אגדת בראשיתפרק עשא

289

פר,ק (ש.נשא]נביאים.
נא] יתאטר ציון עובני הי וה' שכחני (ישעי' םפיר) .ושיה אם
אשכחך ירושלים ונוטר (תהלים קלו ה) 1אסר הקביה לציון את אימרת
עובני ה' ,אם אשכחך אותךא"כח את התורה שנתתיבימין ,דכתיב טיסינו.
אש דת לפו (דברים לג ב) 4ך*א אם אשכהך אשכח בל הניסים שעשיתי
לישראל על הים ,מה שאסרו לובניימינך ה' נאררי בכח (שסות סו ו),
ואת אוסרתוהישכחני[ :צנ] ר' א  1ת א ט רציון .ושיה)6אילזאת אסלה לך
במך עזבוני (ירם" הז) .על התורה שכיפלתן שנקרא זאת ,שנאמר וזאת
התורה (דברים ר סר) ,ועיבתם אותה ,שנאסר ויאסר ה' על עזבם את
תורתי (ירסף פ יב) .ד"א אי לזאת.שהיללתם את המילה שנקראת זאת,
שנאסר זאתבריתי אשר תשמרו וגומר הסול לכם כל זכר (בראשיתיזי).
ואחם עזבתם אותה ,שנאמרכי עזבו בריתך (ם*איםי) ,אי לזאת אסלה
לך ויתרתי על הכללי עזבתן שנאמר בניך עזבוני וישבעו בלא אלהים
(ירסיי שם ה ז) .נ) השבעתי אתכם בסיני ,ואתם הנשבעים באשסת.שומרון
(ע0ופ ה יד) ,ואחר כל שעזבתן אותי ואת התורה ואת השבת ואת
הסילה ,אלא אוסרחעיבני ק' וה' שכהני1:ג] ד"א ותא םר ציוןעזבני
ם סקרם שעת עולסים ,הלעולם תאנף בנו
ה' .ג) אסר דור חשבתייוני
ר
מ
ו
ל
,
'
ה
אלא
ראתה
ל
כ
וגו' (תהלים עז ו) .סה
אמרה
השבתי יסים
עזבני
,
ה
ד
נ
שכך אטר הנניא כפוסאת הנדה
שבראת ולא נגאלתי ,השבתיימי
היתה ררכם לפני (יחזקאל לו יז) ,השבחי ולא ננאלתי ,חשבתייטי לירה,
שאפרת,הנביא לכן יתנס על עת יולדה ילרה 3טיכה הב) .חשבתי ימי
הדורו דכתיב שנותיו כסו דור ורור (תהלים טא ז)* חשבתי עשרים שנה
אלו שנתרצה ליצחק אחר עשרים שנה ,שנאסר ויהי יצחק בן ארבעים
שנה בקחתו את רבקה וט( ,בראשית כה כ) ,ובן ששים הוליד ,שנאסר
(ויהי יצחק) [ויצהק] בן ששים שנה בלרת (אותם (שם שם כס ,חשבתי
ולא ננאלתי .השבתי עשרים ושתים שנה ליעקב )7 ,כננר עשרים ושתים
שנה שעשה יוסף חוץ [מאביו] ,ואחר עשרים ושתים שנה נתוודע לו,
שנאטר רב עוד יוסף בני חי (שם מה כח) ,השבתי ולא נגאלתי .חשבתי
המלכיות עי שנה לבבל ,שנאסר (כפי) [כי לפס מלאת לבבל שבעים שנה

הערות ותקונים
י עזגהן שנ' בג'ך עבהי וישבעו
-'pelא]")אי
לזאתנסאפלח ויתרתי.על הכ55
נלא אלהט ,הלשון .משובש ו
מופעה ההאטר ,ושהחיל ר*א אי לואת  n~bWלך ,ונתרו?
י עזגתסי גניך עזבוני וישמעו .גלא .אלהט ,והוא פשא רש-א מן אי לזאת אסלח
לעךל .וה)כ5ל
.
'
ו
כ
אתכם
ופח גג"' וחסאטר כלתי טוגן.ינ) אמררוי תשנתייטיס
השגעתי
גסיגי גג-
סקרם שנות  ~b'pS1pהלעולם תאנף גגו הרכיב המסרר ב'.ספוקים בתקליט עזז ו' ותהלים ציה
ו' ולרעתי ג'ל היעו7סש ינגח ה' והוא שט בתהלים ע"ז ח' ובכ"י טן אסב חג" ד"א ותאשר
ציון וש-ה חשבתייטיס חקרם 1ג .'1והכתוג הלעולס האנף בגו לא הונא כלל,י
) גנגר כיב
*נח *עשהיוסף חוץ סאבנו.היינו שנה אהה וע' גניתפוייט וצג שנה גסוחר',ושבע שני

לי
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ןולא ננאלתי,והרי כסה שנים ארם
(ירםי' כטי) ,ש יהשבתי של,סדי ושליו
השנח
,
)
י
) שטא
ת
ו
נ
ח
ז
ע
ם
י
ל
ה
ת
(
ל
א
משעבדת אותי ולא נגאלתי ,י
או
,
)
ט
שטא האפס לנצח חסרו וגוי (שם שם
לפיכך אני אוסרת עזבני ה':
[וא] ד' א ל מ ה אסרה עזבני הי ,אלא אמרה ציון שבני ו) (פי' השבאים
שלי) הזכירוני שנאסר כי שם שאלונו שובינו (תהלים קלו ג) ,והוא לא
הזכירני ,שנאסר על נהרות בבל וגו' לשם שם א) ,אבל את אוסרת אם
3שם שם ה) ,ולא אסרת אם אשכתך ציון.,
אשכחך ירושלים תשכחיטיני
הוי עזבני ה'[ :ן ]:ד*א  1ת א םר צי1ן עיבני ה' פה ראתה לומר כך,
אלא אמרה לא שרה שכינתו במקום ונסתלק וחזר שם עוד ,האיך שרה
במדבר טיני ,שמא טש6ילק שכינתו משם חזר שם עוד ,שלה בנוב ושילה
ובגבעון משסילק שכינתו משם ,הזר שם עור ,אף אצלי שרה ואמר זאת
סנותתי ערי עד (תהלים קלב יד) ,וסילק שכינתו ולא חזר ,ואני אוסרת
כשם שעשה בכל הסקוסות אף לי כך עושה ,הוי'עזבני ה* וה' שכתני,
ח) אמה לה הקביה החשכת אשה עולה (ישע" טפ פו) ,שמא אשבת
האישים והעולות שקיבל פפך ,גם אלה 'תשכחנה ואנכי לא אשכחך (שם
י טובות הרבה ,אף רעות הרבה
שם)* איר ברכיה הייך שאעשפי ועשית
ל
,
ת
ו
כ
ו
מ
ה
אלה
ם
ג
עשית ,ואיני נזכר הרעות שעשית אלא
תשכחנה
ואנכי
ה' אלהיך לא אשכחך (ישעי' שם)
אהבה ,.למה סים רבים לא יוכלו לכבות את
אוהב ה' שערי ?-ין סכל משכנות יעקב
האהבה (שהיש ח ז).,איזה
(תהלים פו ב):

פרק (ע"א)1יב:כתוכים*

[א]  )6המעלית רבת צררוני וגף (תהלים קכט א) .זש'ה בכל
צרתם לא צר (ישעי' סג פ) ,לו קרי גשישראל עושין רצונו של הקב"ה
בכל צרתם לו צר* וכשאינן עושין רצונו של מקום בכל צרתם לאצר .ובן
את פוצא במצרים שעשו תבן וקש וננלה לפשה בטנה הן עושין לבינים
ונראה למשה כביכול ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר נשטות כר י),
למה שכתיב אנכי עסו בצרה (תהלים צא פו) ,ומלאךפניו הושיעם (ישעי'
נטם) ,סלאך שרואה את הפנים בכל יום הוא מושיען ,וכן יעקב אוסר
הסלאך הגואל אותי ונו' (בראשית מח ט *0באהבתו (ישע" שם) 1בזכות
אברהם אוהבי ,שעשרים דור היו שונאין אוחי ואני אותם ,וכשעמר אברהם

שיי

העחת ותקומם

שים לם

ן ולא
 tpa~nושני ונים רעב ,ס) ומלוף ושל סדי ושליו
משעברת אווזי .יש לתקן ארוג  )1שמא חשכת
י לונזאנו ,מ) אסר לח הקבלך
"אפס סוקרם בקרא .ו) זפ" חשבאיפ שלח ד"א הוספת סאי*פד
מתווכח אשה עולס "מא אשכחמאישים ומעולותושקיגל מסך .כרש עולס כפו עולותוכןאיתא
בגמוא ברכות ל'כ עשב מתשכם אשם
אסר מלכ"מ שא "שכס עולות אקש שחקןנת

נגאלתי וח
דצות אל או שסא
מאפסרילנצח חסרו.פסיק
nos

עולמי
לפי בסינר.
21זצ*ב] ' )6ש"ח גכל צרתם לא צר ,לו

קח כו',עי!

סופח ל"א ע"א וכחגחמ
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נעשה אוהבה ובהמלתו (ישעי' שם) ,בזכות יצחק כשנעקד ,שנאסר אל
תשעת ידך אל הנער (כראשית כביב) .הוא גאלם (ישעי שם) ,בזכות
יעקב ,שנאסר גאל הי עבדו יעקב (ישעי' מהכ).וינמלם(ישעי' סגשם),בים,
וינשאם (שם שם) ,במדבר ,כלימי עולם (שם שם) בארץ ישראל :ד"א
וינמלט במן וינשאם בסדבר כל ימי עולם בשילה :ר"א וינטלם בבנין
ראשון ,וינשאם בבנין שנק כל ימי עולם לעתיד לבוא ,שנאסר שבתי בבית
ה' כל ימי חיי (תהלים כז ד) :ד"א וינפלם במלכות בית דוד ,וינשאם
בסלכות טשיח ,בלימי עולם זה הקב"ה ,שנאסר ה' ימלוך לעולם ועד
(שמות פו יח):
פרק (וב)וע 12חורתן
[א] ואל שרי יתן לכם רחמים (בראשית סגיג) .זש'ה פליאה דעת
מסני נשגבה לא אוכל לה (תהלים קלפ ו)* מהו פליאה דעת פפנק דבר
שאדם מתקשה  ,15כענין שנאסר כי יפלא 00ך דבר וגוי לדבריםיז ח).
פליאה דעת טסני ,אסר יעקב איני עוטד על הדבר הוה ,הבפיח הקב"ה
את אברהם זקני שמעמיד הימנו שנים עשר שכפים ,שנאסר הבפ נא
השמימה וגו' (בראשית סו ה) ,כשם שכשסים שנים עשר .טזלות הללו
שהעולם טתנהנ בהם ,כך אני מעמיד ממך שנים עשר שבפים שיהא
העולם מתנהג בהן ,שנאטר כה יהיה זרעך (שם שם),ניון שעמר ישמעאל
והוליר שנים עשר נשיאים ,שנאפר שנים עשר נשיאים יוליד (שםיו כ).
היה אברהם סבור שמא הן שנים עשר שבפיפ ,שנאמר לו ישטעאל ונו*
(שם שם יה) ,אמר לו הקב"ה לא מה שאתה סבורן הרי שרה יולרת,
שנאמר ויאסר אלהים אבל שרה אשתך הף (בראשית ת יפ) ,כי ביצחק
יקרא לך זרע (שם כא יב) ,הוא שאפרתי לך כה יהיה זרעך (שם סו ה)*
וכיון שעמד יצהק ונפל לרבקה ונמצאת עקרה ,התמיל אומר האיך אתה
מקיים מה שאמרת לאברהם כה יהיה זרעך ,והרי היא עקרה ,שנאסר
ויעתר יצחק [לה' לנכח אשתוכי עקרההיא] נשם כה כא)  )6ויתרוצצו הבנים
בקרבה (שם שם כב) .התהילה מצפערת אסרה אם כך אני מצטערת
בכרס אהד ,ותלך לדרוש את ה'(.שם שם),ג) הלכה לבית מדרשו של שם,
ויאסר הי לה שני ונוטר (שם שם כנ) .למה אמרה למה זה (שם שם כב),
סה שאת סנורה אינן עוסדין סמך,
לא
עקב.
דה בניסם"ריא י*ב ,ויאמר ה' לה ,י
אלא שני גוים בכפנך ,כיון שעפד
ובא לצאת אצל לבן ,קרא אותו
יצחק ,ואסרלו תהא יורע שמסך הקב"ה סעסירשנים עשר שבפים* שנאסר
ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו וגומר ,ואל שדי וגומר ,ויתן לך את
הערות ותקונים
[מע' )6 ]3השניצצו  b~anבקרבת .התוולמ מצפודת אמרה אם כך אד טצפערת
 .בכ"י נאסר אחר זה תאך אוישולח לעמורי'ב שבפים שחתנת הקזזה עם אברהפ,
בכרסאחי
וכמאטר והאטד 44נ לפה זח אנכיי
ה בניסמריא שגיפ .wpועין בשר פס"נ אות ו'ריחוס*
 708אם כך אניעוטר להעתירשניפ עשר שכפיפ הלואי לאעיברתי מנין ויה,וכן הובא כלקת
פוג ,כ) הללח לצית מדרשו של ש* עמן ב"ר שםוכי בתי כנסיות ובהי פררשהן ח" באותן

14".
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ברכת אברהם ונו' (בראשית כח א ג ד) ,ברכה שברך את אברהם ואמר
לו הבם נא וגוי (שם פו ה) .בך הוא טקייסה ,וכיון שהלך ונפל לנשיו
והוליד שנים עשר שבמים ,שנאסר ויהיו בני יעקב שנים עשר (שם לה בב),
התחיל רואה יוסף ברמז בחלומו ,הנה הלסתי חלום וגומר (שם לז פ),
יעקב משסר ברבר אביו ,ואביו שמר את הדבר (שם שם יא) ,וכיון
התהיי
שנסכר יוסף ונחבש שמעון ובא ליפול אף לבנימין ,התחיל יעקב.צווה או
לי ,טה אטר איני יודע כך איני עומד על הדבר הזה ,כמה שתשבתי מן
אבותי להעמיד אני שנים עשר שבמים ,הריני פוחת והולך. ,שנאסר יוסף
איננו ונוי (שם מב לו) ,נתקייטו כל טה שהבפיהלזקן ,והריני מהסרוהולך,
מה כך פליאה דעת ממני וגו' (תהלים קלם ו) ,איני יודע טה-אוסר לכם,
אלא דבר אהד נשהייר בירי ,ברכה שברכני אבא ואסר לי ואל שרי יברך
ונו' (בראשיה בהנ)1[:נ]ד' א  1אל ש ד י תן לנם.רחמים* זש'ה על זאת
,לעת מצוא (תהלים לבו) .על יאת יתפלל בל השבפים,
.וימתנפאלסלרבולזאחתמיי
אשר דבר להם אביהם וגו' (בראשית סט כח) .לעת מצוא,
נשיצאו כל .השכמים מיעקב אמר להן וא 5שדי ונומר ,אותו הפה שאסר
יוסף איננו ושטעוןאיננו (שם סבלס ,נמצאת לו רות הקורש קימעא קיסעא,
התחיל מתנבא בתפילתו שכל בניו קייסין לעת מצוא שנמצאו לו אבדתו,
שנאפר ושלח לכם את אחיכם (שם סנ יג) ,זה יוסף ,אחר (שם שם) זה
שטעון ,ואתבנימין (שם שס) כסשטעו,לכך נאסרעל זאת יתפלל[כל.הסיר לעת
סצוא] ,ניון שירדו כל השבפים למצרים ,והפך פניו ולא ראה אהד טהם,
התתיל אוסר או לי שמא הם משתתפין אל האומות ונעשין אחת ,אמר לו
הקכ'ה רק לשפף טים רבים אליו לא יגיעו (תהלים שס לב ו) ,ופי הם
פים רבים ,אלו האומות ,שנאמר הוי המון עפים רבים כהטותיסים יהמיון
ישאון לאומים ,בשאון סיםכבירים ישאון(ישעיייזיב) .למה אע'פי שנצפערת
קימעא אלא לא לעולס ,שנאסר ברגע קפן עזבתיך וברחמים נדולים אקבצך
(שם נד".
[ :נ] ד"א ואל שדי לא היה צריך לוטר אלא יתן לכם
רחמים לפני המלך ,או לפני השליפ ,כשם .שכתוב ויוסף הוא השליפ וגו
(בראשית טב ו) ,ולטה אוטר לפני האיש אלא בא וראה אסו קראה שמו
יוסף ,שנאסר ותקרא את שטו מסף (שם ל כר) ,פרעה קרא אותו צפנת
פענח (שם מא טה) ,מצריים קראו אותו אברך (שם שם סנ) .והניה יעקב
בל השסות הללוי ולא אסר לבניו אלא ואל שדי וגו' לפני האיש ,ולמה
בשעה ששלחו אביו אצל אחיו ,כיון שהלך תעה ומצאו הסלאך שנססרסן
"קב"ה לשמרו ,שנאמר ויטצאהו איש ונוטר (שםלז פו)* אסר לו טה .אתה
מבקשי אסר לו את אחי אנכי מבקש ,ביון שהלך אצל אחיו ,סיד השליכו
אותו לבור ,ואח'כ כשפו את כתנתו ,ואה'כ ג) סכרו אותו אהבע פעמים'
ושנאפר .כה אטר ה' על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו ונח
הערותותקונים
עזת תניא ותלך לדרש לבית,,
יומים והלא לאח"כ אלא לסררש של שפ ועטה וכן רש"י
"נרשו של שם .נ) סכ
"רו אותו ארגעת פעטיםIWV .לעיל הס"א גהירהישר )1 .זוף נופל

י
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(עמוס בו).וכיון שירדו שכפים למצרים ,כיון שראה אותם ריחם עליהם*
שנאמר ויכר יוסף וע' (בראשית מב ה) .ויטוב מעליהם וגומר (שם שם כד),
סיד ירר הטלאך ונראה ליוסף ברמות איש ,והיה אוסר לו על אלו אתה
סרחם ,אין אתה יודע כטה צרות עשו בך ,שהשליכו אותך לבור ,וסנרו
אותך ארבעה פעמים ,התחיל מקפרג ואופר .יוסף ,סיד ויתנכר,אליהם
לפנ
יני קוסם ,ד) שהיה נוטל
וגו' (שם שם ז); אסר להם אין אתם יורעין שא
את הגביע ומריה ועושה עצמו קוסם ,אסר להם יודע אני שאתם סרנלין,
אלא אם כנים אתם וגוסר (שם שם יפ) ,כיון שבאו אצל יעקב* ואסרו לו
מה אתם פבור .שהמלך שבמצרים אסר לנו בלום ,אין רהסן הימנו ,אלא
איש אחד אין אנויורעין מהיכן שילחו הקביה הוא .עומד ופקפרג עלינו
בפניו ,שנאסר דבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות (שם שם ל) .כי האיש
אמר ונוטר (שם סג ה) ,אמר להן איש הוא .שמקטרג אתנם ההיו.נושאין
חסד לפניו ,שנאסר ואל שרייתן לכם רחמיםלפני האיש (שם סג ינ) ,ולא
בפני זה בלבי ,אלא בפני כל האומות ,ס) שנאסר ונתתם (אותם) לרחמים
לפני שוביהם (ם'א ה נ)ו

פרק(עצ)וע"י
) ננשים*
[א] שסעו צבר ה' בית יעקב (ירמי בר) .זש*הכי כאשר השסים
החדשים ונו' (ישעי' סו כב) אסר הקב"ה .השסים אסרתי להם רבר וקיימו,
וכנאסר בדבר ה' שסים נעשו לתהלים לנ.ס ,ואתםאין אתםשיתעין ,שסעו

דבר ה /בפלחן כל הרברותי אננ? [.הי אלהיך] (שמות כ ב) .כחשו בה'

לדטי' היב) .לא יהיה לך אלהים אחרים( .שטות שם ג)* כי מספר עריך
היה אלהיך (ישראל)'רהודה]י (ירם" ב כח) .לא תשא (שסות שם ז) ,ואם
חי ווי יאפרו אכן לשקר ישבעו (?רסי' ה ב) ,זכור (וכסות שם ח) ,ואת
וסבתותי היללו (יחזקאל כ כדג בבד (שסות שם יב) ,אב ואם הקלו.בך
גיד סו),
(יחזקאל כב ז) .לא תרצם לא תנאף '.לא תגנוב (שמות שםי
ואתם רצוח וגנוב ונאוף (הושע ר ב)* לא תענה (שסות שם פז) ,כי קס1
ביערי שקר (תהלים בז יב) .לא תחמוד (שסות' שםיו) .,הסדו שדות וגזלו

(סיכה ב ב) ,בטלתן כל הדברות ,קיימו רבר אחד ואני אסלח לכם ,ואיזה
זה שבת ,שכז אטר ירסיהו לישראל .לא תוציאו משא מכתיבם ביום השבת
ז כב) )6 ,וישבההעיר הזאת לעולם
(כל טלאכה לא תעשו ונוסר לרם"י
הערותותקונים
אתהנגיע וטרוח ועושהעצ.
1קימט hwaa .פלא אות '1יפ% 5ת חנניעוהיש בון איל אבי
 rסיג ל מלמד שנעשת להפ כקוסם נפל חת
וזאתנרגיע סרנליט יתט,ובן
בהנ18סא כטררם אנדה"P
ה ח' ב 54הוגע והקישבו .מ) שבאסר
הידפס מפטרשנמיקתפץשאי
וגביע ותקיש גו ,וב!
ונחורם אמם לרחטים לפכי שוניתם ,מלת
י ליתא נקרא .ובכיי מן אשב
י
מסנרתי
מונא הכמשגוירש  atwלרומים"5מ ב 5שוג*הט [4ה*ט ק'1מ*ו).
מע"ד]
5 nwmעו5ם (ירמהי*ז כשה) ואם לא תשטען א5י 1ג( '1שם
nse1ה8ע"י
,טם נ'ז)8י נשב.
"י נאם
ה הבאר חזה (שם ביב ה')בכ"י טן אג' 8חיבא
יי להרבה ידי
ת
ע
כ
,ג! אטר להם ירמס ומשרחל ולא החטאו טשח מבתיבפ .חה"סאוט וישגח ה1ו ואם 5א
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(שם שם כה) ,ואם לא תשסעו א5י וגו' (שם שם כז),בי נשבעתי נאום ה'
כי להרבה יהיה הבית הוה (שם כג ה) ,לכך נאסר
שטעו .דבר ה' ,ואין
ר
ב
ו
ר
ב
שטעו דבר הי אלא שבת ,שנאסור ססצוא חפציך וד
לשע" נחיד).
וכן הקביה אמר למשה ואתהיבר אל בני ישראל לאמר [אך את שבתותי
תשפרץ (שפיתלא.יג)ו[ון]  )3ד"א שפעו רבר הי כפרתם בעשיה,
קיימו את השמיעה ,טשל לסלך שארש אשה בת אבות ,ואפר לשושבינה
פה היא מכנסת לי ,אפר לו שתי סרנליות מעולות ,נ) שאין להם דמים,
וראה אותן משנפלה ,הלכה לפרהץ ואיברה אחת ,והיתה פתביישת לבא
אצל בעלה ,שמע הסלך ואסר לה אבית אחת שסרי את השניה ,ואין כלום
רע ,כך כשעמרו ישראל על הר סיני לקבל את התורה ,הכניסו להקרוש
ברוך הוא עשייה ושסיעה ,שנאמר כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע (שמות.
נר ז),י
) אטר הקביה איבדתן נעשה ,קייסו נשסע ,שסעו דבר ה*4
[נ] ד' א ש ם עו ד ב ר ה  /עד שלא תהיו
ומבקשין רבר ולא
פד
וע
פורה ישופפו לבקש
פיי
משו
מוצאין ,שנאמר ונעו סים (ועד) [עד] ים ומצפון
את דבר ה' ולא ימצאו (עמוס היב)* ס) ו5א עוד אלאשאני רואההאיך אתם
פחוירין אחרי ולא מוצאיה ואני פשחק בכם ,לוזיר לא שפעתם כשהייתי
דר אצלכם ,הרי אתם סחזירין בכל העולם ,וכן שלפה אומר יען קראתי
ותפגינווגי'
 .גם אני באידכם ונו* .בבוא כשואה וגה (טש5י א כד כה כ*0
משל לסלך שקרא לטטרונה שלו ולא ענתה אותו ,כעס ויצא לו למדינת
הים ,התחילה פורשת בספינות ביסים ובנהרות ובמדברות חוזרת לראות
ד10תו ,ולא מוצאו ,והמלך שוסע ומשהק עליה ,ואוטר כשהייתי אצלה
בקיפון ,וקראתי אוהה ולא השניחה עלי ,ועכשיו היא סחורת בכל העולס*
אף אני איני משנית בה ,כך אסר הקבשה )1כשהייתי בביתי עמהם ,אסרתי
להן .שסעויבר ה' ,ולא הפיתם את אונכם ,שנאסר ולא שסעו אלי ולא

הערות ותקונים
תשסעוגי נשבעתי ליתא שם ובאסה  ehntlaהם51,דערמבמקום ואם 5א תשסעוא5עישלתקן
ולהביא ואם לא תשפעו את הרירים מאלחי* נשבעתי 3אם מ'כי לחרבם "י
ח מבית ד*מ'
ג) 3פרהם בעשזח
3שב
את משטיעח  boלם5ך גון:
והוא כתוב אחר (ביר
שטייי'ה קנסוח').השטיעח ..וממאמר קא
מהטרק
"33י חג" אברהם מע
טיזומר עפ" מדרש ר43ר פשג אות
" ושם הובא על הכתוב שסע ישראל וכך איבא שם ד"א שסע ישראל מת ראה קומר לחן
שקידש טטרחא בשני סרנלייה ,אברת אחת סחן,
יאן שסע ישראל,ראיין אמ
אחתרי 5טמ'י
סשנ
אתלמ
אסר לה הסלך אמדת
*יח ,כך קירור הקנ*מ את ישראל ב3עשמ ונשסע
שמרי
אבדו את נעשה שעשו אתהענל ,אטרלחן טשמ אברתן 3עשח ,שסרו נשסע חף שמע ישראל*
ונח הובא
בשפ א5מ הרברס רבח ,ומאטר מרומח 5וח והסש5
ב*יפ עק 3סוף גטו ואז"3י
בסגנון אחר נשנה 3שטזר פוף פכ'ז~ע"ש ,נ) שאיןלהםדטים .פס דף מתוגשחין לחם פשי ,פ*
שאין לחערך .והציג אחר חפעתיקים תאין לס דסש )1 ,אסר חקם-ח אבדתן נעשת קנסו
ספנות קאטו גשטע ~sv ,שטעו
4ש 40בכי אברמט נעשה שעשו חעג ,5ש'3זיע* 5הם
רברה .,ה) ולא עור אלא שאני רואה בו' חרי אחם  Iwnoבנ 5חעו5ם .בגיר ולאעור אלא
רואה היאך
אתט.מחזירים בכ 5העולם ,וכל השארליתמי  )1כשהייתי בביתי עטתם אמרתי
לוהצןא,ניבכש מגי' כעסכם וכן 5.כסק

עגי
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הטו [את אזנם] (ירטי' ז כו) הריני יוצא טכאן ,שנאמר ה" אין בציון וגו',
(ירסי' ח יט) ,והן משוטטין ביטים ובנהרות ובמדברות ומבקשין דבר,
שנאסר ונעו מים (ועד) [עד] ים וגו' (עמוס  ,(DWורוח הקורש צווחת
ואומרת יען קראתי וגומר גם אני 1ג( '1טשלי שם) .שמעו דבר ה' ,אבל אם
תשמעו תשבו בשלום והתיו ,שנאמר [ה'] שסעו ותחי נפשכם (ישעיי נה נ):

פרק(שר)מניטכתוכיים

[א] ימגצח בננינות מזמור לאסף [שיר ,נודע ביהודה]אלהים בישראל
גדול שסו (תהלים עו א וב)* זש"ה אתה הראית לדעת וגו' (דברים ד לה),
אסר להם משה ה) עד שלא בחר אתכם( (נתורע שמו על ירכם ,אתה
הראית לרעת ,וכן) הקב"ה לא היה אדם יוצע שהוא אלוה בכל העולם,
שנאמר שפוך חסתך על הגוים אשר לא ידעיך (ירמי'י כה) ,משעה שבחר
אתכם נתודע שסו על ידכם ,אתה הראית לדעת ,וכן את מוצא בפרעה
שאטר לו סשה כה אמר הי אלהי ישראל וגוי ויאמר פרעה מי ה' (שסות
ה א ב) .נ) אמר לו הקב"ה אתה אמית לא ירעתי את הי (שם שם) ,כיון
שבאו בים היו השבטים מתיראין לירד ,מיד נתן נפשו שבטו של יהודה
וירד לים ,שנאסר היתה יהודה לקדשו וגו( ,תהלים קיד ב) ,מאותה שעה
נתורע שסו של הקב"ה בכל העולם ,שנאמר בי סלאה הארץ דעה את ה'
כסים לים מכסים (ישעי' יא פ) ,כשכסה הים את המציים ,אתה הראית
לדעת עלידי סי ,עלידי יהודה ,הוי נודע ביהודה אלהים .בישראל גדול
שפו (תהלים עו ב):

פרק (ע"ה)[שתהורה.
[א]ייגש אליו יהורה (בראשית מר יח) .זש"ה הלא אב אחד לכלנו
וגוי (מלאבי בי) .שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד (בראשית
.מביג) .לא כאיה מיה ולא כמצריים שהן משתהויים לכלטי
ן.ומין של f~'p
שנאסר ובגלולי מצרים אל תטמאו (יחזקאל כ ז) ,אבל אנו חס לנו ,אלא
אל אחד בראנו (מלאכי שם) ,ואם כן מרוע נבנד איש באחיו (שם .שם),
למה אתה תבגד .בנו ,מתחילה שמצאני כסף בפי אמתחותינו ,ולא ההזרנו
אותו ,שנאמר הן כסף אשר מצאנו (בראשית סר ח) ,ואת בונד בנו ,ואומר
האיש אשר נמצא הגביע ונו' (שם שם יז) ,הברית שכרת הקב"ה עם האבות
אנו פחללין ,ולא עור אלא תנאין שהתנינו בינינו ,לא כך אמרת אם כנים
אתם וגו' (שם סבים כ) ,ואת אחיכם הקפן ונף ,ואבינו לא ביקש ועשינו
אף עטו תנאין .,שנאמר אם לא הביאותיו אליך וגומר (שם סג פ) ,ואת
אומר האיש אשר נסצא וגו' (שם פר יז) ,אם כן היכן הוא הברית שהיחנה

עישיא

הערות ותקונים

נחר אתכם הקריח כן חקיתי בסו שהוא לנכון נב" ואת א"ר
)"InwDJ
חפגרתי הייהר הוא ,כ) אסר  15חקנ"ח אתה אמית 5א 'רעתי את חק פה חסר חטצא לנכון
י אני שכן הוא
בניי וסך אטר לו הקכ'מ אחת אטרת ןס' ה' ,שני גואל את בני וטוריעךס
אומר זחחזקתי וגוי אותו שאטר] לא ירעתי את ה'.
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הקב"ה בתורתו ואסר לנו ,ובאחיכם בני ישראל איש באה'ו לא תרדה בו
בפרך (ויקרא כה סו) ,וכתיב לא תעבור בו עבורת עבר (שם שם  ,(bSלכך
טרוע נבגד אישבאחיו (מלאכי שם)[ :בנ] ד"א יגש אלי 1יהורה .זש'ה
ואהיה אצלו ונוטר ,משחקת בתבל וגו' (משלי ה ל לא) ,כך נדל הקב"ה
את התורה כל סי שמבקש לשהק בתורה היא משתקת עליו ,שנאסר
משהקת בתבל וגומר ,אין לך חכם גרול משלמה  )6ועל שבקש לבטליו"ד
מן התורהג ראה מה אירע לו ,אימתי אלא כיון שסלך וישב על כסאו
ונפל טשנה תורה והסתכל ,דכתיב והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתבלו
את סשנה התורה הזאת על ספר ,כיון שראה לא ירבה לו נשים וגו' (דברים
יז יח) ,אטר הריני סרבה נשים וזהב וסוסים (שם שםיז) ,נ) נשים מנין,
שנאסר ויהי לו נשים שרות שבע מאוה ופלנשים שלש סאות (ם'א יא ג),
סוסים מנין ,שנאסר ויהי לשלטה ארבעים אלף אורוות סוסיםוגו'
(שם.הו)
כאבנים
ונף
וכסף וזהב מנין ,שנאמר ויתן המלך הכסף והזהב בירושלים
(שםי כז) ,ג) מיר עלתה תורה אצל הקב'הי ואסרה לפניו רבש"ע לשה
אני עוד ססהנת בארץ ,אם שלטה חכם שבחכמיםביטלני ,סי סקייסניעור,
ד) אמר לה הקב"ה חייך אלף אלפים כשלמה בטלין ,ויו"כ מן התורה אינו
כפל ,מה כיפל לא יו"דביטל ,מעלה אניעליוכאילוביטל את כלה ,שנאסר
ה,
ויאמר לשלטהיען אשר היתה ואת עטך ולא שסרת בריתי וחקותי
(שם יא יא) ,התורה שנקרא זאת ,שנאסר וזאת התורה (דברים ד סר),
עמך היהה ,שנאמר והיתה עמו ונומר (שםיזים) ,וכך עשית קרוע אקרע
את הססלכה מעליך (שם יא טו) ,למה ,סשחקת בתבל ארצו[ :נ] ר' א
ס ש חקת בתבל ארצה אלו השבטים יטכקשו לכפל דבר מן התורה,
אימתי כשראה מסף התלום ואוסר והנה הוטסש והירח (בראשיתיז טג
אסרו  6הבוא נבוא וממר (שם שם  ,0כתן שיצא אסרו זה לזה ועתה לכו
ונהרנהו וגו' (שם שם כ) ,אטר להן הקביה אתם מבקשין לבטל דבר סן
התורה ואסרתם לבו ונהרניהו וגוסר ,נראה סי מקיים דבריו ,לא עשה אלא
כיון שנסכר יוסף לעבד ונעשה שליט ,שנאמר ויוסף הוא השליט ונו'.ויבאו
אתי יוסף וגו' (שם סב ו) ,התחיל אומר להן מרגלים אתם (שם שם פ),
אמרו לו לא ארוני ועבדיך באו וגו' שנים עשר ונוי (שם שםי וינ) ,אמר
להם לאו ,אלא ילרים אתם גונבים וסוכרים לעברים ,אלא שלחו מכם אחד
וגו' (שם שם טז) .ובסוף כשנמצא הגביע ביד בניסן ,ס) התחיל אומר סי
הנגב
בנה י2ל גנבת ,אמך רחל גנבה ,שנאמר ותגנב רחל וגוי (שם
י
י
ס
י
נ
ב
הערות ותקונים
[מע )"]1.ועל שנקש לכפל יו'ר סן התורה.עיי
ן שמזר רישפי וא"א הזר פישפ ועחן

י

;

תנהוסא הקרום וארא אות כ' וגהערה יח ושם נססן .נ) נשים מניןי בקרא סוקרם סופים וכן
בתנחוטא שם תקנתי
טשנהכטרורן בקיא ע"שלההערה י,פ .ג) סיר עלתה תורה .בתנהומא שםתני
רשג'י עלה ספר
תורה .ו) אטר
הקב"ה חיך אלף אל.9ם כשלטה
ויו-ר מן
לי
ימקץ אות
ם
פו
בר
ועזורה אינו בטל .ה) התה'ל איסר טי הגנב גניסין בנה של גנבת .בתנחומא הק
י.
גמי גנב ברה רגנבתתא ביישתני בן אסך את ,כך היא גיישה את אגיגו ותגנוב  gngאת
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לאים) .הרי את גונב ,התחילו אומרים ' )1 ,16טה נאמרלאיוני
טז) ,על יוסף* וטה נרבר (שם שם) ,על ~ *PPeומה נצפדק (שם שם)על
הנביע ,אלא האלהים מצא את עון עבדיך .וגומר (שם שם) .אטר להן
הקבשה טה יכלתם לבטל דבר אהה שאפרתם לכו ונהרגיהו ,הרי אתם
טבקשין שיטול אתנם לעברים והוא אינו .רוצה ,שנאמר ויאסר חלילה
טעשות זאת וגו' (שם שםיז)
 .מי שחק לסו ,הוי משחקת בתבל ארצו:
[ך] ו) ד"א וינש אליו יהורה .זש'ה אהד באחד ינשן ונוי (איוב מא),
(שם סר

ח) לא כשם שעתיד .לעשות בהטות ללויתן ,בהמות מנגח ללויתן בקרניו,
ולויתן טוציא אש ונוצח לבהמות ,שנאסר מנהיריו יצא עשן (שם שם יב).
כך היה יוסף הנקרא בכור שורו ,מקישבקרניוזה לזה ,נופל לאחיווחובשף
שנאסר ויאסוף ,אותם אל טשסר שלשת יסים (בראשית סב טז) ,כיון שיצא
יהודה ולא ינול יוסף להתאפק.' ,לכך נאמר ליש נבור בבהמה ולא ישוב
ספני כל (טשלי ל ל):
פשק(ע*ו)נעיז)נביאים.
י בעלות הסנהה (ם'א יח לו) ,מ) זש'ה תכון תפלתי קטורת
[א]ייה
לפניך משאת כפי מנחת ערב(.תהלים קמא,ב) ,אין לך חביבה יותר
מתפלת מנחה ,וכן את מוצא בדניאל שעשה אהד ועשריםיום מתפלל ,ולא
נענה אלא בתפילת מנחה ,שכן הוא אומר ועוד אני סרבר בתפילה והאיש
גבריאל אשר ראינם בחזון בתחילה סועף ביעף נוגע אלי (בעת) [כעת]
מנחת ערב ,ויבן וירבר עסי ויאמר דניאל עתה יצאתי להשכילך בינה
(דניאל ם כא וכב) ,נ) כיון שראה יצחק שכך חביבה היא תפלת סנחה
לא יצא אלא בה ,שנאסר ויצא יצחק  n1WSבשדה לפנות ערב (בראשית
כד סב) .אף דור בן ביקש ,שנאסר תכון תפלתי וגוסר ,לפיכך כשראה
אליהו שכך היא הביבה תפלת סנהה ,לא התפלל אלא בה ,שנאסרויהי
בעלות המנחה[ :בם ד" א ויהי בעלות הסנהה .אסר דוד ואס תפלתי לך
דלגיות ותקונים
ממופים ופי' אי גנב אא לך גבב וגג-ר פו"ב אות ח' כיון שנטצא חגכיע אסרו לו טה גנגא
בר גנבתא )1 .מה נאסר לאדמי על יוסף ,ומה נרבר על שמעון וסה נצטדק על הנניע ,גכ'ר
מצ"ב אות פ' טה נאמר לאבא שבארץ כנען ביוסף וסח נדבר בשמעון וטח נצטדק נבניטין.
ו) ד"א ויגש יהורה ושיה אחר באחר יגשו ,גתנחוטא מקרום ויגש איתגי נמצא כרש על
הכת"נ הוה  IU~Dbאחר וע"ש בהערה ט' ,מ) לא כשם שעביר לעשות בהטות ללטתן ,כהטות
שנגח ללויתןנתיניו,בכיי חגי' ושע אחד באחר 'גשו כשם ~ l*1thPבהסות להיות פנגח לויתן

בקרניו.

] )6 [t~yeושיה תכון הפלתי קטורתלפגיך טשאת כפי טיחת ערב .הביא פח לראיה
כו' .וגגטרא ברכות רף ו' ע-ב הגיא
על תפלת סנחה וכן בטאטר שלאח אף דור כן
~pta
ת טן הכתיב הוה .כ) כיון שראה יצהק
ארםריאף בתפלת ערבי
ינהר
על
ר' י
שכךוחנחןנירכאהי'היא StPS
" טנחה לא יצא אלא בה שנ' ויצא יצחק לשוח גשרה לנעת.ערג.
תפלת
1כ'י הגיי לא התפלל אלא בה .ובנמראיברכות נ" 1ע"ב יצחק תקן תפלת טנחהן שם מצא
יצחק לשוח בשרה לפנות ערב,ואין שיחה אלא תפלה ,שנ' תפלהלעניכי יעטףולפני היישפך
וניחה 1בן בב"ר פיס אות הר איתא אין שיחה אלא תפלה ,ונטררש שו"ת טוסור נ*ה אות
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ה' עת רצון (תהלים סםיר) 0 .לכל .דבר נתן הקב"הימ
ן ועת. ,חוץ מן
עת.וטשפפ
תפלה ,אימתי שיתפלל נענה ,שנאסרכי לכל חפץיש
(קהלת
ח ו) ,למה שאלו היה ארם יודע אימתי הוא מתפלל ונענהן הי' סניה כ5
הימים ולא היה מתפלל אלא באותויום ,אסר הקב"ה לפיכך איש מודיע
לך איפתי את נענה ,כרי .שתהא טתפלל בכל שעה ,שנאמר בפחו בו בכל
עת ונו' (תהלים סב ט) ,שאפילו אבות העולם את טוצא שפעמים נענו

ופעמים לא נענו ,סשה גדול העולם התפלל ונענהג שנאסר ויעש ה' כובר
סשה (שמות ח פ) ,וכן בכל טקום סלחתי כדבריך (במדבר יד כ) ,ובא לו
שעה ולא נענה ,שנאסר ויתעבר ה'בי למענכם ולא שסע אלי ונף 3רברים
ג כו) ,דוד בכל שעה.נענה ,שנאסר דרשתי את ה* וענני (תהלים לר הג
וכן ויענהו באש מן השמים לדה"א כא כו) ,ובאה שעה ולא נענה ,אימתי
כשצם שיחיה הנער ,שנאפר.ויצם רוד צום ובא ולן ושכב ארצה (ששב יב
פז) ,ובסוף מת הילד ,לסה שעה היא לכל ,שנאטר בעת רצון עניתיך
(ישעי' ספ ח) ,אסר לו דור רבון כל העולסים כל שעה שאני מתפלל עשה
אותה כעת רצון שתהא עונה ,שנאסרואני תלילתי לך הן עת'רצון (תהלים
סט יד) ,איסתי עת רצון 11 ,חללת מנחה ,לכך נאמרויחי בעיו
ת המנחה2
[ם י"א ויהי בעלות הסנהה .אירתי בנה את המזבה ,ואימתי תיקן
את העצים ואת האבנים ,ואת-המים אשר בתעלה ,ואיטתי שחט השור,
ואיסתי התפללן ויהי בעלות המנחה ,אלא טלםד שאעמידאליהו את השמש
 :כשעמד
באותו היום ,ואסר לו תדע כל זאת בשביל אדניך ,בימי יהושע
בשביל ישראל שינצחו את שונאיהןעמדת ,שנאסר הדום השפש ונו'ליהושע
י ינ) ,ועכשיו עמוד לא בשביל יהושע. ,ילא כשכיל ישראל ,אלא בשביל
קדושת שמו של הקדוש ברוך הוא כיון שאסף לו כך( ,סיד עמד ,שנאפר
כי כהר פרצים יקום ה' (ישעי' כח כא) ,כשהיו בהר הכרמל כסו שעשה
שפש בגבעון דום וירח בעסק אילון (יהושעייב) ,לעסק בגבעוןירה (ישעי*
ר סעשיהו ולעבור עבודתו (ישעי* שם),
שם) ,לסה ,בשביל לעשות מעשיהו,
ק
לכך נאסר ויהי בעלות הטנחה[ :ד
ד"א
.
ה
ח
נ
מ
ה
ה
מ
ל
ו
בעלות
לא
ויהי
אסר אלהי אברהם אלהי יצחק אלהי יעקב ,אלא אטר אלהי אברהם יצחק
וישראל ,אלא אסר אליהו עכשיו .אני.יורע שנשתקעו ישראל אחר הבעל.
ואין יודעיןעוד טהו האלהים ,ואם אהפלל ואוסר אלהי אברהם אלהי יצחק
ואלהי יעקב ,עכשיו הן אומרים שלשה אלוהות הה שהרי אף אליה כך
ביקש ,לפיכך לא הזכיר אלא אהד כלבר ,ה' אלהי אברהם יצחק וישראל,
אם אין אתה עושה בזכות האבות ,עשה בזכות השבטים ,שנאסר שוב
הערות ותקונים
ב' "לש תפלות ביום אנות העולםתיקטם יצח;תקן תפלת טנחח ,שנ' ויצא יצחק לשוח גשרה
.לפנ 61ערג ,ואין שיחה אלא הפלה וע"ש בהערה יהב .לכל רבם  Vuהקמה נסן נעה ,חיץ
טן תפלח.עיי
ן פסיקתא רר'כ פטקא שובח (קנ*ז עשב) ושושן טופור טיח אות רי ורב"ט פ'ג
אותי-ב ומדרש איבה פזג פסוק מותה באף ,וירושלפי טפות פ"ב ח"ח,ועיין בפסיקתאוטייפ

"

.ומרוש איכה כהערות שלי,
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למען עבריך שבפי נחלתך (ישעי' סג יז) ,וכן הוא אוסר ויקה אליהו שתים
עשרה אבנים (למספר שבפי בני ישראל) [כטפפר שבפיבני יעקב]
יח לא) ואמר היום יורע (שם שםלו) ,הנח לי פה שעשית למצרים,דכתיב
וירעו פצרים כי אני ה' (שסות יר ר) ,והנהלי מה שעשית לאבותינו,
שנאסר וידעו הנויט אשר ישארו סביבותיכם (יחזקאל לו לו) ,והנח לי מה
וראתה עתיד לעשות ,שנאמר והתקדשת .ינודעתי לעיני נויםרבים (יחזקאל
י אתה אלהים בישראל ואני עבדך (ס"א יה ל"ו),
לח כג) ,אותה שעה כ
אם אין אתה עושה בשביל אברהם ויצחק ויעקב ,עשה להודיעכי עבדיך
אג' כבר אסרתי להם הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא (מלאכינבג),
אם תעשה עכשיו הן מאםינין טה שאתה.עתיד לעשות עמדי ,ובדבריך
עשיתי (מיא  't~ffעל שמךעשיתי ,כל אלו האוכלוסיןעשי בשביל הנעל,
ואני לעצמך* בשביל שסך ,אלא בבקשה פפךאל תבחשני סהר ענני ,ענני
ה' ענני (ם*א שםלז) ענני באש ,ענני בסים ,ענני בעולםהוה ,ענני לעתיר
לבא ,ענני בנביאי הבעל ,ענני'בנביאי האשרה ,ואם תעשה כך ,שירה אנו
אוסרים לפניך ,וכןיוד אומר .אודך כי עניתני ותהילי לישועה (תהלים
קיח כא):
פרק (ע"ז) ] [wpכדצבים*
[א] למנצח בננינות סזסור לאסף שיר נודע ביהורח תו' (תהלים עו
א וב) .ושיה נודע ה' משפם עשה בפיעל כפיו נוקש רשע וגף (שם פ יז),
אין הקביה נתודע בעולמו אלא עלירי שהביא יסורין על הבריות ,שנאסר
נודע ה' משפט עשה ,ואע'פ שהוא מביא את היסורין ,מוזג אח עולטו
סשפפ עם רחמים ,שנאפר נודע הן(תהלים ע*ו א וב)הי הי אל רחום והנון
(שמות לר ו) ,וכן הוא אוסר כי כאשר משפטיך לארץ צרק למרו יושבי
תבל (ישעי' כו ט) ,ואף הדורות הראשונים ספני שלא הי' יסורין נוגעין
בהם ,סררו בהקב*ה ,וכן את מוצא ברור המבול בתיהם שלום פיחד ולא
שבפ אלוה עליהם (איוב כא מ) .ומה אסרו ויאסרו לאל סור סמנו וגומר.
טה שדי כי וגף (שם שם יד וסו) )6 ,לפיכך כילה אותן; שנאמר  )1ואלה
(ם*א

,

 0561 )1סמססטיל ( 067סנ*561 5ס מהיזח (מ ססס! 6ח סר6פתיס וסס 0כסס
מססמיס וכלס 16ס 1ען 0 0561 1Db)l OStDOמססעיס דרס ניס סע:ס .כסס מתסעיס וגל
ה ו56ס חולדות נח תעמר  0561קמטפסיס 1
סוימ

הערות ותקונים

[פע"ח] )6ישכך כילהאות :שנאסר ואלה ההשפרים ,ועל זה כתב מחרמםרי לח1אנו
י שכאטר
וצ"עיציל שחסר כאן' וגםהרירי אברהם גפיר1שו הקצר רחק בזה לפרשו .והאמתכ
נלקח בחסר ובכ"י מן אגב
נמצא החדרון וכך איתא שם ולפיכך כלה אופן ,שנאמר [טבחך
לערב יכתו] סבלי משים [איוב די כ'] ,אלא שלא נגע בהם סשפפים ,שנאמר ואלה .הכשטפים
אשר תשים לפניהג ור'ל מבלי טסים שלא נגע בהם טשפטים ,והביא ראי' טן ואלה המשפטים
אשר תשים .וכן אראה בב"ר פכ"ו אות ו' פל*א אות הי מבוקר לערב יכתו מבלי משים לנצח
יאגדו ,ואין משש אלא דין,היך סה ראת אסר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם,ועיין שמ"ר
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המשפמים אשר תשים לפניהם (שסות כא א)( .צ"ע וצ"ל שחסר כאן) כיון

מתקרש שמו,

שעשה משפם נתורע ,נורע ה' משפט עשה ,אבל ישראל
עליהן ,שנאסר [נורע ביהודה אלהים] בישראל נדול שמו (תהלים עו ב).:
פרק (ע"ח)  IWTIהורהו
[א] יאת יהודה שלה לפניו אל יוסף (בראשיתפו כח) .זש*ה )6עיר

קפנה (קהלת מ יד) ,זו גן עד 4ואנשים בה מעט (שם שם) ,זה אדם והוה*
ובא אליה מלך גדול (שם שם) ,זה נתש .ובנה עליה מצורים גדולים (שם
שם) ,כי יודע אלהים וגו' (בראשית ג ה) .ג) ומצא בה איש מסכ :והכס
(קהלת שם) ,נ) זה ארם ,שנאמר ויקרא הארם שמית וגו' (בראשית ב כ),
היה בגן עדן כשהטעה נחש את חוה לא היו אוכלין מן האילן ,ומלט

ואייו

הוא (קהלת  t(DWהאשה אשר נתת עמדי ונו'4ואוכל (כראשיתג יא),שאילו
לא הודה שאכל ,היה הקביה מחריב נן ערן כשבילם ,אלא על
י שהודה
לא.יר
ר
כ
ז
נתגרש מגן עדן ,שנאסר וסלט וגופר (קהלת.שם) .ואדם
(קהלת
שם) ,אסר הקב"ה אדם לא זכר ,אלאאני נזכר ,שנאסר ז)ויקרא ה'אלהים
אל האדם וגו' (בראשית ג ח)[ :כ] ה) דשא עיר קטנה .זהדי
ר המבול
ואנשים בה מעט ,המה הגבורים וגו' (שם  1ד) ,ובא אליה מלך גרול ,זה
מלכו של עולם ,ו) ובנה עליה מצודים גדוליסי אמחה את האדם וגו( ,שם
שם ז) .ומצא בה ז) איש מסכן והכם ,זה נח;  )0וסלט הוא ,מכל הבהטה
הערות ותקונים

פזל אית י"א ד"א ואלה הטשפטים ההגר מבוקר לערב יכתו כו' ד"א טשו סבלי משים לנצח
יאבדו ע"ש.
[פעיכן] )6עיר קטנה  11נן ערן :הכוונה ע 5הכתוב ויטע ה' אלהט גן נערן מקרם
(בראשית כ' ח') ,ג) ומצא בה איש טסכן והכם ,בקרא כתיב איש טסכן חכם .ג) זה אדם שנ*
ויקרא האדם שמות 1ג .'1על סלת חנם דרש זה וזההי' כחכטח ,כסו שתראה נט במדרש ב"ר
פרו אות ד' אסר הקב"ה למלאכי השרת הכמתו של אדם מרובה טשלכם  .etpד) שנאטר
הקרא הי אלהים אל האדם ,בכך הונא הכתוב ויאבר הי אלהיפ הן הארם וגו' (בראשית ג*
ב"ב) .ה) ר'א עיר קטנה זה תר פסטל ,נובע סתנחוטא הקדום הגש אהב אי וגם שם תובא
על ויגש אליו יהורה ררשות על הכת 31עיר קמנה זהה-וש חוח עיר קטנה זה דור הטכו'5
נשנה גם בב"ר כל"ג אות ב' ,וכן בקהיר פ'פ ופררש זופא קהלת (צר  ,)186הון לתקן
לסנינו באנ"ב עיר קפנה וה העולם ואנשים בה סעד זה רור אנוש ודור הסבול ,כסו שחוא
לנכון בכל הסקוטות שרשטתי ,והכוונת וה העולם כטו שכתב סההא' 1שכיסי הרשעים נעשה
העולם קטן ושפל 'והאנשים הרבים נעשו מעטים קפצים ושפלים! וראיתי גחירושי הרישל כבשר
שפ אותי"א שהביא באגרת בראשית -'peח חג" שנאטר חקה הגבורים אשר טעולם אנשי
השם ,נראה רררוו אנשים בה טעפ על הנפלים אנשי הצם שחמה גרמו סבת עליית סלך
גרול עכ"ל .ו) ובנה עליה טצוריט גרולש ,אמתח את הארם .בהנחוסא ענה עלית מצוריפ
נאולח שנ,ישני משחיתם את הארץ (בראשית '1י"ג) והכונה על פסוק שלאחויו עשה לך
תכת וגו' ,אולם כמר וקהיר שם חג" וכוהעליה סצודיט גרפים עקלןוכטוז והובאבערוךערך
כסן וערך עקם בשם"3ר ,זכסן הוא קבוץמהיחיד כמנא .והמדרשהנין מצורים טן צוד וכחרגומ
ן בערוך השלם שם בערךעקם .ובמדרש וופא שם הערה ע"ג וכסן פ" ערבה
צרה כטין ליה,עיי
יש לתקןפ" ארב .ו) איש סטכן וחכם וה נח ,במדרש אנא הערת.ע"ד הכאתי זה נחעיין
ב.ר פיל אות  '1שה" קרין לנח,קן סבונה לכן רוטש טסכן על נח .וזה וחכמת חמסכן באיה
ורכריו אינם נשסעים ובקחיר שם הביא ראית על זח נח טן הכתיגכי אותך ראיתי צריקלפני
י כוונת הררש על חכם .מ) 1םלפ הוא את העיר בחבטתו,
ברור הוה( ,בראשית ו' א ),נראהכ
.

אגדת בראשכן פרקע"פ
הפהורה ונוטר ,נם מעוף השמים ונו' (בראשית ז ב זג),
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ואדם לאיכר

אמר הב"ה ארם לא זכר אני נזכר לו ויזכור אלהים את נח( .שם ח א):
[נ] ס) ר" א עי ר ק ט נה זה דור המדבר ,י) ואנשים בה מעפ ,אלו ישראל,
דכתיב כי אתם המעט (דברים ז ז) ,ובא אליה סלך גדול ,זה פלכו של
עולם ,י )6ובנה עליה מצורים גדולים ,הרף מסנה ואשמירם (דברים טיר).
וטצא בה איש מסכן וחכם .,זה פשה ,דכתיב עיר גבורים עלה חכם (משלי
כא כב) ,ומלט הוא,לולי משה בתירי וגומר (תהלים קו כג) .ואדם לא זכר,
אמר הקב"ה ואדם לא זכר ,אלא אני נוכר ,שנאסר ויזכורימי עולם סשה
עמו (ישעי' סג יא):דדך ינ) ד"א עיר ק פנ ה ,זה בית יוסף,ואנשים בה
מעט ,אלו השבטים ,שנאמר ואני מתי מטפר (בראשיתלר) ,ובא אליהסלך
גדול ,זהיוסף ,שנאמר שמני אלהים לאדון (שם מה פ) .יל) ובנה עליה
מצודים נדולים ,ויאסר אליהם פרנלים אתם01 .צא בה איש ססכן וחכם,
זה יהודה ,וטלפ הוא ,אנכי אערבנו (שם מג פ) ,עי) וארם לא זכר ,אמרו
ן שלא זכרו אותיר אלא עשה אותו שליח עליהן ,שנאסר ואת יהודה
לאדיי
ד
)
ו
ס
א
א
ת
ו
ד
ה
זש'ה
1
ב
א
ז
.
ה
ו
ע
ר
י
ופלה
:nSw
]
ץ
ד
[
נאחד
"
ונוי(ישעיי
טה כה) ,בעולם הזה הזאב רורף אחר הטלה ,ארי אתר השור ,לעתיד
לבוא הכל םתרפאין ,ונחש אינו מתרפא ,אלא ונחש עפר להפו (שם שם),
ולמה מפת שהחזיר את הכל לעפר ,שנאמר כי עפר אתה ואל עפר תשיב
(בראשית ג יפ) ,לפיכך אין לו רפואה לעולם ,אלא ועפר תאכל (שם שם
יד) ,ואף לעתיד לבוא ונחש עפר לחסו ,וכשם שהנחש איןלו רפואה לעולם,
כך האוסר לשון הרע על תבירו אין לו רפואה לעתיר לבוא ,שנאמר אם
'

י

הערות ותקונים
מכל הנהסה הטהורה וגו ,בתנחוסא המא הכתוב בא אתה וכל ביתר אל התבה (בראשית ז'
א') .ובדר "ם הגי' ומקט את העיר בחכמתו העל עולות כמזבח [בראשית ח' כ'] ובקה'ר' שם
הובא וסלט הוא את העיר בחכמתו דהוה אטר להווו
 .רקייא למחר מטלא אתי בו /והוא
הוטפח עחן ביר פיל אות  .'1ט) ד"אעיר קטנה זח דור .המרבר ,תנחומא שם ומובא בילקוט
קהלת רמו תקפ'ט בשם התנחוסא שב"ר שם לא הובא יותר רק המאמר מאותוי ולקהיר
הובא הרבה ררשות אבל הררשח מאות ג' לא הובא שם וכן לא הובא במדרש זומא,י) זה
דר הסרבה ואנשים בה מעט אל ישראל ,בחנחומא שם עיר קטנה זה הסרסר ואנשים בא
סעט זה דור הטרכר ,י )6ובנהעלי
ית מצורים גרולים הרף מסני ואשמירם .בתגחומא ובנה עליה
מצורים גרולימ ,אימתי בועה שעשו ישראל את העגל ,מהכתיב הרף סמני ואשסירם ,יג) וסלט
הוא,
סשה בתירו וגו wolnln~ /הובא הכתוב למה הי יחרה אפך בעמך (שטות ל"ג
"א) ,ינ) ד"א
קטנה זה בית יוסף ואנשים בה סעט אלו השבטים ,בתנחוטא; שם ,וכן
כקהיר שם עיר קטנה זה מצרים .אנשי
ם בה מעט אלו אחי יוסף .ובקה"ר מובא רא" ממכתוג
יקרי
ו אחי יוטףעשרה .ובסררש זוטאעיר קטנה זהמצרים ואנשים כה טעם אלו עשרת השבטים,
) ובנה עליה סצורים נחליט ויאסר אליהם סרגלים אתם .וכ"ה בתנחשא ,אבל בקה"ת גי,
יי
אחרת ובנה עליה מצורים גרולים אלו שלש נזרות שגור כו' .ודה גם כמררש בטא והוא
ן שלא
סב"ר פצ.א אות ר'ועיין בסררש זוטא הערה ע"ח .סו) .וארם לא זכר ,אמרו לאדיי
וכרו אותו ,אלא עשה אותו שליח עליהן ,שנ' ואת יהורה שלח. .הלשון משובש הש לתקן כסו
שחוא נסררש זוטא וארם לא זכר אמר הקב"ה אתם לא וכרתם אותו ,אני אזכור אותו ,שנ'
ואת יהורה שלח לפניו ,וכ! הוא במדרש קה"ר שם וכן סייט בכל
ומאסל ,סו) פ"א ואת
~ewa

יולי

עי
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ישוך הנחש ונוי (קהלתי יא) ,כך,אין יהרון לבעל הלשון (שם שם)י וכן
דוד אוסר מלשני בסתר וגו' (תהלים קא ד) .יי
) (בזוהר פ' שלה עש"ה
אמר ריש על כלא מחיל הקב"ה בר מן לישנא בישא)[ :ן] ק) ד"א זאב
 1פל ה [ירעו באחד] ,טשעה שנמכר יוסף לא יצא בנימין שנמשל כזאב עם
השבטים שנמשלו כפלה ,שנאסר שה פזורה 'שראל (ירסי' נ יז) ,שנאמר
לא ירד בני עטכם ונוטר (בראשית סב לח) ,וביון שנתודע יוסףירר עמהם,
שנאמר וישא עיניו וירא את בנימין וג" (שם טנ כט) ,וארי' כבקר יאכל
תבן(.ישעיי שם) ,בנור שור הדר לו (רברימלגיז) ,ונשתלה אריה אצל הבקר,
שנאסר ואת יהודה שלהונוטר,ואריה כבקר יאכלתבן(ישעי' יא ו) ,למה שאין
עוד קנאה ביניהם ,שנאסר וסרה קנאת אפרים (ישעי' יא יג) ,אף לעתיר
סן יהודה ,אפרים
לבוא כשיעמור טשות המלהטה מן יוסף01 ,שיה בן
לא יקנא אח יהודה ויהודה לא יצור את אשרים (שם שם):

יוד

פרק (וט)[פ]נביאים*
[א]  )6ו'הי בעלות המנחה (מיא יה לו) .זש'ה כחום השני ונוסר,
כטגדל וגף (שה"ש ר נ ור) ,כחוט השני שפתותיך ,נ)הייתם אומרים נעשה
ונשסע ,נ) כהום של פרוכת ,שהיה מבדילבין קורש.להול ,נך הבדלתי
אתכם סכל האומות ,לטה נמשלו ישראל בפרוכת )7 ,איר ברביה שלאהיה
בכל כלי בית המקרש משובח מן הפרוכת ,ס) (וכך שנינו בפרק אחרון
משקלים) ארבעים אסה היה ארכה ,ועשרים רתכה ,ארוגה על שבעים
הערותותקונים
יפורח יש"ה זאב ופלה ירעו כאחר כו /בכער ריש פציה בתנחוסא הקרום ויגש אות * רורש
ג'ו ע 9הנהוג הוה ,והטסרר סן אג"ג קצר בלשונו וחומץ איזה דברים ע"ש וע"ש בהערות
שלי .יו) בזוהר פ' שלח כוי .זה הוסיף טהרים רי לונזאנו בגליון והובא פנימה.יח
 ,היא זאג
ופלה ירעו גחחד ,טשעה שנסגריוסףכו '.לשח סן חנחיטא שם אות ט' והלשון טקוטע באג"ם
ויש להשלימו טן ביר שם; ותנחוסא שם וכך איתא שם :ר*א ואב וטלה ירעו כאחר ,זאב זה
בניסיןי שני בגיטין זאב 'ט-ף (בראשית טיט כ"ז) ,וטלה אלו השבפימ שנ ,שה פזורה ישראל
וגף ולרמייגי י' ,)1ירעו כאחדי איטת' כשירדבגיטין עמהם ,והי' יעקב אומר לא ירד כני עמכם
(בראשית סיב ליח),כיון שהגיע השעה וירד עטהם,היי סטצעין אותו וטשסרין אותה ובןיוסף
השא עיניו וירא את  l'o'laאחיו בן אסו וגו' (שם מ"ג כ"פ)י אריה זה יהורה ,שנאסר גור
אריה יהורה (ום ס"ט סי) ,כבקר זה יוסף ,שני בכור שורו הדר לו (רבריס ל" 3י*ז) ,יאכל
תכן ,שנמצאו אוכלים כאחת ,שם וישבו לפניו ונוי (בראשית ט"ג ל.ג) לפיכך ואתיחויה
שלח לפניה
י בעלות הסיחה .הביא זה הכתוב .ונררש נסוף הפרק על הכתוכים
["2פ]")ייה
בטלכים שם .ג) הייתם אומרים נעשה ונשסע .במי הני' כשאסרתם נעשה תשסע ,ג) כחופ של
פרוכת שהיה מבריל בין קורש  .StnSבטררם חטא שיר הש.רים פ"ר איתא כחוטהשני שפתותיך
זה הפרוכת שהית סכריל גין כהן גרוף לעם ,וכן הובא בילקוט שה"ש בפ' כחופ השני ושאג
זה מן מדרש וופא .ו) א"ר ברכי' :לא טצאתי סוגא כן בשמו ,ס) ,כך שנינו בפרק אחרון
טשקלים' זה הוסיף מהר"מרי-לונזאנו .ורעל טה שהונא ארבעים אסה ה" ארכה הוא נמשנה
שקלים פיח ס"ה ותסיר כ"ט ע"ב חולין צי ע"ג ,וגן נשנה גתגחוסא הקרום מקהל אותי
' ושם
איתא פרוכת עוביה  nDWועל שבעיט ושנים נירים היתה נארגת ,ועל כל נימה וניסה ע"ד
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ישניי
ם  )1ניסים ,והחוט כפול לעשרים וארבעה* ז) והכל מתאוין לראותה,
והרואה אותה לא היה שבע היטנה ,שלא היה צורה בעולם משובחת
כסותה ,ולא היתה צורה בעולם שלא הי' עליה ,שנאסר מעשה חושב
(שסות כו א) ,מ) עשה אותם כרובי' סררין םררין של צורות ,כך הייתם
לפני ,כחוט השני שפתותיך .ס) ומדברך נאוה (שה"ש שם) ,י) כשאסרתם
למשה אם יוספים אנחנו ונוי (דברים .ה כב) ,לפיכך אסרתי למשה הסיבו
כל אשר רברו (שם שם כה) ,ומה שכר קבלו ,סיר זכו י )6שיעמדו מהם
נביאים ,שנאסר נביא אקים להם( .שם יה יח) ,ינ) ומרברך נאוה ,כשאתם
מרברים בדברי תורה! ד"א ומדברך נאוה המדבר שבכם נאה לפני ,על
אחת כסה ונסה ינ) מיושב שבכם ,ואיזה הוא הסדבר ,אלו עם הארץ
.תו.לא לשנות ולא לררוש ,כמדברשאינו סנדל פירות,
סת
נו
ן לא לקכר
שאינןיורעי
וו
גלבתי סררשות ,וסברכין ברוך יוצר המאורות
והן נבנמין לבתי
וטחיה מתים ,שהוא ברא ומהיה טת:ם* והן עונים אחריו אמן ,ואומרים
סאמינין אנו שהוא סחיה שתים ,והוא שברא את העולם ,אפילו אין בירן
'י) אלא שכר אסן זה דים ,לכך ישעיה נותן שבה לפני הקב"א ה'.אלהי
אתה ארוטמך(.ישעי' כה א) ,אלו אין בידינו אלא הודייה ,שאנו מודים לך
ך גדלת (צ"ע) ,ואת
דינו,כי עשית פלא (שם שם) ,סי) פלאים טעשיידי
סרקרק עמם ,בל כך למה ,יכדי לתן להן שכר ,הייתי אוטר שיטלו שכר
?ל התרומה ,ועל המעשרות ,ועל חלה. ,טו) ועל מילה ותפילין ,ושבת
וסועדות ,ועל המזוזה ועל הציצית ,אבל על האסן הזה שהן אומרים בבתי
ננסיות ובבתי מדרשות אתנותן שכר ,עשית (פלאים) [פלא] עצות מרחוק
אמונה איסזי (שם שם) ,לכך נאה לשבח לרומם ,שאין את מאבד שכר
'

העתתותקונים
תופין ארכתארבעים אמה ורחבה עשרש אטה .וכן הובא זה בטררש שמ"ר פ"נ אות ר' ותנחוטא
הנדפס מכבר ויקהל ו' וחסרים בשם'ר וגתנחוטא הסלוח מעל כל ניטה וניטה גיר חופין
ארצח ארבעים אטה ורהבה עשרים אסה' ונמצא לנכון בתנחומא הקרום ,והמפרר טן אנ.ב
ל כל גיטה וניסה כ"אחופין /הביאשיהחופ כפול לעשרים וארגע'* .הנה סח שהובא
בטקום.וע
ברוכת ארכה ארבעים ורחבה עשרים ,טדבר כפרוכת של  bStWשהי' כן אך פירכת של היכל
היה ארכה עשרים ורחבה ?טרח ,ושל משגן הי' ארכת עשרה ורחבה עשרה כ"כ מהרוותועיין
ושיי בחולין שם)1 ,ניסים ,וכיה הג" גחולין ובתמיר (ובהנחוטא הערה ל"ז נרפס בפעות
בחולין ובתמיר הג"נירים צ"ל ניטים) ששקלים הג"ניטין ולפני בעל תערוך היתח חגי נם
בשקליםנירין וגרצחוטא הקרום"ג"נירים .והוראתה 19עבעופארען! )1 ,והכל טתאויןלראותה.
תרי האסדר ,מ) עשה אוחם כרוניםסרדיןסדרין* ,כרובים.
נכס ,ט) וסרב-ך נאוה,
סלתחפים אגחטלית"
אחר
ם
י
י
ס
.
ה
ז
בכיי ומהו וטרטרך נאות )' .כשאטרטר.לסשה אם י
וט',בכ"י
,וכי
נאוה היההדבר ,בעונתי אכרתם אוהו* לפיכךאסרתי לסשה הטינו כל אשר דבש .ע) שיעטרו
מהםנביאים .בב" שיעבורי להם נביאים ,ינ) וטרברך נאוה משאחם טרברים ברברי תורה.בכיי
אלאf
f t
מהחיל ד"א וסדררך נאוה' .נ) טיושב שבכם ,בכ"י היישוב .יד) אלא שכר אטןזה.
שכר זה ומלת שאמן' ליתא ,סו) פלאש n~poירך נכלת ואת טדקרק עמם",יכ
ס
"
ב
ה
מ
די
לונזאנו הוסיף אצ"ע'כי הלשון בלתי טובן ,ובכי טן אגיב איתא כך פלאי פלאים מעשיך
טפסרך גרולות ושאת טדקדק עטם וחמלה "סתטתך' איןלה הבנה ,טו) ועל סיעה ותפילין ושכת
ופוערות ועל הטצזח ועל הציצית .יותר נכון כמו שחוא בסי על פילהותפילין וציצית וטוחה
.
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טצוה בין קטנהובין גדולה :ר"א ומדברךנאוה.יי) ואין מרברך אלאמנהג.
בנוהנ נאה ברכותיהם ,כיצד ,מברבין על המאורות ,וקורין קרית שסע
ומתפללין .,ים) וקורין בתורה ,קורא בהן בראש ,לוי שני ,ישראל שלישי,

ומפטירין בנביא ,ועומדין וסתפללין ,ועוברין לפני התיבה ,כהנים פורשים
כפיהם ,וסברכין את ישראל* הרי מנהג נאה ,ים) כחוט השני ,זה אפוד,
ומדברך זה החושן ,שהיו אבנים טובות קבועות בו סררין סררין ,ושמות
שבטים כתובות עליהן .א"ר אחא ולטה נקרא שטותן של שבטים על
האבנים ,אלא ספני שכולן נקראו כהנים בסיני ,שנאמר ואתם תהיו לי
טסלכת כהנים (שסותימ  ,)1אמר הקב"ה אפשר שיהי' כולן סקריבין על
נבי המזבח ,אלא יהיו כולם כתובים שמותם עללבו של כהן.גדול ,כשיהד
כהן גדול נכנס להקריב לפנן וכלפנים] כל אחר ואחד מהן כאילו כהן נרול
לפני לבוש בגדי כהונה ,בפלח הרימון ,זה הציץ ,מבעד לצמתך ,זה הנזר,
שהוא קשור טאחריו :ד"א כפלה הריסון רקחך* כ) הרקים שבישראל
מלאים מצות כרמון .מבעד לצסתך ,כ") שהן מצמסתין (פי' טתקבצין),
ועומדין צפופין בבתי כנסיות ושותין רברי תורה בצמא .כג) כמגרל דור
צוארך ,זה בית המקדש ,שנטשל כצואר ,ולמה ,כשם שצואר יותר מביב
סכל הגוף ,שאם ינפל אחד מאיבריו של אדם יש לו חיים ,נפל הצואר
אין לו חיים ,כך אין לישראל היים משתרב בית המקדש :כנ) ד*א כטנרל
רוד [צוארך] כשם שצוארו ,של ארם גבוה סכל איבריו,
כך בית המקדש
טאוד.
ל
א
ק
ז
ח
י
(
נבוח מכל העולם ,שנאסר ויניהני (על) [אל] הרנכוה
ם
ב)ש
וכתיב על הר נבוה עלי לך (ישעי' ם ט) :ד'א כמגדל דוד צוארך .זה
אברהם ,כשם שכל איבריו של נוף תלוין בצואר ,כך כל ישראל תלוין
באברהם ,כד) שנאמר סגן אברהם ,אלף  rADnתלעעליו(שהיש שם) ,עושה
הסד לאלפים (שמות כ  ,)1דבר צוה לאלף דור (תהלים .קה ח) ,בזכות
אברהם נתלה עליו עד אלף דור ,בזכות ג' האבות על אחת כטה וכטה,
כל שלפי הגיבורים (שהיש שם) ,יכול בגיבורים סטש הכתוב מדבר ,לאו
י כח עושי דברו (תהלים קג כ) 2
אינו טיבר אלא בצדיקים ,שנאמר ניכור

הערות ותקונים
ן ערוך בערכו,
ושבת וסועדות' ,ו) ואין טרטרך אלא טנהנ ,דבר בערב' הוא נחג בעברי עיי
י )0וקורין בתיה וטטטירין בנביא כהנים פורשים כפיהם .היינו כשבת 1י'1ג 'ע) כחוט השני
זה אפור וטרברך נאוה זה החושן .בקהיר פ"ר כחוט השני זה נזר הקרש ,ומרברך נאוה זח
ונציץ .כ) הרקים שבישראל טלאים מצות כרטון .סנהררין ל"ו ע'א'.כ") שהן טצטטתין ,הוסיף
י (איכה גי נ'ג) ,עניןחציר והרוק.
טהר"ם די לונזאמ שפ" מתקכצין" ,הוא מלשון צטתו בבורהי
ובעל הערוך ערך צטת הביא בשם הילטרנו ואח יהורה ,שהוא מעסתך לבתי כנסיות ושותין
ן שבכם .כנ) כמגדל דור צוארך,
צברי תויה בצמאה ,ובטררש שה"ש שם טבער לצטחךהמצוסת.
זה בית המקרש שנמשל כצואר כשם שצואר כוי ,במדרש שיר השירים שם כמגרל רור צוארך
זה בית הטקרש ולטה מדמה בצואר כוי ,והרר"לציין שםלעיין כאג"ב שלפנינו .כג) ד"א כטגרל
רור צוערך כשם שצוארו של ארם גבוה מכל איבריו כוי .כמדרש שה"ש שם י"א טה שאר
זח נתון בגבהו של ארם נך ג'ת הטקרשנתון גגכהו של עולס ,בו) שנאסר סנן אנרהסי לא
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איה

בשעה שאמר לישראל עד
י [שפתותיך] .זה
' א כהות ה שנ
[ב]י
טחי אתם פוסחים ונומר (ם*א יה כא)* וטדברך נאוה ,בשעה שאטר והיה
האלהים אשר יענה באש הוא האלהים ונוסר (שם שם כר) ,סיד ויען כל
העם ויאמרו טוב הדבר (שם שם)01 .דברך נאוה ,שעשית לישראל לומרהי
הוא האלהיםהי הוא האלהים (שם שם לט) ,כפלת הרימון רקתך .זה רורו
שהיו רקים מן המצות ,ואע"פ כן נעשו חביבין כהוטון ,בזכות מה על ירי
וס) שנצטמחו (פי' שנתקבצו) בהי הכבסל ,ובנאסר ועתה שלה קבוץ אלי
את כל ישראל אל הר הכרמל (שם שםיט) .כמנדל.דור צוארך ,זה טובח
שבנה ,שנאסר וירפא את מזבח ה' ההרוס (שם שם ל) ,שהיה אותו המזבה
רפואה .לישראל* אלף המגן ,זכותן של שבטים ,שנאמר ויקח אליהו שתים
עשרה אבנים כמספר שבטי בני'יעקב (שם שם לא)* כל שלטי הנכורים,
זכות האבות שהזכיר ,ולא הוא לעצמו ,אלא כל שלטי הגבוריםאינן תלוים
אלא בטגרל זה ,ואיזה המגדל הזה ,זה אברהם ,שכל תפילתן תלויה בו,
משה אמר זכור לאברהם (שמות לב יג) ,רוד אסר ה' אלהי אברהם יצחק
וישראל אבותינו שסרה זאת לעולס (דה"א כם יח) ,וכן אסר אליהו וינש
אליהו הנביא ויאסר ה' אלהי אברהם יצחק וישראל (ם'א יח לו) ,לפיכך
אלף הסגן תלוי עליו:

פרק (פ)1פ*א]כחוכים.

[א] למנצה בנגינות סזטור לאסף שיר נודע ביהורה אלהים (ההלים
עו א ב) .זש'ה אשא דעי למרחוק (איוב לו ב) ,אסר הקב.ה אשא את
אברהם למרחוק ,קורא מטזרח עיט [טארץ מרחק איש עצתי] (ישעי ,מויא),
סי שמודיע אותי בעולסי ,ולפועלי אתן צדק (איוב  ,(aWלטי שנעשה פועלי,
כשם שהפועל ינע במלאכתו ,כך אברהם פועל בנסיונות שנמהו הביה,
אימתי והאמץ בה' (בראשית ש [ 40ב] י"א אשא רעי לםרהוק.
זה יעקב ,כשירד למצרים הוטע כוהו של הקב"ה ,שנאמר תגרך את יוסף
תאסר האלהים אשר התהלכו אבותי לפסו (בראשית טת טץ 4אמר להן
יהי רצון שתלנו כשם שהלנו אברהם מצחקבררכי המקום* הקבצו ושמעו
(שם סט בג ולמה קרא אותה אלא אסר ,אברהם זקמ שם בלם היו לו
יצהק השסעאל ,ישמעאל רשעי יצהק צדק ,וכן יצחק שף במם הע לו
עשו שנ; עשו שנא דרכי המקום ,ואס אהבתי ררכיג ואמ נתן לי "ב
ן צ"קים והצונן רשעיות אסרו לו  )6ישעין אס טה בלבך,
ב ים ,תאמרהציי
מטע ישראל ה' אלהיב ן אהד (דברים  1ד 4ביץ ששסע יעקב ,סיד
השתחוה ,שנאמד תשתתו ישראל (בראשית מז לא) ,התחיל אוסר ברוך

הערות ותקונים
' כנואנו
מצא בק-א רק בתפלת "מ גרוך אתה ה' טגן אברהם .כס) שנצפטהי ,הוסיף מהי"אי
" שהקבצה  IWPלעיל הערה .wta
.פ
ו אס טח בלבך שמע ישראל וגו'גיל ששמע יעקר סיר השתחוה,
[פפ"א]")יייעי
אות פ',
ינ' וישתפוישיאל התחיל אוטר נשכסל' .1טקס חסאטר הוא בהנחומא הקרום תהי
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א'ר'
שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,נ)
חנינא למה השתחוה ,אלא השתהוה
שלא יצא מסיפתו פסולת ,אותה שעה נתקייםנורע ביהורה אלהיםנישראל
גדול שסו:
)
א
'
ש
(
סדיק
נפ"ב] תערדע
[א] ויקרא יעקב אל בניו (בראשית סם.א) .זש'ה כי לא שאול תורך
(ישעי' לח יח) )6 ,לא היה לך לוסר ויקיא עשו אל בניו ,שהוא היה גרול,
ולמה לא עשה הוא נ) די'תקי (פי' צוואה) אלא יעקג ,ויקרא 'עקב ,אלא
נ) בנוהנ שבעולםי) אין לוד*ר(פי' רוצת) עושהריית*יקי ,לסה שאינויוצע
עיטתי הוא נהרג ,ומי עושה דייתקי בני אבות ,סי והוא מת על סימתו,
כך חס לעשו לעשות דייהיקי ,לטה שהוא לוד'ר ,שנאמרהלעיפני נא מן
האדם האדם הזה כי עיף אנכי (בראשית כה ל)נ ס)ואין עיף אלא הורג,
י כי עיפה נפשי להורגים (ירסיי ד לא) .לפיכך אינו קורא
שנאמר אוי נאל
לבניה שנאסר לא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו (תהלים פב ה) ,לכך
בי לא שאול חודך ונוסר חי חי וגומר ,אב לבנים יוריע ונו' (ישעי' שם
ףקרא יעקב[ :כ] ד*א ויקרא יעקב זש'ה כבן
לח יה חמ4
"
ה
אלהים הסתר דבר (משלי כה ב 4את מוצא שהראהלו הקביה 6עקכ א~נו
מה שלא הראה לאברהם ויצחק ,לא הראה לאברהם.אלא מה שלפלג

העשתותימם

שוו  6שסע ישרע

מד וותקישרש על

6מר בלישת

וי
פלח
ובש טח חרשהיבק -הוא כלשט שהכש בעל אףב הרעץ אסהתסהחיבלבך כה,ועייןבי
ראש המא,

ית

גשכטע

אות ל סוגא זה בסנמן אחר ,חףע פסה" לו עש ,וגם בהימוי יושלט ע שנם עפן
כחרא ואפרץ יטמע ישראל ועףיעקכ
וחטר יהא שטיה רבה .ג) א"רחנינא למה השתחוח
אלא השתחוה שלא יצא המיטתו פסולת ,כגסיא פסהיס שם ונסתלקה ממנו שכינה אסר שמא
הס ושלום יש בסטתי פסול ,וכתנהומא הנרפס סטר.ויחי אות ה ,שמא וש בפסתי פסולתן
וטה שהביא המסרר בשםר ,חנינא לא סבאתי סובא זה בשטו ,רק בשיפה חרשה אובא בהתחלת
המאמר איר חנינא בנוהג שבעולם בו ,,ואין ספק שה" נם המאסר הוה.בשיפה חרשה וחסר
לפנית ונעכור ,ה הביאו המסרר נשם ר' חנינא,
נפ?"ב)")
עשו אלבניו .נוגע סן תנחוסא הקרום ויחי.אות
"א
ח' בהוספות רברס ,והוב
'"בששה חרשה בהתחלתו .ועיין בתנחומא שם הערתס' .ג)היהיקי.
י 16אנו *פי' צואה* עחן  9'ygפמ'ו הערה ט"ו ,ואולי הפירוש הי' בן גאג'ב
היסיף מהרםד
עושה דייחיקי לטח
וגם בתנהומא שם נוקו בפנים"פי צואה" )1 ,בנוהג שבעולםאין
רה
וו
לנ
שאינו יורע אימתי הוא נהרג .גש.טה הדשה איחא אמר ר ,חנעא ב
יג שנעולם ענר איוו
עישה רייתיקי והמעתיקים אשר לא ירעו
עושה דייח'קי* ואין ספק אצלי שהיי נתובאיו
מוראה המלה הצעו גמקומה אצברי ובשיטה חרשה הנרפס נסוף מררש בראשית רבה ברפוס
יוילנא הוסיף הסגיה והביא בפנים גי' אגיב ,וגם במקום שלפניהסי עושהרייתיקי פכני אבות',
איתא בשיטת חרשה ,גניחורין",וכן הובא מלקוט רסןקנזו כמו שהוא גשיטה חרשה ,ובתנהומא
הקרום שם נתקצר הסאסר ואולי מקוטע הוא .ד) אין לורר עושהרייתיקי .המלה הנאת הביא
ההוספי סן שמ"ר טוף פיל ושם הובא בענין אחרוכעל ערוך השלם מבאר הוראתהצייר אריות
והממונה על טיחת חיות רעות בתיאטראות וקרקטאות והוא טוכרח ללחום עם החסת atY~n
ויען כי הוא אינו יורע אימתי הוא נהרג בי הוא תמיר גסכ1ה אינו עושה צואה ,והר"תרי
לונואנו בחב בפנים הספר ,פי' רוצח" טפרש לפי הענין .ס) ואיןעיף אלא הורג כו' .פסיקתא

י"

וי"סיייא
י

ייזר
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שנאמרכי את בל הארץ אשר אתה רואה וגומר (בראשיתיג פו) .ליצחק
גור בארץ הזאת (שם כו נ) ..ליעקב הראה לו טה שבפניו וטה שלא בפניו*
שנאמר והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת יטה וקרטה וצפונה וגנבה (שם כת
יר) ,הרי הראה לו ארבע רוחות העולם ,כיון שבא לפמור מן העולם בא
להודיע הכל לבניו ,ו) אסר לו הקב"ה ומה יעקב כבור אלהים הסתר רבר.
כך את מודיע לבניך  9ספטהרין (פי' סורות) שלי ,אין המידות אלו שלך,
וכן שלמה אסר הולך רכיל מגלה טוד'(טשלי יא ינ) ,אין זו שלך ,בלעם
הרשע הוא'אוסר אראנו ולא עתהי נדרך ככב מיעקב וקם שבם מישראל
ז ויח) ,זה הולך רכיל ,אבל
ונוסר והיה ארום ירשה ונוסרן (במדבר כרי
את נאסנ רוח מכסה יבר (משלי שם)[ 1ט דשא ויקרא יע קבי זש'ה
ה.יעקב 'שהראה לו הקניה כל טה
אחית שטיות עימ (תהלים עז הג י
שעתיר לעשות ,האיך הנביאים עום4ים ,האיך בית המקדש נבנה והרב,
וקאיך גונ וםגונ עתידין לעלות על ה' ועל משיחו ,והאיך יוצא הקב"ה
ונלחם עטהכ ,בא להראוה לתיו את הגל ,שנאמר האספו ונוטר באחרית
היסים(.בראשית סט א) ,מ).אימתי גונ וסגונ עולה ,שנאמר באחריתהימים
תהי' והביאותיך (אל) [על] ארצי( .יחזקאל לח פז) ,אימתי בונה הקב"ה את
ביתו ,רכתיב והיה באחהית .היסים נכון וגומר (ישעיי ב ב) ,עד אימתי
הסלכיות עופרות ,שנאמר ואומרה אדוני .מה אחרית (האלה) [אלה] ,כיון
שבא להוריע הכל לבנינו ננלה עליו הקב"ה ,ונפמפם לבו ,שנאסר אחזת
שסורות עיני נפעמתי ולא אדבר (תהלים שם) .ס) טשל לסלך שעשה
לאוהבו קפול"קוס אפי' נאטן) שלו ,האמיט על האוצרות של מלך ,כיון
שבא למות קרא לבניו שיאמר להן היכן האוצרות של סלך ,וירע הסלך
ונגלה עליו ,כיון שראה את הטלך נתנהל ,ולא אמר טה שהיה מבקש
לוטר ,אלא אסר הוי סכביין את המלך ,כשם שכבדתיו אני* כך יעקב בקש
להראות לבניו פה שעתיר להיות ,פיר נתראה לו הקביה ולא מצא טה
לוטר ,אלא אטר להן י) התיראו סן .הקביה ושמעו לו ,שנאמר ושסעו אל
"ערות ותקונים

ריח פסקא וכור (כ*ג ע"א)ועיין ב"ג פ"נ ע"ב )1 .אסר מ הקג'ה ומה יעקב כגור אלהים כך
רך
מל
י אע הטיווח אלוהסש
 ..נשיפה חדשה ואף ' 1ppנקש לגלות
אהה סיחע לגמך ססטהרין"ל
את.הקץ לבניו כו' אמר לו הקמה כבור .אלהט
דגראין הסדות הללו שלך ,שנ' הולך
רכל סנלח סוד 1ג,'1
מן אלט הרחיב הדיבור ,ו)
סהר"פרי לודואנו כמב
עייןלעיל וה
הירכיו"
לפ
יס
ססתהיערהי*ד .מ) איטוטיגונוסיוגעש
' איטתי בינה הקב'ח את
.פ
" סורוח"י
ביתו .עאן גערפייח אה8ד'".א' רימימי
ן אטר טפלתגונ הראה לחפי ר' יהמה אוטר בנין 3ית
י לתזאנו כתב
הטקדש הראה להם ,ט) משל לסלך שעשה ~. untwקפוליקופ שלו .סדריםר
פפי' נאסף טפרשלפיהענין ,והסלחיינית ופל איש טטמח על כל רברי הבית (שאפצמייספער),
והעחך תביא גשם מלסרנו הקיא יעקכ ,למל ~ nepלאוהבו קץ,יליכוס שלו ,האס.מ על
"nlulwלו11 .ע"וימשל שלפנינו ,ובג-ר פציה אותג'  walnהטשל גסגנון אחר ,זנתגחוטא
הקרום יחגחוסא הנרפס מכבר וכן בשיפה חרשה הוא נ*כ גסגנון אחר )' ,התיראו טן הקב.ה
ושמעו לוי שכ' ושטעו אל יעקבאביכם .הוא כסו ושטעו לאל ישראל אביכם ,וכן הראה גג"ר
פ*.ח אות ג' ושמעו א 5ישראל אביכם ר ,יורן אסר "טעו לאל ישראל אביכפי ור' פנחפ
אטר א 4הוא ישראל אגיסש
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ישראל אביכם (בראשית סט ב) ,לכן נאמר אחזת שפורות עיני ונוטר.
י יראת ה' אלמדכם
עק ד" א וי ק ר א יע קב .זש*ה לט במם שמעול
(תהלים לד יס .בשעה ,ההצדיקים נפטרץ מן העולם ,אינן סצךן לבניהם
לא עלירי ממון ,ולא עלידי נכסים ,אלא בשביל יראתו של הקב"ה ,וכן
י דוד ונומר ושמרת וגון (ם*א ב א זג),
מוצא בדור טה כתיב ויקרבויט
אף יעקב צוה לבניו בשביל יראתו של הביה ,שנאמר יראת ה' אלמרכם ן
פהק(פ"ב) [פ"נ] נכיאימי
[א]  )6אסיף אאסוף יעקב כלך [קבץ אקבץ שארית ישראל] (סיכה
ב יב) .זש"ה התקבצו ושטעו וגומר (בראשית מט ב) .אעפ"י שאינו ידוע
אימתי יום הדין ,אלא הרי אני אומר לכם כשתאספו ותקבצו ,אותה שעה
אתם ננאלין ,שנאמר אסוף אאסוף יעקב כלך ,סיד ויעבור מלכם לפניהם
יה' בראשם (סיכה שם ינ) .נ) ראובן בכורי אתה (בראשית סםג) .שלא
ראיתי קרי מיסי אלא בך .כחי וראשית אוני (שם שם) ,שמיום שנולדת
הייתי אוטר שמא עולה ראובן לנג וימת ,שסא ירר לסטה ויפול ,אתהייתי
ראשית אוני .ג) יתץ שאת ויתר עז (שם  ~(QWו) וספני שעשית אותו
הערות ותקונים
ת
ו
ד
י
ה
'
כ
:
,
ו
ע
ט
ש
ו
ו
צ
] )6 [Jteeאסוף אאסוף יעקב כלך זש'ה התקב
כ
"
ח
א
ו
בשתי
גל
הדפוסיםסיים סוף פרקשלפניו נטלות 'ראת ה' אלתרכם ואחוב טתחיל פרק פ*ב [פפ*ג]נביאים
אטוף אאסוף יעקב כלך ,ואח'כ הובאו הדרשות על ברכת יעקב; ראובן בכורי אתה כו ,אשר
הוא הפשר על ויקרא יעקב אל בניו ויאסר האספו ואגידח לכם וגו' הקבצו ושטעו בני יעקב
ראובן בבורי אהה (כראשית ס"ט א' ב' ג') ואין שטץ דבר טורשות על הכתוב מן סיכת אטוף

אאטוף' ואחר תום הפרק הזה הוא בשתי ירות ואה"ב בכל הרפוסים פרק פ"נ ולפיר] ומתחיל
,גחוכים ,שסע אלי יעקכ השראל מקוראי (ישע"  neoי"ב) ובאסת הפרק הזה איננו טתחיל
בפסוק טכתובים רק בנביאים שמע אלי .יעקכ וישרא? טקוראי שהוא בישעי' (טיח יב) רק
י כב" מן אגם ההתחלה טן פפ'ב [פפזנ] טחובת למעלה לסוף פרק פ"א
יאה זה מצאתיכ
ןפ'ב] וכך איתא שם ,שנאמר יראת ח' אלטרכם :ד"אויקיא יעקג אל בניו וגו' .אטר להם
אעפ"י שאיני,יורע איסת' יום הדין אלא הריני אומר פכם כשתאספו ותקבצו  nfilwשעה אתם
נגאלץ שנ' אפוף אאטיף יעקב כלך [סיכה ב' י"ג] סיד ויעבור מ4כם לפניהם וה' בראשם לשם
שם) .ובשתי ירות מתחיל בזה פרק כפני עצמו ומתחיל נגיאים אסוף אאסוף יעקכ כלך זש'ה
הקבצו ושטעו אעפ"י שאיתירוע אימתי יוט כו' ער ויעגור סלכם לפניהט וה' בראשם ובאסת
הוא הסיום מפרק שלפניו ,וכל התאסר אשר לפנינו ראובןבכורי אתה וחרישות ע5קיר השגטים
ליתא בב" סן אגיב ואולי מסר רף אחר plon gpt .פ"נ [פשר] רשוםגכ.י נביאים .והוא
הררשות על פרק של נביאים אחר פרק חורה ,ועל נתובים חמר לפנינו ונם גכ"יכי נאבר
בליון האחרון סן הכזי אשר הי' כתוב בו הדרשית על כחוגים .וגכיי נשלם גהטלות וראשו
כתם פז זו חתורה ,מכתיב גה הנחמדים סוחב ומפז רב קווצותיו הלתלים אלו פרשיות של
תורה

 hDn1הסיום הנטצאלפנינו [פרק פ4ג  h~wג'] שחן
mt~Pנשפלסםוקותהגלפיסווןקוהתאחכרו'וןערבחסספיוי
ת
אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה גוז יבוס לו ,ובכ"י

שפרשיות של תיח' .לכן בפפ"ג נפשר] גטקום ,כתובים" צ"ל הגיאית" ועל מהונים חטר
ונאבד .כ) ראובן בכורי אתה ,שלא ראית'קריטיסי
 .בקר פצזח אות ד' ופצ'פ אותוי בטאטת
שיישנא אהרויא' וכן בשיפה חרשת פרשה ב' אקרלוי בר שלום שלא ראהקרי יעקנ
הם
תה
מי
הב
א
ייפ.ר מנה שנולר ראתן .ובתנהופא otwnויחי אותי"א א"ר יהווה חלף בר שלום
וע"ש בהערה נים .נ) שסיום שמלרת הייתי אומר כו' ער את היית ראשית אוני ,זחהוסותי

עי

"מסרר וליתא בבל המקיטות שרשפתי .ובב"ר פצ'חאתז ד'כהי וראשיתאונישירויחיליושירוי
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בכורה.

ליוסף ,נהוגהללוי,
מעשה נטלו 0סך שלשה כתרים ,ונתנו לאחיך,
מלוכה ליהודה ,אלופי בך ,בנורי אתהי זה בנורה .ס)יתר שאתי זה נהונה,
שנאסר ונשא אהרן את עזן הקדשים (שסות כה לח) ,יתר שאת ,ראוי
הייתי להיות סטהך אותן שהיה להן שאת ,דכתיב לשאת ולספחת (ויקרא
יר נו),ויתר עז זה מלכות ,שנאסר ויתן עוז למלכו (ש"א בי) .פחז כפים
(בראשית  00ד) )1 ,שנו רבותינו שלשה טשקין אסורים משוםנילוי ,הסיס
והיין והחלב ,ו) מצא חלב נלוי וכן המים וכן היין ישפכו ,כך את פחז

כטים :מ) ר'א פחז "פחזת 'פרצת 'הרפוד' .זרית ,ס) כשם שהכלים שבהן
משקין שופכן או סערן והן סשיירין ,אבל הטיםאינן 0שיירין ,כך אף אתה,
ביון שהפאת אל תותר בך:י"א פחז כטים .י) כשם שהמים ספהריםלבל,
נך תמהר סעונותיךי כשיבוא אותושניצול מן המים ,הוא נותןלךי )6דיפוס,
ומי הוא זה סשה ,רכתיב ותקרא שמו טשה [ותאמר כי טן המים משיתהו]
(שמות ב י),ואימתי הוא נותן לך ד*פוס ,אז הללתיצועי עלה (בראשית
שם) ,כשיבוא לעעות אל הר העברים ,ומה כתיב שם יחי ראובן ואל ימות
וגומר (דברים לגו) .שמעון ולוי אחים (בראשית שם ה) ובי כולם לא הי'
אחים ,ינ) אלא שניהם נעשו אחים לעשות דינה של דינה ,שנאמר ויקחו
שניבני יעקב שמעין ולוי ונוסר (בראשיתלרכה) .כלי הטסינ) טכרותיהם
(בראשית סט ה) .לשון יונית הוא הרבותיהם ,אסי יעקב אם יושבין שני
שכפים הללו כאחת טתריבין את בל העולם ,אלא הריני פפזרן ,אחלקם

העתתותוים

צעף שיף בלשון ארבות ההחלהוחילי חרנם כחה ובהרויצערירוכש אוני מלשון צער .והרעיל
והרוסו הגיאועל זמ אח דגרי האריג שמיום m91wהייתי אוסר שטא ע1לח ראובן לנג
לספה ויפול ,את היית ראשית אום .ר) וספני שעשית אותה טעשה כון
~שול ושהא
פס חסר וכציץ כאף גיהה היה לך ליפול שלשהחלי
ם יחר ע 5אחלי הגכירה והגהתה
1הטלמת ,ועל זה טסם וספמ "עשית אותה טעשה נפלו מסך כו' ,כסו שהוא בגיר פפדם
ונשיפה חדשה ובסגמן אחר קצת גתנהוסא שס ,והוא בנ"ר פציה ס)
שאת זו כהונה,
יהחגי
יהי רותע וישא
שם ונשא חשרן אתעון ונקרשים .גביר *צ*פ אותו' ואין  nwatאלא כ
אהרן אתירי
ו אל העם חגרכפ ~קרא פ' פ"נ) )1 .שנו רגותי3ו שלשה מששן אסורים טשופ
גילוח הוא במשנה חרוסות פיח סיר .ובעל אגנב לקח זה סתנחוטא הקדום תהי אותיגב.
ו) סצא הלבנלוי כו' .סש31ח הלשון נהנועטא שם )0 .ד'א פחו פחזת פרצת חרפתזרית .רועש
פחז לשוןנופריקון .ובגרר פצ"מ אצ"פ ואחוסה פחזת חפאת עא ,וכן יש להקן לפנינו ,ועחן
 wow3nשם מערה סי ,ע) גשם שחכוכם ונבחן טשקין שופכן או סערן והן טשיירין כו' .לקית
מן מגחוסא הקסם ושם חשונה הלשון פחו כסים לא הנחת לך כלום אלא בטים ,כיצר ארם
ספנת חניות של רבו,שיא משאר גה קמעא ,כשסערה כח טים אינה טשייר כלום ,כך לא
שארתה ל כלום ומת אלא פחז כפש ,ובג-ר פצשפ מהו כסים אם יהא ביר ארם קיתון של
סים והוא נשפך אינו טשתייר נו גלופ ,אגל אט היה של
או של רגש טשתיירבי ,לכך
כסים אל חיתר )' ,כשם שהטש ספהריפ לכל בו /גתנחוסא סובא בקצרה סח הסים
א
טה
ספ
ירין אף אהה כן 3פהיתא,יבעל ספרר אג"כמרהיב הכטריפ .י )6ריסוס .פ' טהילה וסליחה.
יכ) אלא ונימם נעשו אמיםלעשות דעה של רעה ,כבשר שט אהיפ הייתם גדיגה ,יכתיב ויקחו
שניבני יעקב שסעוןולוי אחי רעת איש חרבו,ועיין שיטה חרשה ר"ה יחורת אתה י1ד1ך
שמעוןולוי אחים וכלם אינם חחים כוי וטוה שאב בעל אג"ם ,יג) טכרותיהם לוון
יונית הוא חדבותיחם ,גב-ר פצ*פ אות ו' אזר ' Pmלשוןיוני הואמביין ,וגופף שם בפנים

יר

.

שסי

אחי.
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ביעקב ואפיצם בישראל (שם שם ז) .יד) יהורה אתה.יודוךאחיךירך בעורף
אויביך (שם שם ה) ,שהוא הרנ לעשו ,וכן משה אמרידיו רב לו ונומר
(דברים לג  1)1גור אריה יהורה (שם שם ט) ,סו) אתה כשסך שהודית ,כך
אסך אסרה ,הפעם אודה את הן (בראשית כס לה) ,והוריי במעשה תמר,
וכל השבטים יורוך .מטרף בני עלית (שם סם פ) ,סו) מטרפה של .תפר
שכבר.
נתעלית,
היתה טרופה היא ושני בניה ,שנאסר הוציאוה ותשרף (שם
לה כד) ,אלא שהודית והצלת אותה ושני בניה ,אף שלשה בניך חנניה
טישאל ועזריה כשיושלכו לכבשן האש הן עולין שלמים .כרע שכב כארי

(שם סט ט) ,זה רור הטעוסר מסך ,שנאמר אשר לבו כלב האריה (ש"ב
 .יו) אוסרי לגפן עירו [ולשרקה בני אתונות] (בראשית מט יא)..זה
יזי)
משיח שעתיד לעמוד טסך ,שנאמר עני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות
מכרי' ט מ) .ולשורקה ונומר .היכן נאסרין ישראל וםסרקין עונותיהם
בתחומו של יהודה בירישלים .לא יסור שבם טיהודה (בראשית סט י) ,זה
י יבוא שילה (שם שם).,
מלנות ,וטחוקק (שם שם) ,זה נשיא ער מתי ,עד כ
עד כי יבוא נשיא ים)ויחזור המלכות לרוד ,שנאסרועבדי דור נשיא בתוכם
(ימזקאל לד נד) .ובן כתיב אחר ישובו בני ישראל ובקשו אתה' אלהיהם
ואת דוד סלכם( .הושע נ ה),ים) וכן הוא אוסר ותאכל ותשבע ותותר (רות
ב יד) ,ותאכל ,זה הנניד ,שנאסר ולנגיד ממנו (דה"א ה ב) ,ותשבע 1ר

הערות ותקונים
התגחומא הנרפס טכבר שהגיא הכרותיהם
*פי' (בל"י) קורין לחרבות סכירין' ונשף בביר
י שקורין לחרבותהכירין,ועיין בתנחוסא הקרוםויחי תערה לב' .ו) יהורה אתהיורוך
לשוןיינ
עפ-
אחיך ירך בעו.רף אויביך ,שהוא הרג לעשו .בשי
יט סטור יח אותליב א"ר יהושע בןלוי
סטרת אנדה יהורה הרג אא עש ,1אימתי בשעה טסת יצחק אנינו כו' עטר יהורה והורגו
מאחריו והוא שיעקב אבינו מברכו ירך נעויף אהביך ,והעירותי שם כהערה רמ"ח ,נשנה
נירושלסי כתובות פ'ב ה"ה .ושבא בילקופויחי רמו  nffnpוילקוט שבואך רכו קס'ג בשם
הגמרא סופה י"ג ע"א שחשם בן דן הרגו בוועח קבורת
הביא
שוט ,והילקוא בפ'
ת ראשני .למאמר
יעקב ,ואח'כ מתחילוויחיאית דאסמראיסייחורה הרג את עשו ,וכחגתו כהטלות.אי
ן תוס' גיטין ס"ה ע"ב ד"ה ביהודה שכתבו תזל גירושלטי [הוא בניפין '4ה
המדרש ש"טועיי
ה( 1-דף ט"ו ע.א) וכתובות פזא ה"ה לדף כיה עיג)] בראשונה גזרו נזרח על יהורהלפי
שספורת גירם מאבותיהם יהורה הרג את עשו.רכתיבידך בעורף אהביך ותניאנטי בספרי
[כרכה פשקא שמ"ח] יחו רב 5ו ,בשעת שהרג את עשו ,עטפתי"ג ע"א ראמר חושים בן
רן הרגו ,שמא לא טת באותה הכאה עד שעמר עליו יהורה והרגו עכ"ל ,ורבריהם נפלאיםכי
טררשות חלוקות הם כסו שתראה באררט שו'פכייהודה הרגו בשעת סיתת יצחק ולרעת חסל
בגמרא בגלי חושים הרגו במיתת יעקב ,וגם בפרר'א פל"פ א'תא שחושים חרגו ע"ש,ועיין גם
בספר הישר .סי) אתה כשסך שהידית ט' .נובע  woln)noהקדום תחי אות י'ב,ט ),טירפה
ואל תמר נתעלית ,ב"ר פלח אות ז' וכן נפצ-פ אות ה' ר'א מטרף טפיפה ש 5תמר שהצלת
ר' נפשות עצמך ותמר ושני בניה ,איל הקב"ה אתה הצלת ר' אף אני אציל ר ,סכני בניך
דניאל חנניה מישאל ועורית1 .עחן בשיטה חדשהוכן במדרש שמואל פ"פ אות  '1וע"ש בהערה
3יט 'ו) אוברי לגפן עירו זה משיח כה ש'3עני ורוכב על חפור וע 5עיר בן אחפות ,גטררש
ביר פצ"מ אות פ' ורבנן אסרי לכשיבוא אותו שכתוב בועני ורוכב על מסור וכן בפצשפ אות
ן רות
ה' ולשרקהבגי אתונו ,זה שכתוב בו עני ורוכבעל חטור .ים) ויחוור המלבות 5רור.עיי
) וכח"א ותאכף
רבה פ"ח אותוי פסוס ויאמר לס בועו שמצרה טן דור השלכות לשעה.יי
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המלכות ,ותותרזו נשיאוהז ובולון לחוף ונומר (בראשית מפינ).נ) שעושה
ספינות ,ופורש והולך ובא ופםפיק לשבסו של יששכר ,שהןעוםקי 1בתירהי
נ )6שנאמר יששכר הפור נרם רובץבין המשפתים .וירא מנוחה כי פוב
ונוסר (בראשית סם ופו) .שיגע בתורה ,שנאסר וסבני יששכריודעי
בינה לעתים [ראשיהם סאתיםוכל אחיהםעל פיהם](דה"איבלנ) ,כ )3מלמד
שעמדו סאתים סנהדרין משכפו של יששכר ,גג) כל אלו בכחו של זבולן,
שיוצא בסים וטביא להן ,שנאטר שסה זבולו :בצאתך ויששכר באהליך
י דן נחש
(דברים לניח) .רןירין עסו (בראשית מח פז) .זה טנוח ,כו()פי*יה
,
)
י
ד
י
ח
י
(שם שם יז) ,זה שפשון ,נס) כשם שהנתש יוצא לעצטו
כך
שמשון יוצא לעצמו והורגו ד"א כשם שהנחש אם ילקה בזנבו או במעיו
אינו מת ,כו)כיון שהוא לוקה בראשו מת ,שנאטר הואישופך ראש (בראשית
נ פו) ,כך היה שמשון אסרו אותובידיו וברנליו ולא נורע כחו,כיון שגזזו
ראשו ,סיד ויסר כהו מעליו (שופפים פו יפ) ,ואעפ*כ הנושך עקבי טום
[ויפול רוכבו אחור] (בראשית טפ יז) ,שהוא אחז בשני העמודים והפיל
את הבית ,שנאטר וילפת שטשון ונוסר ,ויתל הביתעל הסרנים ונומר (שם
ן שראה אותו יעקב התחיל אומר לישועתך קויתי ה*
ש 6נפ ולא כיו

'י

העתיתותימם
ברהב רבה שט דורש הצב* לחקלי שחית לצור טל3ותו אבל על הכתוב
ותשבע
תדשחגי
אובל .געותה יאוגל ל~סהש  nwwוחובל לעתיר %גוא,
ע ותופר ,ררש1
ות
ותאבל ה
*
ש
~ nelpפינות איש ומלך עא טס4קלשספושל יששכר שחן  lg~'yבנפרח ..בשר פע'ג
אות וף 81צשפ אות פ' שהי'זכולינ עופק בפרנמפיא יאושרר עוסק בתורה סי,יגקיפה חרשה
ן אהר' ושנא ג'חנון
לגיר ז~3לק לחוףומיסישכון כבהורתו ויששכר ניחומו ,ועור שם.עני
' ר"א יששכר
אחר עזש .ג )6ש '3יששכר חטהרירט' רובץגין הפשפתים ,בבזר פצ"מ אותי
אטור נרם כשם שהחסור 14ע 1את .ממשא כך יש"גר פוען את הוערתן ra'1בין הטש*תים
אלוחתליידים נחשבים בארץלמני הגסים גו' .בגשרשי' הדא טטמה3י *נ  11תי41ונתיג
3י לקה 4ב נחתי לים ,כנ) טלטר שעמרו סאתים ס3חדרין ושבפו שלי"*כר .במר פע'3
אוה דף ראשיהט סארים וכל אחינם על ביהם ,כדה"א "ג ל*גג טאת'ם ראשי סנהדראות היה
יששכר מעטיו,וי
ל אדיהם gvכיחם,וגו אחיהם טסגיטים הלגח על ביהם נו' .וכן בנ"ר פצשפ
שתיבויחי לסם עובר אלו סאתים ראשי פנהרראות שה".ס"גפו של יששכר ובו /פיש
גסים והגיא להן,
וכדבי 3בר הוראלעיל  nw~kשהבאהי .כג) גלאלו בכחו של וביל
צ"1
ו
!ה ש
ל!ו fp w~w
ד
שנאטר שמח וגילן בצאהך מששגר באהלך ,ולא יששכר גד
ג
ו
ט
של51ישושכר ,לו שבר שה"
ובולן טפרש ובישוב ועשק גפרנםסהא ובאויותן לדעךפיו
ן
ת
ו
נ
בעטלוי
לפיכך נקרא הנסוק על שסו ,שטח זבולן בצאחך ויששכר  ,~bnwsהאנו ו4א סוקרם נקרא,
כ11
ועאן זה 3תיה1טא הידפס סג%ידף  mwי"א  1%1יסש קדם זבלן אששי
ע"שונשיפה חרשה הטחוףלעוין אחר ט4י סחברך זבולן aabnnגי) עד ר! נחש ות שטש41
עאן בנזר 8צ'ח אהבי"ר נדרש על שמשון באופן אחר ,ים) כשם שהנחש יוצא לעצמו 3ך
שמשוןיוצא לעצטו והורו .בחגחוסא מנדפם שברהחי אוםישו גל הטות מהלכותemt aw~t,
ו3ן בבזר פק"פ אות כל המאח טחלכוח אטה ענמ ואנחש אשמהלך בדדך אלח
שזירק ומהישםדי לתזאנו .הוסל באמצע 4פייאחאי** כו)כיון שהוא לוקה בראשו מש בב"ר
שם טח.בחש זה 3ל 3הו אעו אלא ברחשו 3ך "ששון אם טלחתי וסר סמני 3חו (שאפי'

3י

ס

יל

ידייק

לחי
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(בראשית מס יח).כו*)נר נרוד ינודנו (שם שםיט) ,זהאליהו שטנדר שרשן
מאשר שמינה להטו (שם שם כ),
שארצו מקרסת בפירות
של
ושטןס"טהו.ב עושה והוא מקריב זית ,כ"
שנאםר.והוא יחן סערני סלך (שם
 i(aurנפתלי אילה שלותה (שם שם כא) .שכולםעסוקין בתורהוהביביןלפני
הקב"ה כאילות ,שנאשראילת אהביםויעלתחן(משלי היפ) :כמ)בןפורתיוסף,
בןפותר יופף כשראה פרעה אח החלום שאמרת לו את הכל שמא שםהייתי
שנאסר אין נבון וחכם כסוך (שם מא לט) :עליעין (בראשית סט כנ),
כפ) בן שפרה ורבה ואיןעין הרע נוגעת בהן ,וכךבני יוסף אומריםליהושע
ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני ה' (יהושעיז יד)* אסר להן יהושע
וכך אתם אוסרים ,ואין אתם טתיראין מןהעין ,אסרו לו כבר התפללעלינו
יעקב אבינו שלא תשלום בנועין הרע ,שנאסר עליעין )5 :בנימין זאב
יפרף (בראשית סט כז) .שבתחומו בית המקדש נבנה ,וסקריבין שם ,את
הכבש אחר וגוי (בסרבר כח ד) .ביון שברך כל אחר ואחד לפי צרכו,עשה
אותן שבפיס ,שנאמר כל אלה שבטי ישראל וגו' (בראשית טט כה)* אטר
להן הרי ברכתי אתכם ,שנאמר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם
) יבוא אדם נאמן ויחתום ברכתי ,ומי הוא זה ,זה משה,
וגף (שם שם),י6
שנאמר וזאת הברכה אשר ברך משה (רברים לג א):

שסי

הערות ותקונים
ט' ),כו*) גר גרור יגורנו .זה אליהו שטגרר שרשן של מיה .במר פע"א אוח ט' בא גד גאסי
שעתיר לגרר משתיתן של אומות וסגו אליהו.כי אליהו טשכפגי היה ופ" גרר לשון כריתה
כד"א נודו אילנא וכן ה" אעתיר למגרעה טשתייהון .כו) שארצו מקרסת בפירות ושסן טוב
עושה והוא טקריב שמן זית .בביר פצ"ח אות ט 1.שארצו שסגה ,ונשיפה חרשה מאשר שסגה
לחסו שהיי טספקין שמן המשחה ,ען טנא בילקוט רמו קס'א ,וכן סובא בלקח טובוסיים

שהקרסל בחלק אשר היה וע"ש הערה צ' .כח) בן פורת יוסף בן פותי יוסף .רורש פורת כסו
פותר בהיפך האותיות ,וכן בטררש אגרהויחי בן פורת יוקר שעל הפתרון עלה לגרולה
כו' ,וע"ש טה שכתבתי בהערה ס"ו .כס) בן שפרה ורבה ואיןעיןיריהרע נוגעת בהן,בתחיה
רמש על בן פורתיוטף בן שפרה שבה ואחם רורשעלעליעי
ן איןעין הרע נוגעת בהף וכן
ן הרע שולט בהם ,ובנטרא ברכות נ'ה
גשיטה חרשה בן פורתיוסףעליעין סלטר שאיןעי
 vyהרע שולת בולעו )5 .בנימין
ע"ב סיטה ל"ו ע"ב אל תיקריעליעין אלא עולהעין
~tweאחר וגו' .הלשוןטקיטעובהנחוסא
ואב יטרף שבהחוטובית המקרש נבנהוסקריבין שט ,את הכבש
תקריס חחי אוח ט"ו טסורש ר'א בגיטין ואב יטרם טרטר גש-בן ,גכקי יאכל ער ,את תכבש
האחר תעשה בבקר (גסרבר כיח ר') ולערב יחלק שלל ,ואת הכבש השני תעשה בין הערבים.
בבית ההקרש
(שם) ,וכן בשיפה חרשה נתקצר המאסר בבוקר יאכל ער אלו הקרבנות
ייביע .ובתנחיטא
ריבו
קי
תט
של
דכתיב את הכבש האחר תעשה נעקר ,וזה הוא הסקור לתרגום ירוש
הנדפם סכגר נוסף אחר זה ומצבר בטובח שהי' אמה אחת מן המזכת בתיך הלקו של כגיטין
ואעפש לא היתה האש זזה סמך חלקו,לקיים סח שנאטר חופףעליו כל היום (רברים ל"ג),
היה גיח הכקרש בסי כו'
ובסררש אגרהויחי הביא ר'א בנסין ואב יטרף בחלקו של
יסאי
נו
ע"ש ובהערותשלי)65 ,יבא אדפ לאטן ויחתום ברכתיוסיבה
יזה משה נו' .נשיפה חרשה
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פרק (6צ) נל"ד]כהובים.

[א]  )6שסע אלי יעקב וישראל מקוראי וגו' (ישעיי טח יב).
אתם ראיתם אשר עשיתי וגומר ,ועתה אם שסוע תשסעובקולי וגו' (שטות
יפ וה) .לא באתם אלי אלא שתשסעו בקולי ,הוי שמע אלי יעקב ,א"ר
אבהו לעתיר לבוא עתידין הבל להיות תטיהין כננר סי ששסעו להקב"ה,
ואוסר מה הוא כך פלוני שישב ולא שנה סיסיו ולא קרא ,והרי הוא יושב
עם האבות ,ומסית עמהן, ,והקב"ה אוטר להן סה לכם תמיהין ,לא זכו אלו
י בתחחן ,שנאמר אוזן שוסעת תוכחת היים בקרב
אלא מפני ששסעול
חף
ו
פ
:
ב
ק
ע
י
ד"א
]
:
[
הכטש ת4ן (סש4
שסע
שמע
4
א
ל
י
ל
א
אלי
קראת יעקב ~שע" טנ כבג משל לסלך שהיהלו
יע קב
.ניז,ש*והעשה%אלאא
וו
ות
אוהב ע
יענן טשתה ,וקרא לבניו ,הלך הסלך טעצסו ,ועטר
לו באטצע הבית ,ואסר לעני ,לכלבניך קראת ,ולי לא קראת ,איני אוהבך,
אסר לו בבקשה פפך ,עם אני ולא עשיתי לפי כבודך ,והייתי מתבייש
י שלך יותר מסה
לקרות אותך ,אסר לו הטלך הייך לא תתבייש ,חביבל
שסתקניןלי בפלמין שלי ,כך בשעת שבא יעקב אבינו ליפמור מן העולם,
קרא לבניו ,ואסר להן צואהו וברכן ,והשרה אותן בבל הארץ ,סיר ננלה
עליו הקכ*ה ,ואסר לו יעקבלי את קוראי ולא אותי קראת יעקב ,אסר
לפניו רבש"ע סתבייש הייתי לקרותך ,שאני עני ,אמרלי אין אתיורע שאם
יקרא אותי עני ,לו אני שוסע ,שנאסר זהעני קרא וה' שמע (תהליםלרי),
היה לך לקרות אותי עם בניך ,אטרלי סתבייש הייתי ,אסר לו ח"ו לך
מבושה ,שנאסר לא עתה יבוש יעקב ונוסר (ישעה כם כב) ,כיו; שראו
זש*ה

י

אותו בניו ,התחילו סשבחק להקברה ולענותונותו שאינו טבזה ליראיו ,ומה
כתיב אחריו כי בראותוילריו וגומר (שם שם) ,ואם כן שמע אלי יעקב,
[ג] ' א ש טע אלי יעקב* אותן שנהרגין וקוראין בשמו ,שנאסר כיעליך
הורננו ונוסר (תהלים טד כג) .וכן איוב אוסר הן יקפלוני ונוטר (איוביג
פו)ז נ) אותן שככל שנה ושנה קוראין אותי ,שנאטר כום ישועות אשא ונו'
(תהלים קטז יגע צרה ויגון אטצא וגו' (שם שם נ) ,אסרו לו הרורות
הללו רבש"ע הראשונים היו להן האכוה ,וזכותן עוסרת להן ,אנו יתומים
היינו ואין אב וגוסר (אינה ה נ) ,אלא כתבת ואטרת אשר בךירוחם יתום

י

הערותותימפ
ואף טשח כשעפר לברך את השטפים טסקומ שפסק יעקב סשה חהחי ,5שנאטר ונאת חנרכה
אשר ברך משח .וכן ב"ר פ"ק אות 4ב שכאטר נישנא אחי'3א עתיד ארס אחר כיוצא כ'
לכרך אתכם ופסקים שפסקתי הואטתחיי ,שג' ואת חושכה ,וכיח גהנח"א הנרפס סוכר
אות פ'
[פפזד] "
) שמע אלי יעקכ וישראל סקורנו .פה רשש נהומם וכאטום הוא פשק
ן5עי 5פרק פ*ג הערה
טנכיאש רק הוא פרקמנביאיםאח פרק הורה ,ופרק כתובים חסרעיי
י" מן אנ'ב ורשום שפרשת נניאים' .כ) אותן שבכל שנה
א' ושם הארכהי .ומכאן נמצא בב
ושנה קוראין אותי ,כנה גם בנק ,והלשון נקהיטוני .וגג" סתח.ל פה ר'א סקזרא' ,איתן

,
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(הושעיד ד) ,אתההיית עוזר (תהליםייר) פקרת על היתומים בתורה
בהרבה טקוסות ,ג)כי תבצור כרמיך ,כי תקצור ,כי תחבופ ,לטה לנר
 .כ כא) ,ואנו יתומים רחם עלינו,
ליתום ולאלמנה מהיה] (דברים כדיידם
אכתיב אשר בך ירוחם יתום (הושע ד) ,עובדיה נתברך ביתו נשנעשו
בניו יתוסים ,יצחק אימתי נתברך ,פשהנימו אביו ,שנאסרויהי אחרי מות
אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו (בראשית בה יא) .השנסים כך ויסת
יוסף ונופר (שטות או) .ובני ישראל פרו ונו'(שם שםז) .עיניךעל היתוסים
אשר בך ירוחם יתום ,אמר להן עשו תשובה ואני מרפא משובותיכם ,אטר,
הקבשה ער שלא עשו תשובה פסקהי .עטם שאני סרפא את משובותיכם
שנאסר שובובנים שובבים ארפא פשובותיכם (ירםת נ כב) וכתיב ארפא
פשובתם אוהבם נדבה (הושעיד ה) ,אהבה שאינה פוסקת אני אוהב
אתכם ,יצהק היה קורא לעשו בכורנו יאנו קורא ליעקב בני בכורי (שסות
ד כב) ,ובפלה בכורתו של יצמק ,ונתקייטה בכורתו של יעקב,יצמק היה
אוהב את עשוי שנאסר ויאהב יצחק את עשו (כראשית כהכה) ,ואס אוהב
את יעקב ,בפלה אהבתו של יצמק ,ונתקיימה אהבתו של יעקב ,כטה
נתקעו איה להטיל שנאה בינו לביניט ,ואיןינולין לבמל ,שנאסר ז) סים
רבים לא יוכלו לבבות את האהבה (שה"ש ח ז 4אלו האופות שנמשלו
כסיסי שנאסרהוי הטון עמים רבים נהמות יסיםיהסיון ושאון לאומים
כשאון סים וגופרמשעי'יזיב) ,ולא עור אלא כסה א"ה הורניןבהן בישראל
בשביל להחזירם סאהר הביה ,וכנסת ישראל אומרת להן אין אני יכולה
לכפור בו ,שנאסר וטעי הסו עליו (שה"ש ה ד) ,נפשי יצאה בדברו (שם
שם) ,משדבר בטיני שסע נפשי ,והרי לבי חולה עליו ,שנאטר כי חולת
אהבה אני (שם ב ה) ,אמרו לו איה פה דודך סרור וגו* (שם ה ט) ,אמרה
להן הרי אני טונה לכם שבהו ופורטת לפניכם סעשיוו ואתם יודעים שלא
 ,צח לישראל ואדום לעשו,
לחנם חוורני אחריו ,דורי צח ואדום (שם שםי)
שנאשר מרוע ארום ללבושך (ישעיי סנ ב) ,רגול מרבבה (שהיש שם שם),
שאין ברבבות של מעלה במותו .ראשו כתם פז (שם שם יא) ,זו תורה,
דכתיב הנחסרים מזהב וספו רב (תהלים ים יא) .קווצותיו.תלתלים (שהיש
שם)* ") אלו פרשיות של תורה ,שהן עשויות פסוקות ,שמורות כעורב
(שהיש שם) ,זה הכתב ר*א שמורותזו כנסת ישראל ,שנאסר שחורהאני,
וגלילי זהב .זה הקשת ,מעיו עשת שן ,זה
עיניו כיונים ,זו מטה ולבנה,ירי

י

הערום ותקונים

ש 533שמ וש"מומראין אאי .ג)גי הכצורכ"גאי),מקצורכי תחגוג ,וכ*מ גשיוי" ~tphגי
ו) סים רגיש לאיוכלו לכות את מאמגמ
הקציר3יממ"פכיתגצור (דברים גירי'פכ'
ש פסל
אלו מאוסות שנטשלוכטים .וכ"ח המרפש ששש פגה ר"מ פטרסים רבע ,ושאררי
1ש*1ט טימור פ 14אות ר' וע"ש גהערמ כ"א .מ) אלו אשיות תירה ,ער *3ן מנא גכ'י
י נאבר מדף מאמרון:
מן  3*AWלכאןיאיל מסרג

ש.

אגדתבראשיתפרקמיד

146

האויר ,שוקיו עמודי שש ,אלו ההרים ,טיוסיים על אדני פז ,אלו יסודי
ההיכל ,סרא*הו כלבנון ,זה בית המקרש ,בחור כארזים ,שהוא מהלך עם
הצדיקים ,שנאסר והתהלכתי בתוככם (ויקרא כו יב) .חכו ממתקים ,בשעת
מתן חורה ,ונולו מאמדים ,כשהוא טקבל את השבים ,אסרו להן אוטות
העולם הואיל שטקבל את השבים ,אנה הלך רודך היפה בנשים אנה פנה
דודך ונעקשנו עמך (שה"ש  1א 4אטר הקב"ה איה טשניאין אותי על בני,
שאהבת,י על כל .האומות אלו אני נותן להם סאה עולסות מלאין
ובני סאהבין אות
באהבה
אתבני ,שנאמר אםיתן איש את כל הון ביתו באהבה
בוז יבוזו לו (שה"ש ח .:

"

סליק מדרש אנקת כראשית,

