אגדת בראשותפרקל"ו
פצ*קעלו רצרזע

8ד

[א] אלה תולדות יצחק (בראשית כהיח) .זש'ה בה אטר הז אלהי
ישראל בעבר הנהר וגו' (יהושע כד ב) )6 ,בוא וראה מה הבנים כשרים
פתנה געולה הן ,את טוצא כטה .גרולה נתן הקב"ה לאברהם ,שנאסר
ואעשך לנוי גדול ונוטר ואברכה מברכך וגוטר (בראשיתיבבוג) .נ) ומפני
אוטר להביה במה אדעכי אירשנה.
שלא היה לו בן (שם סו ח) ,התחיל
.
י בל טובה שבעולם ובנים לא נתתי לי ,שנאטר ה'
טה המיה שנתת ל
אני'

טחן לך ,שנאטר
י ונף (שם שם ב) .אמר לו הקבשה
אלהים טה תתןל
נ בב),
להנחיל.אוהבי יש (משלי ח.כא)[ ,וכתיב] טובינחילבני בנים (שםי
לפיכך נתן לו מהנה גדולה את יצחק ,שנאסר ואתן-לו את יצחק (יהושע
ןלי .,אלא מתחילה היה אברהם
ת.
תו
סהאינ
!כד ג) .ומה ראה לוטר ה' אלהים ש
נ) אסתרולוגין ,והיה רואה במזלות
מוליר ,לא הוא ולא שרה ,אף
כל האסתרולונין היו רואין.בך ,התמיל אוטר להקב"ה רבששע איפשר לי

שאני מוליד ,שאף הכל אוסרים נךולא האמנתי עד שראיתי אףאני במזל,
אסר .לו הקב"ה אל תסתכל עוד בדברים הללו ,ז) צא לך מן הסידה הזו,
שנאטר ויוצא אותו החוצה ונף (בראשית פו ה) ,וטה אסרו לך הכל
אברם אינו םוליר ושרי אינה יולדת ,שנאטר ושרי אשת אברם לא ילדה
(.בראשית טז א) ,איטתי אתם סולידין ,ולא יקרא עוד את שמך אכרם וגו'
אשתך לא -תקרא את שסה שרי ונו' (שם שם פו).
(שםיז ה) ,אף
ס).הוי אברםאינוסוליה אבל אברהםסוליהשריאינהיולדת ,אבל שרהיולרת,
שנאמך ותהר ותלד שרה וגו' (שם כאב) ,לכך נאמר  )1אלה תולרות יצהק
וגופרו[ב )! ]:ד"א ואלה תולדות יצהק .זש"ה עפרת זקמם בני בנים
ותפארת בנים אבותם (סשלי 'ז 1)1יש בנים טובים נותנין עטרה לאבותם,
ויש בנים רעים נוטלין עטרה מאביהם ',שנאטר וירא חם ונו' (בראשית ם
כב) ,אבל שם ויפת ויכסו את ערות אביהם (שם שם כנ) .ישמעאל עובד

*יי

OSb )1הידי
ת יוחק .פי' לרם  tD'Dדקר cruh 6סו'5ד 6ת צחק 5סי ~:מיסף

15

16ח ס'* וסו שוחח ינמק פסו גרס 5י*
הערותותקומם
נפל"ז] .)6בוא יאת סה הננט כשרים מתנה נרולההן .זמלית" ככ"י ושם הגיי
בא וראה הגרולה שנתן הקב'ח לאזרחם גאותח שעה .ג) ומפני שלא וא'לו בן התחיל אוסר
אברהם שטח והלך לו בא הבתורה שנ' וילך אברהם
להקג"ה בסח ארע .בכ"י טיח
י לא
כאשר דבר אליו וט' והתחיל א
תוחסחרילהקכ'ה סה הנאהישלי גאלו הברכות כולם ,הןל
י וגו' אטר לו הקב-ה
נתת זרע ,אגל הקכ'ח שאל ואתן 5ך,הא אברהם  %אלהים סה תתןל
י סה ליחן לך הרבה טובה
סיעפתי לך שנאמר להנחיל אוהבי יש וגו' וכתיב
אתן לך שישל
סוגיצהיל כני בנ' 4לפיכך נחן לו הקב"ה את יצחק ,שנ"רר והנגח את ורעו ונו' ,סנלל
י ביצחק יקרא ונו' ,א"ל הקהיה הבט נא השמימה
שלאטינרמןוהלאומירןבויבה'זר1עג.'1אלאיצח* שנאסר.ג
גו'
רולוגין פי' חוזה כושים  t~strologד)יא ל סן המירח
ג) אסה
חת.
"
י
ל סא?טגינותש* ,הוא סגסרא שבת קניו ע"א ונררים ל"אע"ב .ה) חף אברם איוו
טוהר אכל אברהם סוליר,שרי אינה  mS11אכל שרהיולרת ,הוא טבע פמ"ר בששי
ו שמו"ל
נרן יצחק וסובא כילקוט וסו ע' 1וגרודי על ההורה .ו)י"א ואלח הולרות זש'ה עטרה זקנים
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ע"א ,אבל יצחק שה עולתו של הקב"ה ,נתן עטרה לאביו ,אלה תולרות
יצחק .ראובן' ,פחז כסים וגו' (שם מט ד) ,ויוסף מהרו ועלו אל אבי וגו'
(שם מהט) .אבשלוםוהכיתי את המלךלבדו (ש"ביזב) .ושלמה והרכבתם
את שלמה במ על הפרדה אשרלי ונו' (ם'א א לג) .עטד יחזקיה והוסיף
על העבויה ,שנאסר ויעש הישר בעיני ה' ככל אשר עשה רוד אביו (ט"ב
יה ג) .הוי עטרת זקנים בני בנים .אלה תולרות יצהקו [נ] ר" א אל ה
הולד  1ת יצחק .זש'ה לא יגעו לריק ולא ילדו לבהלה (ישעיי ס"ה בג),
לטה ,כי זרע ברוכי ה' המה וגו' (שם שם) .לא יגעו לריק ,זה אברהם
ושרה שהרבה ינעו עד שנתן להם יצחק ,ולא ילדו לבהלה ,שאילו הניחוהו
אצל ישמעאל היה הורגו ,שנאמר וחרא שרה וגוי (בראשית כאפ) ,ו) ואין
מצמק אלא שהיה מבקש להורגו ,שכן שלסה מפרש כמתלהלההיורהוקים
וגו' כן איש רמה את רעהו ואסר הלא .משחק אני (משלי כו יח ויט),
אמר הקב"ה אם ,הורגו מנין עולמי עומר ,התחילה שרה אוסרת גרש
האפה ונוסר (בראשית כא י) ,אלה תולרות יצהק[ :ן ]4ד"א א לה
ת ולדו ת יצה ק .והרי כבר נאסר אלה תולדות ישמעאל (בראשית כה
יב) ,ובאן אלה תולדות יצתק בן אברהם ,יכול שניהם דוסים ,חם ושלום,
זש"ה כי יורע הי דרך צריקים וגוי (תהלים א ו) .ח) משל לתרבא (פי'
תרגום הלב תרבא) של חסור שנפל לשמן ורר ,אעפ" שנעשה ריחו יפה
משסן הורר ,אלא סופו חוזר לסריותו כסות שהיה ,כך תרבא של הטור
זה הגר הפצרות ,שנאסר בהן אשר בשר חסורים בשרם וגו' (יחזקאל כנ
כ) ,ע) נדבקה עם אברהם וילדה לישמעאל[ ,יכתיב] אלה תולרות ישסעאל
[בן אברהם] ,אלא סופה תזרהלסריותה ,שנאסר ותקח לו אפו אשה טארץ
מצרים (בראשית כא כא) ,שהיתה הגר מצרית ,אבל ראה מה אברהם
מצווה בשבילו לאליעזר אם לא אל בית אבי וגו' (שם כר לח).
לפיכך אלה תולרוה יצהק וגף ,אבל ישמעאל אלה תולרות ישמעאל אשר
ילדה הנר הטצריתוגו' (שם כה יב)[:דן] [ר"א ואלה תולרותיצחק בן אברהם]
א בר ה ם הוליד א ת יצחק )' .ובי איני יודע שאברהם הוליד את יצהק,

הערות ותקונים
בני בנים,עיין תנחוטא תוארית אות א' נטצא מב לרשה על הכדרג הוה בסנטן אאר ע"ש
יתרפא
ן ב"ר פמג
הערה א' )1 .ואין טצחק אלא שהי' טכקש להורגו.עיי
אותיו"טאו.רגלח)בט
שנ
תר
יוטיטעיין
הוסץ טהריםדי לונזאנו ,הרגום
הבגא" ,וכן חוא בל"ג ובליע
ערוך השלם ערוך חרב .ט) נדנקה עם אברהם וילדה לישמעאל שתיג אלה וצולחת ישטעאל
בן אברהם .ככ"י נוסף אתר זה 8סח כתיב כחסיה אשר ילרה הגר הטצרית ,טה ת"ל אסר ילרה

סיב

י כל עורב לטינו ,וטוף שחור לטפיחת אסו ,שנ' ותקח לו אסו
הגר הטצרית ,אלא להוריעמכ
אשה טארץ מצרים (כלאשית  Ww1כ"א) ,הזרה לעיקרה ,ממקום טולרת אכוניה נשא אשה ,וכן
צחה אברהם לאליעם עכרו ,שנאמר ואשביעך ונףכי אם אד ארצי ואל טולרתי תלך (בראשית
כיר ג' ד') ,ואף העבר כך אטר להם כשהחזיר הדיבור להם אסר אם לא אל בית אבי תלך
ואל טשפחתי (שם שם לעה) ,לכן באו הכתובים זה אצל זה ואלה תולרות ישמעאל וגו' ואלה
ת יצחק וגו/י)וכי אנייורע שאברהם הוליר אתיצחק .בכשימן אג"ב נוסף אהר זה אלא
היירו
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6י

) איר מנניה רבה משל ליונה שהיו הנצים והעורבים רודפים אחריה,
"
ברחה טהן ונכנסה וישבה על קינה ,והי'גני אדם אוסרים ביצים הללו מן
הנץ הן ,וזה אומר סן העורב הן ,א"ל אחר כל ז0ן שהןביצים אינן ידועות
אם של עורב הן ,אם של נץ הן ,אלא הניחו עד שתלד ויעשו אפרוחין,
ואתםיודעין מסי הן ,כך נטלטלה שרה פעמים הרבה ,אצל פרעה ,אצל
אביטלך ינ) כך התחילו אוטרים עיברה אלא מפרעה ,זאלו אומרן לא
עיברה אלא סאביסלך ,אסר להן הקב"ה (יסקרו) [יסכר] פי דוברי שקר
(תהלים סג יב) ,המתינו ער שתלי ,ואתם רואין לסי הוא רומה ,סיד צוה
הקביה לסלאך המטונה על צורת הולר ,אטר לו אל תצור אותו רומת
לאסו אלא לאביו ,שירעו הכל שאינו אלא 0ן אביו ,סיר יצא רומה לאביו.,
לכך נאפר אלה תולרות יצחק בן אברהם [אברהם הוליד את יצהק]:

יא

פרק ליח נביאים.

[א] והטלך דור זקן בא בימים (ם'א א א) וש-ה וקוי ה' יחליפו כח
(ישעי' מ לא) )6 ,אמרו רבותינו שלש עשרה שנים עשה דוד חולה וטוטל
בסטה ,ושבעה כרים היו טחליפים סההתיו בבל יום )3 ,סמה שהיו טססין*.
שנאמר ינעהי באנחתי אשחה בכל לילה סטתי ברםעתי ערשי אטמה
(ההלים  1ז) ,אלו שלש עשרה שנים שהיה מתיסר ,נ) בשביל שעשה אותו
טעשה ,וכל שונאיו היו אוסרים א'סתי הוא 0ת זה' שנאסר אויבי יאמרו
רעלי מתי ימות ואבר שמו (שם טא ו) )1 ,עד שביקש רחמים מלפני
הקביה ,ואטר לפניו רבונו של עולם ס) העטירני בשביל בית המקרש שממר

דירותוהינים

י
זשחי,טיותהבטשתלוזהשל3רזטהותכוחנפשלתוזהשלוהזהע,שיוםקופתשלוזהשלכזשהעכשקיוםמתושלשזלהיזה,וגובזחוע,רעתתונאושל זשלהזכהגבורתוש
כעמתמתו

והכל יודעים שאברהם
של זה ,וחסידתו של זה כחסידתו של זה וקולו של זה כקולו של
חנניה רבה ,טשל
ן תנחוטא הירפס טיבר תולרות אית א' .א)
הוליד אתיצ וירי
ח*אסב הובא נ*ב' הפשל אנ 5לא גשם ר'  nubnאונא שם פשלו טשל ליונהן
ליונה .בבזי טן
ן בתנחומא
ותשונה קצת האשר לפגעו3 )3' .ך ההחילו אוטרים לא עיברה אלא טמיעה כו'.עיי
שם תולרות אות א':
סטם אנה טצא
נפלית]  )6אמרו רבותים שלש עשרה שנים עשה צור nSm
הטסרר זה ברברי חמל .והנה המאמר טאג'ב הובא בראשית חבטה שער התיעובה פרק ג*
(דפופ אסספערדאם דף קכזט ע"א) והניא כתנא דכי אליהו נטצא אצלינו בכתב יה והוא
הכתביו טן אג'ג א"ר 1ה לפסו הסכונה סן הטע1עק יסדר אליהו רכה" והארכתי טוה
בטכ~א הספר .נ) סטה שהי' סטורן .בכ"י טן אסג סרוב אורם שהיה מוצץ טגונו ההער ערשי
אספה .ובעלראויית חכטה הביא סנוב ארס.שהיה טסה מנופו נשתבש הטלה גסקום ,ארם"
שפ" דם נק41ית *ארס' .ג) כשכיל ייעשה
מעשה .ככ*י נוסף לדבת שבע' )1 .ער יחכיקש
אר
רחמים סלפני הכקשח .שם הגף וכששסע דו
ותיכן גתן נפשו בתפלה ובמחטים ובתחנונים וביקש
י ושחל הכגיא שאעמד מן הסטה
סלפני הקכ'ה .ה) העשירני בשביל גיח המקדיח שספרל
ואשלים יהם טפלתבנין גזת הטקדש וכנאסר נו .,חסאטר קשה הננה.שניקש שיעטור
בשביל בית המקרש שטפר לו שט"ל ,רק הכוכחע5פי מאסרם בסררש שטואל סטיו אות נ'
הקב'ח לטשה בעטירה
ועהה היצבור'ירסי' בשור שמואל בשר יצחק סגלתגית הטקדש
סשה ומסרה ליהושע בעטידח וכו' ,יהושע וטהרהשט
וכו',
ינם בעמירה וכו' ,עטרו
סק
לז

אי

נעים

כי

עטי

עמי
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לי שמואל הנביא )1 ,אלא בבקשה מסך תןלי קים"יאפון ,שאעמור מן
הטפה הוה ואשלים להם מגילת בנין בית המקדום ,שנאסר ואתה ה' הנלי
יהקיסני ואשלסה להם (שם שם יא) ,הקימל מן המחלה ואשלים להם
סנילת בנין בית השקדש ,סיר שסע הקב"ה את תפילתו ועמר טן הממה,
שנאסר ויקם רוד הסלך על רגליו (דה"א כה ב) ,והיכן אדם עומר לא על
רגליו ,וטהו עלרגליו ,אלא שנרפא ונעשה בריא ועטר ברגליו מאחרכל אותן
השנים ),,ומסר להן מגילת הבית ,הכל בכתב סיד ה? עליהשכיל (שם שם
יט) ,ואוטר ויתן דוד לשלמה בנו אח תבנית העולם ונוטר ותבנית כל אשר
היה ברות עסו (שם שם יא ויב) ,לפיכך נאמר וקוי ה' יחליפו כה:
[ב] ח) ר*א וה מלך דוד זקן .זש*ה למען ירבו ימיכם וגו' (רברים
י עולם הבא ,שנאסר
יא בא)( ,ואברהם) [והמלך דור] וקן בא ביסים ,אלוימ
שבתי בבית ה' כל ימיחיי (תהלים כז ד) ,לעולם הבא שאין בהם פעם
טות ,שנאמר בלע המות לנצח וגו' (ישעי' כה ח) ,ללמדך שבעולם הזה
אף מלאכי השרת בוכין על הצדיקים למעלה ,כשםשבוכיןבני אדם לטטהי
ולעתיד לבא אין עור בכיה ,שנאמר וסחה ה' [אלהים] דטעה מעל בל
פנים (שם שם) .ואין פנים אלא מלאבי השרת ,שנאמר ודמות פניהם פני
הערותותקונים
זקניםוטפריה לנביאים כעטירה בו /עמרו נביאים וססרוה לרור בעמירה כוי ,עמר דור וסטרה
לשלסה גנו בעמירה ,ואתה ה' חנני והקיטני ואשלסח להם (תהלים ס"אי"א) .הכל בכ"כ
י המאמר נטצא לנכון בירושלטי טגילה פ"א
טלסר שנתנה במסורת .והבאתי שם בהערה י"זכ
ח8א (רף ע' ע"א) ר'ירטי' בשם ר' שטואל בר רביצחק (הוא ום האומר כסו שהובא במרכש
יטסואל) טבילה שמסר שמואל
ניתנה להרגש מ8ט הכל בכתכ וו המסורת כו' ,וטוה תבין
לרוכישניל בית חסקרש שמסרלי ריטואל 1צ4ל כשגיל מגלת גיח
הטאטר באגו רבש"ע העטירני
המקדש וביקש שיעטור טן הטפח ואשלים לכם סגילת בית הסקרי .שחי' בעסירהוסיים באגשג
ום שנ' ואתה הי חנני והקיפני ואשלסה להם ומפרש הקימני סן הטפה ואשלם להם טנילת
ואשר כתכתי כסררש שמואל שם הערת פ"ז ואתת ה'
גגין כיח המקיש ופ" ואשלסה
חות והקיסני ואשלטה לחם נעלםומאסטנסיויאץ-רייק טוה שטמרה מעטירה וכאטםרייק סןוהיחני,
 )1אלא בנקשה טסך תןלי קיטיאטון .הטלה אין לה שחר ובכיי טן .אנקב ובראשית חכמה שם
בבקשה סטך חוקני ואטצני והקיסני ממפה ע לשלום ,ובעל עץ יוסף רחק לפרש המלחקימיאטון
טלשון נתערן הנשר נתפשפו הקספין (כיב ק'כ ע"א) ופי' הןלי שיתפשפו הקטפין .ו) ופסר
להן סגילת הבית ,בכ"י טנלת בית המקרש וזה שסיים והניא הכתוב הכל גכתכסיר ה'עלי
השכיל ,כטו שסובא גירושלפי וטררש ריטואל שם לרא '.שנתנה במפזרת ,מ) פ"א והטלך זקן
זש'ה לטען ירבו יטיכם ,המאמר לפנינו סקשע ונטצא לנכון בכ"י טן אנקב וכך איתא שם :
ר"א והטלך גור זקן באביסים .זש.ה לפען ירבו ימיכם (רברים י"א כ"א) ,אם תהה זהיוים
וכמצוה ובמעש.ם טובים אתם ובניכם ירבוימיכם ,בט"ש ואגרפם זקן ,וכתיג וחסלך דור וקן,
בא כימים גיסי העולם הבא שאין תכלית להט וסוף ,שנאטר לסען יאריכון ימיך (רברים .ח'
פ"נ),לעילם שכלו ארוך ,ולמען יטב לך (שם שם) לעולם שכרו טוב ,וכאן גקש רור ואסר
אחת שאלתי סאת ה' אותה אנקש שגתי בבית ה' וגו' (תהלים כ"ז ר') ,ואוסרכי פוביום
בהצריך מאלף (תהלים פ"ר י"א)כי טוביום בעוה"ג סאלף בעוה"ז ,להוות כטעם הו (תהליפ
ג"ו ד') שאין גו טעם טוחן שגאטון גלע הטות לנצח ומחח ה' דטעח סעל כל פתם (ישעה
כיה ח') ,ללטרך שגעוה*ז אפילו טלאכי השרת בוכיןבמיסף בשטתו שלצריקים ,כשםשגוגין
גני ארם ,שנאסר הן אראלים צעקו חוצה טלאכי שלום טריגכיון לישעיה ל"ג זי) ,ולעירד
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ארם ונו' (יחזקאל אי
) .לפינך והמלך דוד זקן[ .כ] ט) [ד"א והמלך רוד
ויכסוהו
בבגדים ולא יחם לו (ם'א א א) .עליו אטר
זקן בא ביטים]
שלמה שבתי וראה תחת השמש ומ' (קהלת ט יא) אתטול .ויטהר דוד
וירץ המערכה וגוי (ש"אי
ז מח) .ועבשיו יורדועיף ,שנאסר ויעף רור (ש"ב
נא סו) .אתפול פלבישין אותו ,והוא אסר לא אוכל ללכת באלה כי לא
נסיתי (ששאיז לפ) ,מסה שהיה זריו וגופו חםעליי* ועכשיו ויכסוהו בבגדים
ולא יחם לו ,שנצטנן גופו מפהרו של מלאך ,כשהפעה אותו טלאך השטן,
וסנה את ישראל ,באותה שעה וישלה האלהים סלאך לירושלים להשחיתה
וכשהשהית [ראה ה' וינחם על הרעה (דה"א כא פו) ,מה עשה הסלאך
אסר יודע אנ* שהקב"ה נתמלא עליהם היסק ,אם הולך אני והורגן קימעה
קיסעה ,עכשיו הוא סכלםבידי אלא הרי אני הורג כאחת מהן הרבה ,כדי
שיראה וירחם עליהן ,כיון שהלךוהרג טהן שבעים אלףאיש סיר וכהשחית
ראה ה' וינהם 'על הרעה וגוי ,רברי ר' יהודה ,ור' נהטיה אוטר מה הוא
ראה הל וינחם (ה') על הרעה (דה"א שם) ,אלא הלך לו הסלאך וישב לו
בהר המוריה ,ואטר לפניו רבש"ע כן התמת ברית עם אברהם אניהסי
שכבש רחמיו לעשות רצונך בעולם הזה ,לא כך אמר לפניך ויקרא אברהם
שם הטקום ההוא ה' יראה (בראשית כר יר) ,י) כשם שהיהלי להשיב
לפניך ולומר ,אתמול אסרתיליכי ביצחק יקרא לך זרע (שם נא יב),
ועכשיו אתה אוסר קח נא ונוי (שם כב ב) ,היה לי זכות להשיב לפניך
העתת ותקונים
לבוא אין גכיהואין צרה ואין חרפהואין ראגה ,שגאטר והרפת עטו יפר (מסני) [סעל נ5
הארץ] (ישע" שם) -.alwt ,וטפח ה' אטעה סע 5כ 5פנים (שם שם) ,כלפי שיש לו פנים אלו
מלאכי השרת שהש להם.פנים ,שנאשר ורמות פניהםפני ארם (יחזקאל א'י') ,לפיכך כתיב
והטלך דור וקן גאביסים .ט) ד"א והטלך וקן וגו'עליו אמר שלשה .תקנחי ש"א וחסלך
י
ו
ר
בסו'שהוא לנכון בכ"י ושם איתא נך :י"אוהסיך דור זש'ח ובתי תאיתי תחת
השמש
כי
לא לליס המרוץ ולא לגבורים המלחמה אמי שעסה כשגא גלית הפלשתי היה אני נרד[שנ'ן
וימאי מיץ המערכה לשיפון הפלשתן(שיאי"ג מ"ח) ,משעזבו כוחו ובא סחנה פלשתים
ע 5ישראל [כתיב] וירע רוד ועגריו עטו רלחטו את -פלשתש ףעף תר (ש"ב גיא פ'וג לפיכך
אסר שלסהגי לא לקלים הסרוץ ולא לגכורש הטלהסה ו5א עור אלא כשהלנישו שאול
סדיו ,אסר לו לא אוגל ~כת באלהכי לא נסיות (ש"א ל'ט) ,נשכיל שהיה ט חסימות
גרוי
ךיעכשיו ויכמהו כבגרים 51א יחם לו ,ספני שאחוהו צגה מרוב פתר הסלאך שראה כנגרו,
י נבעת (טלפני המלאך) לטפני חרב סלאך ה'] (רה"אכ"אל') כשהסית אותו הטלאך
כ
שנאמי
ואסר לו לך סנה את ישראל (ש"ג כיד א) חרה אף הן עלט זרצח לשלוח בם ס5אכי חפלה
להשחיתם ,וישלח שם מלאך של רחמים ,שכ' וישלח האלהים טלאך לירושלים להשהיתה,
בפה"א כ"א ט"ו) ,אסר הטלאך יודע אני .שהקדיח סלא עליהם חיסה ,אם אני ה~רנ גה4
קיטעה קיטעהי לא יחסר גם ער שאכלם כונם ,אלא הריני גאל כהה ואכלה בהם ,אולי
יתגלגלו רחטיו של הקכ*ח עליהם ,כאותת שעת נפלו שבעיפ א* ,שנאטט ונהשת'ת ראת ה'
ינחם על הרע רגרי ר' יהורה ,ור' נחסי' אוסר סה ראה סלטה כשב" הסלאך בגורן ארונה
עמר ואטר רבש"ע איה הברית והשבועה שהתנית עם אבטחם בפסם הזפ ואת העקרה שעקר
את יצחק בנו ע"ג הטובח ,וקרא למקום .ה' יאה ,באותה,שעה ראת ומ וינחפ על הרעה.
ראה עקידתו ש 5יצחק גאותו מקום ,לפיכך וינחם של הרעת ובזה נשלת שם הפרשה ולא
נמצאיוהר.
אסר וה*רשת
למצלות .י)
שה4לי למשיג לפנקי ולומר

ייי

י"

הים

ומתהיי

כחוגי שק-

גשי
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ולא אסרתי כלום ,אלא עשיתי עצמי כאלם ועשיתי רצונך ,כך כל זמן
שיהיו בני הוטאין לפניך ויש לך זכות על שתפאו לך* שתהא טכבש את
חסתך ,ולא תפרע מהם ,אלא שתהא זוכר עקדתו של יצחק ומרחם עליהם,
אטר לו הטלאך 'ולא נך התנית עסו ועכשיו אתה סכלה אותן ,שנאסר
ראה ה' וינחם על הרעה (דה'א שם) ,מה ראהז עקדתו של יצחק ראה,
ונתרחם עליהם )" ,לפיכך אסר שלמה נהם ככפיר זעף מלך וגו' (משלי
יט יב):

פרק לשכתובכם*
.
)
א
ם
י
[א]  )6שיר לטעלות אשא עיני (ההל
קכא
ה
י
ש
ז
ונחנך ה'
.

לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהי' לסטה (דברים כח ינ) ,אשריהן
ישראל בזמן שהן עושיןרצונו של הקב"ה ,הוא מעלה אותן כמלאכי השרת,
י הארץ
שנאסר והיה אם שמוע תשמע וגו'.ונתנך ה' אלהיך עליון עלגוי
(שם שם א) .והיית למעלהאין כתיב כאן אלא רק למעלה ,מהו רק טיעוט,
פעמים שאתם לסעלה ,אימתיכי תשמע (כקול הי) [אל מצות ה' אלהיך]
וגוי (שם שםיג)
 .ואם לאו פעסים שאתם לסמה ,כשאין אתםעושין רצונכן
שנאמר הנר אשר בקרבה ונף ואתה חרר סמה מטה (.שם שםסג))3 .וכך
הבפיח הקב"ה לאברהם ,מתחילה הבט נא השטימה וגוי (בראשית סו ה),
וכמקום אתר הוא אומר והיה זרעך כעפר הארץ (שם כת יד) ,אם ככוכבים
למה כעפר הארץ ,אלא אמר לו בשעה שבניךעושיןרצוני ,כשם שהכוכבים
עליונים על כל העולם ,כך בניך עליונים על הכל ,וכשאינן עושין רצוני
בשם שהעפר למפה ,והנל מריישין אותו ,בן הן ,שנאמר כי איבים סלך
ארם וישימם כעפר לדוש (מביג ז) ,אמר לו וכך אתה סניהן ,אטר לו
לאו טעסידן אני ,שנאמר התנערי מעפר וגו( ,ישעיי נבב) ,אסרו לו הדורות
הערות ותקונים
ן כגר פנק אות ח' ופסיקתא ררת פטקא במרש השניעי (רף קמר
אתטול אסרתלי כו'.עיי
ע"א) ותנחוטא הקרום סוף וירא ,ונתנחוסא הנרשם מכנר סוףוירא .י )6לפיכך אמר שלטה
נהם ככפיר ועם סלך .לא ארע טה שייכות להכתוג הוה לכאן ונביי איננו כסו שהבאתי
בהערה ט':
[פל"ם]  )6אשריהן ישואנן כו' ,ככ"י מן אטב נשתנה הנוסח אשריהם ישראל בשעה
שהם עושים רצונו של מקום הוא מעלה אותם על כל האומותשבעולם שנאסר (ועתה) [ולהן
אם שמוע תשמע עו' ונתגר הי עליון  ,131וגאו עלץ .כל
הברכות האלה וגו' (רברים כ"חח')י
ג) וכר הגשה הקב"ה לאברהם ,מתחלה הבס נא השטיפח כו' ,בלי הגי נשתנית :בא וראה
כסה הבפתות הכטחתי לאברהם אגיכם ,בתהלה אסרת' לו הפט נא השמימה וכדי ואח"כ
אמרתי ליעקג והיה ורעך כעפר הארץ ,אם ככוכבים מח ?איך לומר כעפר ,אלא גל זמן
שישראל עושים רצונו של
הם עליונים על כל האויית כסוככים שהם עליונים על כל
~lpoעליון על כל וגו' יאשר ולתתך עליון 1ג ,'1וכשאין עושים
העולם כלו ,שנאמר ונתנךהי
רצונו של מקום הם נתונים כעפרבין הרגלים שהכל רשין בהם שני השימם כעפר לרוש ,ול א
עור אלא כל ומן שעושים רצונו של מקום הם גבוהים כמלאכי השרת ,וספני טה מלאכי
השרת גכוהיטי טמני שהם עושים רצונו ,שנ' גבורי כח עושי דברו ואומר ברכו ה' כל צבאיו
יוגוי הא לסרת שאין המלאכים גנוהימ אלא בשביל שעושים רצונו של הקום,
כשעושים

וישראי
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הלוו רבון גל העולמים נ) הרי הגיע סקו*מים (פי' קץ ונסן) ,לפיכך
דור שיר לטעלות אשא (תהלים קכא א) ,שאתה מעליבי ,שנאמרעזרי טעם
הי עושה שסים וארץ (שם שם)2

אמר

פרקם'תורה.
[א]  )6ו'היבי זקן יצחק (בראשית כז א) ,עשרים דור ער אברהם
אין כתיב בהן זקנה אלא בו ,שנאסר ואברהם זקן (שם כר א) ,ועמד יצחק
אף הוא ויהי כי זקן יצחק (שם בז א) ,עמד יעקב אף הוא ,שנאמר ועיני
ישראל כבדו מזוקן (שם מח י) ,זש'ה 'ראה אל עבדיך פעליך והדרך על
בניהם (תהלים צ פז) .ואין הירך אלא זקנה ,שנאסר ,תפארת בתורים כחם
והרר זקנים .שיבה (משלי כ כפ) .נ) אברהם זכה את בנו בהמשה דברים,
ששנו רבותינו האב זוכה לבן בחטשה רברים ,נ) בנוי[ ,בתואר ,בעושר,
ובגבורה ,ובחכטה ,וכן ליצחק ,ובן ליעקב ,וכן יעקב ליוסף ,ביוסף נרטה
בנוי ובתואר, ,שנאטרויהי יוסף יפה תואר (בראשיתלםו) .בחכמהז שנאפר
הנה בעל החלומות הלזה בא( .שם לזים) .הרי נוי ותואר ונכמה .וביצחק
נתיבמי איש הלזה (שס כד מה) ,מה הלזה האמור ביוסף בנוי בחכמה,
אף הלזה האטור ביצחק בנוי בחכטה ,ומה יוסף עמר בנבורתו נגד כל

הערות ותקונים
יצחו של טקום הם למעלה ססלאכי חשרת שנ' והיית רק למעלט ואין רסעלה אלא מלאכי
השרת שנ' שרפש עומרים ממעל לו ,וכשאין עושים רצונו של סכום הם יוררים תחת האנסות
ספה ספה ,לפיכך
שבעולם ,שנאמר הגר אשר בקרבם יעלהעליך סעפה פעלה ואתה
.
ק
ח
צ
י
)
ג
ן
פ
ו
י
כ
י
רי
אסר דור שיר למעלות אשאעיני וגו'! ואח"ם מתחיל פרשת תורהויהי
הגיע סקוטש .טהריםדי לונואגו הוסיף 64י' קץ וזסן' והסלחיונית ופי' סוף קץ ותכליתעיין
ערוך השלם ערך סקס.ובכיי ליטא זה כסו שהנאתי כהערהשליניה,
יכי זקן יצחק ,עשרים דור כו' לקוה טן תנחוסא הקרום תולרות אות ו'
לפיכם] )6ויה
י המאמר טתנהוסא חכ"א כעל אגיב פיט אות א /וכן הובא
והעיסתי שם בהערה פ?כ כ
בראשית תכסח פרק נירול בנים (רפוס אמספערראם רף רצ*נ ע"א) נשם תנא דביאליהוי והוא
סאג"ב והעתיק כלשונו ססש עםהשינויים ,ואחר שהגיא כבריו (של אג"ב)  nlwQא' ) ntwotג'
השמיט) ואות ג'סיים סליק פי חורה ,ואה'כ כאשר ההל להעתיק רבניו מפם'אמן נכיא.ם רשם
8פ' נביאים" lWYt ,עור שם כהערהי ומה שיתרתי שם שהביא  ntvtaבשם תנא רבי אליהו,
אין זה פעות רקהי' לפניו אגיס בכ"י והיה סכחח בשם תרג"א ,ומה שכתכתי שם בהערה
הנ"ל והוא כשנירת המאור ר' ישראל בר' יוש אלנקווא ,אחתכי החמשה פרקים העתיק
בעל ראשית חגמה טן הנורת הסאור של ר' ישראל התל כפו שההיא בעצמו בסוף ההקרסה
שלו לראשית חכמה ,אבל סה שהביא גפ' גירול גנים מן אגיב הוא הוספה סן 3על ר"ת
 ean1מן סנורת
נמצא 3אקטפארר ק.בץ  1818ובקשתי סאת המעתיק הר' יצחק לאלט
היושב כעת המאו
ן שם בפ' גירוש גנים ושמאטר סריה .סו אג'ג לא נמצא שם,
באקספאררילעיי
והמחכר ראשית חכטה הביא עוד באיזה מקומות בשם הרנ"א כתביר והוא הכ"י קונץ 840ע
או העתקה סן הכ"י הוה .כאשר הארכתי גטבוא הספר .ג) אברהם וכה את בנו nacna
רברים ,ששת רכותינו האבויכה לגנו נחמשהרירים נוי חנחוסא שם ,ושם הג" אברהם וגה
ליצחק בחמשה רברימ כך שני רבותינו האב עכה לבן בהמשהיבריץ .והעירותי שם כהערה
ט'ר כך שגו רבות'מ עריות פ"ב ס"מ והכאתי שם נוסחת אגע וראשית חכמה ,ג) פנוק ~nva

היי

ש.
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אחיו ,אף יצחק עמר בגבורה נגר כל בני גרר ,מה יוסף בעושר אף יצחק
בעושר ,שנאתר.ויגרל האיש וילך הלך וגרל כי גדל טאד (בראשית נו
ינ) .כן תניי בראשית חכטה פ' גידול בנים] מנין שהיה נאה יצחק כיוסף,
כתיב ביוסףויהי יוסף יפה תואר ונו( ,בראשית לפ ו) )7 ,וכשהלך אצל
אחיו טה אסרו ,הנה בעל ההלוטות הלזה בא (שם לז יט) ,ונאסר ביצחק
סי האיש הלזח ונו' (שם כר סה) ,סה הלזה האטור ביוסף שהיה נאה ,אף
הלזה האמור ביצחק שהיה נאה ,בכה מנין שהיה יצחק גבור בכת ,ראה
כסה בורות הפר ,שנאמר וישב יצחק ויחפור וגו' (בראשית כןיה) ,ויחפרו
עבדי יצחק 1ג( '1שם שם יט) ,ויחפרו באר אחרת ונף (שם שם כא) ,ראה
גבורה שהיתה בידו .עושר מנין ,שנאמר ויגדל האיש וגויויהי לו סקנ' צאן
וגו' (שם שםיגויד) .ובשנים סנין,ויהייטי יצהק מאה שנה ושמונים שנה
(שם לה כת) ,ואברהם בן קע'ה וזה בן ק"פ ,לטה ,אלא אסר לו הביה
אתה זכית בחמשה דברים אלו הרי אני מוסיף לך המש שנים משלאביך,
לנך נאמר יראה אל עבדיך וגו' (תהלים צטי)
 .כלמי שיש לו זנות זובה
בחטשה דברים אלו ,ס) וכל טי שאין לו זכות ,חמשה פורענ)ות באות לר
כננדו ,וסי היה זה ,יואב ,שנאמר יחלו על ראש יואב ובנו ואל יכרת איש
טבית יואב זב ומצורע וסחז'ק בפלך ונופל בחרב וחסר לחם (ש"ב ג בס).

עי

הערותותקונים
ירות הטסחאבנוי טנין שהא נאה יצחק כיוסף כף והרב ר' אברהםויל גין הטלה כנףובי?
מנין חוטף ברפוס ווילנא מאטי עפ"י מסח שמצא בריח [והוא גם בכי טן אגיב אשר רבני
עו"ר ובגבורה  nolnatעו ויגדל הטישוסייס לכן הט' מראשית
חר'ה לקוהים סתם] בתואר ג
חכמה פ' לחל בניסע ואחר כך נרפס כן ברפוס ואלקווא וואישוי ובכל הרפוסים 3פ כבית
הסררש(כי נוסחת בית הטררש הוא עפ"י דפים '11לגא) ובאסת הני' בכ"י מן אגש ובריח
בעושר 1בגכורה ובחכמה ,הסלה נתואר היא מעתרת אשר אחר
הני' משובשת ,
סלתכנוי גתואי
ומלת בשנים חסר ,אבל אח"כ תראה כתוב טפורש בשנים סנין1 ,כ4
רשם לפרש

במי
השיבושים אשר נמצאים בר"ח הוסיף הר"א ז"ל נתזך .חאג"נ .ועיין חנחוסא שם הערת
והגי' גשתי יאת הוא כך:טניןבנוי "ה" נאה יצחק ניוסף כחיג ביוסףויהייזסף יפה תואר כ?
ההוספה שהוסך סהר'ם ז"ל באטצע .ר) וכשהלך אצל אחיו כו' כ"ת
כמו
שהואסאל.פנינוובאא
חב
ג"
גם בתנחו
י בנוסח שהופז הר"א טן ר"ח אשר הוא גם כאג'נ כתביד הלשון
משובש וכך הני שם בחכמה שנאסר הנה בעל החלוטות הלזה בא וביצחק כתיב טי האיש
הלוה טה הלוה האסור ניוסףגנוי בחכמה אף הלזה .האסור כיצמק בנוי גחכסה ,וזה טעותכי
מן הלוה לא משסע והיי חכם רק צ"ל כסו שסובא באג.ב בנוסחת השתי 'רות וכסו שהובא
אח"כהיינו אחר ההוספה סן הר"א וז 4מה הלוה האסור ביוסף שהי נאה אףהיז
ה שה*
ביצחק שהי' נאה ולא יפה עשה הר"א שהוסיף ב' נוסחאות
והנוסחא העיקרית סן האג"ב
יוק שהי' יצחק נאה וכן הראו?
חל
היינו הנ~סחא השנית הוא אשר שאב סן התנחומא ,ורייק טןיה
טעה

בב"ר פ"ט אות ט"ו ראתה אותו התר הטר'א הנה בעל החלוטות הלוה בא ובתנחוסא שם,
הערת ט' 1העירותי על זה באריכות ע"ש ואין להכפיל הדברים .ס) וכלמי שאין לו וכות
חמשה פורעניות באות לו כנגרו ,בתנחומא וכלטי שאין לו וכות אינו זוכה תוטל כנגרן ה'
פוצעניות .ושם בהערה מ-פ הבאתי בירושלמי קדושין פ"א הין (דף ס'א ע"א) אטר שהביא שפ
המאטר האב זוכה לבן בנוי נכח בעושר ובחבטה ובשנים ,סיים וכשם שהוא זכה לו בחטשת
דברים ,כך הואחייב לו בחסשה רברים ,ואלו הן טאכיל משקה מלביש מנעיל וטנהיג ,ההיד
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זב כנגד הכח ,ו) סי שהוא זבאין לו כח .ומצורע כנגדהנוי .ז) סי
מצורע אפיי הוא בחור והצרעת עליו אין כעור ממנה מ) טחזיק בפלך
בנגר העושר שיהא כאשה עניה .ט) וחסר לחם כנגר החכטה ,שנאסרלכו
לחטו .בלהטי וגה (טשלי ם ה) ,מפני.טי שאין לו לחם אין לו פנאי לעסוק
בתורה )' .ונופל בחרב כנגד השנים ,אלו חמשה פורעניות כנגר הסשה
דברים של שבהומי שאינו זוכה בשבח ,יורש אלו הסשה סיני פורעניוה,
י כי זקן יצחק ,ודוד
כיואב ,אבלמי שמכה בשבח גומל ביצחק ,שנא'ויה
צווח ואוטר החת אבוהיךיהיו בניך (תהלים טה יז) ,הוי אומר ויהי כי
קן יצהק:וב] י"א ויהר כי זקן"צחק )9 ,זשק רמת עשיה אהה
ה' אלהי נפלאוחיך וטחעבוהיף אלעו (שם ט ו) .אפרו ה ישראל רבות
עשית כף למה כל נפלאות שאתה עמה בשמלה ,כל טהמכות שאהה
טחשב בשבילמ, ,מנאסר נפלאותיך ומהעעוהיך אלעט בשבילנו אתה מיסר
את הרשעים וטימר אח הצריקים .האיך ,יודע הקביה שיצמק מחבב את
עשו ,ועתיד היה לברכו ,אטר הקנסה הריני מכהה אתעיניו כדי שלא יהא
רואה לטי שהוא מברך ,כדי שיפול יעקב את הברכות ,לפיכך ויהי כי זקן
יצחק[ :ט ד"א ויה* כי זקן יצהק .טה כהיב למעלה תהי עשו בן
ארבעים שנה תף וההוון טורת רוה תף (בראשית מ לד לה 4כעס לאבס
י ת כו .0בכל זאת אבע קרא.אותו מול .יקרא את
בן כסל ומ' (מעי
עשו בנו הגדול (בראמית כז א) ,ואסו קראה אוחו נדול ,שנאסר ותקה
רבקה את בגדו עשו בנה הגדול (שם שם סו) ,אמר הקביה הנה זקן וזקנה
שאין בהם דעת ,אני קראתיו קטן ,שנאמר הנה קטן נתתיך(עוביי' אב),
העתתותקונים
שהוא

יחולו על יאש יואג וב וסצורע ומחזיק בפלך עופל בחרגוחסר לחם ,זג תשיש ,וסצורע עזיב,

וממזיק בפלך בורי ,מפל נחרב קצר יטיס וחסר לחם מסכן גו' עקש.וגפי' הקצר ביושלסי שם
טבאר רברי הקרושלסי בסוג מעם ורעת .וסיים ובתנחוסא אסר פחויק בפלך כנגר העושר כוון
לרברי התנחוסא רטיות ' ו) טן שהוא זגאין לו נח .בתנחוסא סי שהוא זג אין חלש סטנו.
וגמי מן אגש ובראשית חכמה שם ספני שהצבא  .טתשת כחו של אדם .ז) מי שהוא ממרע
גף ,כן הוא בחנחוסא ובכיי סן אג"ב ובר"ח טפנישנגע צרעת ששבה.רטוהו של ארם .מ)מחיק
בפלך כנגד העושר שיהא כאשהעגיה .גחנחוסא וסחזיק בפלר כנגר העושר שיהא כאשהעניה
שאם אינה טוה בפשתן אין לה טבין לאכול וגל" מן אג"ב ובר"ח  p'tnalנפלך נגרהעישרי
כש"דם מחויר על הפתחים אין לו כלם .אל פה שיטסוך אלא בפלך .ט) וחסר לוום כצנר
שנאטה.
לכו לחסו שלחסי ,כ'ה בתנחוסא ,והסיום ספני מי שמי שאין לו לחם
התכסח
ק בתורת לקפא גתנחוסא; י) עופל בחרב כננר השנים .ב"ה גם בתנחומא
אין לן פנאייעסו
ור"ל כנגד שהאג עצה לבן בשנים31 ,אג"גכ"י ובריח בטעותימעל בחרב כגנד'ההואר ,מפני
מה ספני כשיחויג ארם שוב אין לו תואלי והיא גי' משובשת כי כבר אסור לטעלה מטמע
בנגר הנוי ,והואר אענה אחת סהטשה רברום רקנוי פירושה הואר .י") זש,ה רבות ;שית
ן נ"ר פפ"ה אות ה' ,ופפיקתא רר*כ פפקא המורש (רף ס"נ ע"ב) ועיר הערה
אתהה'.עיי
פ 1.מ" 4ושוים מומיר מי וכהערה יצב ,ובראשית הכסה שם ל"א הניא גל אותבי .וככ"י סן
 atawהנוסחא נשתנית וכך איתא שם ! זש*ה רבות עשית אתה ה' וגו' ,אסרו יזראל רנות
עשית אתה גשגילמ ,טכות נרולות ונוראות במצרים ,נפלאות עלים טוף ,וטחשבות'ך על
סנחריב סלך אשורי וטה אלינו ,עלית להודות ולשכה צליתן שנה לשטך הנרול ,איןעיזך
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זה אמר ותהי ה' לא ציה (איכה ג לז) .משל לסי שהיה
יכ) זש'ה
נ) מכתיב מטיירו'ניא (פי' נ'בורים) ,בא אחר להכהיב .לו את בנו ,אמר לו
ראה לבני ,טה בחור טה גבור ובעל קומה ,אף אמו אמר' ראה מה בנינו
בעל קומה ,אמר להם בפניכם הוא גבור ובעל קומה ,איני יורע' ,ד) הרי
העין (פי' מאזנים ומדידה) אם יהא בו קומה ,מדדו ונמצא קטן ונפסל ,כך
רבקה קראה אותו גדול ,ויצחק קרא אותו גדול ,אמר להם הב"ה וסי
בעולמי שליט וטושל בלעדיי שנאמר מי זה אמר ותהי ה' לא צוה ,איל
הקב"ה מה לכם לצוות בביתי ,אני עשיהיהו קטן ,ואתם קוראין אותו גדול,
ואינו אלא קטן ,שנאמר הנה קטן נחתיך בנוים וגו':
פרק מ"אנביאים.
) ועלי  rPtמאור[ ,ושסע את כל אשר יעשוןבניו וגו'] (ש"א ב
[א]"
כב) .זש*ה אשרי אדם שומעלי וגוי כי מוצאי ונו' .וחוטאי חומס נפשו
וגף ) ?~WDה לד לה לו) .ס( גרםלעלי שיאריך'מים ויזקין הרבה ,נ) שהי'
עוסק בתורה ,שנאמר ועלי הכהן יושב על הכסא [על מזוות היכל ה']
(שיא א ט) ,היינו דכתיב אשרי ארם וגו' (משלי שם) .לטה כי טוצאי וגו'
וחוטאי וגו' ,כל משנאי אהבו מות (שם  ,(DWאלו בניעלי [דכהוינ בהון
בני בליעל לא ידעו את ה' (שיא ב יב) ,הרי צדיק גמור שנקרא רשע בער
בניו ,שנאמר בני בליעל (שם) ,כאילו אמר בנים של בליעל ,ובליעל בכל
התור' רשע הוא ,וכל ושראל היה שונאים אותו על בניו .שנאפר ומשפם
הערות ותקונים
,
ר
פ
ס
ל
ו
עצמו מספה
אליך,אין רואה לך ,אין סי יעשה כמעשבן וכגבזרותיךי ומייוכל להגיר

את הרשעים והצר"שס ,והאץ -מיסר הצריקים טלסד שירע
ספני שבשג'לנו חוא
סיס
שהי' ברעתו של יצחק
ליברך את עשו ,לפיכך הקריסו כהות עיניו ,כרי שלא ירע לסי
סברך ,בשביל להוריש הברכות ליעקב ,ואברו רבותינו כרי שיבוא יעקב הטול הברכות.,והיינו

הקשה

הוא

דכתיבויהיכי וקן יצחק וגו' .יג) ושייהמי,ה אמר ותהי הי לא צוה ,מעתר פה ונמצא לנכון
בראש המאסר וליתא גכ,י גם המשל שהובא פה לא גסצא שם' ,ג) סכתיג פורוניא .טהר"ם
די לונ,אנו כתב שי' גבורים" מפרש לפי הענין ובאסת ביוני פי* מס לצרכי אנשי הכלחסה,
ן ערוך השלם ערוך גרן .לכן אין שייכות להמלה הזאת לבאן אבל המחכר לקה את המשל
עיי
מן נ"ר פסיה אות י"א ושם נאסר לסריגה שהיתה הכתכת ענקטון לאלך .ופי'בל.י אנשים
חושם ,וכן יש לתקן בכאן וגאזים פרשה ג'  p1Dtאחזו לנו,שועלים אות ג' הגי' טשל למרינה
שאעיט ומרידה" הוא
שבגדלת איספתיין לסלך,עיין ערוך השלם בערכו .יי) הוי העט ,פ"

טוטפת הר' אברהםויל.
י זקן טאר זש"ה אשרי ארמי גם זה הובא בראשית חכמה שם (דף
ל
ע
[כנמלא] )6י
רצ"ג ע"ג) הסתמל פי נביאים .עופה הכח שה.י לפניו הוא כנוסחהכיי אשרבירי הנעתק
לטעני מאוצר הספרים גאקספארר .כ) שהה עוסק בתורהי .שנ' ועלי הכהן יושב על הכסא על
ס,וות היכל ה' .וררשו להלן באות ג' על מזוות היכל ה' שהיה אב ביתרין ,ובכ"י סן אג"ב
הן בר"ח הגף ומי גרם  14שיאריך יסים ויוקן הרבה ,התורה שעסק בה ,שנ'ועלי הכהן יושב
על הכסא על טחות היכל ה ,,וכי אדם יושב על מזוזתהיגל היי אלא  11תורה שהיה יושכ
י לשקור על דלתוהייוםיום לשטור טרודות פתחי (משלי
ועזתך בה דכהיב אשרי אדם שזטעל
ח ,ל"ר) ,ומה שכרו ,כי מוצאי מצאהיים תפק רצון סה' (שם שם ל"ה) ,נ) אלו בניעלי גי'*
בכא סן אטב טתחיל פח מאטר הרש ד"א ועלי זקן זש"ה דהוטאי חוטם נפשווגוי אלו בני
עלי רכתיב גהו בניבליעל .ובשת' ירות הגי' אלו בניעלי שהן משנאין אותי על נני שנ'
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הכהנים ונו' ,גם בטרם וגון וההי חטאת הנערים וגומר (שיא ביג סו יז),
והיו ישראל רואין אותן ואוסרים זה לזה ,ראה אלו כהניו של הקב"ה א~ך
הם טשהמשין ,ובת קול משיבן ,לעצמן הם עושין ,שנאמר וחוטאי חוטם
נפשו' כל פשנאי אהבו מות (משלי ח לו) ,ונהיב ביום אחד יסוהו שניהם
(ש"א ב לד) :ד) והנאו החיים ואהבו את המות. ,ומהוך הצרה הזאת קפצה
זקנה עלעלי
 .ועלי זקן סאוד[.:בנ] ד"א ועלי וקן מאוד .ט) אתה טוצא
,
ה
נ
ק
ז
,
ר
ו
א
מ
,
ן
א
כ
סאוד
שם
אלא
א
ו
ה
ו
שכתוב
אין
ועלי וקן
בן
בכל סי
ף
ג
ו
נשא
ה
"
ש
ז
.
ה
י
ה
ם
י
ר
ש
)
1
אשר לא
השעית ושמונה שנה
(איוב לר
פני
,
ך
ל
ס
יט) ),.משל לבריון (פי' פריץ) שנטלאבןוזרק באקונין של
אמר הטלך
פלו את האבן ושברו בהצווארו,כךעשובניעלי,הכעיסו להקב"היוהרמדאי,
שנאסר ותהי חטאת (נערים) [הנערים] גדולה מאור .אמר הקב"ה אף עלי
יזקין מאור ,שנאסר ועלי זקן טאור (ש"א ב' י"ז)[ :נ] ד"א ועלי זקן
 .כהן נדול,
טאור .מ) שלשה נתרים היו בידה כהזנדול ,מלך ,ואב ביתדין
שנסטר ועלי .הכהן (ש"א'א ט) ,שהוה.פהןגדול ,יושב על הנסא (שם שם).
שהיה סלך .על (מזוווה) [מזוות] היכל ה' (שם שם) .שהיה אב בית ר'ן,
ובעונות בניו ירד משלשתן ,שנאסרועלי שזנב (שם ג ב) ,סתם שלא היה
בהן נדול .בסקוסו (שםשם) .שלא היה פלך* ועיניו החלו כהות (שם.(cw
יטלא היה אב בית דין ,קנאמר עיניך .ברכות בחשבון (שה"ש ז ה) .ראה
מה הבנים גורסים לאביהם ,ועלי זקן פאור[ .:ד] דשא ועלי וקן מאור.
שלשה הזקינו בסהרה מפני רעת בניהם .יצחק תחילה ספני צרותיו של
עשו בנו ,שהיה סשתחוא לע"א ,והיה טקטיר להן והעשן עולה ,ומתוך כך
נהועיניו של יצחק ,לנן .כתיבויהי כי זקן יצחק [ותכהין עיניו מראוה]
(בראשית בז א) 1ס) אף עלי הזקין מפני צרת בניו[ ,רכתיב]
ועלי זקן מאור .ספני טה ,ושמע את [כל] אשר יעשון בניו (ששא ב נ"ב).
אף שטואל הזקין טפני צרת בניו* שנאמרויהי כאשרזקן שטואל[ )' ,ולא

הערותותקונים

.

ימשפפ הכהנים .תו' ,והר"א תיקו בפנים עפ"י ראשית חכסו 4והטלות "כאלו אסר בנים של
גליעל" הוסק* הר'א וליטא גר"ח ,ו) ,שנאו החיים ואהבו את הטותי זה ליתא גכ"' וכן ליתא
בר"ח ,ס) אתה מוצש נכל מי שכחוג זקנה אין .שם מאור אלא כאןועלי זקן טאר .גיסה
הלוא כתיגוביולי זקן מאר (ש'ג לפ ל"ג) וכן והטלך זקן פאר (ס"אאי ט"ו) .ו) זש"ה אשר
לא נשא פגי שרים וגו ,משל לפריון כוי זה בשטט בכץ וכן ליתא בואשית חטטה ושם א.הא
י שנאמר ועלי זקן סדר ,והלא גן תשעים ושטונה
כך :ובשביל דברים הללו קפצה זקנהעליו
שנה היה ולמה כתיב מאד ,ואין זקנה בגל התורח שכתוב שם מאר אלא זו בלבד ,מלכר
ששלשה כהרים של גרועה הי ,כירו והוא הטאסר סאות גן וכל מה שבאמצע ליתא .ו) סגל
לבריון .מהר'פ די לחואנו הוסיף*פי' פריץ' .ועיין ערוך השלם ערך בריוני שהוראתה פריצים.
י אות ג/
מ) שלשה כחפים היו בירו כהן גדול ,סלך ,ואבער גו' .וכן בתנחוסא הקחם שמינ
עליהיי מלך ואג"א וכהן נרוה שגאטוןועלי הכהן שהיה כהן גדול ,יושב על הכסא שהיי
סלך ,על סאות היכל הי שהיה אביר וע"ש
הערה י"גפיהתבאת .את האסג שלפנינו ,ט) אףעלי
מכבר
בי הנקנח קופצת על אדם מפגי כעס
הזקין ספני צרת בניהעיין ת:חוטא הנדפס חיי
ובמס ,פעל' דכומגועלי וקן פאר ושטע את גל אשר יעשוןכניו לגל ישראל )'7 .והלא כל
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הלכו בניו בדרכיו ויטו אחרי הבצע ויקהו שוהד וימו משפט] (ש"א ה א ג)
והלא בלימיו היונ"ב שנים ,אלא מפני צרהבניו קפצה עליו זקנה ,שנאסר
ולא הלכו בניו בדרכיו (שם  .(ceא"ר סימון נקיים היו בני עלי מן הדבר
הזה ,דכהיב (אה) [ואת] אשר ישכבון אה הנשים (שם ב כב) ,אלא כך
היו עושים )" ,לא היו סקריבין .אה הקרבנוה בשעהן ,והיו בנות ישראל
מביאוה חור .או בני יונה אצלן בשביל טהרתן ,כשם שכה'ב ובמלאת ימי
טהרה וגו' (ויקרא יב ו) .ותמן כהיב הצובאות (אל) פתת אהל פועד (ש"א
ב כב).יג) והיו נוטלין ומעבירין השעוה ,ולא היו מקריבין בשעהן,והיו בנוה
ישראל סבורות שנטהרו ,והולכוה ע) ומשכשות לבהיהן ,יד) שנאסר ואת
אשר ישכבון את הנשים ,את העם לא נאמר ,אלא את הנשים ,סשניבין
את הנשים עם בעליהן טמאוה ,סי גרם להן ,שהיו טניסין אה הקרבנות
ולא היו טקריבין אוהן בשעתן ,שנאסר [מעבירים עם ה'] (ש"א ב כד)
טהטיאים עם ה'אין כהיב כאן ,אלא מעבירימ ,)1מעבירים השעות ,התהיל
אומר להן אל בני (שם שם) ,אמר לו הקב"ה אתה מהרשל בבניך ואומר
להם אל בני ,ושלמה צווה אל המנע מנער מוסר וגו' (טשלי כנ ינ)' אהה
בשבט וגו (שם שם יד) ,משיבין ואוסרים לו ישראל אם כן רעה עמך

:

בשנסך (מיכה ז יד):

פרק מ"ב כהובים.
[א]  )6פקדה ארץ והשוקקיה פלג אלהים סלא מים (תהלים מהי).

זש"ה ברבות הסובה רבו אוכליה וגו' (קהלה ה י) ,ברבות השובע הכל
שמהים ,וכשהצדיקים רבים בעולם ,הטובה באה לעולם ,שנאסר ברבות

') מעניויס סועות* ;כח לףים ג' '6ר 3וג 6כרי' דתי מעכירים כסיכ וכ;כ
לס*'  .3*1קרס כעיני מס כמגס  sr)oכ6ן .ג' 16מל  ':6שכוח גד 51סו 6וגו' ~ho1
מעכירין חון לניס סו oDht 6ס' ק6י  1651הכגוע5י סערי סס עונריס  651חיו מעכיליכ.:
6מ  ot~nhע;' 5וכסס מחק גגמר .6מסור; כ6ן שיו מעכירים מכעוס .כי ממעיליה 6ין
גמ'ג ג6ן  651גסו ;כבג; .סס היו עוגכיס.

הערותותקונים
ימיו היו נ"ל שנים ,תענית ה' ע"ב ועייןמררש שמואל פרשה ג' אות ט' ובהערותשלי:י )6לא
היו טקר,לן את הש-בנות בשעתן כו' ,בכי טן אנ"ב וגראשית חכטה הגוסחא גזלנית קצת
לא היו סקריגין בשעתן את הקרבנות אלא היו סעכנין א!תןי והיו כנות ישראל סביאותקיני
יולרזת בשביל טהיתן.ועייןייישלמי סוטה פ"א ה"ר (רף ח"ז ע"ר) וכתוגות ריש פי"ג (רף
ליה ע"ג),ועיין טררש שטואלפ"ז הערהיט
 .יג) והיו נוטלין וסעגירין השעות .כבז ,מן "ג'ג
ער"ח והיו גוטלין את הקרבנותסיריהן .ינ) ומשמשותלבתיהן .בכי* וכר"ח וטשמשות לבעליהן
בטומאה..יו)
ו-ת אשר ישכגון את הגשים את העם לא נאמר אלא את הנשים
משכיבים את הנשים
,שנאם-עם בעליהן טסאות' זה ליתא בכיי ובר"ח.
נאמר
ש
י
ו
ן
ק
ת
ל
ן
ו
ב
כ
ש
י
ל"
אלא ישכיבון .וכן הוא גירושלמי שם יוכיבון כתיב ובגמרא כבלי שבת נ"ה ע"א אשרישכבון
ישכבן כתיב והכתנה שהוא לשון הפעם ורגל השכיכט בעליהם עם .הנשים,
:פכ":ב]"
) פקדת ארץ זש"ה ברבות הטובהי הפרק הזה ,כתובים" חסר גשתי ערות
י המעתיק טן הכ"י שהר גירו או המרפים פסח על הפרשה הזאתוההל הדרשה על פ' תורה.
ו
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צדיקים ישמח העם (משלי כסב) ,וכן משה אטר נ) לטעןיטבלך (והארכת
יסים) [ולבניך אחריך עד עולם] (דברים יב כח) ,איטתי ,כי תעשה הטוב
והישר בעיני ה' אלהיך (שם שם) ,נ) ודן אתה מוצא בכל מקום שהלכו
הצדיקים ,היצה המזבה עטהם ,הלך יעקב אצל לבן ,והלנה הטובה עסו,
שנאמר נחשתי ויברכני ה' בגללך (בראשית ל כז) ,ואוסר ויברך ה' אותך
לרנלי (שם שם.ל) ,ד) את סוצא שלא היה בנים ללבן ,אלא עד שבא
יעקב ,שנאמר וללבן שתי בנות וגף (בראשיה כט פז) ,ואוסר ורחל באה
עם הצאן אשר לאביה כי רועה היא (שם שם ט) ,איפשר היה לו בנים,
ופשלת הצאן עם בהו לרעות ,ומניין שלאהיה לו בן עד שבאיעקב ,שנאמר
יישסע אח דברי בני לבן וגו' (שם לא א) ,בנות לבן אין כתיב כאן ,אלא
בני לבן ,הרי ויברך ה' אותך לרגלי (בראשיתלל) .ואף יוסף כשבאלבית
פוטיפר הלכה הטובה עסו ,שנאסר ויברך את ביתהטצרי בגלל יוסף [ויהי
כרכת ה' בכל אשר יש לו בבית ובשרה] (בראשית לט ה) .וכשבא יעקב
למצרים ברך את פרעה ,שנאסר ויברךיעקב את פרעה (שם מזז) ,ה)שיהיה
הנילוס עולה לקראתכן וכשהושיבו בפלט.ן שלו בא שליח אל פרעה ואמר
לו עלה היום נילוס נך נך ,סיד נסהלק הרעב ,וחייט דכתיב פקרת ארץ
(תשוקקיה פלג אלהים סלא טים:
פרק (מ"ב)נבדנןהורות
ן לך האלהים מטל השמים (בראשית גז נח) .זש*ה נמל
[א]יית
תרטון וגו' (ההלים קלנ ג) )6 .וירח את ריח בברין וגוי )3 ,טה אלו הן
בנדיו ,נ) אלא כך שנו רבותינו ,עד שלא הוקם הטשבןהיו הבהטותכשרוהי
והעבודה תלויה בבכורות ,אדם הראשון שהיה בכור לעולם ,לבש תחילה

הערות ותקונים
וכן חסר בכל הדפוסש .אבל נמצאתב
לי
פאר
.טי טן אג"ג אשרנעתקלטעני פא1צר הספרים.
סב
קה
באי
ך
'lp~g %יטב לך והארכת יסים .תקנתי לטען
והעתקת'ה לבאן וסלאתי את החסרון .י
ולבניךאדייך ער עולם ,ואזה .הראה שסיים אימתיכי תעשה הפוב והישר בעיני ה' אלהיך

והוא סיפא רקרא .ג) וכן אתה טוצא בכל ט9ם שהלכו ה?ריקימ ,הלכה הטועה עמהם .עיין
שס"פבד.י פ' עקב פסקא ל-ח וסררנו גיר מע"ג אות חי וחושב שם יצחק יעקב שסף ,ועיין

ברכות

ע"א היכף לתלטירי חכסיפ ברכהינ' ויברכני ה' בגללך .ד) את סוצא שלאהיו בנים
ללבן;.יין ביר פע.נ fi1Wייב ד"ה וישסע את צברי כני.לבן חוקיה אטר ער שלא ירר יעקב
אבעו לא נפקר ב~כרימ כו'.ועין תנחוסא הנרפס מכבר עלק אותי*ב  tst~wיעקב לא עטותי
אני בעולם שלא זכה לבן לכנים אלא בוטת יעקג שנתחלה באה רחל עם הצאן אלו היה לו
בגים היאך בתו רועה כו )"/שיהיה הנילוס עולה .לקראתו .בתנחשא הקרום נשא אות בץ
וכן בתנחומא הנרפס מככר נשא אות כ' 1יעקב.אבינו כשהלך אצל פרעה ,לאי"א
י
המאטרכאצלוע
מתגחומא
וברכו ,וסת ברכה בוכו שיעלהנילוס ברנליו שנ'ויברךיעקג אתפרעה,ולוה
112ןרשיי בראשית ס'ז.
,
ו
י
ד
ג
כ
גווע סן תנחומא הקרום תולרות
21כ'2ג]  )6ףרחיעזריה בגריו מה אלו הן
אוח ישב ושם הובא הורש חכתוג כתנות עור (בראשית נ' כ"ח) סחו כתנות עור ,בנרי
תהונה גר41מ שהלבישן הקביה שהיה בכנורו של עולם .י
) מה אלו הן בגדיו .בכ"י טן אגב
 'artנגדים אלו טמן היהלו .נ) אלא נך שנו רכותימ ער וחלאהנקם המשנן ,הובא גתנהוטא

יל
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בגדי כהונה ,שנא' ויעש [ה'] אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם
(שם ג כא) ,וכתיב כתנת בד קדש ילבש (ויקרא טז ד) ,ז) אדם הראשנן
מסר את הבגדים [לשת ,ושה לסהושלה וסתישלה לנה ונח] לשם ,שהיה
בכורו של נח ,שנאסר ומלכי צדק וגון (בראשיתידיה) ,שם סמרן לאברהם,
ואברהם ליצחק ,ויצחק לעשו ,שהיה בכור ,כיון שראה יצחק שנשיו עוברות
ע"א ,נטלן מן עשו והפקידן אצל רבקה ,ניון שעמר יעקב ונטל את הבכורה
מןעשו ,אמרה רבקה הואיל ולקח יעקב הבכורה,כדין הוא שילבש הבגדים
הללו ,שנאמר ותקח רבקה את בגדי עשו וגו' (שם כז סו) .נכנס אצלאביו
והריח .,שנאסר ויסה את ריח בגדיו (שם שם) ,ס) שהריח יצחק באוהו
הריה שנעקר על גבי המזבח:[ :ן] ר"א וירח את רית בגדיו .בוגדיו.
אוהן הרשעים שבוגדי! בהקניה כשהן עושין תשובה .כךהןעונותיהם כטור
ואהלות [קציעות כל כגרותיך] (תהלים מה ט) ,לכך נאסר וירח ונו' כריח
השרה* כריח הקרבנות שבציון ,שנאמר ציון שדה תחרש (ירמי' כו יח),
אסר לו טל הבר ות שנתת לך[ :ט  0ייתן לך האלהים (בראשית
כז
בדק אם יש לך מעשים מהן לך ,ואם לאו איש נוק לך ,אבל
"
ח
כ
,
ך
ל
תף
אלא
ו
ל
ק
י
ו
משטס
אסר
הנה
בעשו לא
הארץ (שם שם לם.
לא הזמר [שמו של] הקב"ה אלא הנה משסע הארץ ,אבל ליעקב התן לך
האלהים כטל השסים ,טשל לסוהר שסכרו לו כלים שם בס אדם ,אהד
סכרו לו כלים בע,טרה זהובים ,ואחד בסאה" זהובים ,הלכו עסו ליטו?
היסנט מיד נתן לאוהו עזורה זהובים והלך לה וה2,מ היהס.טהה
 ,אמר
לו לאוהו נתת טיר ואני יושב סטתיה אסר לו אותו הת לו לימול קימעה
ב;טר' זהובים ,והיה מדי ונתהי לה אבל אתה סאתים יש לך לימול"
העחת ותןומם
שם והמאכר נשנה מבהים קחב  a~pככורות ד ,ע"ב ,מ"ר פס"ג אות י"ג וגם נטרריט במ"ר
פ"ר אות ח' מסררם במ"ר סובא המאטר ברחבת לדחף ועטן בתנחומא הערה לג ו) ארם
הואשק מסר את הבגדים לשם .פה חסר ותקנתי ארם הראשון ססר את הבגדים [לשת ,ושת
ן כתנהוסא שם הערה
למתושלח ,וטתושלח לנח ,ונח] לשם .ונמצא לנכון במררש במ"ר שםעיי
ע" .1ס) שהריח יצחק גאותו הריח שנעקר על גגי המזבח .בנ"י מן אג"ב מלמר שערב ליצחק
אותו הריח שנעקר על גני המזבח וביכו ט'ר ואמר לו טול הברכות שנהגו לך מן העטים שג'
ויתן לך האלהים .אםיש לך מעשים טובים כוי חסר כל אות בקי
) ויתן לך האלהים ברין אם
יש לך מעשים נותן לך ,התחלת המאמר ער משל לס'חר הוא לקוח מן תנחומא הקרום תולרות
(ראותי במסי אצילות (שהיש הר' אברהם בסוף אג"ב ,הובא גו ת"ל ועור ררש
אות
כתיב ויחן לך האלהים מטל השמים וגו' אם יש לך טעשש טעיםיתן לך ,ואם לאו לא יחן.
לך ,ולכך אמר אלהים ,אבל כשגירך את עשו לא יוכר שסו של הקב"ה ,טשל לסוחר שמה
שני כלים של כסף ,אחד כעשרה זהו3ימ מארם אחר ,וץחר במאתם זהוג'ם מארם אחר אותו
של געל העשרה פרע לו ניר ובעל הסאתים עכבו לאכול .ולשתות עסו ,טפסי ששכרו סרובה
כו' :ובכ"י מן אגש הטשל קצת בסגנון אחר :משלו משל לסוחר אחר שקנה שני כלים של
,הזכים ואהד נסאת'ס
כסף סטני בזי אדם ,אחר
לבנתו ,פרצ לזה עשרה
מהיעמי
נעשרהושיהה ער שיחן ,אמר לווכשבא
זהובים והלך  ,14השוי היה יושב
הרבר שאתה עושהלי ,לזה
פרעת סממו והלך לו ולי לא פרעת ,אמר לו ,לזה הייתי מחוייב דבר טועט ,ונמצא בירי ,אגל
לך איני יבול לפרוע טעתה כלומן אלא שב על שלחני ,ער שאפרע לך טטונך ,נך לעשו

יי.
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)) ואני עוטר מן השלהן שתטול ,כך לעשו נתן מיד ,הנה משסני הארץ
וגו' ,למה שאין לו .אלא העולם הזה ,אבל ליעקב טה רב טובך אשר צפנת
ליראיך (תהלים לא כ)[ :ן ]4מ) ד"א וי,תן לך האלהים מטל השטים.
זה המן ,ט) שנאסר וברדת הטל (בטדבר יא ט) ,זה המן .ומשמני הארץ.
י) זה הבאר ,שהיהה מעלה להן(רגים .י )6ורוב רגן ותירוש .אלו שלוים.
ינ) יעבדוך עמים ,אלו בני נח.ינ) וישתחוו לך לאומים ,אלו בני ישמעאל,
הוה גביר לאחיך ,אלו בני קטורה .כשתחוו לך בם אמך ,יו) זה עשו
ואלופיו .אורריך ארור ,זה בלעם .ומברכיך ברוך .זה טשהי שנאמר וזאת
הברכה וגה (דברים לג א):
)
כ
"
מ
(
]
ר
"
מ
ו
פרק
נכיאימי
[א]  )5והיה שארית יעקב וגוי כטל (מיכה ה ו) .זש'ה שרשי פהוח
עלי מים [וטליליןבקצירי] (איוב.כטיט) ,אמרו ישראל ספני שבנינו עוסקין
בתורה שנמשלה .כמים ,דכתיב הוי כל צמא לכו למים (ישעי' נה א),
כ) לפיכך הברכות באות עלינו ,שנאמר שרשי פהוה עלי מים .איטהי
ן להם הורה ,שנאמר ויאמר הן
בשעה שחוזר הקב"ה על כל העולם ליח
מסיני בא וגו' (דברים לנ ב) ,ולא בקשו לקבל ,וכיון שבא אצל ישראל,
מיד קבלו עליהן ,שנאמר ויענו כל העם יחדיו ויאסרו כל אשר דבר ה'
נעשה (שמות ים ח) ,נ) אמר להן אם כן טלו הברכות לעצמכם ,שנת
ויתן לך (בראשית כז כה) ,לפיכך שרשי פתוח וגף ,בשביל כך וטל ילין
הערות ותקונים
הרשע נתן לו יצחק סיר כל מטונו ,טעני שאין לו לעולם הבא כלום ,אגל יעקב לא טפטיק
מלברכודי גדלו ,טפני שחלקו הרבה ,שם מה רב פובך ומ' ,ויוהר שתא חלקו של הקכ'ה,
שנ.
יעקב.
שתטול,

הגל נחלתו (רברים ל"ג פ')..ו) ואני עומר מן השלחן
חלק ה' עטו,
ך סן השלחן שתפול .והלשון משובש ואולי צ"לואיני עוטר סן השלחן
גשתיכיירות שגיסיסיי
ן לך ספל השסים זה סטן ,ושחוטא שם אות ט"ו ,ונשנו גביר פסק
ער שתטול .מ) ד"אוית
אות ג' בסגנון אחר והובא בילקוט תולרות .רטו קפץ כשם ב"ר ,וכן סובא בטס' אצילות שם.
ט) שנ' ובורת הטל ,כיה נם בתנחוסא אולם בבור ובילקוט וסס' אצילות טוכא הכתוף ויאמר
הי אל משה הצני מסטיר לכם לחם סן השמים( .שסות ט"ו ר')~ 0 .ה הבאר שהיתה טעלה
להן דמם .הסיום *שהיתם סעלח להןיגים'ליתא גתצחוטאי רק כנ"ר וילקש זה הכאר שהיתה
מעלה להםסיני רגים שסנים יותר טראי ,וכן הובא בסס' אצילות )6' .ורוב דגן ותירוש אלו
שסיסי בכ"י מן אגיב נאסר אלו שלוים ,שנקטר וחעל השליו (שחת ט"וי"ג) והמאסר מוקשח
כי טה שיינות שליו שהוא שם עוף לרגן והירוש ולותא בחר ובתנחוטא ,ינ) יעכחך עמים
אלו בזי גח ,תנהוסא שם וכב"ר הדרשהבטננון אחרועיין גתגחוסא שם הערה  'w.pינ)וישתתו
לאחיך .אלוגני קטורה .בתנחוסא שם הג" מהופכת.
'ליך) לזאהומעישםואולאולבאגטי.יכש'טהעאגלב,ירהותשםגבי
אבל כתוחוסא גאטר רק אלו בנ' עשו,
[פכמ"ו )6 ].וה" שארית ישראל כטל ושיה שרשי פתוח עלי טיפ ופלילין בקצירי.
בניר ריש פסיו נררש על הכתוב שרשי פתוחעלי סים כסגין אחר ע-שי נ) לפיכך הברכות
גאותעלינו.בכיי סן,אג'ג לפיכך הכעגות באות עלים כמל ,שהוא מים ,שנאסר ויתן לך
ן כקצירי .ג) אטר להן
האלהיטיפל השסים ,וספגי טה',ספי ששרשי פתוח.עלי סים ופלילי
,
י
ר
י
צ
ק
ב
אם כן טלו הגרכות סעצסכם שכ' ויחן 4ךן לפיכך שרשי פתוח ,בשביל כךילין
בכ"י
א"כ טלו הברכות לעצמיכם שמ ויתן לך וגף היא התורה' שירה סן השטים ,פתה 1ישראל
ן בקציה ,ההשההלין בסדרשיע.
ואסוו ,שרשי פתוחעלי טים וגו /בשביל טה ,גשניל ופלילי
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בקצי"מף[ :ב] ק ר'א והיה שארית יעקב כטל.אטרולו ישראל כטל
אתה עוש' אותמ ,אסר להם כשאתם סמה וק הוא אוסר חשכן ישראל
בטת בדד וגף (רברים לג כח) ,ולמה כטל ,ג) .אלא את  )1טוצא אפילו
צדיק שבצר~קוםאינו שולם בטל ,אלא הקב"ה בעצמו 0 ,רצונך לירע בשעה
שעטד אליהו ונשבע ואסר הי ה' אלהי ישראל אשר עמרתינלפניו אםיהיה
השנים האלה טל וסטר] (מ"א ין אפן ולא שסע הקב"ה אלא הפל היה
יורד ,מנין שכן הוא אומר לאליהו לך הראה לאחאב ואהנה [מטר] (שם
יח א) ,טל לא נאסר ,אלא ואתנה סטר ,מכאן שהי' הטל יורד כל אותן
היסים ,שאין אדם שולם בטל אלא הקב"ה ,כך אסר הקב"ה לישראל
כשאתם עושין רצוני כשם שהפל אין בריה' שולפה בו ,כך אף אתם אין
בריה שולטה בכם ,שנא' והיה שאריה יעקב[ :מ ד' א  1הי ה ש ארי ת
יעקב ,מ) גדול המל מן הגשם שבעת ימים[ ,הטל] סזכירין אותו ביום
הראשון של פסח ,אבל הגשם פזכירין אותו'ביום טוב האהרון של חנ,נרול
הטל שאם אמר אדם בימות החמה ' מוריר הגשם מתזירין אותו ,אבל אם
אסר טוריר הטל ביטוח הגשםים,איןסחזירין* ס) גדול הטל שגזר ר'תענית
שירדו נשטים ,ועטרה זקנה אתת ועשתה לה כירים ,והעלתה אותן לראש
גג ליבשן ,והיוהכל טהריעיןוסתפלליןשיררו גשטים ,ואותה הזקנה מתפללת
שיהא חורב ,ואומרת אל תשסע להן ער שתייבש הכיריים שלי ושמע לה
הקב"ה ,מפני שהפילה בקשה ,שנאסר אהיה כטל [לישראל יפרה כשושנה]
יהוש
עירו)[ :ך]י) ד* א [והי'שאריתיעקב בקרבעטיםרבים] כ םל ם א ת
הערות ותקונים

ד) ר'א והיה שארר ,יעקב כטלי נובע טתנח!סא הקרום הולרות אותי'ט הטתהילוהיי שארית
יעקב והובא בשם ר' פנחס כיר חטא ,ובעל אג"ב השטיפ שם האוטר ,וכן הובא נילקום סיכה
דפו תקג"ג בשם ההנחוטא ,ס) כשאתם מכיה בתנחוסא כשאתפוכאין 0 .אלא את סוצ*אפילו
צריק שכצריק'ס אינו מלט בט 4בתנח!מא את מוצא אפילו צריקים אינן ס!שלין נטל .ובכת
סן  ~tAwשאין אע מוצאים לא שרף ולא טלאך מלם גטל אלא הקב"ה כלבר ,ו) רצ!נך ליגע
מ ,,כיה בהנחוטא שם.ובכיי סן אג"ג הג" וכן אתה טוצא באליהו
י הקב"ה לך
נשאסרכלל
הדאה א 5אחאב וגו' אינו אוטר אלא ואתנה טפר טכאן שויה הט 5יורד
אותן ,השנים
אסר הקב"ה לישראל ומיתי אתכם לט 5כוה מ) גריל הטל טן הגשם כוי ,גרה הטל שאם אסר
הגשם סחזירין אות! .עיין ירושלמי תענית פ"א ובבלי 4 nupnן yv
ארם ביטוח החסהטוריי
וטור או"ח וש"ע אזיח ט" קמר ,ט) גדול הפל שנזר ר' תענית .בכיי פן אג"ב טעשה שנזרו
י שארית שני דבריך שאלו ישראל שלא כהוגן אמרו שיטני כחותם .טהר"ם
תענית )' .ריאיהי
די לונואגו קטע המאטר וכתב .כנל נכתב כפסיקתא ער אהיה כטל לישראל* .א! אולי עשה
ואח המעתיק .והוא ימצאבשייטות בפסיקתא רר"ב פסקא ותאסר ציון ורף ל"ג ע"ב) .וגס
בכיי סן אג"ב נמצא בל הטאחובלי חלווה רק שפ  y~noהסרר שאלה חראשמה ששאלו
ישראל ויבא בגשם לנו וגו' הוא גג"י שאלה זניה ופייר שם
השאלה אהי' כפ 5לישראל
לכן הטעתיק 'או טהריםדי לתזאנו כתב כבר נכתב בפסיקתא בעסרקיאהי' כטל לישראל ר"לישם
נמצא המאסר ער הסל!ת אהד כטל לישראל .והנני להעתיק פה לשק הכש טן אג"ב :א"ר
אבהו שני דברים שאלן ישראל סאת הקג"ב ,ואסרו להם כמניאים לא ואלתם כהוגי [שאלו
ישראל] וויטני כחותם ע 5לבך כחוחם על זרועך (שהשש ח'  )'1וואמרו להם הנביאים לא
שאלתם כהוגן] ,הלב פעמים טג!לה פעמים טכוסה ,יגול אף ישראל כן פעטים סגולין ופעמים
סכוסין ,אלא אם בקשתם לשאול שאלו והיית עטרת תפארת גיר ה' וצניף טלוכה בכף אלהיכן
.
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ה'* שני רברים שאלו ישראל שלא כהונן ,אסרו שימני כהותם וגו' (שה"ש
מ ו) (כבר נכתב בפסיקתא עד אהיה כמל לישראל)י )8למה שהסל סיפן.
יפה לתהיית המתים .שנא' יהיו מתיך [נבלתו יקוסון וגו'] (ישע" בו ים)*
יכ) איר ברכיה ישעיה צווח לפני הקביה יהיו פתיך נבלתי יקומון* אוהן
שמתנבלין בשבילו,,זה נצלב ,לטה שטל את בנו ,זה נשרף למה ,וששוטר
שבת ,זה נהרג ,למה שעסק בתורה,לכך נאמרכי טל אורותטליך (שם שם):
פרק (סוד) [ע"ה] כהובים*
[א]  )8שיר למעלות אשאעיני [גל ההרים] (תהלים קכא א) .זש"ה
סי אתה הר הנדול ונו' נוכר" .ד.ו) .זה משיה שהוא נדול מן האבות,
שנאסר הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה טאד (ישעי' נביג)
 .ירום סן
י וגו'(-בראשיתיד כב) )( ,ונשא מן סשה,דכתיב
אברהם ,דכהיב חרסוהייר
כי תאסר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האוטן את היונק (במדבריא יב).
וגבוה מסלאני השרת ,דנתיב וגביהן וגבה להן (יהזקאל א יח) .לסך טי
אתה הר הגעול ג) [לפני זרובבל למישור] ,וזרובבל סטי הוא טדוד ,שנאמר
ובן 'שלמה רחבעם (בנו) אביה בנו אסא בנו יהושפם בנו ונו' אסון בנו
יאשיהו בנו ובני יאשיהו הבנור יומנן השני יהויקים ונוי ובני יהוקם יכניה
ונו' ובנו יכניה אסיר שאלתיאל בנו ומלכירם ופדיה וגו' ובני פרייה זרובבל
ושמעי ובן זרובבל משולם וחנניה ושלמים וגו' ובן חנניה פלטיה וישעיה
[ונו] ובני (מכניה)  [nuteJשמעיה וגו' ובן נעהיה אליועיני [וגו' ובני
אליועיני] הודויהו ואלישיב ופליה ועקוב ויוחנן ודליה וענני שבעה (דה"א
גי עד כד 4טהו שבעה ,טה שכהוב בטשית כי סי בז ליום קטנות וגף
שבעה אלה (זכרי' שם רי) ,לכך סי אתה הר הגרול לפני זרובבל כמישור,
אותו שכתוב בו ושפם בצרק דלים והוכיח.במישור (ישעיי יא ג) 1והוציא
הערות ותקונים
 ,א 30להם הקביה אף.אתם לא שאיהד גהוק [אלא
) 'tpetט*נ נש .ו' ט,טן נשם ר~,,חנן
.

א 8בקשתם לשאול] הן על גשם חקותיך חיטזתיך נגד* תסיד למעיי ס"ט ט"ו) ,כשם ואי
אפשר לארב לשגות טפותיריו כך.אלה תשכחבח ואנכי לא אשכחך (שם שם מ"ו) .והמי,
להם מביאים לא שאלתם כראת,
 W~tSגנים לנו גסלקזש יורה ארץ (הושע  '1ל4
ריטצירין בז ,דזרכים גיתית וגרנות
טת
אי
הגשם הוהעוברי דרגיםטצייןבג בנמן נגזתרעוע
שציין בו ,אלא אם בקשתם לשאול 3בר של צער ,בקשו רבע שאינו של צער לא,
ז סחיבתן
.ער שאטר לה .אח" כטל לישראל .עוג .יזה שהגיא המקצר *עי אהי' כטל לישראל' ועיין
) לסה
גפסקתא שם בחזרות שלי יחראחכייפגי בעל .אסבהיניסחתפ"וטאסן הפסיקתא,י"
שהפל סיטן יפח לתחית חטתיס .פה חסר ההתחלה וכצלל ר'א והיה שארות יעקב וגה בטל
סאת ה' ,ועל זה החל לדרוש לטה ובהטל יפה לתת"ת האטיס ,וזה לקוח לג סן התנחוטא שם
ברכי ,בחגח:סא שם אמר רב
ויירוה אות "ט והובא ג"כ בילקוט סוכהורזתקנ.ג.
ל'ג:נ)וחאב"אי
תי את המאסר טאג'ג שלפגעו
אריסטי בשם ר' ברכי' .עתן גתבחוטא שם הערה
כי הטסדר טאג*ג השסיט המלות .אסר רג אריסתי והביא אכר ר' ברכי' לבר כררך
~העי
יובי .-שהשמיט טה
סטרר
בא
רוס
בכוןבעיניו:
] )8 IaDשל להעלות זש"הסי אתה הר הגדול .לקוח סן הבחוטא הקרום תולרית
14ת בי וע"ש בחימות שלי ,נ) ונשא סן פשה ,עין תנחוסא שם הערת קל"ח .ג) וזרובבל
~oo

שיא

סע
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את האבן הראשה (זברי' שם ר ז) ,של אבינו יעקב ,שנא' וישכם יעקב

בבוקר ויקח את האבן (בראשית כח יח) ,וכן רניאל אומר חזה הוית עד
די (סטורא איתגזירת) [ההנזרת] אבן די לא בידין ונו' (דניאל ב לר).
ומהיכן הוא בא ,דרך ההרים ,שנאסר טה נאוו [על ההרים רגלי מבשר)
(ישעי' נב ז) ,אותה שעה ישראל מסתכלין ואומרים אשא עיני אל ההרים
מאין יבוא עזרי עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ:
פרק(ס"ה)ומ"חתורה.
[א]")ייצא יעקב מבאר שבע (בראשית כחי) זש'ה דרך אויל ישר
בעיניו [ושומע לעצה הכס] (משלי יב סו) .זה עשו שכתוב בו וירא עשו
רעות וגו' וילך עשו אל ישמעאל ויקה את מהלת וגו' (בראשית כה ה,
כי
ט) .נ) הוכיף צרה על צרה .דרך אויל ישר בעיניו ,ושומע לעצה חכם
העתת ותקונים

הוא מרוד .בתנח-מא מסי הוא יוצא סורובבל וזרובבלסרורD'pSU1 .ישעי ,רמו של"ת ותהלים
רמו ההע"ח סטי הוא יוצא מרור ,ונתנחוסא חניפם מכבר טוף פ' תולרות אות י"ר שהוסנף
ן עור שם
המרפט ססנטובה הג" וטסי הוא יוצא סזרמבלוסי הוא [צ"ל ומסי הוא] מרור.ועיי
גהערות קלט ק"מ קם"א קס"ג ואין להכפיל הדברים,
סן.אג'נ הנוסחא משתה אחר
הטלות רכתיב וגביהן ונכה כהן .טתחיל שם :ר'אסי אתה הר הגדול,מי אתה טלכות ארום
הרשעה ,לפני זרוגנל להשיר,לפני כהר מלכות דוד ,והוציא
ובב -את האנן הראשה מכרי' שם),
יוצא השבטש טן גלות טיטום ,שהוא סטלכות ארום הרשעה ומספרדי וכן הוא אוטר ונטת
ההל הוה לבני ישראל אשר כנענים ער צרפת וגלות ירושלים .אשר בפפרר וגו( ,עוברי' אי בי)
 .מנה וחוה .,שנאסר הנה אלה מרחוק יבואו וטע
תשואות חן חן לה (זכרי' שם)י אלוחיילות,.
) 'tpw,מ"פיינ) ,וכתיבמי אלה כעב תעופ:ה(ישע"ס' ח') ,ומנין שהאבן הראשה הםישראל,
שנאמר השם טעה אגן ישראל (כראשית טיט כיר) ,ומהו חן חן לה ,זו גלות בכל וגלות
' ער פסוק כער)
טפוס .חרובבל הוא מורע רור ,שנאסר ובן שלמה וגו' וענני שבעה (רח"א ג'י
עד כאן פרט .לך הכתוב ערענני שבעה ,וזהו שאמרכי הנה האכן [אשיויעזילפני יהושע
על אבן אחת שבעה עינים הנני כפתח פתחה (זכר" גי פ)] האבן 11 ,כנסת ישראל שנקראו
אב 4שנ' טשם רועה אבן ישראל (בראשית טיט ב"ר) .אחת ,אלו
שנ' תורה אחת
ישראל
אחר
י (שופטים כ'י"א).
ומשפט אחר יה" לכם (בברבר ט"ו ט'ז [וכתיבן כל  w~wישראל כאיש
שנעה עריסי אלו שכעה אחים הוריוהו ואלישיב ופליה ועקוב ויוחנן ורציה ועצל שכעה
(רה'א ג' כ"ר) (אליועיני) [ענני] שממנו עתיר לצאת משיח שיקבץ גלות עמי ,הנני מפתת
פתוחה (זכריי שם) אני כעצמי אתן בירו מפתח של גאולה ,ויפתח הגלית בנוראות ובנפלאות.
כסו שעשה סשה בפרעה ובמצרים ,שנ'כימי צאתך מארץמציים אראנו נפלאות (סיכהויפ"41
י טשיח ,פתה הנלוח ,שנאסר ונתתי מפתח בית דור על שכמו ופתחואין סוגר
ומנין שעליר
וסגר ואין פותח (ישע" ב"ב כ"ס) ,ואחריו כתיב ותלו עליו כל כנור בית אביו (שם שם כ"ר).
וסי הוא ענני (רניאל שם) זה  'O'woשנאסר וארו עםענני שמיא ככר אנש אתה הוא ומ'
(רניאל ו' י"ג) ,הוא טשיהי ששוא עם עם רב ועצום (יואל .ב' ב') ,ומהיכן הוא כא ,בררך
עתי כנסיות ובתי סררשות ,שנאסר טה נאת על ההרים רעלי מבשר וגו' (ישע" לב ו' 4ואין
הרים אלא חכמים ,שנאסר שמעו הרים את ריב ה' (סיכה(ו.,ב') ,ונאסר וליה יהב שלטן ויקר
ומלכו (רניאל שם י"ר)[ ,וכתיב] ושפט בצרק דלים (ישער י"א ר') ,הח"ר והמשכילים יזהירו
י (תהלים קכ'א א') ,איזה ומן
כזוהר הרקיע (דניאלי"ב גי) וישיאל אוסרים טאיןיניאעיר
יגיעק.ן גלותי לצאת מן הגלות וחוורת ואומרת עווי מן ה' עושה שמים וארץ [שםשסק.
א יעקב זש"ה דרךאויל .לקוח מן תגחומא הקדום ויצא אות א' והובא
עמ"ו]")ייצ
בילקוט משלי רמו תתקמ'ט בשם הת:חומאועיי
ן בתנהוסא הערה א' ,כ) הוסיף צרה על צרה*

.
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(משלי שם) ,זה יעקב ,שנאמרויוגד לרבקה את דבריעשו בנה וגו' [מתנחם
לך להרגך] (בראשית בז סב) .ועד מתי הוא מתנחם ,כשיהרונ אוהך.,

ועתה בני שסע בקולי (שם שם מג) .אמרה לו כבר שסעת לי ונטלת את
י שתהיה ,אמר לה יעקב ,וכך היא הדרך שאצא
הברכות ,אףעכשיו שסעל
חוץ טדעת אבא ,ויאמרלי אף הוא [ואעשה] סיר ,ויקרא יצחק אל 'עקב
וגוי קום לך 1ג( '1שם כה א"ב).כיון ששסע יעקב אסר לוי
) תן אכסיטורין
(פי' ברכה) אמר לו ואל שדי יברך אוהך ונו'( ,שם שם ג) ,סיר וישסע
יעקב וגו' (שם שם ז) ויצא יעקב ויפגע במקום (שם שם י) ,לבך
נאס' ושוסע לעצה חכם[ :ב] ס) ד"א ייצא יעקב .זש'ה בהתהלכך
תנחה אותך (משלי  1כב 4בשעה שאדם יגע בתורה בה"ח בשכבך
המטור עליך (ז2מ ,טס) ,ההיא נחטמרת אותו מן רימה ותולעה .והקיצות
היא תי2יחך ) ,(aw awכשיעמדו הכל לדק ,היא מעמר '2לו ומלמרת עליר
זכיה ' .ז) ד"א בהתהלכך זה יעקב ,יהיה עוסק בתורה כשיצא מבית אביה
בשכבך השמור עליך ,אימתי תקח סאבת המקום תשם טראשותע וערבב
במקום ההוא (בראשית כח יא 4היה הוא 'כוכב והיתה היא משמרתה
והקיצות היא תשיחך .אומתי היקץיעקב משנתו (שם,סם ט :0ע] ו) ד"א
ם ישמור (ש"א ב ט) זה אברהם שררף אחר
ויצא יעקביזש.ה רגליחסידי
המלכים ,מי הקיר ממזרה צדק יקראהו לרגלו ומ' ) tsie1מא ק .ורשעים
בהשךידמו (ש"א שם) ,אלו ששה עשר מלכים שהרג [בה2,ך] 1שנאמר תחלק
העשת ותקמש
ב"ה גם בתנחטאי '31לקוט הג" הופיף כאב על כאב וע""ט הערה ב /ובכק.מן אג"כ גי'

י"ת

י

וט' מקח את מתלת וט ,על נשע  6לאשה
אחרת עשו "כ"כ נו ירא עשו מ
(נראשית כ"ח ח' "1ט) ,מאי עלנשיו ,הוסיף רשע על רשעתו ,הוסיף צרה לאביו על צרתו,
סורח כזח ליצחק ולרנתה (כראונית ג" 1ליה) ,גאותה שעה אמרה רבקה ליצחק
שנאחר
יספגי בנות חת (שם כ"ז סעו) ,והלכה שיד ואמרהליעקנ הנה עשו אחיך שתנהר
ות"הי
.קצתי נח
לך להרגך (שם שם ס"ס) ,ולא יתנחם לעולם ער שיהרוג אותה שנאמר גגי שמעבקילי (שם
י וירשת הברכות,
ברח לך ,אמר לה יעקבוכי כך מוסר וררך
שם ט'ג) כמו ששמעתל
העולס ,לצאת הבן לררך כלא רשות אביו ,סיר הלנה רבקה והזריעה ליצחק באיהה nve
וישלח יצחק את יעקב כו' .ע"כ תנאן ואילך הוא גסו לפנינו .ג) ושוסע לעצה חכם זה יעקב
התקמיט סיים וש"ע לעצה חכם זה
שנ' תגר לרבקה .כיה גם בתנחוסא ובילקוט
יעקג שנ' וישסע יעקב אל אביו אסו וטהשולאיכסרוטישטצא כלר סוף תולרית (אותיב).
י אכסשורין .וטה בתנחוסא שם .והטלה היא לנכון  ~nraירות ובדפוס וכלנא ואח'כ
ו) תןל
נכל הרפוסים נשתבשה אנססטורין.ויש לתקן אגיטטריון והיא סלה יומת ופירושה ברכת איש
אחרי מות
ן טה שהעיות' בפסיקתא רר"ג
לרעתו בהפרדו סאתו בלכתו לשסעיו ,ועיי
העוה קנ"ח ,ומהר"מדי לוגזאנו מפרש בפנים  'fe.ב-,כה" ספרשלפי הענין .ספ)סקר""א ויצאיעקב
ושיה בהתהלכך תנחה אגחך .היא בהנחוטא שם אות גיובעל אג'ג מהפך הסרר ומאסר השנ'
בתנחומא הביא בתחלה ,ובכ"י מן א"נ בש"פ כל אות ג' ושם נמצא מאכר אחר זעה
בהתהלכך הנחה אותך ,בררך ארץ ,בשכבך תשכור.עליף '4ם אתה טק"ם סה שכתג בתורה
ורברת נס בשבהך בכיחך ובלכתך בדרך ובשכבך עקזסך (רבעיםו ,ז') .והקיצות היא תשיחך,
סלטר שמודעת התירה סה שהיה ,ומה שעתיר להיות ,שם ויהלום והנה סלם מצב ארצה וגוי
כל אותו הענין ,ו) ר'א בהתהלכך זה יעקב .בתנחוטא שם הוא סוקרם והובא שם בהתחלת
חריריו ישטור זה אברהם הובא  tlp~'aיצא אות ג'
אוח בי.,ו) ר.א מצא .ועקב ושט

וים

ואי

ינלי
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עליהם לילה ונו' (בראשיה יר סו) .ד"א רגלי הסידיו ישטור .זה יעקב
כשיצא לילך להרן,
כח.שכן הב"ה אוסר לו והנה אנכי עטך ושמרתיך בכל
ב
י
ת
כ
ד
ו
ס
נ
י
ל
נ
ה
ז
אשר תלך (.שם
ם
י
ע
ש
ר
ו
,
ו
ש
ע
טז)
בחושך
תשך
ב
ק
ע
י
ממון לצפוניו וגו' (איוב כבו) והיה בית
אשובית עשו לקש (עובדי'
א יח) ורשעים בהשך ירמו .שיצא לרדוף אחר יעקב בעשר שעות,
מ) והכניס הביה את השמש ,ועשה את היום עשר נטעות ,שנאסר ויפנע
וגוי (בראשית כח יא) והיה עשו עומר בהשך ודוטם ,ואינו יודע להיכן
לילך ,כ) למה כי לא בכה יגבר איש (שיאב ט) ,אטר לו הקב"ה ,י) שטא
נבור את ,אף לעתיר לבוא כך הוא :עושה לישראל ,יש) שנאמר ואורת
צריקים כאור נוגה הולך-ואור עד נכון היום ,דרך רוצעים כאפילה לאירעו
בסה יכשלו (משלי ר יה וים) .ואם אתה חמיה על הרבר ,הרי בעולם הזה
היה כבר .שנאסר לא ראו איש את אהיו (שמותי כג) ,.י )3ד"א רגלי
חסידיו ישמר .כיון שיצא יעקב מלית אביו לא הוציא בידו אלא סקלו.
שנא'בי בסקלי וגו' (בראשית לביא) ,אטר הביה ליצחק כך עשה לך
אברהם אביך ,לא נתן לך כל מה שהיה לו ,שנאסר ויחן אברהם את כל
אשר לו ליצחק (שם כה ה) ,וכן ויאסר אברהם אל עבדו זקןביתו המושל
בכל אשר לו (שם כרב) .טהו הסושל ,יג) אמר רב שטואל בר רב יצחק
מהשישלו ,ואמרעי) לואשילו אתה מאבד מה שיש לי,
יו) שהשליטו על כל
.
יקה אשה לבני משם ,מיד ויקח העבר עשרה ונוי וכל טוב אדניו בידו
(שם שםי) ,סו) זס דייתקי שהלכה בירו( .,ויתן אברהם את 9ל אשר לו
1ג( )'1שם כה ה) ,ולא עור אלא ההחיל העבר מחלק .יו) לוו קטלאית.
הערות ותקונים
ונובא גילקוט שמואל רמו פ"ו בשם התנחוטא ,וגגה מן ~ a*Aנשמט הטאסר ,ה וטתהיל

גטאסר וכלאחרי :ד"א כנלי חסיו'ו זה יעקש ח) והנניס הקיקה את השמש ועשה את סיוט
 .עשר שעות .בהנחומא והכפה הקניה את היום ועשה אותו ערג .ובמי סן אגשג והעריג
הקב"ה השטש ,ובא חושך ,מעשה לילה .ט) לסה גי לא גיח יגרר איש ,בתנחוטא שנאסר
לטה ,גי לא בכח יגבר איש (שם) )' ,שמא גבור את.
,רביעים גהשך ירטו )~ wffב'
בהנחופא שטא את סבור להיות גבור .י"
) שנאגר ואורח צדיקים גאוה נונח בתנחוסא הובא
גם הפסוקאי זרוע לצדיק (תהלים ג'ו י'א) .ינ) ר'א רגלי חסיריו ישמר כיון שיצא יעקג
מבית אביו .תנח:סא שם ויצא אזחמ .יג) אטר רב שטואל בר רב יצחק ,גחגחימא אסר ר'
שמואל ב"ר יצחק ובכת סן אגיב חטר שם האוסר )1' ,שהשליטועל כלטה שיש לו .בחנהוסא
שהמשילו בכל אשרלו .סו) אפילו אתה מאבר מה שישלי
 .בתנחוטא אפילו אתה מתן גל
טה שישלי ,וגכזי טן אלב אפילו אתה כיצא כל אשרלי
 .מ) זה רייתקי שהלכה ביש ,צ"ל
שהליכה גירו ,וכן למחוטא  11היא דיתיקי הוליך בירו ,זסובא פגימת "שטר סתנה' וכן במר
פנ"ט אוה יזא וכל טוב ארוניו בירו ר' חלבו אטר זודיאתיקי וכיה בפדר'א פטזו,ורשיי עה"ה
(גראשיתכ"יי') כתב שטר טתגה נתב ליצחק וכן נלקח טוב ר' הלבו אטי  11ווותיקי ,ועיין
בערוך ערוך וייתק שכתב פי' בל"י קורין לשטר צואה דיית'גף והביא תרגום ירושלמי טוב
גזרוניו בירו דיתקא דרבוניה ,ולפגינו ביב"ע כל שטר אפותיקי דרבוניה והטתורגטן הביא גערך
דייתק גיככי ת"י רייתיקא ספרים אחרים אפותיקיה :ובכ"י טן אג"ב מלסר ~ nwpלודייאהיקי
להוליך בירו ,כרי שיהיה מראה לקרובי האשה ,כרי שינתן לאשה ליצחק נלא שוט עיכוב
כשיראו כל זה הסחנה .הוספת דברים' .ו) לוו קטלאות wotn)na ,קטליות ונוסף שם נם נזמים

ט,
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ולן פבעות ,ושלמה צווה יש ספור ונוסף עוד (משלי יא נד) ,שברכו
הקב"ה ,שנא'ויהי אחרי מות אברהםויברך אלהים את יצחק בנו (בראשית
כה יא) .ראה כסה עשה אברהם ליצחק ,ויצחק לא עשה כן ליעקב ,אלא
הוציאו ריקן ,אטר לו הקב"ה השנת מן המסכן .הזה למחסור לך ,שנאמר
שם) .וסה,היה לו נסתלקה היטנו שבינה,
וחשך טיושר אך 5טחסור
ים) בא וראה טה עשה עשו
ואין את סוצא,שנדבר עטו אלא
ליעקב ,ראה .אותו ריקם ,ולא נתרחם .עליו.,אלא ,אטר הריני קודפו לדרך,
ואינו יכול לעבור בררך ,ושם אני הזרנה שנאסר כה אמר ה' על שלשה
וגו' על רדפו בהרב.אחיוונוו (עמום א ~ Ahירע יעקב ותלה עיניו להקב*ה.
) ונהן .סקלו במים ,ונקרע .הירדן ועבר ,שנאסר
ועשה לו הקב"ה נסים,יי
כי בסקלי עברתי את הירדן הזה (בראשית לביא) .המתין עשו בדרך,
זל*
עבר טשס יעקב ,והרגיש שעבר.הירדן ,מה עשה רדףאחריו ,נ) שוב קדמו
לסערה טקום במרחץ .אמר יעקכ לא פת ולא דבר ישבידי .כ") נננמאני
וטתסם את גופי בטרחץ הזה .בא עשו והקיף את הטרחץ הוה .בשביל
שלא יצא יעקם משם ,אלא אטר שהוא.פת ,אמר לו .הקב"ה רשע כנ)כננדי
את סידווג .גנ) אני אסרתי לו הנה אנכי עמך ונו' (בראשית כח סו).
בז) אטר לו יעקב באותה שעה כך עשיתלי על שסך אני בטוח .ויצ*
יעקב ונף ..כס) הפגע במקום ואין פניעה אלא תפילה ,שנאמר ואהה אל

(טשייבשעה.שסת.

הערות ותקתים

המלה .ב4ר שרשרתוה .3ותכשי מן.אגיב קפלאות ופבעות של כסףחחי
 .ים) גא וראה
טה עשה עשו ליעקב .גטו שהוא לפונו גן הוא נתגחוסא שם .אכל באנ"כ כתביד נשתנה
הגוסחח  mtpnוכך איתא שם ועשו הרשע .צא אחר ועקב כרי לרו 13ורדף אחריו ומנץ ,שכך
הקב"ה ע 5הנביא על שלתה פשעי ארום וגו'
*'י"א) .ושהת רחמיו [שם שם]
אמ
ך (הקרא כזה
טהיושחתרחסיו,פישלח רפה עשו הרשעלצרים סה.ת א[הע'טםו,י שם וחי אחיךיס
לזו) ירע יעקגכי סיח עשו רורפקסיד נשא  V$,pלשמש ,והכהיסקלוסי היררן ויחצו הטין
עררתי וגףז טלסר שנבקע והצילו הקב"ה הוי וישכב
הנה והנהו ועבר אותו ,שנ'כי
במקום ההוא ,הח"ד הנח לא ינה '131 -וכתיב ה' ישסרך ונו' ישמור צאתך ובואך  ,'131ע"כ
ן תנחומא הערה ם" .1כ) שוב
וגוה ~שלם הפרשה וכל השאר ליתא .ש) מתן מקלו במים.עיי
קדמו לסערה מקום בסרהץ .כיה בזזתי יהב ונדפוס ווילנא וואלקווא .ונדפוס ו~ארש,י נתתקן
קימו למערה במקום המרחץ .אולם 3תנחומא שם ה3ף ומצא אותז במערה מקם רומה למרחץ.
שבטבריא .והבאתי שם כהערהי
ז בתנחומאכ"ירומי הגי ררף אחריו ומצאו קרסו לסערה
טקום הוא דוטה לטרח'ן של טכריא .ובביר פעם אות ה ,איתא כך :אסר ר'לוי אתר ה4,:
תמן מצווח יררן כחטי תגרש בבהלהנגנם אכיש יעקב לשםונעל בפניו עשו ,וחתר לו הקג"ה
חתירה במקום אחר הצאן הח"ר קי תעכור נטים אתך אני ובנתרות לא ישטפוך ,והגאון הרר,ל
העיר שםלעיין באגדת בראשית שהיה שם סערה טעם  rn"oעזכ ודברי אגדת כראשית
לקוחים כתוך התנחומא הקרום .כ )6ככנם אני ומחמם את גופי במרחין הזה .בתנחשא אכנס
ואחמם בטרח'ן .וע"ש הערה י"ח .כנ) כנגרי אתה מורווג .בתנהומא כנגדו: :נ) אני אסרתי
לז הנה אנכי עטך .בתנשטאמיד א"ל הקבזהליעקב טה אתה סת"רא הנה אנכ' עמך :כז) אמד
לויעקב .בתנחוסא הב" נשתנית קצת .כת) הפגע בטקום ואיו פגיעה אלא תפלה ב"ר פט.ח
אות ט' ובגמרא בבלי ברכות כ' 1ע"ב וסנהדרין צ"ה ע"ב ,והעירותי בתגחוסא הערה כ"כ,
באה"ב אחר שהביא בל המאסר מתנחומא אות ג'סיים והביא גם החתלת הת:חומא סאות
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תהפלל וגו' ואל הפנע בי (ירמי' ז טו).
ישמור צאתך ובואך ונוי (תהלים קכא ד ות):
פרק (מ"ו)נמ"ז]נביאים.
[א] ייברת יעקב שדה ארם (הושע יב יג) )6 .זש"ה לך עסי בא
בחרריך וגו' (ישעי' בו כ) ,לך הסתכל בהדרי לבך ,וראה שלא לפיעונותיך
הבאתי עליך יסורין ,ואין חדריך אלא כליוה ,שנאמר נר ה ,נשמת אדם
חופש כל הדרי בטן (משלי כ כת) .ואם באו עליך יסורים אל תפתה את
פיך ,ותקרא הגר אחר מידת הדין ,אלא וסגור דלהיך בעדך (ישעי' ,(DO
לטה ,חבי כמעם רגע (שם  .(DCשאין היסורין מתעכבין בעולם ,עוברין
הן ,שנאמר עד יעבור זעם (שם שם) )3 .ד"א לךעטי .בשעה שאתה רואה
שעה הצופה ,אל תעמור כנגדה ,אלא הן לה מקום ,לך עמי וגוי ,הסתכלו
לי כביכול ,בשעה שראיתי שעה חצופה בעונותינם ,נחתי לה סקום ,שנא'
השיב אתור ימינו וגו' (איכה ב ג) ,אף אתם לך עמי ונו' ,שכל מי שעמר
נגר השעה נפל בירה ,וכל מי שנהן סקום לשעה ,נפלה בידו ,ג) נכוה
עמר כנגד השעה .,ומה נעשה לו ,ויעירוהו וגו' לאמור ברך נבות אלהים
ומלך ויוציאוהו מחוץ לעיר ויסקלוהו באבנים וימות (מא כא יג) ,ומי גרם
לוי לפי שעמד כננד השעה .ד) אבל אברהם נתן מקום לשעה ,וברה מנמרוד
סלך הכשדים ,שנאמר לך לך וגו' .וילך אברם וגו' (בראשיתיב א ור).
וחזרה השעה ונפלה בידו .שנאסר ואבימלך הלך אליו מגרר ויאסרו ראה
ראינו וגו' (שם כו כו וכה) ,יוסף נתן מקום לשעה ,בשעה שהיו מוכרין
:אותו לישטעאלים .ס) ולא היה יכול לוזיר אחיכם אני .אלא שתק ונחן
אמר דוד הנה לא ינום וגו' ה'

הערות ותקונים
] )6 [iffr~tוש"ה לך עמ' גא בחררך ,תנחוסא הקרום ויצא אות הי וטומא בילקוט
.שסות רטז קס"ח וישעי' רבו רצ"ט בשם התנחוסא ,ובאג*ב טהפך השרר את הסרר את המאמר
השני בתנחומא שם המתחיל ד"א לך עמי גא בחדרך הסתכל בחדרי לבך כו' הציג בהתחלתו,
ואה"ב הציג התתלת הטאמר מתנחוסא ,כשעה שאתה רואה 'שעה חצופה' באחרונה ,כסו
שהעירותי בתנחומא הערהבז .כ) ד"א לך עמ'.עיין הערה שלשיה .ג) גבע עמד כעד השעה.
י לגן
פה חטר.ונמצא לנכון בתנחוסא עיגול בירה שאמר לו אחאב תנהלי את כרמך ויהיל
י טהי וגוי [שם שםג] .ואח .זה הובא שם ומה
ינרעקשה[מ"א כ"אלבפינ]י,נו.טה עשה אמר חלילהל
מן אג"ב נתקצר .הטאמר קצת נכות עסר כנגר השעה שאמר
לו כסו
לאחאג חלילה לי סה'ובסבת"תי נהלת אבותי לך [ס"א כ"אני] לפיכך נסקל נבות טפל כיר
השעה .י
) אבל אברהם נתן טקום לשעה וברח סנמרור סלך הכשרים ,פה נשמט מאמר שלם
מטו שהעירותי בתנחומא שם הערה ל' וכשל .וברח ספגי נשרור טלך כשריס [והזרה השעה
ונפלח בירו והרג ששה עשר טלכים ,ש:אסר  pSnt1עליהם לילה (בראשיה י"ר ט"ו) ,ויצחק נתן
סקום לשעה כשעה שאסרו לו פלשתים לך טעמנו (שט כו טז) סיר וילך משט יצחק (שם שם
יעז)] וחזרה השעה ונפלה כירו ,שנ' ואביטלך הלך אליו מגרר ,והשטיח טן ~ח,רה nprn
באבוהם ער וחזרה  npwnגיצחק ינאמר לנכון בתנחוטא שם והראיי מן הכתוב לך לך מארצך
ובנע אקספארר סהתנחומא הונא הכתוב לראי,
וילך אברהם,יש למחיק טן הספר ,ובכס רוסי
א
צ
מ
נ
המאמר
ת
ו
מ
י
ל
ש
ג
ב
י
ג
א
,
)
כ
ן
ט
שנאמר צאו מבכל ברחו טכשרים (ישעי' .טח ובע"י
בלי
חיסרון אבל הובא ג"כ הראיות על וברח ספני נטרת טלך כשרים מן לך לך טארצך פלך
אברהם וגו' ,ה) ולא הי' יכול לוסר אחיכם אני .וכיה בתנחוטא וע"ש הערה ל"ב ,ובכ"י סן
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מקום לשעה ,והזרה השעה ונפלה בידו ,שנא' וילכו גם אחיו ויפלו לפניו
וגו' (שם נ 'ח) .יעקב נתן מקום לשעה ,וברח ספני עשו ,שנאסר ויברה
יעקב וגוי (הושע יב יג) ,וחזרה ונפלה השעה בירו ,שנאמר ויקח עשו את
נשיו וילך אל ארץ מפני יעקבאה'ו (בראשית לו  )1לכך נאסר לך עמי בא
בחדריך ונח[ :ב ]:י"א ויברה 'עקב .זש"ה ערום ראה רעה ונמהר ונף
(פשלי נב ג) .ו) זה יעקב ,ומה ראה וברח .,אלא כיון שנמל את הברכוה,
ההחיל עזו מבקש להרנו ,שנאסר וישטום וגף [ואהרגה את 'עקב אתי]
(בראשית בז מא) .הלך לו אצל ישטעאל .שנא' וילךעשו אל ישמעאל (שם
כח ט) ,אמר לו יצחק אתיך אבי הוא ,ואיני יכול להורנו ,אלא בא לךעטי
והורגו ו)(עיין לעיל בראש הספר) את שאחיך הוא ,שבשבילו גרשך
ר"רות ותקומם
אג'נ מ' אהלת בשעה שנסכר שתק ולא אטר כלם ,ולא שלח כתגלאביי
 .ס) יעקב גתן טקום
ם לשעה ,שנאמר ויברח סשה ספני פרעה
לשעה .בתנהוטא נטצאלפני זה לסשה נתן טי
(שטות ב' פ" ,0וחזרה השעה ונפלח גיח ,שנאסר נםהאיש סשהגדול מאר,בעיני עבדי פרעה
 eוגם בכא טן אגשג נטצא הסאגה סשה נתן סקום לשעה ושם הונא
ובעיני העם (שם ישאa
גתנחומא
הצהוב עלוחסיה השעת תפלח בירו ויקרא אל סשה ואל אחרן נלקה תו'.

ום הערה ל' ,1ובחנחוטא נטצא עור טאטר 1ר1ר צתן שקום לשעת ע"ש וחמר
'wp,גס בכה סן
א"נ*  0והיעקב .ככ"יסן אנשה הנ"נשהניתופתיים עברו ונענשו (סשלישם) ,ות עשו הרשע
שביקש להרגו בשביל הברכות שברכו יצחק אגיז ,שנאסר " albeעשו וגוי ,טה עשה עשו
כלו ,א' 5האיך ,איל
מישע ,הלך אצל ישמעאל ואיל נועץ אני ואתה ,ונטשול בכל
הSt
יP
הn
עשו ,אתהיורע שה" אריךאוהבאותך כנפשו שגי לו ישמעאלי
לפ
~ניך [בראשיתי"ו י*ח]
יעכשיו כשנולר יצחק אחיך ,בא אביך וגרשך ,והוציאך טעיתו ריקם ,ואסרה לו אשתו גרש
ך אפילו פרופה אחת,
האסה הזאת ונו" [שם גיא ירא] ,ולא המחך לירש טבל אשו יאגי
י טה שעשה לך ,א9א
כרכתיג התן אברהם "ת כל אשר לו ליצחק [בראש.ת כיה הן ,ולאד
ן לבן להרוג %ת אביו ,אלא האחיוכל להר!ג את
אף אותי הוציא ועהח אתתיורע שאיןדי
 ,שכן מצעו  ItPSשהרב את הגל אחיו ,שנאטר ויקםקין אל הכל אחיו
אחיו ,נחליי
ההרנהוכש[ב
י ר' ח'] ,ועתה הרין נותן לך להרוג את אחיך ,שהוציאך סכל רטונך ומכף אשר
ום
לך,ואני כן אהרוג .את אחי ,ואחשב נירש את כל העולם כלו ,ונהיה אנחנו שניס שולטין בכל
י יכול להאמין הרברים ,ספני שאתה הפכן ,איל
.מה שהיה לאברהם אבוצע איל ישסעאלאיי
עשו ,אם אני אקח בחך תאטין לי ,איל הן ,סיר.ויקה את טחלת בת ישטעאל וגו' לו לאשה
'[שם כ"ז פק ,גאותה שעה נשץ ישסעאל קק בעצמו ואטר אפ ארווג את יצחק אה'' ,חייכני
הקג"ה ,וטביא טארה עלי ועל ורעי ,כמו.שעשה  rP9שהכריתו טן העולם תה ,טוטבלי
(להניח כ 5אשר.לי ,ולא אירש קפתו של.סקוס ,ועשו הרשע לא היה עושה דבר זה ,אלא
סרוב ערסה שהיה בו ,ואסר בל 13כשהואהויג את אבא ,אחרי כן אביא עליו ברין ,ואוטר
לו למההיגב את אבא ,ההחייב סיר יאהרונ'אמעה ואח'כ אהרוג את אחי יעקב ,ואהיה אני
ס5ך על כל העולם כלו ,א"ע הקביה ,רשעסובר אתה כרעהך ,שאינייורע טה שחשבת בלבך,
ע כל טחשבות הלב ,ומנין שכך השב בלבו אוהו רשע ,ש:ייען
זר
~ןאגי עומר בכל סקוםיי
וגו;
י טפרםסך כל כך לכל בא'
אסרך אתשני הגוים מחזקאל ליהי] ,חייך שם הזיתי ,והרינ
עולם טסה שרצית לעשות ,שנןכיאני חשפתי את עשו גליתי את טסתריו נירמ" מ"טי')
.לשבים שביקש להרוג את אביו ואת אחיו וכל'שכניו ,ינ' איך נחפשו עשו נבעו מצפפיו
[עיבדי
י אי ו'] ,וגה שירע .יעקכ וברח.ספגי ,לפיכך אסר הכתוב ערם ראה ראה ונסהר וגי
זש'ה ויברח יעקכ ,ורוח הקורש צווחת ואוסרת וישלךעליו  wstיחמול סירו כוח יברח [איוב
ן בסגנון אחר וכקיצור בטורש ב"ר פם"ב אות ח' דית וישפום עשו ובשו"בסנסור
כז כב].ועיי
מ אות ב עיש, )) ,ע"ן לעיל בראש הספרי זה הביא סהר'ם לונואנו ,וכוונתו פרק ב,
.י"
די
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אברהם כביהו ,שכך אמרה שרה נרש האסה הזאת וגו' (שם כאי) .אתה
הורג לאחיך ואני הורנ ליעקב אחי ,ואנו נומלין כ 5העולם כולו לעצטינו,
ועוד הושב בלבבו לאמור טשהוא הורג לאבא ,ואני ליעקב אהי ,אני בא
בדין על ישמעאל ,לומר למה הרגת את אבא ,ואני הורגו ונופל כל העולם
בולו לעצמי ,אמרלו הקב"ה אין ברייה יודעת מה שחשבת בלבבך ,שנאמר
יען אפרך את שני הגוים ואור שתי הארצותלי ההיינה וירשנוה והן שם
היה (יחזקאל לה י)* הייך שם הייתי הריני מפרמטך ומודיע לכל ,מה
שבקשה לעשוה ,שנאמר כי אני חשפהי.אקז עשו גליתי אה מסתריו (ירמי'
מט י) ,ואין השפתי אלא פרהסיי' ,שנאמר תשף ה' את זרוע קרשו וגו',
ונליתי חת ממהריו ,למה שבקש לשדד (אה) זרעו ואחיוושכיניו (שם שם4
ולפיכך ואיננו (שם שם) .נשראה יעקב המעשים הללו .אסר מה אני יושב
כאן לחבול בנפשי ובנפשו של ישמעאל לכך נאמר ערום ראה רעה ונסתי
(משלי כב ג) ,זש"ה ויברח יעקב שדה ארם .ורוה הקדש צווה ואומרת
וישלך עליו ולא יחמול מידו ברח יברח (איוב כז נב):

פרק (מ"[ )1ס"ה].כתובים*
[א] "
) שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי
כעם ה' עושה שסים וארץ (ההלים קכא א) .זש'ה.ועינכם תראנה וגו*
(מלאבי א ה) ,ומה לכם לראות מפלהו של שר.אדום ,מה כתוב לטעלה
הימנו.,כי האטר ארום רששנו וגף (שם שם ד) .הרי ספלהו..,א'ני מבקש

מכם ,אלא שבה וקילוס ,שנאמר ואהם תאמרו יגדל ה' (שם שם.ה) .קשה
הוא שר של ארום. ,וכן זכריה אומר ואשוב ואשא עיני ואראה והנה ארבע
טרכבות יוצאות וגוי ,אמרו ישראל ,מאין יבוא עזרי. ,מן איזה מלכוה את
' נראה ,נ) ומן איזה מלכות את יוצא ומהזיר מלכוהך ,ואמר.והיה באהרית
היסים נכון יהיה וגו' (ישעי' ב ב) .וכן דניאל אומר ואני שסעתי ולא אבין

הערות ותקונים
אות ב ,ר"ה וכל מה שחשב עשו בלבו פרסטו הקב"ה וגם שם כתב והובא פרסהכעיין לקטן
סוף פרק [ ta~aצ"ל ס":]1
.
ה
נ
א
ר
ת
ןלו קישור כלל וכלל.
ה
ו
ל
ע
ט
ל
) שיר
ל
כ
ק
ר
פ
ה
[אמ"ה]"
ה
ז
ה
ה
"
ש
ז
ם
כ
י
ט
ע
ו
"י
ובכ"י טן אלב כל הפרק הוא בסגנון אחר וזה שאי" :.זש"ה ועיניכם תראנה ואתר האסח
'גדל ה' טעל לגבול ישראלןסלאכי א' ה']ן אמר הקב"ה לישראל בא וראה טה כתיב למעלו?
טפסוק זה ,וכה אמרתי לעשות עשו הרשע ,כי תאמר ארום רששנו ונוי [שם שם די] ,ואח"כ
עי:יכס תראנה ,אימתי תהי' הרהר הוה ,בעת שיקיים הקב"ה את הכסתתו ,והיה ביום התו*
יפקור הי על צבא הטרום במרוס (ישעיי כ"כ כ"א) ,ספני שמלכות ארום קשה וכגרה היא,
י רותה
וכמשלח לברזל והקטה הוא בעצטו עתיר להחריבה ,בחרבו הקשה והחזקה ,שנאמרכ
בשמט חרבי וגו' [ישעיי ל"ר הי] ,אימת' כשאהרוג ט:אל שר של ארום ואח"ם הנה על אחה
חרר ועל עם חרמי למשפפ [שם שמן ,ואף רגיאל קרא ואטר ארעי מה אחרית אלח [רניאל
' עו[ ,ישע" גי נ'].,
י"ב ח ,],א"ל הקכ"ה כבר קרמךהנביא ואמר והיה באחרית היסע נכוןיהי
וב :הוא אוסר והלכו עמים רבים וגו; [שם שם גי] ,באיתה שעה אתם תאסרו יגרל ה' מעל
לגבול ישראל [מלאכי שם א' ה,ן ,אימתי כשעיניכם תראה כל אלה ,ובכל אלה יאסרו ישראל
עורי מעם ה ,עושה שסים וארץ [תהלים קכ"א בן ,נ) ומןאיזה מלכות אתיוצאימחי
ר מותחך
המלות שלאחר זה ,ואסר והיי ב"חריתהימיםנכוןיהי'" ,טיותרות ונשתרבבה מערה שלאחריה:
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ואופרה אדוני פה אחרית .אלה (דניאל יב ח) ,אסר לו הקב"ה כבר הנביא
קידסך ואסר והיה באחרית הימים.נכון יהי' ונו' (ישע" שם)* והלכו עמים
רבים וגו' (שם שם נ)* אותה .שעה עזרי טעם ה' עושה שסים וארץ:

פרק (מ"ח).[w'alהורה*
[א] )6יירא ה' כי שנואה לאה (בראשית כפ לא) .זש*ה סופך ה'לכל
* ג)אין טירותיושל הקב"ה כמדת בשרודם[ ,מדת
הנופלים (תהלים קמהיי)
בשר ודם] נשיש לו אוהב עשיר נ) הוא מדבק עמוונכפף לו ,ד) וכשרואה
שממה ידו והעני ,ס) אינו סופנו (.פי' מהשיבו) עוד אלא נותן עליו אבן,
אבל הקב"ה כשהוא רואה לאלם שנכפף ומפה ידו נותן לו יד וזוקפו,
שנאסר סימך הי לכל הנופלים וזוקף (ה') לכל הכפופים (שם שם)
 )1העומדים אונו אוסר כאן ,אלא סוסך ה' לכל הנופלים ,וזוקף לכל
הכפופים ,לכל הנצבים לא נאסר ,אלא לכל הכפופים ,אם בן אף הרשעים
אם יפלו סומך הוא אותן .,שנאטר מוטך ה'לכל הנופלים* הס ושלום ,שאם
נפלו אין להם תקומה ,שנאטר שם נפלו פעלי און רחו ולא יכלו קום
(תהלים לו יג) ,ולמה ,שנאמריהיו כמוץ לפני .רוח וגוי (שם לה ה) ,אבל
הצדיקים בי יפול לא יופל כ' ה' פוסך ירו (שםלז נד) ,הוי סוטך ה ,לכל
הנופלים[:בנ] ו) ד"אויר א ה'כי שנואה לאה* כיון שראה ללאה ששנואה
אמר האיך אני מחבבה בפני בעלהגי אלה הרי אני זוקפה ונותן לה בנים
תחילה ,כרי שתהא אהובה בהןבפניבעלה ,ל"4כך ויפתח את רחמה ,מ)וכן
עירא אומר וכלב בן חצרון הוליר את עזובה אשה ואת יריעות (דה"א ב'
יה) ,ט) אטר ף ברכיה אשתו היתה ,ולמה נקראת עזובה ,שהיתה עזובה
העתת ותקונים
[פמ"פן ")6יא ה'כי שנואה לאה '"1ת סוטך n'pg .%ס
 ,תנחוטא הקדום תצא

אותי'
תשכח (ובפעוhת טצמן:.
p
 bתחלים t
רטו
גרסו
 ,וחוגא 3ילק 81ההליט רטב 31 n'bWן
השס"ה נקריש".זצ"ל  ,(wbwanכ) אע סירותיו של  .ntapnבמחוטא הובא זה בשם ר' ח"א
וגעל אג"ג השטים שם האוטר !31העיוותי ום בהערה ריו ,נ) הוא טדבק עטו תכפףלו"3 .ה
ב3ל הדפוסים גם בשתי?חרי וכ"ל ונכפף לו ,ובהצחוסא שם נדבק בו ונכסף לו וכן באג'ב3יי
ונכסף לו .ד) וכקרואה ונמפה
 .וע"ש בהערה
שגףידע והעדה גהנחוטא וכיון קסמהירו תעשהעני
ע"ח3י באיהנ"י וגילקופ ייון שדכא רואת שספםידו
 .ס).איג 1סופנו,סהר.ם ה ל31ואנ1
להב ,פי' טחשיגו"
 1,אבל בכי מן אגיב הני' איבו סובלו ובהגחוטא איתא מלעיגעליו .ובכ"י
ן שם הערה ע"ס ,ונאג"3
סן השנחוטא הגי *.רש טטמ ולאעוי אלא סלעינעליועיי
כף
חטסרר הטלות *אלא נותןעליו אכף והכווצה משפלו עד לארץ 0 ,העוטרים אינו אוסר
י
חוס
לגל מנצבים.לא נאמר ,נפל לשון,העורגהח.גחוסא סוסך ח' לגל במפלים לא כאטר לכל העומדים
אלא לכל דצופלים1 ,ת 1לא וע"ש *
 .ו) .ר'א וירא ה'גי שבואה לאהכיון שראה ללאט
טאטר חרש ד"א ויא  /8אגל בחגהוטא הוא חטשך
שהחל
3וק וכן בג'י
ת3הליהכפופים 3סו שהעירותי שם גחערה "8א .מ) וכן עזרא הסאב
לדרוש על ומקףטל
אומהי הסופר
 npaוכחבסיכן ע"א אוסרי יהוא סטוק בדשה אבל בג" טן אניב נאסר וכן בוא אומר ,וכן
בחבחומא איתא ו3ן הוא אוטר ,וראיתי בשתיחי
ת הובא ו3ן דוד אוסג כשתגש סן *חואן
נעשית ,ד *%וברפוס והלגא בפעותוכן ע%א ח81ר 3טקום ובן אצא אומר וסש3שתאכיון
דעל על תשאר הפעות בכל ארפוסש ,ט) אטר ר' ברגה 3ן מובא גשמו 3תגחומא שם %חק
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וכעורה ,לפיכך' אסר הקביה הרי אני נותן לה בנים ,כדי שתהיה נאהבהן,
שנאסר ואלה בניה ישר ושובב ואררון (שם שם) ,לכך נאסר סומך ה' לבל
המפלים0 :ט ס ר'א וירא ה' כי שמאה לאה .זש'ה מ תה"ן ליש
(דברים כא פס* איר ברכיה איש זה ?עקב ,שנאמר תעקב איש תם
(בראשית כה כו) .שתי נשים (קברים שם) ,רחל ולאה ,האחת אהובה
(דברים שם) ,זו רחל ,רכתיב ויאהב נם את רחל (בראשית כפ ל) 1והאחת
שנואה(דברים שם)זו לאה דכתיב וירא ה'כי שנואה לאה(.כראשית כסלא):
וילדולו בנים האהובה והנשואה(דברים שם) ,שתיהןילדו לו ,מה שהעמידה
לאה ,העמירה רחל ,ינ) לאה העסירה מלכים ,ורחל העסירה מלבים ,לאה
העמידה נביאימי ורחל העמידה נביאים ,לאה העמידה שופפים ,ורחל
העמידה שופפים ,ינ) והיה הבן הבכור לשנואה (דברים שם) ,זה ראובן,
שנאטר ותהר לאה ותלד בן ותקרא שטו ראובן (בראשית כס לב) .והיה
ביום הנחילו וגו' (צברים שם) ,בשעה שבקש יעקב ליפפר מן העולםניקרא
יעקב אל בניו ונו( ,בראשית סטא) .לאיוכל לבכר את בן האהובה (דברים
שם .,ליופף ,למה כי את הבכור בן השנואה יכיר
שם יז) [זה
(דברים ,
ראובן שנאסר ראובן בכורי אתה (בראשית ספ נ)] אע"פ שאמרתי
גנותו פחז כמים אל תותר כי עלית וגו' יצועי עלה (שם שם ר)* מהו
עלה* כשיבוא משה אותו שכתב בו עלה ונו' (שסות ים ג) ,הוא פודה
אותךי כיון שעמד משה בקש רהטים עליו ,שנאסריחי ראובן (רבריס לנ
 ,)1אטר לו הקב"ה ואל 'טות ,נטצא י )1מפל ריסוס טפי שנים ,שנאטר כי
את הבכור בן השנואה יכיר לתת לופי שנים (דברים כא יז)יחי ראובן,
בעולם הזה ,ואל יסות לעולם הבא .כי הוא ראשית אונו וגו /וכתיב כחי
ישנואה לאה[ :ך] סו) " א
וראשית אוני (בראשית ספ ג) ,לכך וירא ה'כ
1יר א ה' כי שנו א ה לאה .זש*ה היתהלי נהלתי כאריה ביער ונוי לעל
כן שנאתיה] (ירסי' יב ח) ,מהו וירא ה' ני שנואה ,שראה הקב"ה שהיא
עתידה להוציא בנים רשעים ,וקרא אותה שנואהי ואילו הן ,יהורם אחז
יואש מנשה אמון יהויקים צדקיהו ,יהורם כתיב בו ,וילך בדרך טלכי
ישראל כאשר עשו בית אחאב (מ"ב חיח) .השני אחז ,מה כתיב בו ,ולא
עשה הישר בעיני ה' אלהיו כרוד אביו (שם טזב) .אמר לו ישעיה העמק
שאלה או הגבה למעלה (ישע" ז יא) ,אמר לו מבקש אתה שיחיו המתים,
או שיעלה קרח ,או שירר אליהו ,אסר לו אחז *ודע אני שיש בך כח
הערות ותקומם
יתזויין לאיש .הגחומא
הוא בשמר "6א אות גיא ובתרגום ד"ה אי ר /י) ריאחיא ה' זש"הכ
שם אות י"ג .והמאמר בתנחומא סאות י"א מביא בעל אגם גטאטר שלאחריו באות ח'.
י"
) א"ר ברכי' איש והיעקב .בתנחוטא הוא כלי שם האוטר ובעל אגיב התץ פה את שם
נרם" .והוסיף נטעות והובא ~מאמר שלפניו ,ינ) לאה העסיסה טלכים .עין גיר '6ע אות פ"1
ן סוכה כ"ז ע"ב ,יג) והר הבן הבכור לשנואה זה ראין שגי ותהה ותלר בןוגוי .וג"ח
ועיי
בב" מן אנ"ג ,וליתא במחוטא .יר) נוטל דימוס .פי'גליי טפילה וסליחה,עין תנחוסא שם
הערהצ.א .עז) דא ויא ה' זש"ה היתה לי גחלתי .לקוח טן חנחוטא הקדום ויצא אות תה
שילקוט ירסיי רמו רצה סובא בשם התגהוסא ר'א אומללה יולרת השגעת אלו ו'וטעים

י

אגדת בראשנם פרק ט"פ

9פ

לעשות ,אלאאיני מבקש שתתנכר בשבילי ,שנאסר ויאמר אחז לא אשאל
ולא אנסה את הי (שם שםיב) .השלישי יואש אע"פ שכתיב בו ויעשיואש
הישר בעיני ה' כל ימיו אשר הורהו יהוירע הכהן (ם'ביב ג) ,כיון שטת
יהוידע הכהן מעשה רע ,שנאסר] באו שרי יהודה רשתחמ לסלך או שסע
המלך אליהם ויעזבו את בית ה' אלהי אבותיהם ויעבדו את (אשרים)
ו ויח) .עז) הרביעי מנשה ,שנאסר
[האשרים] ואת העצבים (רה*ב כדי
אסר
אשר
ב
'
ם
(
ת
י
וישם את פסל האשרה אשר עשה נב
כא
'
ה
י
ו
נ
ו
ז)*
ההמישי אמון ,מה כתיב בו [ויעש הרעבעיני ה' כאשר עשה סנשה אביו]
זלכל הפסילים אשר עשה טנשה אביו זבה אסון ויעבדם ולא נכנע מלפני
ה' כהכנע סנשה אביו (דה"ב לג כב כג) .הששייהויקים ,טה כתיב שם
ויתר דברי יהויקים ותעבוחיו אשר עשה (שם לו ה) ,יו) ולא דיו אלא
שמאם במילה ומשך לו ערלה .השביעי צדקיה ,ומה כתיב בו ויעש הרע
בעיני הי [אלהיו] ולא נכנע טלפני ירסיהו הנביא ספי ה' (שם שםיב) ,הרי
שבעה מלנים רשעים ,לפינך הנביא צווח אומללה יולדת השבעה (ירסי'
סו פ) .לכך נאמר וירא ה' כי שנואה לאה ,ראת סה עתיד לצאת סבני
לאה וקרא אותה שנואה ,וירא ה' כי וכנואה לאהו [ה] ים) "א וירא ה'
בפני סי היתה שנואה ,בפני בעלה ,למה שהוביהה אותו ,אימתי ,שנאמר
ויעבד יעקב ברחל וגו' כימים אהלום (בראשית כפ כ) .סה שאסרה לו
דבקה אסו ,וישבת עטו יסים אחדים (שם כן סר) .ויאהב יעקב (בראשית
 .ויאסר יעקב אל לבן הבה וגו' (שם שם כא),ויהי בערב וגו' (שם
בסיח)
שם נג)י כל הלילה היה סשםש עסה פכורשהיא רחל,ניון שעמר בבוקר
והנה היא לאה ,אסר לה ברתיה דר0אה ,למה רפית אותי ,אפרה לו ואת
לא רפית באביך ,כשהיה אוסר לך האתה זה בני עשו והחת אוטר אנכי
עשו בכורך (בראשית כז יפ) ,ואת אוסר .למה ריסיתני ,אביך לא אמר בא
אחיך בטרסה ויקה ברכתך (שם שם לה) ,ומתוך הדברים הללו שהוכיחה
אותו התחיל שונאה ,אסר הקב"ה איןלרפואתה של זו אלא אם יהיה לה
י שנואה
בנים ,הריני נותן לה בנים ,יפ) ובעלה נכפף לה ,לפיכךוירא ה'
כ
ם
י
ק
ו
לאה .עיפתה את רחמה] ,ודוד סקלם ואומר עושה משפפ לעש
ונו'
מתיר אסורים (תהלים קטו ז);
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הערותותקונים

אורם.יהואש אמז סנשה אסוןיהויקים סדקיתו ,ופן אטר ישעט שאל ל אות ,טומא בילקה
ישעיה רטז רע"ז בשט החגחוטא .עז) הוניעי מנשח שנ' וישם את *סל האשרה .גמגחוטא שם
מונא חכחוג מש 5את פסל מסטל אשר עשה נגיה האלהים 1ג('1דה"ב ל"גוי)גטו שהעיוות?
ן מ"ר פףפ אות ו' תר
שם בחערמ צז ,3י ),ולא דיו אלא שטאסבטילה ונ"ך לו ~ hS1עיי
חמר שטשךלו ערלה .ובהנחופא ט5ף עור ונכנס כפתח שיצא .וכןבוזיר שם דאסר ר' יוחנן
כללו שלריר ב*הא שיצא בו נכש וגאג'ג נשטפו ממלות,.עכס גפההשיצא" גסו שחעירותי
בהנחוסא תערהציה .י)8ר.א וירא הי,נפניטי היהח "%אח,,לוקח טן תתחטא הקרופ ונצא
אות ישא ובחנחומא"טאית הי  wsnסוקרם שם  W~Wtשפ גאות"א .ולמנעו גאמג הלשון
טשובש אש להק עפ"  welnusnכפו שהעיוות"פאערחפ"ר ,יע) וגעלם בכתףלס .גחגחוסא
*נעלםנגפףלמ.
.

