרמם וקן את הוצא
גור כו' .הוא לקוח
*ר פושעת להורותכ
*"ג מן הנחמא הקרום
י אותרי בתאוויים וע"ש תערף כ"ח .כ) משל לסלך ,ות
י
ח
המסרר טן אניב ח~תא בתנחוטא הקרום ונמצא בתנחוטא הנרפפ סכברחיי אותרי הסי
לקח סן אג"ם בקצתשינויים
הדופמוי
ת
יהו
אשו
המדפיס סמנפוגה ,וברור שכל ההאסר סאותרי
כררכן:
שחוסי
) %ין ארם בעילם כוי ,גכ'י טן אלםאין ארם בעולם שיוכל בשעת סיתתו
ופליהן"
מסני ,שאם הוא סותם את
.לכלוא את רוום ויחסר הרני סותפ חתפי ולא יצא רומי
sת
tו
pש
"ין ,הרוח מצא סנממיו ,ואם 6ותפ נחירו יצא ממקום אחרsו
~ ,מהיר אין ארם שליף וגוי,
אין אדם נעולם שיורע מאין  W~fiיוצא הרווק  tleaשפתחים ונקבס ברא הקכ'ה וט13לם מצא
ואיות טמנו .נ) אסר ר'סימון אל תנטר כן גף ,כג'י מן אק"ג הנוסחאנשתנית וכך איתא שפ
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כה כס) ,מפזרה בארבע רוחות העולם ,ושוב באה בכף הקלע ,והמלאכים
טפזרין אותה ,ושוב חוזרת ,ואלו הן נפשות של רשעים ,לכך נאמר ואת
נפש אויביך ונומר אין ארם שליט ונומר ,ואין שלטון ביום הסות שאפילו
ארם נרול או מלך או שר גדול ,כשהוא מת אינו פת וכבורו עמו ,שנאמר
כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבורו (תהלים סט יח) ,וכל זמן
שהיה דוד הצדיק קיים ,היה נקרא סלך והטלך דור זקן (ם'א א א) .והיו
קורין לו ארני הטלך ,וחכם וטלאך ,שכן האשה התקועית אוסרתלו וארני
חכם כהכמת.מלאך האלהים (ש"ב יר כ) ,ובן יונתן בן אביתר הכהן אוסר
לאדוניהו אבל אדונינו המלך רור הסליך את שלמה (ם'א א מג) ,וכן בת
לעולם (שם שם לא) ,וכן נתן הנביא
שבע אוסרת יחי אדני הטלך
דויאדוניהו וגומר (שם שם כר) ,הרי כמה
אומר לו אדני המלך אתה אפרה
בבור ונדולה והדר היה לדוד ,וכשהגיע זמנו לטית ,אין כתיב שם לא סלך
ולא אדני ולא הכס ולא סלאך ,אלא שטו בלבד ,שנאסר ורוד זקן ושבע
יסים (דה"א כג א) .וישכב דוד (ס"א בי) ,ויקרבו יטי דוד לטות (שם שם
 :שלטוןביום המות .ואין משלחת במלחמה (קהלוז
א) .לכך אסר שלמהאי
ח ח) נ) ,לא כמלכי בשר ורם .א"ר אחא בשם ר' סימון כשהטלך שבקש
'

הערות ותקונים
איר סטון אם הוא צדיק תצא נפשו סיר ,והריח תשוב אל האלהים אשרנתנה ,אם היא תפש

מאשר ותגה מגוף טהורת וכה וקרושה3 ,ך תשיב אל אלהזם ,ואם לחויקלע3ה בתוך כף
י
וע
יל
ארםהק
וכן אביניל אוטרח לרור והיתה גמש ארוני צרורה בצרור החיים ,מכלל כמו שאין
רע
אבן הוצאת מן  p~pnא3ה היא הולכת וגאיזה מקום תשח כך אין ארםיורע 3פש הרשעאית
טקוטה ובאיש טקום תנוח ,לפיכך אמר הכתוב יקלע3ה נתוך 3ף הקלע ,כשם שאין סכום
לוו*
3ך אין מקום לוו אמרו חכמים לכשתצא הרוח של רשע סטה טתפוצצתוספצית בארגע כגפורם
הארץ ,ואה"ב חוורת
כף הקלע כמראשונות ושש הצריק צרורה גצרון החיים ,אישו סקוס
זרות שלהיים ,שטאלתוי
תאטל עטו שאוטר ירמי וה'  DtniWאמת הוא אלהים היים ,טנאן אתה
לסר שאיןצינור החטם אלא אצלימינו של הקהה .ג) לא כמלכי בשר ורם ,א-ר אחא בשם
רי סימון כשהטלך מבקש לגיון ,שר הצבא בא ליפוף את הלגיון .המאמר טשובש ויותר נכון
שהביא בחתלה את שם ר ,אסא וכפל א"ר אהא כשם ר'סימון לאכמלכי גשר ורם ,ובכ"יטן.
אג'ג הגי' .בא וראה שאין סנהנו של מלך מלכי הטלכים הקב"ה כמלך בשר ורם (את שם רי
אחא גר' סיכון לא הובא כלל) סלך  waורם 3שסבקש לשלוח לגיונות ,שולח שרי צבאות
להוציא הלגיונות ,והם באים כמדינות וכעיירות של סלך ,ולוקחים סגה כלז וטוה .והבומימיר
אחוים תחתיהן ,אבל הקניה אינו גן כשיגיע יום הסות אינו כטשלחת בטלחסה ,שנאמר אך
לא פרה יפרה איש לא יתן לאלהים כפרו[ .תהלים ס"ט ח] ואין משלחת במלחמה[ ,קהלת ח ח)
אנן טחים לעולט אוסר הנשלחים החת אחרים ,אין הטיתה סקנלת אלו תחת אלו אלא אותם.
שגבר קבעו מן השטים ,ולא יטלט רשע את בעליו [שם שם] .,ולא ימלט הפטון "הוא y~tpo
נרשע ,בטן .סמק שנכ3ט גירו נכחש וטג3יגה31 ,ותנה נצמקה ,לא יחשב לו לצרקה ,שכאטר
אני ה' אוהב טשפפ שונא גזל געולה ['שעיי ס"א ח) ,ואוסר לא יועל הון ביום עגרה [משלי
'1א ר] .,אותו הון שהוא משור  b")yוטא3קת אביבים כטיש הף הסרבה לאלו .ער מתי
וטכביר עליו ענפית [חבקוק ב ו]ן עבטיפ זהגיהנם ,שגאטר ויעל3י מבור שאון טריפמיןוגוי,
אבל סטון העשוי בצדקה טציל טסות ,ואם תאסר הרי הצדיקים עושים גמה צדקות וסת-ם,
שממהר הקב"ה להוציאם וכאין מן העולם כרי  NSWיפתו אותם ויחטיאם ,וכשהם סתם מתן
להם סרנוע ומנוחה ער  ,rpnשם והיהלי (נאם) [אסר] ה [צבאות] ליום אשר אניעושים

אגדת בראשיתפרקליה

ןד

י)

לגיון שר הצבא בא ליטול את הלגיון ,והן נותנן לו כסף וזהב הרבה,
והוא נופל  rnDואינו משלהן ,אלא משלח אחרים תחתיהם ,אין בסות כך
ואין משלחת בסלהסה ולא יסלם רשע את בעליו (קהלת ח ת) ,אישבעינו
יסות ליחזקאל לאל) ,ואם תאסר הרי הצדיקים עושין כטה צדקות ומתים,
אלא לא דומה לאיועיל הון ביום עברה וצדקה תציל מסות (טשלי יאד),
ואינו מת סי שהוא עושה צדקה ,אלא ה.לעולם ,אינו אומר כן אלא וצדקה
תציל ססות ,אע"פ שהצדיקים סמים בעולם הזה ,אלא לעתיד לבוא הם
חיים לעולם ולעולטי עולמים ,אבל הרשעים בעולם הזה ובעוקם הבא הן
טתים ,שנאסר לא יסלם רשע ונו' ,ומשהוא דנן סתזירן לשאול ,שנאסר
נשובו רשעים לשאולה ונו' (תהלים ם יח) .אבל הצריקים עליהם
נאסר והיהלי אסר ה' צבאותליום אשר אני עושה סגלה והסלתי עליהם
וגו' (מלאכי נ יו),ס) אסרדורלפני הקב"ה רבש"עא 5תשליכנילעתזקנהונוסר
ותהלים עא א)*)1כשהייתינערהייתייוצאלטלהטהונותןנפשיעלבניך,ועכשיו
שהזקנתי אין ב 4עוד כה ,והן אוסרים ער מהו הזקן זה חי .שנאסר אויבי
יאסרו רעלי מתי יסות ואבר שמו (תהלים מא ו) ,בבקשה טסך נם עד
זקנה ושיבה אלהים אל תעזבני (תהלים עא יה) ,אסר לו הקב"ה וכך אני
עושה ער זקנה אני הוא ועד שיבה וגון רושעיי סו ד)[ :כ] ' א והמלך
דורזקן .זש*ה סרך יושב על נסאדין מזרה בעיניו כל רע (משלי כ ח).
בוא וראה כשהרשעים סתגרלין בעולם )1היה רעה באהלעולם ,וכשהצדיקים
טתנרלין בעולם הכל ששין ושסחין ,כשהומלך ךור מ) היו הכל אומר'
והסליה ,ס) (פי' וה לשון שסחה הוא וסלת והמלך דריש בשתי תיבות
י ויטלך [מלך]צדקיהו
וה מלך דור) ,כשהוטלך
היו הכל אוסר*ו
בן יאשיהו (ירמיה לז א) ,עליהם הכתוב אוסר ושבתם וראיתם בין צריק
לרשע ונו' (סלאבי נ.יה)2

י

ס

צריהו

הערות ותקונים

מנלה וחסלתי עליהם ונף [מלאכי נ'י'ט ,אבל נפשעים מתים חם בעוה"ז ובעולב ,שנאמר
כי (הרשעים) פושעים] יאבדו ואהבי 'ה' כיקר כרש כלו בעשן כלו ןתהלים ל"ו ל] ,וכשביל
לעת זקנה מר ןתהלים עא פ] ,מלסר שה" ספחר מן השפן שלא
כך ניקש תו
אלכךתשלי
אסרכיככלות כוחי אל תעוגני [שם שם]..י
יר' מחפיאו לפי
)לגיון :הסלהיונית ורוסית "81
צבא שלחוטיים )" .אטר תר לפת הקב"ה רגששע אל השליכני לעת זקנה .גהי סן אניב
טתחיל פה מאמר חרש ,ד"א אל תשליכמ לעת זקנה ,כילפי ג" הכ"י סובא זה הכתוב גפף
טאסר.שלפנינו .ו)כשייתי נער האתי יוצא לטלחטח נוע נילקופ ההליס רמז התשד הניא כשם
עי אאה ושיבהן לא היא זקנה ולא היא שיבה אסרריר
הילסרנו מאטר הרומה 5וה! וגם
רבש"ע כשהוותי נער הרבה שים עשיתליוסייעמגיהייתי בגבור ועוסה מכחדן אנץ עכשיו
שהזקנתיואיני.יכול לעמורני אם לישג אל תולחני )1 .חיה רעה באה לעולם* וכ"ח בכ"י מן
 .ר"ל נקרא כהינ והטלך דור זקן (מ"א
אג"ב ,סלת *פחייןהש מיוהרת .מ) היה הכל אומריםוהסיך
א' א') ,ט) וה לשק שטחת הוא בו /הוא הופעת טהר'פדי לונזאנה והיא הסלה.V8h .
י סלך,
י) וכשמלך צרקיהו היה הכל אוסרים ה
סלך  wp~tררש ולסלך כ' תיבות ו
ותיבת ף הוא לשון צער  IWP ,Yaiפסחאא רריכ -פסקא עשר תעשר הערת ל"ג ובתנחומא
ן נפ בטררש אפהר בפתיחתא אות  '1ושם חושב
הקורם גראשית אות ל"ג הערחרס"ר.ועיי
הרגה שכתוב בהם והטלך ושכתובהטליך.

ים*

צל

אגדת בראשית פרקל"ו

פרקל"וכהובים.

[א] שי למעלות אשאעיני אל ההרים וגו' (תהלים קכא א) .זש'ה
) לקי שישראל משתעבדים בטלכיות,
עד שיפוח היום וגו' (שה"ש ביו) "
הם אומרים רבון כל העולמים ער סחי סשתעבדי' בנו ,שנאמר עד אנה
אשית עצות בנפש? וגו' (תהליםיג ג) ,והקב"ה אומר להן ,עד שיפוח היום,
יפוח יוטא ואינון ערקין ,שנאמר ונסו הצללים (שה"ש שם) ,אלו הסלכיות,
שנאסר אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב לורסיי  1ר) ,ובן סשה
אומר סר צלם שעליהם וגו*(.בטיבר יד פ) .נ) באותה שעה ישראליושבין
בשלוה ואומרים לכך יהגה אימה וגו' (ישעי' לג יח) ,איטה זו מלכות בבל,
וארו היוא רביעאה דחילא אימתני ותקיפא (דניאלזז) .נ) איה סופר (ישעי'
שב) ,איה הן הנטקין שלה ,איה שוקל (שם שם) ,היכן הןנולנליאות שהיו
שוקלין להן המס ,והקניה אוטר להן אל תתירא את עם נועז לא תיאה
(שס שם) .ונסו הצללים ,ו) חסרין שני דברים ,וחוורין שני דברים ,שנאמר
ופדויי ה' ישובין ובאו ציון ברינה ושמתת עולם וגד (ישעי' להי ונא יא).
הרי שנים .ונסו יגון ואנחה (שם שם) ,הר' שנים .לפיכך הוא אוטר ער
שיפות ה'וס ונסו הצללים (שה"ש ד.ו) ,בזכות סי ,בוכות שאמר אלךלי
אל הר הטור (שם שם) ,זה אברהם. .טה הפור ראש לבשמים כך אברהם
ראש לצריקים .ואל גבעת הלבנה (שם  t(QWזה יצחק שקרב נסזנה כלבונה,
שנאפר וישם אותו על המוכה וגו' (בראשית כב פ) .אסר לו אל תשלח
ידך אל הנער (שם שם יב) .התחיל יצהק צווח ,אשא עיני אל ההריםונו',
לא עשה ,אלא וירא והנה איל וגוי (שם שם יג) ,אותה שעה אסר עזרי
מעם ה' ונו' (תהלים קכא ב):
הערותותקונים
[פל'ד] )6לפי שישראל טשהעבדים גסלכיות ,ע"ה בעתי ירות ולפוםווידא וואלקתא
אגל כתום יוארשוי הציגו טשתעגרים טגכלחם וכן להלן וגסו הצללים אלו הסלעיות תציגו

א* הגעליים ,וגשמנה ספני הבקורת ,ובכ"י טן אלב אמר דור כשאומות העולם סשתעגרין
גישראל הן אוטרום רבש"ע ער טחי משתעבתם כנו אוטות  .nSIPnואח'כ חוגא ג"כ ונסו
הצללים וסחו גינהו אלו מלביות .כ) אאוחה שעה ישראליושגין בשלוה ואוסריפ לנך יחגח
איסם ,ככ"י הגף
גאותו שעה יהיו ישראל יושבים בהשקט ובשלוה ואוסרים איה פלוני ופלוני
ושעכרו גנו ,וסגין שכך אסר הנקיא 5גך יהגה אזטה וגון נ) איה סופר ,א1ה הו הנסקין
ש5ה .ברפוס ווילנא ואח"נ ברסיס זאלקחא נוסף טהר' אברהם חיי בלשוןיוני חבם הלעיס.
ושאב דבריו סארי הסוסכן גחוך ערך נטק על טאסרם דייוסי נטוקו עסו כתבפ" גוס,קין,
גל* חכמת הריינים ,אבל אין הוראה זו יש לח שייכות להמלה שלפנינו ,ופלחת געלםטם3י.
ואבמכש":יר~משן .אלט נ1סחא אחרת איה מאר  nlnSo 11טרי ופרס ,שרצו לאבר את ישראלבימי
הוא אוסר ובטלכות
11ה בסן שה" סופר לפגי הסלך מספר הכסף לאגדם,
אחשורוש בתחלת מלנותו כחכו שהגה על יושני יהורה וירושלים(,עזרא די ו') .איה שוקל,
י עושי המלאכה (אסתר נ' פ')י איה סופר את
שאטר ועשרת אלפים ככר כסף אשקול עליר
הטגדלים 11 ,מלכיתיון שהיו סונין בירושלים וסכל ערי יהורה גת'הם של ישראל ולוקחים
טהם טס ,והקבה אסר להם את עם נועז לא הראה 9שעי' לג יט)  11סלכות בבל ,עם עסקי
שפה (שם שם)  11סרי ופרס ,נלעגלשון (שם שס)  11יוןזאין בעה (שם שם) זו מלכות ארום,
ד) חסרין פדי רברים וחורין שני רברים .בכ"הגי' באותה שעה גכראים שני רעיים אלו ששון
ושהחח ישיגו ואורחין שגי רגעים ונסויגון ואנחה.
.

וכי

