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Ä øÅ úàø÷ðù äøåúä
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Ä øÅ aÀ åîë åéøçàìù äáéúì ÷åáã åðéàù àø÷îá úéùàø êì ïéàù ,'åâå íéîùä
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À âcÀ úéLà
Ä øÅ ,(é é ïìäì) åÉ zëÀ ìÇ îÀ îÇ úéLà
Ä øÅ ,(à æë íù) í÷È
Ä éåÉ äÀé úëÆ ìÆ îÀ îÇ
'ä øaÆ cÄ úlÇ çÄ zÀ åì äîåãå ,àÉåøaÀ úéùàøá åîë 'åâå íéäìà àøá úéùàøá øîåà äúà ïàë
íàå .'åâå òùåä ìà 'ä øîàéå òùåäá ä"á÷ä ìù åøåáã úìçú øîåìë ,(á à òùåä) òÇ LÉ
Å åäaÀ
êì ùéå ,åìà àøá ìëä úéùàøá åùåøéôå ,åàøáð äìçú åìàù àá úåøåäì ,øîàú
(é â áåéà) éðÄ èÀ áÄ éúÅ ìÀ cÇ øÇâñÈ àìÉ ékÄ åîë úçà äáéú íéèòîîå íðåùì íéøö÷îù úåàø÷î
åîëå ,åðàùé éî ùøéô àìå (ã ç äéòùé) ÷NÆ nÆ cÇ ìéçÅ úàÆ àOÄ
È é åîëå ,øâåñä éî ùøéô àìå
úéLà
Ä øÅ îÅ ãébÄ îÇ åîëå ,íéø÷áá íãà ùåøçé íà ùøéô àìå (áé å ñåîò) íéøÄ ÷È aÀ aÇ LÉåøçÇ
Â é íàÄ
,êîöò ìò äîú ïë íà ,øáã úéøçà øáã úéùàøî ãéâî ùøéô àìå (é åî äéòùé) úéøÄ çÂ àÇ
àì ïééãòå íÄénÈ äÇ éÅðtÀ ìòÇ úôÆ çÆ øÇ îÀ íéäÄ ìÉ à
Á çeøÀ
Ç å (á ÷åñô) áéúë éøäù åîã÷ íéîä éøäù
úãîì àä ,äúéä éúî íéîä úàéøá (íåìë íéøçåàîäå íéîãå÷ä øåãéñá) àø÷îä äìéâ
øãñá àø÷îä ãîéì àì êçøë ìò ,åàøáð íéîå ùàî íéîùäù ,ãåòå .õøàì íéîä åîã÷ù
äáùçîá äìò äìçúáù ,'ä àøá øîàð àìå .íéäìà àøá :íåìë íéøçåàîäå íéîã÷åîä
úãîì äôúùå íéîçø úãî íéã÷ä íéé÷úî íìåòä ïéàù äàøå ,ïéãä úãîá åúàøáì
È å õøÆ àÆ íéäÄ ìÉ à
Á 'ä úÉåNÂò íÉåéaÀ (ã á ïìäì) áéúëã åðééä ,ïéãä
åäú .åäáå åäú (á) :4íÄéîÈ LÀ
 אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל התורה אלא:( עי' ילקוט שמעוני )תורה רמז קפז1
. משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, ולמה התחיל מבראשית.מהחודש הזה לכם
.ועי' עוד זהר בא לט ע"ב
 כח מעשיו הגיד לעמו, רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי פתח:( עי' בראשית רבה )פ"א סי' ב2
 מה טעם גילה הקב"ה לישראל מה שנברא ביום הראשון ומה שנברא ביום,(וגו' )תהלים קיא
 הלא אומה של, מפני עובדי כוכבים ומזלות שלא יהיו מונין את ישראל ואומרין להם,השני
 הלא כפתורים, ואתם הלא בזוזה היא בידכם, וישראל משיבין אותן ואומרין להם.בזוזים אתם
, כשרצה נתנה לכם, העולם ומלואו של הקב"ה.היוצאים מכפתור השמידום וישבו תחתם
. הגיד להם את כל הדורות,' הה"ד )שם( לתת להם נחלת גוים וגו. נטלה מכם ונתנה לנו,וכשרצה
 בשביל שלשה, מה ת"ל בראשית:( עי' אלפא ביתא דרבי עקיבא )נמצא באוצר מדרשים3
 שנאמר ה' קנני ראשית דרכו )משלי, תורה מנין. תורה וישראל ויראה: ואלו הן,שנקראו ראשית
 יראה מנין שנאמר ראשית,(' ישראל מנין שנאמר קדש ישראל לה' ראשית תבואתה )ירמיה ב,('ח
.(חכמה יראת ה' )תהלים קי"א
 אם אני, אמר המלך. ]משל[ למלך שהיו לו כוסות ריקים:( עי' בראשית רבה )פי"ב סי' טו4
 ונתן בהם, ערב חמין בצונן, ומה עשה המלך. צונן הם מקריסין,נותן לתוכן חמין הם מתבקעין
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:æ"òìá ïåù"éãøåèùà .åäú :äáù åäá ìò íîåúùîå ääåú íãàù ,ïåîîùå äîú ïåùì
àñë .úôçøî íéäìà çåøå :õøàä ìòù íéîä éðô ìò .íåäú éðô ìò :åãöå úå÷ø ïåùì .åäá
äðåéë ,åøîàîáå àåä êåøá ùåã÷ä ìù åéô çåøá íéîä éðô ìò óçøîå øéåàá ãîåò ãåáë
äæá óà .ìãáéå áåè éë øåàä úà íéäìà àøéå (ã) :æ"òìá øéè"áå÷àÇ .5ï÷ä ìò úôçøîä
íé÷éãöì åìéãáäå íéòùø åá ùîúùäì éàãë åðéàù åäàø .äãâà éøáãì ïéëéøö åðà
íéùîúùî åéäéù êùçìå åì äàð ïéàå áåè éë åäàø ,åäùøô êë åèåùô éôìå .6àáì ãéúòì
ïåùì øãñ éôì .ãçà íåé (ä) :7äìéìá åîåçú äæìå íåéá åîåçú äæì òá÷å ,àéáåáøòá
äîì .éòéáø éùéìù éðù íéîéä øàùá áåúëù åîë ,ïåùàø íåé áåúëì åì äéä äùøôä
êë .éðù íåé ãò íéëàìîä åàøáð àìù ,åîìåòá ãéçé ä"á÷ä äéäù éôì ,ãçà áúë

ועמדו .כך אמר הקב"ה ,אם בורא אני את העולם במדת הרחמים ,הוי חטייה סגיאין ,במדת הדין
היאך העולם יכול לעמוד ,אלא הרי אני בורא אותו במדת הדין ובמדת הרחמים ,והלואי יעמוד.
ועי' פסיקתא רבתי )פרשה מ( :אמר רבי חנינא ,כשבקש הקדוש ברוך הוא לבראות את עולמו,
היה מסתכל במעשה הרשעים ,ולא היה מבקש לבראות את העולם :דור אנוש ,דור המבול ,דור
הפלגה ומעשה סדומיים .והקב"ה חוזר ומסתכל במעשה הצדיקים :באברהם ,יצחק ויעקב
כולהם .וחוזר ומסתכל ,ואומר ,בשביל רשעים איני בורא את העולם .הריני בורא את העולם ,ומי
שהוא חוטא אינו קשה לרדותו בו .לפיכך היה מבקש לבראות את העולם בדין ,ולא היה יכול
בשביל מעשה הצדיקים ,ומבקש לבראתו ברחמים ,ולא היה יכול בעבור מעשה הרשעים .מה
עשה ,שיתף שניהם :מדת הדין ומדת רחמים ,וברא את העולם .שנאמר ביום עשות ה' אלהים
ארץ ושמים )בראשית ב' ד'(] .וכן[ לאדם כשבא לבראותו ,ונסתכל שהוא חוטא בעץ ואמר ,אם
אני בורא אותו במידת הדין ,אין לו תקומה ,ואם לבראותו ברחמים - ,רע הוא )מתענג( ]התענוג[.
מה עשה ,שיתף שני המדות  -מדת הדין ומדת רחמים ,וברא אותו .שנאמר ויצר ה' אלהים את
האדם )שם שם ז'(.
ועי' מדרש ילמדנו ]נמצא בחלק א מבתי מדרשות[ )פרשת בראשית אות א( :בראשית ברא
אלהים .למשפטיך עמדו היום וגו' )תהלים קיט צא( .במשפט בראת הכל ,שנאמר בראשית ברא
אלהים .כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו ,בראו במדת הדין .שנאמר בראשית ברא אלהים,
ולא עמד עד ששתף עמו מדת רחמים ,שנאמר ,ביום עשות יי אלהים ארץ ושמים )בראשית ב ד(.
ואף המטר לא ירד עד שמזגו במדת הרחמים ,שנאמר כי לא המטיר ה' אלהים על הארץ .ואף
אדם הראשון לא עמד עד שמזגו במדת הרחמים ,שנאמר ויצר ה' אלהים את האדם.
 5עי' חגיגה )טו ע"א( :בן זומא אמר ,לו צופה הייתי בין מים העליונים למים התחתונים ,ואין
בין זה לזה אלא שלש אצבעות בלבד שנאמר ורוח אלהים ,מרחפת על פני המים כיונה שמרחפת
על בניה ואינה נוגעת.
 6עי' שם )יב ע"א( :ואור ביום ראשון איברי ,והכתיב ויתן אתם אלהים ברקיע השמים ,וכתיב
ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי ,כדרבי אלעזר ,דאמר רבי אלעזר ,אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום
ראשון ,אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו .כיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול ובדור הפלגה
וראה שמעשיהם מקולקלים ,עמד וגנזו מהן .שנאמר וימנע מרשעים אורם .ולמי גנזו ,לצדיקים
לעתיד לבא ,שנאמר וירא אלהים את האור כי טוב ,ואין טוב אלא צדיק ,שנאמר אמרו צדיק כי
טוב .כיון שראה אור שגנזו לצדיקים שמח ,שנאמר אור צדיקים ישמח .כתנאי :אור שברא
הקדוש ברוך הוא ביום ראשון ,אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו ,דברי רבי יעקב.
וחכמים אומרים :הן הן מאורות שנבראו ביום ראשון ,ולא נתלו עד יום רביעי.
עי' ירושלמי ברכות )פרק ח הלכה ו( :אמר רבי ברכיה ,כך דרשו שני גדולי עולם רבי יוחנן
ורבי שמעון בן לקיש ,ויבדל אלהים ,אבדלה ודאי .רבי יהודה בי ר' סימון אמר ,הבדילו לו .ורבנן
אמרין ,הבדילו לצדיקים לעתיד לבוא.
 7עי' שם :משלו משל למה הדבר דומה ,למלך שהיו לו שני איסטרטיגין .זה אומר אני משמש
ביום ,וזה אומר אני משמש ביום .קרא לראשון ואמר לו ,פלוני ,היום יהא תחומך .קרא לשני
ואמר לו ,פלוני ,הלילה יהא תחומך .הדא הוא דכתיב ,ויקרא אלהים לאור יום וגו' ,לאור אמר לו
היום יהא תחומך ,ולחשך אמר לו הלילה יהא תחומך.
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ïåùàø íåéá íéîù åàøáðù ô"òàù ,òé÷øä ÷æçúé .òé÷ø éäé (å) :8äáø úéùàøáá ùøåôî
éãen
Å òÇ (àé åë áåéà) ù"æå .òé÷ø éäé åøîàá ä"á÷ä úøòâî éðùá åùø÷å åéä íéçì ïééãò
úøòâî ãîåòå íîåúùîù íãàë ,åúøòâî åäîúéå éðùáå ,ïåùàø íåé ìë eôôÉ
È åøÀé íÄéîÇ LÈ
9
ïéá åîë òé÷øì íéðåéìòä íéî ïéá ùøôä ùéù ,íéîä òöîàá .íéîä êåúá : åéìò íééàîä
úà íéäìà ùòéå (æ) :10êìî ìù åøîàîá íéåìú íäù úãîì àä ,õøàä ìòù íéîì òé÷øä
ìòî :(áé àë íéøáã) äéÆ
È ðøÀ tÈ öÄ úàÆ äúÈ NÀ òÀ
È å åîë ,åúééùò àéäå åãîò ìò åð÷ú .òé÷øä
11
àì äî éðôîå . øéåàá ïééåìú ïäù éôì ,òé÷øì ìòî àìà øîàð àì òé÷øä ìò .òé÷øì
ìéçúä éøäå ,éùéìù íåé ãò íéîä úëàìî øîâð äéä àìù éôì ,éðù íåéá áåè éë øîàð
íéîä úëàìî äøîâðù éùéìùáå ,åáåèáå åàåìîá åðéà øîâð àìù øáãå ,éðùá äá
øîâì úçà ,(áé é íé÷åñô) íéîòô éðù áåè éë åá ìôë úøçà äëàìî øîâå ìéçúäå
íù ,íéî àù .íéîù òé÷øì íéäìà àø÷éå (ç) :12íåéä úëàìî øîâì úçàå éðùä úëàìî
ìë éðô ìò åéä ïéçåèù .íéîä åå÷é (è) :13íéîù íäî äùòå äæá äæ ïáøòù ,íéîå ùà ,íéî
ãçà íé àìäå .íéîé àø÷ (é) :14íéîéä ìëáù ìåãâä íéä àåä ñåðé÷åàá íåå÷äå ,õøàä

 8עי' בראשית רבה )פ"ג סי' ח( :א"ר יודן ,שבו היה הקב"ה יחידי בעולמו שלא היה בעולמו
אלא הוא .אתיא כר' יוחנן ,ולא אתיא כרבי חנינא :רבי יוחנן אמר ,בשני נבראו המלאכים הה"ד
)תהלים קד( המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח ,וכתיב )שם( עושה
מלאכיו רוחות .רבי חנינא אמר ,בחמישי נבראו מלאכים ,שנאמר ועוף יעופף על הארץ.
 9עי' ירושלמי ברכות )פרק א הלכה א( :מימר עוביו של רקיע מהלך חמש מאות שנה .אמר
רבי בון ,יהי רקיע בתוך המים ,יהי רקיע בתווך .רב אמר ,לחים היו שמים ביום הראשון ,ובשני
קרשו .רב אמר ,יהי רקיע ,יחזק הרקיע ,יקרש הרקיע ,יגלד הרקיע ,ימתח הרקיע .אמר רבי יודה
בן פזי ,יעשה כמין מטלית הרקיע .היך מה דאת אמר ,וירקעו את פחי הזהב וגו' .ועי' עוד
בראשית רבה )פ"ד סי' ב(.
 10עי' בראשית רבה )פרשה ד סי' ג( :רבי פנחס בשם רבי הושעיא אמר ,כחלל שבין הארץ
לרקיע כך יש בין הרקיע למים העליונים .יהי רקיע בתוך המים ,ביניים ובנתיים .א"ר תנחומא,
אנא אמרי טעמא :אילו נאמר ויעש אלהים את הרקיע ,ויבדל בין המים אשר על הרקיע ,הייתי
אומר על גופו של רקיע המים נתונים .וכשהוא אומר ובין המים אשר מעל לרקיע ,הרי המים
העליונים תלוים במאמר .אמר רבי אחא ,כהדין קנדילא ופירותיהם ,אלו מי גשמים.
 11עי' הערה הקודמת ,ועי' מדרש תהילים מזמור יט :אמר רבי פנחס הכהן בר חמא ,ומקרא
מלא הוא ,ויעש אלהים את הרקיע ,ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל
לרקיע )בראשית א ,ז( .אינו אומר אלא אשר מעל לרקיע ,שמים העליונים תלויים באויר.
 12עי' בראשית רבה )פרשה ד סי' ו( :למה אין כתיב בשני כי טוב ,רבי יוחנן תני לה בשם רבי
יוסי ב"ר חלפתא ,שבו נבראת גיהנם .שנא' )ישעיה ל( כי ערוך מאתמול תפתה יום שיש בו
אתמול ואין בו שלשום .רבי חנינא אומר ,שבו נבראת מחלוקת ,שנאמר ויהי מבדיל בין מים
למים .א"ר טביומי אם מחלוקת שהיא לתקונו של עולם ולישובו ,אין בה כי טוב ,מחלוקת שהיא
לערבובו על אחת כמה וכמה .א"ר שמואל ,לפי שלא נגמרה מלאכת המים ,לפיכך כתוב בשלישי
כי טוב שני פעמים ,אחד למלאכת המים וא' למלאכתו של יום .שאלה מטרונה אחת את רבי
יוסי .אמרה לו ,למה אין כתיב בשני כי טוב ,אמר לה אעפ"כ חזר וכללו כולו בסוף ,שנאמר וירא
אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד.
 13עי' שם )סי' ז( :ויקרא אלהים לרקיע שמים רב אמר ,אש ומים ,רבי אבא בר כהנא אמר
משום רב ,נטל הקב"ה אש ומים ופתכן זה בזה ,ומהן נעשו שמים .ד"א ,שמים כתיב שהן שמים,
מעשיהן של בריות :אם זכו ,והגידו שמים צדקו ,ואם לאו ,יגלו שמים עונו .ד"א ,שמים,
שהבריות משתוממים עליהן ,לאמר של מה הן ,של אש הן ,של מים הן ,אתמהא.
 14עי' שם )פרשה ה סי' ב( :אל מקום אחד ,רבי יודן בשם רבי לוי ורבי ברכיה בשם רבי יודן
ב"ר שמעון אומר ,כל העולם כלו מים במים ,ואתה אומר אל מקום אחד ,אתמהא .משל לעשר
נודות נפוחות מונחות בטרקלין .נצרך המלך למקומן ,מה הוא עושה להן ,מתירן ומוציא את רוחן
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(àé) :15àéîôñàá íéä ïî äìåòä âãì åëòá íéä ïî äìåòä âã íòè äîåã åðéà àìà ,àåä
ïåùì äéä àìå ,àùã ïåùì áùò àìå áùò ïåùì àùã àì .áùò àùã õøàä àùãú
,éðåìô áùò àø÷ð åîöòì ãçà ìë ,ïé÷ìåçî ïéàùã éðéîù ,õøàä áéùòú øîåì àø÷îä
úàìîúî àéäùë õøàä úùéáì àåä àùã ïåùìù ,éðåìô àùã øîåì øáãîì ïåùì ïéàå
àùã àø÷ð æ"òì ïåùìá ,íéáùò ùåáì äñëúúå àìîúú .õøàä àùãú :íéàùãá
òåøæì åòøæ åá ìãâéù .òøæ òéøæî :áùò àø÷ð åîöòì ùøåù ìëå ,àéáåáøòá ïìåë õ"éøáøà
àöåúå àìà ,ïë äúùò àì àéäå .éøôä íòèë õòä íòè àäéù .éøô õò :øçà íå÷îá åðîî
åðåò ìò íãà ìì÷úðùë êëéôì ,éøô õòä àìå (áé ÷åñô) éøÄ tÀ äLÉ
Æ åò õòÀ
Å å ['åâå] õøàä
16
çîåö ïìéàä ïäîù ,éøô ìë éðéòøâ ïä .åá åòøæ øùà : äìì÷úðå äðåò ìò àéä íâ äã÷ôð
,ïäééååéöá íéàùãá åäðéîì øîàð àìù ô"òà .'åâå õøàä àöåúå (áé) :17ïúåà ïéòèåðùë
ñ) ïéìåç úèéçùá äãâàá ùøåôîë ,ïîöòá å"÷ åàùðå êë ìò úåðìéàä ååèöðù åòîù
äâéâç) òé÷øá úåìúäì íäéìò äåö éòéáøáå àøáð ïåùàø íåéî .'åâå úøàî éäé (ãé) :18(à"ò
íåéá òá÷ð ãçàå ãçà ìëå ïåùàø íåéá åàøáð õøàå íéîù úåãìåú ìë ïëå ,(à"ò áé
úåáøì õøÆ àÈ äÈ úàÀ
Æ å íäéúåãìåú úåáøì íÄéîÇ MÈ äÇ úàÅ (à ÷åñô) áåúëù àåä ,åéìò øæâðù
,úå÷åðéúá äøëñà ìåôéì äøàî íåé àåäù ìò ,áéúë å"éå øñç .úøàî éäé :19äéúåãìåú

ומסלקן בזוית אחד .כך דרך הקב"ה על מי בראשית ,וסילקן בים אוקיינוס .הה"ד הן יעצור במים
ויבשו וגו' )איוב יב( ודורך על במתי ים )שם ט(.
 15עי' ספרי דברים )עקב פיסקא לט( :רבי יוסי בן המשולם אומר ,מנין אתה אומר שכשם
שנותן מטעמים בארץ כך נותן מטעמים בים ,תלמוד לומר )בראשית א י( ולמקוה המים קרא
ימים ,והלא ים אחד הוא ,שנאמר )שם א ט( יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד .מה
תלמוד לומר ולמקוה המים קרא ימים ,מגיד שלא שוה טעם דג העולה מעכו לטעם דג העולה
מצידון ולא העולה מצידון לעולה מפמייס.
 16עי' ירושלמי כלאים )פרק א הלכה ז( :אם כן למה נתקללה הארץ ,ר' יודן בר שלום אמר ,על
ידי שעברה על גזרותיו של הקב"ה :תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע ,והיא לא עשת ,אלא
ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו .רבי פינחס אמר שמחה בציוויה והוסיפה אילני סרק.
על דעתיה דרבי יודן בר שלום יפה נתקללה הארץ.
ועי' בראשית רבה )פרשה ה סי' ט( :ויאמר אלהים תדשא הארץ .תני בשם ר' נתן ,ג' נכנסו
לדין ,וד' יצאו מחוייבין .ואלו הן :אדם וחוה ונחש נכנסו לדין ,ונתקללה הארץ עמהן .שנאמר
)בראשית ג( ארורה האדמה בעבורך ,שתהא מעלה לך דברים ארורים כגון יתושים וזבובין
ופרעושין .א"ר יצחק מגדלאה ,אף הן יש בהן הנאה ,ולמה נתקללה ,ר"י עי' בראשית רבה
)שמעון( ]שלום[ ור"פ ר"י בר' )שמעון( ]שלום[ אמר ,שעברה על הצווי ,שכך אמר לה הקב"ה,
תדשא הארץ דשא וגו' מה הפרי נאכל אף העץ נאכל ,והיא לא עשתה כן ,אלא ותוצא הארץ דשא
וגו' .הפרי נאכל והעץ אינו נאכל .ר"פ אמר ,אף הוסיפה על הצווי ,סמכה לעשות רצון בוראה ,עץ
עושה פרי ,אפי' אילני סרק עשו פירות .על דעתיה דר' יהודה ב"ר שמעון ניחא ,אלא על דעתיה
דר' פנחס למה נתקללה ,אלא כאינש דאמר יהון לייטין ביזייא דהדין מניק )תרגום :כאדם שאומר
לחבירו ,ארורוים השדים שהניקוהו(.
 17עי' פרקי דרבי אליעזר )פרק ד( :ופתח פתח בגן עדן שממנה נטעו על פני כל הארץ כל מין
עץ אילן עושין פרי למינו ,וכל מין עשב ודשא מהן ,ובהן זרעו .שנ' אשר זרעו בו על הארץ.
 18ז"ל :בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות ,נשאו דשאים קל וחומר בעצמן ,אם רצונו של
הקב"ה בערבוביא ,למה אמר למינהו באילנות ,ועוד ק"ו ,ומה אילנות שאין דרכן לצאת
בערבוביא אמר הקב"ה למינהו ,אנו עאכ"ו ,מיד כל אחד ואחד יצא למינו .פתח שר העולם ואמר
יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו.
 19עי' בראשית רבה )פרשה א סי' יד( :את השמים ,לרבות חמה ולבנה ומזלות .ואת הארץ,
לרבות אילנות ודשאין וגן עדן.
4

חומש רש"י

íåéä ïéá ìéãáäì :20úå÷åðéúá ìåôú àìù äøëñà ìò íéðòúî åéä éòéáøá åðéðùù àåä
åùîù úéùàøá éîé (úùìùá à"ð) úòáùá ìáà ,ïåùàøä øåàä æðâðùî .äìéìä ïéáå
:21[äìéìá äæå íåéá äæ à"ð] äìéìá ïéá íåéá ïéá ãçé (íäéðù) íéðåùàøä êùçäå øåàä
ezçÈ zÅ ìàÇ íÄéîÇ MÈ äÇ úÉåúàÉ îe
Å øîàðù ,íìåòì àåä òø ïîéñ ïé÷åì úåøåàîäùë .úúàì åéäå
22
).íéãòåîìå : úåðòøåôä ïî âåàãì ïéëéøö íúà ïéà ä"á÷ä ïåöø íëúåùòá ,(á é äéîøé
:23äðáìä ãìåîì íéðîð íäå úåãòåîä ìò úååèöäì ìàøùé íéãéúòù ,ãéúòä íù ìò
íéîé ä"ñù óåñì .íéðùå :íìù íåé éøä åéöç äðáìä ùeîLå
Ä íåé éöç äîçä ùeîLÄ .íéîéìå
)ä"ñù àåäå à"ñ) äðù àéäå íúåà íéúøùîä úåìæî á"éá ïëìäî åøîâé (íåé òéáøå à"ñ
åéäå (åè) :24ïåùàøä ïëìäîë ìâìâá ááñì äéðù íòô íéìéçúîå íéøæåçå ,(íåé òéáøå íåé
äèòîúðå ,åàøáð íéåù .íéìåãâä úøàîä (æè) :25íìåòì åøéàéù åùîùé úàæ ãåò .úøåàîì
úàå :26ãçà øúëá åùîúùéù íéëìî éðùì øùôà éà äøîàå äâøè÷ù ìò äðáìä
àäéù .äéç ùôð (ë) :27äúòã ñéôäì äéàáö äáøä äðáìä úà èòéîù éãé ìò .íéáëåëä
 20עי' מסכת סופרים )פרק יז( :ברביעי על התינוקות שלא תעלה בהן אסכרה )וימותו( .דכתיב
)שם( ויאמר אלהים יהי מאורות ,מארת.
ועי' ירושלמי תענית )פ"ד ה"ג( ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים .בשלישי היו מתענין על
יוצאי דרכים :ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים .ברביעי היו מתענין על התינוקות שלא
תעלה אסכרה לתוך פיהם :ויאמר אלהים יהי מאורות ,מארת כתיב .בחמישי היו מתענין על
המעוברות שלא יפילו ועל המיניקות שלא ימותו בניהן :ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש
חיה .תני ,לא היו מתענין לא בערב שבת ולא במוצאי שבת.
 21עי' בראשית רבה )פרשה יא סי' ב( :ר"ש בר יהודה איש כפר עכו אומר משום ר' שמעון אף
על פי שנתקללו המאורות מערב שבת ,אבל לא לקו עד מוצאי שבת.
 22עי' סוכה )כט ע"א( :תנו רבנן בזמן שהחמה לוקה סימן רע לכל העולם כולו .משל למה
הדבר דומה ,למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו והניח פנס לפניהם .כעס עליהם ואמר לעבדו,
טול פנס מפניהם והושיבם בחושך .תניא ,רבי מאיר אומר ,כל זמן שמאורות לוקין סימן רע
לשונאיהם של ישראל וכו' .תנו רבנן ,בזמן שהחמה לוקה ,סימן רע לעובדי כוכבים .לבנה לוקה,
סימן רע לשונאיהם של ישראל ,מפני שישראל מונין ללבנה ,ועובדי כוכבים לחמה .לוקה במזרח,
סימן רע ליושבי מזרח .במערב ,סימן רע ליושבי מערב .באמצע הרקיע ,סימן רע לכל העולם כולו
וכו' ,ובזמן שישראל עושין רצונו של מקום אין מתיראין מכל אלו .שנאמר כה אמר ה' אל דרך
הגויים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו .כי יחתו הגויים ,מהמה עובדי כוכבים יחתו ,ואין
ישראל יחתו.
 23עי' בראשית רבה )פרשה ו סי' א( :ויאמר אלהים יהי מאורות ,ר' יוחנן פתח עשה ירח
למועדים )תהלים קד( ,אמר רבי יוחנן ,לא נברא להאיר אלא גלגל חמה בלבד ,אם כן למה נבראת
לבנה ,למועדים כדי לחדש בחשבונה ראשי חדשים ושנים וכו' .נבראו להאיר שנאמר והיו
למאורות ויתן אותם אלהים ברקיע השמים ,והיו לאותות אלו שבתות ,ולמועדים אלו שלש
רגלים ,ולימים אלו ראשי חדשים ,ולשנים זה קדוש שנים.
 24עי' שם :שים ולשנים זה קדוש שנים .ועי' פסיקתא רבתי )פרשה טו( ושנים )שם( אלו ראשי
השנים.
 25עי' שם :רבי ברכיה בשם רבי סימון אמר ,שניהם נבראו להאיר ,שנאמר והיו למאורות.
 26עי' חולין )ס ע"ב( :רבי שמעון בן פזי רמי ,כתיב ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים,
וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן .אמרה ירח לפני הקב"ה ,רבש"ע ,אפשר לשני מלכים
שישתמשו בכתר אחד ,אמר לה ,לכי ומעטי את עצמך.
 27עי' בראשית רבה )פרשה ו סי' ד( ואת הכוכבים ,א"ר אחא ,משל למלך שהיו לו שני
אפוטרופין ,אחד שולט בעיר ואחד שולט במדינה .אמר המלך ,הואיל ומיעט עצמו זה להיות
שולט בעיר ,גוזר אני עליו בשעה שהוא יוצא תהא כל אוכלוסא יוצאה עמו ,ובשעה שיהא נכנס
תהא בולי ודימוס )פי' חיילות( נכנסת עמו .כך אמר הקב"ה ,הואיל והלבנה הזו מיעטה עצמה
להיות שולטת בלילה ,גוזר אני עליה בשעה שהיא יוצאת שיהו הכוכבים יוצאין עמה .בשעה
שהיא נכנסת יהו הכוכבים נכנסים עמה.
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,íéö÷ùá .íéáåáæ ïåâë ,óåòá .õøù éåø÷ õøàä ïî äåáâ åðéàù éç øáã ìë .õøù :úåéç äá
ìëå íäá àöåéëå èîåçå øáëòå ãìåç ïåâë ,úåéøááå .íéòìåúå íéùåôéçå íéìîð ïåâë
øëæ íàøáù ,åâåæ ïáå ïúéåì àåä äãâà éøáãáå .íéáù íéìåãâ íéâã .íðéðúä (àë) :íéâãä
íìåòä íéé÷úé àì åáøéå åøôé íàù ,àáì ãéúòì íé÷éãöì äçìîå äá÷ðä úà âøäå äá÷ðå
éôì .íúåà êøáéå (áë) :úåéç äá ùéù ùôð .äéç ùôð :28áéúë íðéðúä ,íäéðôá
,29äëøáì åëøöåä úåéçä óàå ,äëøáì åëøöåä íúåà ïéìëåàå íäî ïéãöå íúåà íéøñçîù
,éøô ïåùì .åøô :ììëá àåä äéäé àìù ïëøá àì êëì äìì÷ì ãéúòù ùçðä éðôî àìà
åáøå àáå ,øúåé àìå ãçà ãéìåî ãçà äéä åøô àìà øîà àì íà .åáøå :úåøéô åùò øîåìë
íåéî àøáð ìëäù (ãé ÷åñô) éúùøéôù àåä .õøàä àöåú (ãë) :äáøä ãéìåî ãçàù
íäù ,íéöøù íä .ùîøå :úåéç äá ùéù .äéç ùôð :íàéöåäì àìà åëøöåä àìå ,ïåùàø
õøùå ùîø ïåùì ìë .øëéð ïëåìä ïéàù íéøøâð åìéàë íéàøðå õøàä ìò íéùîåøå íéëåîð
.íãà äùòð (åë) :30ïúîå÷áå ïðå÷éúá íðåéáöá íð÷ú .ùòéå (äë) :ù"éøáåîðå÷ åððåùìá
,åá åàð÷úéå íéëàìîä úåîãá àåä íãàäù éôì ,ïàëî åðãîì ä"á÷ä ìù åúåðúåðò
åðéöî ïëù ,31åìù àéìîôá êìîð àåä íéëìîä úà ïã àåäùëå .íäá êìîð êëéôì
åÉ ðéîé
Ä îÄ åéìÈ òÈ ãîÅ òÉ íÄéîÇ MÈ äÇ àáÈ öÀ ìëÀ
È å åÉ àñÀ kÄ ìòÇ áLÅ éÉ 'ä úàÆ éúé
Ä àÄ øÈ äëéî åì øîàù áàçàá
åìàå úåëæì íéðéîééî åìà àìà ,åéðôì ìàîùå ïéîé ùé éëå ,(èé áë 'à íéëìî) åÉ ìàîÉ OÀ îe
Ä
óà .(ãé ã ìàéðã) àzÈ ìÀ àÅ LÀ ïéLé
Ä cÄ ÷Ç øîà
Ç îe
Å àîÈ
È búÀ tÄ ïéøé
Ä òÄ úøÅ
Ç æâÀ aÄ ïëå .äáåçì íéìéàîùî
éúåîãë ïéà íà ,éúåîãë íéðåéìòá ùé íäì øîà ,úåùø ìèð åìù àéìîôá ïàë
åúøéöéá åäåòééñ àìù éô ìò óà .íãà äùòð :úéùàøá äùòîá äàð÷ ùé éøä íéðåúçúá
ìåãâä àäéù äåðò úãîå õøà êøã ãîììî áåúëä òðîð àì ,úåãøì íéðéîì íå÷î ùéå
åðéã úéá íò øáãî äéäù åðãîì àì ,íãà äùòà áúë íàå .32ïè÷ä ïî úåùø ìèåðå êìîð
 28עי' בבא בתרא )עד ע"ב( :ויברא אלהים את התנינים הגדולים ,הכא תרגימו ארזילי דימא.
ר' יוחנן אמר ,זה לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון ,שנאמר ביום ההוא יפקוד ה' בחרבו
הקשה וגו' .אמר רב יהודה אמר רב ,כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראם ,אף לויתן
נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה בראם ,ואלמלי נזקקין זה לזה מחריבין כל העולם
כולו .מה עשה הקב"ה ,סירס את הזכר והרג הנקבה ,ומלחה לצדיקים לעתיד לבא .שנאמר והרג
את התנין אשר בים.
 29עי' פסיקתא רבתי )פרשה כג( :ברכו ביציאת כל היום שיש בו חסרון ,כתב בו ברכה ואינו
חסר .בחמישי נבראו בו עופות ודגים ובני אדם צדין מהן ואוכלין אותן ,לפיכך כתב בהן ברכה
ואינן חסירים כלום.
 30עי' חולין )ס ע"א( :אמר רבי יהושע בן לוי ,כל מעשה בראשית בקומתן נבראו ,בדעתן
נבראו ,בצביונם נבראו .שנאמר ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ,אל תקרי צבאם אלא צביונם.
 31עי' סנהדרין )לח ע"ב( :כרסוון רמיו ועתיק יומין יתיב .הנך למה לי ,כדרבי יוחנן ,דאמר רבי
יוחנן ,אין הקדוש ברוך הוא עושה דבר אלא אם כן נמלך בפמליא של מעלה .שנאמר בגזירת
עירין פתגמא ובמאמר קדישין שאילתא התינח כולהי עד די כרסוון רמיו .מאי איכא למימר ,אחד
לו ואחד לדוד .דתניא ,אחד לו ואחד לדוד.
ועי' בראשית רבה )פרשה ח סי' ח( :ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו אמר לפניו
רבון העולם מה אתה נותן פתחון פה למינים ,אתמהא ,אמר לו כתוב והרוצה לטעות יטעה ,אמר
לו הקדוש ברוך הוא משה ,האדם הזה שבראתי ,לא גדולים וקטנים אני מעמיד ממנו שאם יבא
הגדול ליטול רשות מן הקטן ממנו והוא אומר מה אני צריך ליטול רשות מן הקטן ממני והן
אומרים לו למוד מבוראך שהוא ברא את העליונים ואת התחתונים ,כיון שבא לבראת את האדם
נמלך במלאכי השרת.
 32עי' שם :רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן אמר ,בשעה שהיה משה כותב את התורה
היה כותב מעשה כל יום ויום .כיון שהגיע לפסוק הזה שנאמר ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו
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:33åàøáéå áúë àìå íãàä úà àøáéå ,åãöá áåúë íéðéîä úáåùúå .åîöò íò àìà
ïåùì äæä ïåùìá ùé .íéä úâãá åãøéå :ìéëùäìå ïéáäì .åðúåîãë :åðìù ñåôãá .åðîìöá
äéçäå íäéðôì ãåøé äùòð äëæ àì ,úåîäááå úåéçá äãåø äëæ ,äãéøé ïåùìå éåãéø
àøáð ìëäù ,åì éåùòä ñåôãá .åîìöá íãàä úà íéäìà àøáéå (æë) :34åá úìùåî
È å øîàðù ,íéãéá àøáð àåäå øîàîá
íúåçá äùòð ,(ä èì÷ íéìäú) 35äëÈ tÆ kÇ éìÇ òÈ úLÆ zÇ
àåä ïëå .(ìòôîòèù à"ìá àåäå ï"éå÷ é"ëáå) õ"éðå÷ ïéøå÷ù íùåø éãé ìò äéåùòä òáèîë
åúåàù êì ùøéô .åúåà àøá íéäìà íìöá :36íúÉ
È åç øîÆ çÉ kÀ êÀ tÅ äÇ úÀ zÄ (ãé çì áåéà) øîåà
úçÇ àÇ çwÄ
Ç iåÇ øîåà àåä ïìäìå .íúà àøá äá÷ðå øëæ :àåä åøöåé ï÷åéã íìö åì ï÷åúîä íìö
êë øçàå äðåùàø äàéøá íéôåöøô éðù åàøáðù äãâà ùøãî ,(àë á) 'åâå åéúÈ òÉ ìÀ vÇ îÄ
ãöéë êì ùøéô àìå éùùá íäéðù åàøáðù êòéãåä ïàë ,àø÷î ìù åèåùôå .37å÷ìç
ùáåë øëæäù êãîìì ,å"éå øñç .äùáëå (çë) :(æ á ïìäì) øçà íå÷îá êì ùøéôå ,ïúééøá
äéøô ìò äååöî ùåáëì åëøãù ùéàäù êãîìì ,ãåòå .úéðàöé àäú àìù äá÷ðä úà

כדמותנו ,אמר לפניו ,רבון העולם ,מה אתה נותן פתחון פה למינים ,אתמהא .אמר לו ,כתוב,
והרוצה לטעות יטעה .אמר לו הקב"ה ,משה ,האדם הזה שבראתי ,לא גדולים וקטנים אני מעמיד
ממנו ,שאם יבא הגדול ליטול רשות מן הקטן ממנו ,והוא אומר מה ,אני צריך ליטול רשות מן
הקטן ממני ,והן אומרים לו למוד מבוראך ,שהוא ברא את העליונים ואת התחתונים .כיון שבא
לבראת את האדם ,נמלך במלאכי השרת .א"ר לוי ,לית הכא מלכו אלא משל ,למלך שהיה מטייל
בפתח פלטין שלו ,וראה בלורין א' מושלכת .אמר מה נעשה בה ,מהן אומרים דימוסיות ,ומהן
אומרים פריבטאות .אמר המלך ,אינדרטין אני עושה אותה ,מי מעכב.
 33עי' שם )סי' ט( :שאלו המינים את רבי שמלאי ,כמה אלהות בראו את העולם .אמר להם,
אני ואתם נשאל לימים הראשונים .הה"ד )דברים ד( כי שאל נא לימים ראשונים למן היום אשר
ברא אלהים אדם .אשר בראו אין כתיב כאן ,אלא אשר ברא .חזרו ושאלו אותו ,אמרו לו מה הוא
דין דכתיב בראשית ברא אלהים ,אמר להם בראו אלהים אין כתיב כאן אלא ברא אלהים .אמר
רבי שמלאי ,בכל מקום שאתה מוצא פתחון פה למינין אתה מוצא תשובה בצדה .חזרו ושאלו
אותו .אמרו לו ,מה הוא דין דכתיב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ,אמר להון קראון מה דבתריה,
ויבראו אלהים את האדם ,בצלמיהם לא נאמר ,אלא ויברא אלהים את האדם בצלמו .וכיון
שיצאו ,אמרו לו תלמידיו ,רבי ,לאלו דחית בקנה .לנו מה את משיב ,אמר להם ,לשעבר אדם
נברא מן האדמה ,חוה נבראת מן האדם .מכאן ואילך ,בצלמנו כדמותנו ,לא איש בלא אשה ,ולא
אשה בלא איש ,ולא שניהם בלא שכינה.
 34עי' שם )סי' יב( :ורדו בדגת הים ,אמר רבי חנינא אם זכה רדו ,ואם לאו ירדו .אמר רבי
יעקב דכפר חנין ,את שהוא בצלמנו כדמותנו ורדו ,את שאינו בצלמנו כדמותנו ירדו .רבי יעקב
דמן כפר חנן אמר ,יבא צלמנו ודמותנו וירדה לשאינו דומה לצלמנו ,כדמותנו ויברך אותם
אלהים.
 35אלפא ביתא דרבי עקיבא )אוצר המדרשים ]אייזנשטיין[( :ומנין שאדם הראשון נברא בכפו
של מקום ,שנאמר וייצר ה' אלקים את האדם ,ונאמר ותשת עלי כפיך )תהלים קלט(.
וכן עי' אבות דרבי נתן )פרק א( :ותשת עלי כפך ,כיון שסרח ,נטל לו הקדוש ברוך הוא אחת
מהן .מכאן לאדם ולמקדש כשנבראו ,בשתי ידיו נבראו .מניין לאדם שנברא בשתי ידיו ,שנאמר
ידיך עשוני ויכוננוני )שם קי"ט ע"ג( .מניין למקדש שנברא בשתי ידיו ,שנאמר מקדש אדני כוננו
ידיך )שמות ט"ו י"ז( וכו'.
 36עי' תוספתא סנהדרין )פ"ח מ"ג( :למה נברא יחידי ,להגיד גדולתו של מלך מלכי המלכים
ברוך הוא ,שבחותם אחד ברא כל העולם כולו ,ומחותם אחד יצאו חותמות הרבה .שנ' תתהפך
כחומר חותם ויתיצבו כמו לבוש.
 37עי' ברכות )סא ע"א( :אמר רבי ירמיה בן אלעזר ,דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא באדם
הראשון ,שנאמר אחור וקדם צרתני .ויבן ה' אלהים את הצלע ,רב ושמואל :חד אמר פרצוף ,וחד
אמר זנב .בשלמא למאן דאמר פרצוף ,היינו דכתיב אחור וקדם צרתני .אלא למאן דאמר זנב ,מאי
אחור וקדם צרתני ,כדרבי אמי ,דאמר רבי אמי ,אחור למעשה בראשית וקדם לפורענות.
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áåúëä íäì äåùä .õøàä úéç ìëìå äìëàì äéäé íëì (ìÎèë) :38äùàä àìå äéáøå
÷øé ìë êà ,øùá ìåëàìå äéøá úéîäì åúùàìå íãàì äùøä àìå ,ìëàîì úåéçå úåîäá
øLÆ àÂ NîÆ øÆ ìkÈ (â è ïìäì) øîàðù ,øùá ïäì øéúä çð éðá åàáùëå ,íìë ãçé åìëàé áùò
.éùùä íåé (àì) :39ìë úà íëì éúúð ïåùàøä íãàì éúøúäù áùò ÷øéë 'åâå éçÇ àeä
íäéìò åìá÷éù úðî ìò íäîò äðúäù øîåì ,úéùàøá äùòî øîâá éùùá 'ä óéñåä
,éùùä íåé ãò íéãîåòå íéåìú íìëù éùùä íåé ,øçà øáã .40äøåú éùîåç äùîç ìàøùé
úéùàøá úøéöé ìë å÷æçúð äøåúä ìàøùé åìá÷ù ïåéñá 'å íåéáù à"ñ) ïåéñá éùù àåä
ïúîì ïëåîä (ïåéñá 'å íåé åúåàù à"äá éùùä íåé åäæå äúò íìåòä àøáð åìéàë áùçðå
:41äøåú
á ÷øô
)êéøö åéòâøå åéúò òãåé åðéàù íãå øùá øîåà ïåòîù 'ø .éòéáùä íåéá íéäìà ìëéå (á
äàøðå äøòùä èåçë åá ñðëð åéòâøå åéúò òãåéù ä"á÷ä ìáà ,ùãå÷ä ìò ìåçî óéñåäì
,äçåðî úàá úáù úàá äçåðî øñç íìåòä äéä äî ,øçà øáã .42íåéá åá äìë åìàë
øîåò íäì ãøé òåáùä úåîé ìëù ,ïîá åëøá .ùã÷éå êøáéå (â) :äëàìîä äøîâðå äúìë
íù ìò áåúë àø÷îäå ,úáùá ììë ãøé àìù ,ïîá åùã÷å ,äðùî íçì éùùáå úìåâìâì
äàùòå ìôë úáùá úåùòì äéåàø äúéäù äëàìîä .úåùòì íéäìà àøá øùà :43ãéúòä
 38עי' בראשית רבה )פרשה ח סי' יב( :ר' אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה ,וכבשוה ,וכבשה
כתיב ,האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה .ר' יוחנן בן ברוקה אומר ,אחד האיש ואחד
האשה ,על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלהים וגו' .וכבשוה ,וכבשה כתיב ,האיש כובש אשתו
שלא תצא לשוק ,שכל אשה שיוצאה לשוק סופה להכשל .מנא לן ,מן דינה ,שנאמר )בראשית לד(
ותצא דינה ,ולבסוף נכשלה .הה"ד )שם( וירא אותה שכם וגו'.
 39עי' סנהדרין )נט ע"ב( :רבי יוסי בר אבין ואיתימא רבי יוסי בר חנינא ,את בריתי הפר,
לרבות בני קטורה .אמר רב יהודה אמר רב ,אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה ,דכתיב לכם
יהיה לאכלה ,ולכל חית הארץ ולא חית הארץ לכם .וכשבאו בני נח התיר להם .שנאמר כירק
עשב נתתי לכם את כל.
 40עי' שבת )פח ע"א( :מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ,ה"א יתירה למה לי ,מלמד
שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם ,אם ישראל מקבלים התורה אתם
מתקיימין ,ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו.
עי' מדרש תנחומא )בראשית פרק א( :יום רביעי ,יום חמישי ,יום הששי .ה"א יתירה למה,
שהרי בכולן לא נאמר אלא יום אחד ,יום שני ,וכן לכולם ,מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה
בראשית ואמר להם ,אם ישראל מקבלים התורה שיש בה ה' ספרים מוטב ,ואם לאו אני מחזיר
אתכם לתוהו ובוהו .וכן בני קרח אמרו נמוגים ארץ וכל יושביה אנכי תכנתי.
 41עי' מדרש חסרות ויתרות )בתי מדרשות חלק ב( :הששי ,אמר הקדוש ברוך הוא ,אם אין
ישראל מקבלים את התורה בששה בחדש ,אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו.
 42עי' בראשית רבה )פרשה י סי' ט( :רבי שאליה לרבי ישמעאל ב"ר יוסי .א"ל ,שמעת מאביך
מהו ויכל אלהים ביום השביעי ,אתמהא ,אלא כזה שהוא מכה בקורנוס על גבי הסדן .הגביהה
מבעוד יום והורידה משתחשך ,אר"ש בן יוחאי ,בשר ודם שאינו יודע לא עתיו ולא רגעיו ולא
שעותיו ,הוא מוסיף מחול על הקודש .אבל הקב"ה ,שהוא יודע רגעיו ועתיו ושעותיו ,נכנס בו
כחוט השערה.
 43עי' שם )פרשה יא סי' ב( :ויברך אלהים את יום השביעי וגו' .רבי ישמעאל אומר ברכו במן,
וקדשו במן .ברכו במן ,שכל ימות השבת היה יורד עומר בערב שבת שני עומרים .וקדשו במן,
שלא ירד בו כל עיקר .רבי נתן אומר ברכו במן וקדשו בברכה .רבי יצחק אמר ,ברכו במן וקדשו
במקושש וברכו בעטיפה .רב הונא אמר ,צריך להחליף .ר' חייא בשם ר"י אמר ,צריך לערב .אבין
בר חסדאי אמר ,צריך לשלשל.
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íéîùä úåãìåú :äìòîì íéøåîàä .äìà (ã) :44(è 'éñ à"éô) ø"áá ùøåôîù åîë éùùá
íàøáäá ,øçà øáã .45ïåùàøá åàøáð íìåëù êãîìì .'ä úåùò íåéá íàøáäá õøàäå
øöé íùä ìù åììä úåéúåà 'áá ,(ã åë äéòùé) íéîÄ ìÉ
È åò øeö 'ä déÈaÀ øîàðù ,íàøá 'äá
úåàøì äèîì íéòùøä åãøéù æîø à"äá àøáð äæä íìåòäù ïàë êãîìå .íéîìåò éðù
åîë æîø ,à"ñ) .46íù êøã úãøì äèîì äçåúôå äéããö ìëî äîåúñù úàæ à"äë ,úçù
øîåì ã"åéá àøáð àáä íìåòå .äáåùúá íéáùì çåúô íìåòä êë äèîì äçåúô à"äù
ìë .õøàá äéäé íøè (ä) :(úåéúåàá äðè÷ àéäù 'é åîë íéèòåî ïîæ åúåàáù íé÷éãöù
øîàé øùàë íéøèä øîåì ìòôð åðéàå ,íãå÷ ïåùì åðéàå ,àåä àì ãò ïåùì àø÷îáù íøè
äæ óàå .ïåàøú àì ïééãò ,(ì è úåîù) ïeàøé
À zÄ íøÆ èÆ ékÄ øçà ãåòå .çéëåî äæå ,íéã÷ä
ìëå :íãà àøáðù íãå÷ éùùá íìåòä úàéøá äøîâðùë õøàá äéä àì ïééãò ,ùøôú
çúô ìò àìà ,åàöé àì ,àöåúå áåúëù éùéìùáå .çîö àì ïééãò .çîöé íøè äãùä áùò
ïéà íãàù éôì ,øéèîä àì íòè äîå .øéèîä àì éë ,äîìå .47éùù íåé ãò åãîò ò÷ø÷ä
íìåòì êøåö íäù òãéå íãà àáùëå ,íéîùâ ìù ïúáåèá øéëî ïéàå äîãàä úà ãåáòì
àåäù íéäìà ,åîù àåä 'ä .íéäìà 'ä :48íéàùãäå úåðìéàä åçîöå åãøéå íäéìò ììôúä
.äìòé ãàå (å) :íéäìà àåäù 'ä ,åèåùô éôì íå÷î ìëá äæ ùåøéô ïëå .ìë ìò èéìùå èôåù
äæ ìáâë íãà àøáðå ,øôòä úåøùì íéððò ä÷ùäå íåäúä äìòä íãà ìù åúééøá ïéðòì
,úåøéöé éúù .øöééå (æ) :49øöééå ë"çàå ä÷ùäå ïàë óà ,äñéòä úà ùì ë"çàå íéî ïúåðù
 44ז"ל :אמר רבי בנייא אשר ברא אלהים ועשה אין כתיב כאן אלא אשר ברא אלהים לעשות
כל מה שהיה הקב"ה עתיד לבראות בז' הקדים וברא אותו בו'.
 45עי' בראשית רבה )פרשה יב סי' ד( :רבי יהודה ורבי נחמיה .רבי יהודה אומר ויכלו השמים
והארץ בזמנן וכל צבאם בזמנן .א"ל רבי נחמיה ,והא כתיב אלה תולדות השמים והארץ בהבראם,
מלמד שבו ביום נבראו ,בו ביום הוציאו תולדות .אמר לו ,והכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום אחד,
יום שני ,יום שלישי ,יום רביעי ,יום חמישי ,יום ששי ,אמר לו רבי נחמיה ,כמלקטי תאנים הן ,כל
אחד ואחד הופיע בזמנו .ר' ברכיה על הדא דר' נחמיה אמר ,ותוצא הארץ דבר שהיה פקוד בידיה.
 46עי' מנחות )כט ע"ב( אם העולם הבא ביו"ד והעולם הזה בה"י ,אם העולם הזה ביו"ד
והעולם הבא בה"י ,כשהוא אומר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ,אל תקרי בהבראם אלא
בה"י בראם ]הוי אומר העולם הזה בה"י והעולם הבא ביו"ד[ .ומפני מה נברא העולם הזה בה"י,
מפני שדומה לאכסדרה ,שכל הרוצה לצאת יצא .ומ"ט תליא כרעיה ,דאי הדר בתשובה מעיילי
ליה .וליעייל בהך ,לא מסתייעא מילתא.
 47עי' חולין )ס ע"ב( :רב אסי רמי כתיב ותוצא הארץ דשא בתלת בשבתא וכתיב וכל שיח
השדה טרם יהיה בארץ במעלי שבתא מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקע עד שבא אדם
הראשון ובקש עליהם רחמים וירדו גשמים וצמחו ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים
רב נחמן בר פפא הויא ליה ההיא גינתא שדי ביה ביזרני ולא צמח בעא רחמי אתא מיטרא וצמח
אמר היינו דרב אסי.
ועי' בראשית רבה )פרשה יג סי' א( :וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ .הכא את אמר וכל שיח
השדה ,ולהלן את אמר ויצמח ה' אלהים מן האדמה .א"ר חנינא ,להלן לגן עדן ,וכאן לישובו של
עולם .תני ר' חייא ,אלו ואלו לא צמחו עד שירדו עליהם גשמים.
 48עי' הערה הקודמת.
 49עי' בראשית רבה )פרשה יד סי' א( :וייצר ה' אלהים .כתיב )משלי כט( מלך במשפט יעמיד
ארץ וגו' .מלך ,זה מלכי המלכים הקב"ה ,במשפט יעמיד ארץ ,שברא את העולם בדין ,שנאמר
בראשית ברא אלהים )שם( .ואיש תרומות יהרסנה ,זה אדם הראשון ,שהיה גמר חלתו של עולם.
ונקראת חלה תרומה ,שנאמר )במדבר טו( ראשית עריסותיכם ,וגו' .א"ר יוסי בן קצרתה ,כאשה
הזאת שהיא משקשקת עיסתה במים ,ומגבהת חלתה מבנתיים .כך בתחלה ואד יעלה מן הארץ
וגו' ,ואחר כך וייצר ה' אלהים וגו' .ועי' שמות רבה )פרשה ל סי' יג( :ואיש תרומות יהרסנה ,זה
אדם .מה דרכה של אשה בשעה שהיא מבקשת להפריש חלתה ,מגבלת את הקמח ואח"כ נוטלת
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áúëð àì ,ïéãì úãîåò äðéàù äîäáá ìáà .íéúîä úééçúì äøéöéå äæä íìåòì äøéöé
ìëáù ,úåçåø òáøàî äîãàä ìëî åøôò øáö .äîãàä ïî øôò :50ï"éãåé éðù äúøéöéá
çaÀ
Ç æîÄ åá øîàðù íå÷îî åøôò ìèð ,øçà øáã .51äøåá÷ì åúèìå÷ àäú íù úåîéù íå÷î
åàùò .åéôàá çôéå :52ãåîòì ìëåéå äøôë åì àäú éàåìä ,(àë ë úåîù) élÄ äNÂ
Æ òzÇ äîÈ ãÈ àÂ
ïåùàø íåéáù éôì .íéðåéìòä ïî äîùðå íéðåúçúä ïî óåâ ,íéðåéìòä ïîå íéðåúçúä ïî
.íéðåúçúì äùáéä äàøú éùéìùá .íéðåéìòì òé÷ø àøá éðùá .õøàå íéîù åàøáð
úåàøáì éùùá ÷÷æåä .íéðåúçúì íéîä åöøùé éùéîçá .íéðåéìòì úåøåàî àøá éòéáøá
åìà ìò íéáø åìà åéäéù ,úéùàøá äùòîá äàð÷ ùé åàì íàå ,íéðåúçúáå íéðåéìòá åá
ìù åæ êà ,(èé ÷åñô) äÈéçÇ ùôð åàø÷ð äéçå äîäá óà .äéç ùôðì :53ãçà íåé úàéøáá
íàå .54ïâä úà òèð ïãò ìù åçøæîá .íã÷î (ç) :øåáãå äòã åá óñåúðù ïìåëáù äéç íãà
'ø ìù àúééøáá éúéàø .'åâå íãÈ àÈ äÈ úàÆ 'åâå àøÈ áÄ
À éåÇ (æë à ìéòì) øîàð øáë éøä ,øîàú
åéøçàìù ììë ,ïäî úçà åæå úùøãð äøåúäù úåãî á"ìî éìéìâä éñåé 'ø ìù åðá øæòéìà
íúñå ïëéäî åúàéøá íúñ ,ììë åäæ 'åâå íãàä úà àøáéå ,ïåùàø ìù åèøô àåä äùòî
ïãÆ òÅ ïÇâaÀ eäçé
Å ðÇ
Ä éåÇ ,(è ÷åñô) ïãò ïâ åì çîÇ öÇ
À éåÇ ,(æ á) 'åâå íéäÄ ìÉ àÆ 'ä øöéÄ
Æ éåÇ ùøéôå øæç ,åéùòî
חלה ,כך עשה האלהים ,גבל את העולם ,ואח"כ נטל אדם .שנאמר )בראשית ב( ואד יעלה מן
הארץ ,ואח"כ וייצר .כיון שחטא ,א"ל האלהים )שם ג( ארורה האדמה בעבורך .לכך נאמר ואיש.
 50תנחומא )תזריע סי' א( :אמר רבי יוחנן ,כתיב בו באדם הראשון שתי יצירות ,שני יודי"ן.
שנאמר וייצר ה' אלקים את האדם :יצירה אחת בעולם הזה ,ויצירה אחת לעולם הבא .אבל
הבהמה והחיה והעוף יצירה אחת כתיב בהן ,ביו"ד אחת ,דכתיב ויצר ה' אלקים מן האדמה כל
חית השדה.
ועי' ברכות )סא ע"א( :דרש רב נחמן בר רב חסדא ,מאי דכתיב וייצר ה' אלהים את האדם
בשני יודי"ן ,שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא ,אחד יצר טוב ואחד יצר רע .מתקיף לה רב נחמן
בר יצחק .אלא מעתה בהמה דלא כתיב בה וייצר לית לה יצרא ,והא קא חזינן דמזקא ונשכא
ובעטא ,אלא כדרבי שמעון בן פזי ,דאמר רבי שמעון בן פזי ,אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי .אי נמי,
כדרבי ירמיה בן אלעזר ,דאמר רבי ירמיה בן אלעזר :דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא באדם
הראשון ,שנאמר אחור וקדם צרתני.
 51עי' תנחומא )פקודי סי' ג( :כשרצה הקדוש ברוך הוא לעשות האדם וכו' ,התחיל מקבץ את
גופו של אדם הראשון מארבע רוחות העולם ,כדי שלא תאמר הארץ אין עפר גופך משלי ,אם
לוקח ממזרח ויפטר במערב ,כדי שלא תאמר ארץ מערב אין עפר גופך משלי ,לא אקבלך ,ולפיכך
נטלו מארבע רוחות העולם כדי שבכל מקום שיפטר שיקבלו הארץ .כמו שנאמר )בראשית ג( כי
עפר אתה.
 52עי' נזיר )לה ע"ב( :תני ,בר קפרא אומר ,או בקבר או ברקב ,אמר רבי יודה בן פזי ,מלא
תרווד אחד נטל הקב"ה ממקום המזבח וברא בו אדם הראשון .אמר ,הלואי ייברא ממקום
המזבח ,ותהא לו עמידה .הדא הוא דכתיב )בראשית ב( וייצר יי' אלהים את האדם עפר מן
האדמה ,וכתיב )שמות כ( מזבח אדמה תעשה לי .מה אדמה שנאמר להלן מזבח ,אף כאן מזבח.
 53עי' בראשית רבה )פרשה יב סי' ח( :כל מה שאתה רואה תולדות שמים וארץ הן ,שנאמר
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ .בשני ברא מן העליונים ,שנא' ויאמר אלהים יהי
רקיע ,בשלישי ברא מן התחתונים ,ויאמר אלהים תדשא הארץ .ברביעי ברא מן העליונים ,ויאמר
אלהים יהי מאורות .בחמישי ברא מן התחתונים ,ויאמר אלהים ישרצו המים .בששי בא לבראות
את אדם .אמר ,אם אני בורא אותו מן העליונים ,עכשיו העליונים רבים על התחתונים בריה
אחת ,ואין שלום בעולם .ואם אני בורא אותו מן התחתונים ,עכשיו התחתונים רבים על
העליונים בריה אחת ,ואין שלום בעולם .אלא הרי אני בורא אותו מן העליונים ומן התחתונים
בשביל שלום .הה"ד ,וייצר ה' אלהים את האדם וגו' עפר מן האדמה מן התחתונים ,ויפח באפיו
נשמת חיים ,מן העליונים .דאמר רבי שמעון בן לקיש ,המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו,
המשל זה גבריאל ,ופחד זה מיכאל.
 54עי' שם )פרשה כא סי' ט( :מקדם ,רב אמר בכל מקום רוח מזרחית קולטת.
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àìà åðéàå øçà äùòî àåäù øåáñ òîåùä ,(àë ÷åñô) äîÈ ãÅ øÀ zÇ åéìò ìtÇ
)Å éåÇ ,(åè ÷åñô
úÇiçÇ ìkÈ äîÈ ãÈ àÂ äÈ ïîÄ 'åâå 'ä øöÄ
Æ iåÇ (èé ÷åñô) áúëå øæç ,äîäáä ìöà ïëå .ïåùàø ìù åèøô
(è) :÷÷øä ïî åàøáðù úåôåòä ìò ãîììå ,íù úåø÷ì íãàä ìà àáéå ùøôì éãë ,äãÆ OÈ äÇ
øäð ñåìéð àåä .ïåùéô (àé) :55ïâä òöîàá .ïâä êåúá :øáãî áåúëä ïâä ïéðòì .çîöéå
eLôe
È åîë ,ïåùéô àø÷ð õøàä úà ïé÷ùîå ïéìåòå ïéëøáúî åéîéîù íù ìòå ,56íéøöî
èé äéòùé) íéøöî ìöà øîàðù ïúùô ìãâî àåäù ïåùéô ,øçà øáã .(ç à ÷å÷áç) åéLÈ øÈ tÈ
çÇbéÄ éëÀ
Ä å åîë ,ãàî äìåãâ åúééîäå äîåäå êìåä äéäù .ïåçéâ (âé) :57íézÄ LÀ ôÄ éãÅ áÀ òÉ eLáe
É (è
):(á"ò èð úåëøá) ïéì÷å ïéãç åéîéîù .ì÷ãç (ãé) :äîåäå êìåäå çâðîù ,(çë àë úåîù
áúëå ,åéä àì ïééãò .øåùàå ùåë :58íãàä úà ïéøáîå (íù) ïéáøå ïéøô åéîéîù .úøô
,íìë ìò áåùçä .úøô àåä :øåùà ìù äçøæîì .øåùà úîã÷ :59ãéúòä íù ìò àø÷îä
áåè àì (çé) :60ñðëéì åäúôå íéàð íéøáãá åç÷ì .ç÷éå (åè) :ìàøùé õøà íù ìò øëæðä
íéðåúçúá äæå ,âåæ åì ïéàå íéðåéìòá ãéçé ä"á÷ä ,ïä úåéåùø éúù åøîàé àìù .'åâå úåéä
àéä .äîãàä ïî 'åâå øöéå (èé) :61íçìäì åãâðë äëæ àì ,øæò äëæ .åãâðë øæò :âåæ åì ïéàå
àá àìà ,'åâå õøàä úéç úà íéäìà ùòéå (äë à) äìòîì äøåîàä äééùò àéä ,äøéöé
øîàù éôì äùáéå íéî äá ùéù ,æ"òìá à"ìáéøâ ÷÷ø ,åàøáð ÷÷øä ïî úåôåòäù ùøéôå
ïúøéöé úòùáù ,ïàë êãîì ãåòå .åàøáð äîãàä ïî øîà ïàëå ,åàøáð íéîä ïîù äìòîì
éåãéø ïåùì åæ äøéöé ,äãâà éøáãáå .62íù íäì úåø÷ì íãàä ìà íàéáä íåéá åá ãéî
àø÷é øùà ìëå :63íãà ìù åãé úçú ïùáëù ,(èé ë íéøáã) øéòÄ ìàÆ øeöúÈ ékÄ åîë ,ùåáëå
åîù àåä ,íù íãàä åì àø÷é øùà äéç ùôð ìë ,åäùøôå åäñøñ .'åâå äéç ùôð íãàä åì
 55עי' זהר )בראשית לה ע"א( :עץ החיים במציעות דגנתא ממש.
 56עי' זהר )חיי שרה קכה ע"א( :שם האחד פישון ,מאי שם האחד פישון ,המיוחד מכלם פישון,
והוא הנופל בארץ מצרים ,ולפיכך היתה חכמת )לישראל( מצרים יותר מכל העולם.
 57עי' בראשית רבה )פרשה טז סי' ב( :שם האחד פישון ,שהוא מגדל פשתן ,ומימיו מהלכין
בשופי.
 58עי' שם )סי' ג( :פרת ,שפרה ורבה עד שעוברין אותו בספינות .פרת ,שמימיו פרין ורבין.
פרת ,שמפרש והולך עד שכלה במגריפה כבר ,שמימיו כלין כבר ,שפירותיו גסין ואינן יורדין
בכברה.
 59עי' שם :ושם הנהר השני גיחון וגו' עדיין לא עמד כוש ,והוא אומר את כל ארץ כוש,
אתמהא ,אלא מגיד מראשית אחרית.
 60עי' שם )סי' ד( :ויקח ה' אלהים את האדם וגו' רבי יהודה ורבי נחמיה .רבי יהודה אומר,
עילה אותו .היך מה דאת אמר ולקחום עמים והביאום וגו' .רבי נחמיה אמר ,פיתה אותו .היך מה
דאת אמר קחו עמכם דברים ושובו אל ה' וגו' )הושע יד(.
 61עי' יבמות )סג ע"א( :אמר רבי אלעזר ,מאי דכתיב אעשה לו עזר כנגדו ,זכה עוזרתו ,לא
זכה כנגדו .ואיכא דאמרי ר' אלעזר רמי ,כתיב כנגדו וקרינן כניגדו ,זכה כנגדו ,לא זכה מנגדתו.
אשכחיה רבי יוסי לאליהו .אמר ליה ,כתיב אעשה לו עזר ,במה אשה עוזרתו לאדם ,אמר ליה
אדם מביא חיטין ,חיטין כוסס ,פשתן ,פשתן לובש ,לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו.
 62עי' חולין )כז ע"ב( :ועוד שאלו ,כתוב אחד אומר ,ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה
ועוף יעופף ,אלמא ממיא איברו ,וכתיב ויצר ה' אלהים מן האדמה ,כל חית השדה ,ואת כל עוף
השמים ,אלמא מארעא איברו ,אמר לו ,מן הרקק נבראו ,ראה תלמידיו מסתכלים זה בזה ,אמר
להם ,קשה בעיניכם שדחיתי את אויבי בקש ,מן המים נבראו .ולמה הביאן אל האדם לקרות להן
שם.
 63עי' בראשית רבה )פרשה יז סי' ד( :ויצר ה' אלהים מן האדמה .בעון קומי רבי יוחנן בן זכאי,
כתיב ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה ,ומה ת"ל ויצר ה' אלהים מן האדמה כל חית
השדה ,אמר להן להלן לבריאה וכאן לכבוש.
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ìë åéðôì ïàéáä ïàéáäùë .äîãøú íéäìà 'ä ìôéå .øæò àöî àì íãàìå (àëÎë) :64íìåòì
,åéøèñî .åéúåòìöî :65ìôéå ãéî ,âåæ ïá ïéà éìå âåæ ïá ùé íìëì øîà ,äá÷ðå øëæ ïéîå ïéî
À åîë
:67êúçä íå÷î .øâñéå :66åàøáð íéôåöøô éðù åøîàù åäæ .(ë åë úåîù) ïkÈ LÀ nÄ äÇ òìÇ öÆ ìe
68
,ïéðáë .ïáéå (áë) : åéìò äæáúúå úàøáð åðîîù øùáä úëéúç äàøé àìù .ç÷éå ïùééå
øö÷å äèîìî áçø àåäù íéèç ìù øöåàë ,ãìåä ìá÷ì äìòîìî äøö÷å äèîìî äáçø
NòÇ
Ç iåÇ åîë ,äùà úåéäì .äùàì òìöä úà ïáéå :69åéúåøé÷ ìò åàùî ãéáëé àìù ,äìòîìî
ìë ìò íãà àáù ãîìî .íòôä úàæ (âë) :ãåôà úåéäì ,(æë ç íéèôåù) ãÉåôàÅ ìÀ ïÉåòãÀ âÄ åÉ úåÉ à
éë äùà àø÷é úàæì :(à"ò âñ úåîáé) äåç ìò àáù ãò åúòã äøø÷úð àìå ,äéçå äîäá
áæòé ïë ìò (ãë) :70ùãå÷ä ïåùìá íìåòä àøáðù ïàëî ,ïåùì ìò ìôåð ïåùì .'åâå ùéàî
éãé ìò øöåð ãìåä .ãçà øùáì :71úåéøòä çð éðá ìò øåñàì ,ïë úøîåà ùãå÷ä çåø .ùéà
 64אלפא ביתא דרבי עקיבא )אוצר המדרשים ]אייזנשטיין[( :ויאמר ה' אליו מי שם פה לאדם
)שמות ד'( ,אני הוא ששמתי פה ולשון לאדה"ר ,שהפקדתיו על כל באי עולם כפקיד ,להפקיד כל
בריות שבעולם ,ולקרוא כל אחד ואחד בשמו ,ולשום שמות לכל בריה ובריה .שנאמר וכל אשר
יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו.
 65עי' בראשית רבה )פרשה יז סי' ד( :חזר והעבירן לפניו זוגות ,אמר לכל יש בן זוג ,ולי אין בן
זוג ,ולאדם לא מצא עזר כנגדו ,אתמהא .ולמה לא בראה לו תחלה ,אלא צפה הקב"ה שהוא עתיד
לקרות עליה תגר ,לפיכך לא בראה לו עד שתבעה בפיו .כיון שתבעה ,מיד ויפל ה' אלהים תרדמה
וגו'.
66
עי' שם )פרשה ח סי' א( :אדם הראשון אנדרוגינוס בראו ,הדא הוא דכתיב זכר ונקבה
בראם .א"ר שמואל בר נחמן בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון ,דיו פרצופים בראו ,ונסרו
ועשאו גביים ,גב לכאן וגב לכאן .איתיבון ליה ,והכתיב ויקח אחת מצלעותיו ,אמר להון ,מתרין
סטרוהי .היך מה דאת אמר ,ולצלע המשכן דמתרגמינן ולסטר משכנא וגו' )שמות כו( .וכן עי'
עירובין )יח ע"א( :אמר רבי ירמיה בן אלעזר ,דיו פרצוף פנים היה לו לאדם הראשון ,שנאמר
אחור וקדם צרתני .כתיב ויבן ה' אלהים את הצלע וגו' ,רב ושמואל :חד אמר ,פרצוף ,וחד אמר,
זנב.
67
עי' ברכות )סא ע"א( :בשלמא למאן דאמר פרצוף ,היינו דכתיב ויסגור בשר תחתנה אלא
למאן דאמר זנב מאי ויסגר בשר תחתנה אמר רבי ירמיה ואיתימא רב זביד ואיתימא רב נחמן בר
יצחק לא נצרכה אלא למקום חתך.
 68עי' סנהדרין )לט ע"א( :אמר ליה כופר לרבן גמליאל ,אלהיכם גנב הוא ,דכתיב ויפל ה'
אלקים תרדמה על האדם ויישן .אמרה ליה ברתיה ,שבקיה ,דאנא מהדרנא ליה .אמרה ליה ,תנו
לי דוכוס אחד .אמר לה ,למה ליך .ליסטין באו עלינו הלילה ,ונטלו ממנו קיתון של כסף ,והניחו
לנו קיתון של זהב .אמר לה ,ולוואי שיבא עלינו בכל יום .ולא יפה היה לו לאדם הראשון ,שנטלו
ממנו צלע אחת ונתנו לו שפחה לשמשו ,אמר לה ,הכי קאמינא ,אלא לשקליה בהדיא .אמרה ליה,
אייתו לי אומצא דבישרא .אייתו לה ,אותבה תותי בחשא .אפיקתה ,אמרה ליה ,אכול מהאי .אמר
לה ,מאיסא לי .אמרה ליה ,ואדם הראשון נמי ,אי הות שקילה בהדיא ,הוה מאיסא ליה .אמר ליה
כופר לרבן גמליאל ,ידענא אלהייכו מאי קא עביד.
 69עי' עירובין )יח ע"א( :ויבן ה' אלהים ,אמר רב חסדא ואמרי לה במתניתא תנא ,מלמד
שבנאה הקדוש ברוך הוא לחוה כבניין אוצר ,מה אוצר זה רחב מלמטה וקצר מלמעלה כדי לקבל
את הפירות ,אף האשה רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה כדי לקבל את הולד.
 70עי' בראשית רבה )פרשה יח סי' ד( :לזאת יקרא אשה ,כי מאיש לוקחה זאת .מכאן שניתנה
התורה בלשון הקודש .רבי פנחס ורבי חלקיה בשם רבי סימון אמרי ,כשם שניתנה תורה בלשון
הקודש ,כך נברא העולם בלשון הקודש .שמעת מימיך אומר גיני גיניא ,אנתרופי אנתרופא ,גברא
גברתא ,אלא איש ואשה למה ,שהלשון הזה נופל על הלשון הזה.
 71סנהדרין )נח ע"א ,עיי"ש כל הסוגיא( :על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ,רבי אליעזר
אומר ,אביו ,אחות אביו .אמו ,אחות אמו .רבי עקיבא אומר ,אביו ,אשת אביו .אמו ,אמו ממש.
ודבק ,ולא בזכר .באשתו ,ולא באשת חבירו .והיו לבשר אחד ,מי שנעשים בשר אחד ,יצאו בהמה
וחיה שאין נעשין בשר אחד.
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úåòéðö êøã íéòãåé åéä àìù .åùùåáúé àìå (äë) :72ãçà íøùá äùòð íùå ,íäéðù
åìëà ãò òøä øöé åá ïúð àì ,úåîù úåø÷ì äòã åá äðúðù ô"òàå .òøì áåè ïéá ïéçáäì
:òøì áåè ïéá äî òãéå òøä øöé åá ñðëðå õòä ïî
â ÷øô
øÉåò úÉåðúÀ kÈ åÉ zLÀ àÄ ìe
À íãÈ àÈ ìÈ NòÇ
)Ç éåÇ êåîñì åì äéä ,ïàëì äæ ïéðò äî .íåøò äéä ùçðäå (à
íéîåøò íúåà äàø ,íäéìò ùçðä õô÷ äáñ åæéàî êãîìì àìà à,(àë ÷åñô) íLé
Å aÄ ìÇ
À éåÇ
73
,åúìôî äúéä åúìåãâå åúîøò éôì .ìëî íåøò : äì äåàúðå ìë ïéòì ùéîùúá íé÷åñòå
ô"òàå .'åâå ìëî åìëàú àì íëì øîà àîù .'åâå øîà éë óà :74ìëî øåøà ìëî íåøò
åúåàá øáãì àáéå åðáéùúù éãë íéøáã äéìò äáøä ,úåøéô øàùî íéìëåà íúåà äàøù
(å ì éìùî) øîàðù àåä ,ïåòøâ éãéì äàá êëéôì ,éååéöä ìò äôéñåä .åá åòâú àìå (â) :õòä
ïéàù íùë ,äì øîà .åá äòâðù ãò äôçã .ïåúåîú úåî àì (ã) :75åéøÈ áÈ cÀ ìòÇ óÀ ñÉ
Æ åz ìàÇ
76
ïî ,åúåðîåà éðá úà àðåù ïîåà ìë .òãåé éë (ä) : äìéëàá äúéî ïéà êë äòéâðá äúéî
 72עי' שם :והיו לבשר אחד מי שנעשים בשר אחד יצאו בהמה וחיה שאין נעשין בשר אחד.
ועי' ירושלמי )קידושין פ"א מ"א( ר' לעזר בשם רבי חנינה בן נח שבא על אשתו שלא כדרכה
נהרג מה טעם )בראשית ב( ודבק באשתו והיו לבשר אחד ממקום ששניהן עושין בשר אחד.
 73עי' בראשית רבה )פרשה יח סי' ו( :והנחש היה ערום .לא היה צריך קרא לומר אלא ויעש
ה' אלהים לאדם ולאשתו וגו' ,אמר ר' יהושע בן קרחה ,להודיעך מאי זו חטייה קפץ עליהם אותו
הרשע ,מתוך שראה אותן מתעסקין בדרך ארץ ונתאוה לה .אמר רבי יעקב דכפר חנין ,שלא
להפסיק בפרשתו של נחש.
 74עי' שם )פרשה יט סי' א( :רבה תני בשם רבי מאיר ,לפי גדולתו של נחש היה מפלתו ,ערום
מכל  -ארור מכל .רבי הושעיא רבה אמר ,דקרטים היה עומד כקנה ,ורגלים היו לו .רבי ירמיה בן
אלעזר אמר ,אפיקורס היה .רבי שמעון בן אלעזר אמר ,כגמל היה .טובה גדולה חסר העולם,
שאלמלא כן היה אדם משלח פרגמטיא בידו ,והיה הולך ובא.
 75עי' אבות דרבי נתן )פרק א( :הרי הוא אומר ,ויצו ה' אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן
אכול תאכל ,ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו ,כי ביום אכלך ממנו מות תמות )בראשית ב'
י"ז( ,לא רצה אדם הראשון לומר לחוה כדרך שא"ל הקדוש ברוך הוא ,אלא כך אמר לה ,ומפרי
העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ,ולא תגעו בו פן תמותון )שם ג' ג'( .באותה
שעה היה נחש הרשע נוטל עצה בלבו ,אמר הואיל ואיני יכול להכשיל את האדם ,אלך ואכשיל
את חוה .הלך וישב אצלה ,והרבה שיחה עמה .אמר לה ,אם לנגיעה את אומרת צוה עלינו הקדוש
ברוך הוא ,הריני נוגע בו ואיני מת .אף את ,אם תגעי בו אי את מתה .מה עשה הנחש הרשע
באותה שעה ,עמד ונגע באילן בידיו וברגליו ,והרתיעו עד שנשרו פירותיו לארץ .ויש אומרים לא
נגע בו כל עיקר ,אלא כיון שראהו אותו אילן ,היה צווח עליו ואמר לו ,רשע רשע ,אל תיגע בי.
שנאמר אל תבואני רגל גאוה ויד רשעים אל תנדני )תהלים ל"ו י"ב( .וכו' ושוב אמר לה אם
לאכילה את אומרת צוה עלינו הקדוש ברוך הוא ,הריני אוכל ממנו ואיני מת ,ואף את תאכלי
]ממנו[ ואי את מתה .מה אמרה חוה בדעתה ,כל הדברים שפקדני רבי מתחלה שקר הם .וכו' מיד
נטלה ואכלה ונתנה לאדם ואכל .שנאמר ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים
]וגו'[ )בראשית ג' ו'( .וכו' מי גרם לנגיעה זו ,סייג שסג אדם הראשון לדבריו .מכאן אמרו ,אם סג
אדם לדבריו ,אין יכול לעמוד בדבריו .מכאן אמרו ,אל יוסיף אדם על דברים ששומע .ר' יוסי
אומר ,טוב עשרה טפחים ועומד ממאה אמה ונופל.ועי' בראשית רבה )פרשה יט סי' ג( :ומפרי
העץ אשר בתוך הגן וגו' ולא תגעו בו ,הה"ד אל תוסף על דבריו ,פן יוכיח בך ונכזבת )משלי ל(.
תני ר' חייא ,שלא תעשה את הגדר יותר מן העיקר ,שלא יפול ויקצץ הנטיעות .כך אמר הקב"ה,
כי ביום אכלך ממנו וגו' .והיא לא אמרה כן ,אלא אמר אלהים לא תאכלו ממנו ,ולא תגעו בו .כיון
שראה אותה עוברת לפני העץ ,נטלה ,ודחפה עליו .אמר לה ,הא לא מיתת ,כמה דלא מיתת
במקרביה ,כן לא מיתת במיכליה.
 76עי' הערה קודמת.
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äúàø .äùàä àøúå (å) :78úåîìåò éøöåé .íéäìàë íúééäå :77íìåòä úà àøáå ìëà õòä
àåä äåàú éëå :íéäìàë úåéäì .õòä áåè éë :79åúðéîàäå äì åàðäå ùçð ìù åéøáã
áåè éòãåé äì øîàù åîë .ìéëùäì õòä ãîçðå :80íëéðéò åç÷ôðå äì øîàù åîë .íéðéòì
äîäá úåáøì .íâ :81úøçà àùéå àåä äéçéå àéä úåîú àìù .äùéàì íâ ïúúå :òøå
àø÷îä óåñå ,ùîî äéàø ïéðòì àìå áåúëä øáã äîëçä ïéðòì .'åâå äðç÷ôúå (æ) :82äéçå
íéîåøéò éë åòãéå åäî àìà ,íåøò àåäùë òãåé àîåñä óà .íä íéîåøéò éë åòãéå :83çéëåî
,åðîî åìëàù õòä àåä .äðàú äìò :84äðîéä åìèøòúðå íãéá äúéä úçà äåöî ,íä
àì äî éðôîå .86íäé
Æ ìÅ òÇ ìåèéìî íåòðî íéöòä øàù ìáà .85åð÷úð åá åì÷ì÷úðù øáãá
 77עי' בראשית רבה )פרשה יט סי' ד( :ר' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי אמר התחיל אומר
דלטוריא על בוראו אמר מאילן הזה אכל וברא העולם ,והוא אומר לכם לא תאכלו ממנו ,שלא
תבראו עולמות אחרים ,דכל אינש ואינש סני בר אומנתיה .ר' יהודה בר סימון אמר ,כל שנברא
אחר חבירו ,שליט בחבירו .שמים בראשון ,ורקיע בשני ,אינו סובלן ,אתמהא .רקיע בשני ודשאים
בשלישי ,אינן מספקין את מימיו .דשאים בשלישי ומאורות ברביעי ,אין מבשלין פירותיו .מאורות
ברביעי ועופות בחמישי ,א"ר יהודה בר סימון זיז עוף טהור הוא ,ובשעה שהוא פורח מכסה גלגל
חמה ,ואדם נברא אחר הכל לשלוט בכל .קדמו ואכלו עד שלא יברא עולמות אחרים והן שולטין
בכם .הה"ד ותרא האשה כי טוב וגו' ראתה דבריו של נחש.
 78עי' הערה קודמת.
 79עי' לעיל הערה .77
 80עי' בראשית רבה )פרשה יט סי' ה( :ר' יוסי בר זמרא אמר ,ג' דברים נאמרו באותו אילן,
טוב למאכל ,יפה לעינים ,ומוסיף חכמה .ושלשתן נאמרו בפסוק אחד ,ותרא האשה כי טוב ,מכאן
שהוא טוב .וכי תאוה הוא לעינים ,מכאן שהוא יפה לעינים .ונחמד העץ להשכיל ,מכאן שהוא
מוסיף חכמה.
 81אבות דרבי נתן )נוסחא ב פרק א( :כיון שאכלה חוה מפירותיו של אילן ,ראתה מלאך המות
שבא כנגדה .אמרה ,דומה אני כאילו שאני מסתלקת מן העולם ,וסוף לבראות אחרת לאדם
הראשון תחתי .מה אני עושה ,גורמת אני לו שיאכל עמי ,שנאמר ותקח מפריו ותאכל ותתן גם
לאישה עמה ויאכל .ועי' פרקי דרבי אליעזר )פרק יג( וכו' ראתה מלאך המות שבא כנגדה ,אמרה
אולי עכשו אני מתה ,והקדוש ברוך הוא עושה לו אשה אחרת ונותנה לאדם ,אלא הריני גורמת
לו שיאכל עמי ,אם נמות שנינו נמות ,ואם נחיה שנינו נחיה .ולקחה ואכלה מפרות האילן ,ונתנה
מפרותיו גם לבעלה שיאכל עמה ,שנאמר )בראשית ג ,ו( ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה.
 82עי' בראשית רבה )פי"ט סי' ה( גם רבוי האכילה את הבהמה ואת החיה ואת העופות הכל
שמעו לה חוץ מעוף אחד ושמו חול הה"ד )איוב כט( וכחול ארבה ימים דבי רבי ינאי אמרי אלף
שנה הוא חי ובסוף אלף שנה אש יוצאה מקנו ושורפתו ומשתייר בו כביצה וחוזר ומגדל אברים
וחי ר' יודן בר"ש אומר אלף שנים חי ולבסוף אלף שנים גופו כלה וכנפיו מתמרטין ומשתייר בו
כביצה וחוזר ומגדל אברים.
 83עי' שם )סי' ו( ותפקחנה עיני שניהם .וכי סומים היו ,רבי יודן בשם ר"י בן זכאי ורבי ברכיה
בשם ר"ע אמר ,משל לעירוני שהיה עובר לפני חנותו של זגג ,והיה לפניו קופה מלאה כוסות
ודייטרוטין )פי' כלי זכוכית חשוב( ,ותפשם במקלו ושיברן .עמד ותפשו ,א"ל ידע אנא דלית אנא
מהני ממך כלום ,אלא בא ואראה לך כמה טובות איבדת .כך הראה להן ,כמה דורות איבדו .וידעו
כי ערומים הם ,אפי' מצוה אחת שהיתה בידן ,נתערטלו הימנה .ויתפרו עלה תאנה ,אר"ש בן
יוחאי עלה שהביאו תואנה לעולם וא"ר יצחק קלקלת עובדך סב חוט וחייט ויעשו להם חגורות
א"ר אבא בר כהנא חגורה אין כתיב כאן אלא חגורות חגורי חגורות אסטכיוין גליון )פי' מיני
לבושין( סדינים כשם שעושים לאיש כך עושין לאשה צילצלין קולסין סכנין )פי' כובע נחושת(.
 84עי' בהערה הקודמת.
 85עי' ברכות )מ ע"א( וכן סנהדרין )ע ע"ב( :רבי נחמיה אומר תאנה היתה שבדבר שנתקלקלו
בו נתקנו שנאמר ויתפרו עלה תאנה.
 86עי' בראשית רבה )פרשה טו סי' ז( :בשעה שאכל אדם הראשון מאותו האילן ,טרדו הקב"ה
והוציאו חוץ לג"ע ,והיה מחזר על כל אילנות ולא היו מקבלין אותו .ומה היו אומרים לו ,אמר
רבי ברכיה ,הא גנב דגנב דעתיה דברייה .הה"ד )תהלים לו( אל תבואני רגל גאוה ,רגל שנתגאה
על בוראו .ויד רשעים אל תנידני ,לא תיסב מני עלה .אבל תאנה שאכל מפירותיה פתחה דלתיה
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íìåòä ä÷ìù äæ åøîàéå åäåîéìëé àìù ,äéøá úåðåäì õôç ä"á÷ä ïéàù ,õòä íñøôúð
íåøãñ øáëå ,íéáø äãâà éùøãî ùé .åòîùéå (ç) :87(ãé àøéå) àîåçðú éáø ùøãî ,åãé ìò
àìà éúàá àì éðàå ,úåùøãî øàùáå (å 'éñ è"éô) äáø úéùàøáá íðåëî ìò åðéúåáø
äî .åòîùéå :åéðôà ìò øåáã øáã àø÷îä éøáã úáùééîä äãâàìå àø÷î ìù åèåùôì
çåø åúåàì .íåéä çåøì :ïâá êìäúî äéäù àåä êåøá ùåã÷ä ìå÷ úà åòîù ,åòîù
äîç áøò úåðôìù ,úéáøòî àéä åæå ,(ø÷éò ïë éë ÷"åãå ,íùì à"ñ) íùî äàá ùîùäù
íéøáãá åîò ñðëéì àìà ,àåä ïëéä äéä òãåé .äëéà (è) :89úéøéùòá åçøñ íäå 88áøòîá
,(è ã ïìäì) êé
È çÄ àÈ ìáÆ äÆ éàÅ åì øîà ïé÷á ïëå .íåàúô åäùéðòé íà áéùäì ìäáð àäé àìù
åäé÷æçá ïëå ,íéøáãá íäîò ñðëéì ,(è áë øáãîá) êÀ nÈ òÄ älÆ àÅ äÈ íéLÈ
Ä ðàÂ äÈ éîÄ íòìáá ïëå
90
)ùé úùåá äî úòãì êì ïéàî .êì ãéâä éî (àé) : ïãàìá êãåøî éçåìùá (à èì äéòùé
.éðàéùä (âé) :91äáåèá øôë ïàë .éãîò äúúð øùà (áé) :äéîúá .õòä ïîä :íåøò ãîåòá
ïàëî .úàæ úéùò éë (ãé) :(åè áì 'á íéîéä éøáã) eäÈi÷À
Ä æçÄ íëÆ úÀ àÆ àéMÇ
Ä é ìàÇ åîë ,éðòèä
áøä éøáã áéùäì åì äéä úàæ úéùò äîì åìàù åìéàù ,úéñî ìù åúåëæá íéëôäî ïéàù
ìì÷úð äîäáî íà .äãùä úéç ìëîå äîäáä ìëî :92ïéòîåù éî éøáã ãéîìúä éøáãå
éîéù ãîìì ,(à"ò ç) úåøåëá úëñîá äæ ùøãî åðéúåáø åãéîòä ,ïëù ìë àì äéçî
.úéùà äáéàå (åè) :94åöö÷ðå åì åéä íéìâø .êìú êðåçâ ìò :93íéðù òáù ùçð ìù åøåáéò
וקבלתו .הה"ד ויתפרו עלה תאנה .מה היתה אותה התאנה ,רבי אבין אמר ברת שבע ,דאמטיית ז'
ימי אבלא לעלמא .רבי יהושע דסכנין בשם ר"א אמר ,ברת אליתא ,דאמטיית אליתא לעלמא )פי'
מין תאנה שהביא יללה לעולם( .רבי עזריה ורבי יהודה בר סימון בשם ריב"ל אמר ,ח"ו ,לא גלה
הקדוש ב"ה אותו אילן לאדם ולא עתיד לגלותו.
 87ז"ל :ואם היה בן גרים ,לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך ,שהרי החזיר נשוך בין שיניהם.
אמר הקב"ה ,דייך להיות שוה לי ,כביכול אני כשבראתי את עולמי לא בקשתי להונות לבריה,
ולא פרסמתי לבאי עולם מה היה האילן שאכל ממנו אדם הראשון .בא וראה ,כל מי שיונה
לחבירו ,הוא נענש תחילה.
 88עי' בראשית רבה )פרשה יט סי' ח( :לרוח היום ,רב אמר לרוח מזרחית דנו ,לרוח שהיא
עולה עם היום .זבדי בן לוי אמר ,לרוח מערבית דנו ,לרוח שהיא שוקעת עם היום.
 89כן הוא בסנהדרין לח ע"ב .אמנם עי' באבות דר"נ א ח וכן בב"ר צד ט ,שם הוא נמנה באופן
אחר.
 90עי' מסכת דרך ארץ רבה )פרק חמישי( :לעולם אל יפטר אדם לא מאצל ]רבו ולא מאצל[
חבירו אא"כ נפטר ממנו ונוטל הימנו רשות .וילמדו כל אדם דרך ארץ מן המקום ,שאמר לו
לאברהם ,כלום אברהם אני צריך לו ,אמר לפניו ,רבש"ע ,הן לעולם אל יכנס אדם פתאום לבית
חבירו ,וילמדו כל אדם דרך ארץ מן המקום ,שעמד על פתח הגן וקרא לו לאדם ,שנאמר ויקרא ה'
אלהים אל האדם ,ויאמר לו איכה.
 91עי' ספרי פרשת דברים )פיסקא א( :ונפשינו קצה בלחם הקלוקל .אמר להם ,שוטים ,כל
עצמם של מלכים אין בוררים להם אלא לחם קל שלא יהא דולריא אוחזתו .אבל אותה טובה
שהיטבתי לכם בה ,אתם מתוכחים ומתרעמים לפני .הוי כטובה שהיטבתי לאדם הראשון,
שאמרתי לו אעשה לו עזר כנגדו .בטובה שהיטבתי לו ,בה מתרעם לפני שם ,ויאמר האדם האשה
אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל.
 92עי' ילקוט שמעוני )בראשית רמז ל( :ויאמר ה' אלהים אל הנחש ,אמר רבי שמואל בר נחמן
אמר ר' יונתן ,מנין שאין טוענין למסית ,מנחש הקדמוני .דאמר רבי שמלאי ,הרבה טענות היה לו
לנחש לטעון ולא טען ,ומפני מה לא טען לו הקדוש ברוך הוא ,לפי שאין טוענין למסית .מאי הוה
ליה למימר ,דברי הרב ודברי התלמיד ,דברי מי שומעין.
 93עי' בכורות )ח ע"א( :ימי עיבורו וכו' נחש לשבע שנים .ולאותו רשע לא מצינו חבר ,ויש
אומרים מוכססים .מנא הני מילי ,אמר רב יהודה אמר רב ,ומטו בה משום דר' יהושע בן חנניא,
שנאמר ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה .אם מבהמה נתקללה ,מחיה לא כ"ש ,אלא
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úàá àìå ,95äåç úà àùúå äìçú àåä ìëàéùë íãà úåîéù àìà úðååëúð àì äúà
úà úåúôì úåòãåéå úåúôúäì úåì÷ ïúòã íéùðäù éôì àìà äìçú äåç ìà øáãì
åîåâøúå ,(àë è íéøáã) åÉ úàÉ úkÉ àÈ
Æ å åîë .êúúëé êôåùé :úéùà äáéàå êëéôì ,96ïäéìòá
.åðúéîú íùî óàå åá÷òá åðëùúå äîå÷ êì àäé àì .á÷ò åðôåùú äúàå :äéúé úéôùå
.ä÷éøù ïéîë óùåð àåä êåùðì àá ùçðäùë ,(ãë î äéòùé) íäÆ aÈ óLÈ
Ç ð åîë åðôåùú ïåùìå
ìåãéâ øòö äæ .êðåáöò (æè) :íäéðùá äôéùð ïåùì áúë ,ïåùìä ìò ìôåð ïåùìäù éôìå
äæ .íéðá éãìú áöòá :(íù) øåáòä øòö äæ .êðøäå :(á"ò ÷ ïéáåøéò ,æ"î à"ô ð"øãà) íéðá
åòáåúì çöî êì ïéà ïë éô ìò óàå .ùéîùúì .êú÷åùú êùéà ìàå :(íù) äãéìä øòö
åÉ LôÇ
À ðåÀ åîë .êúåàú .êú÷åùú :(íù) 97êîî àìå åðîî ìëä ,êá ìåùîé àåä àìà ,äôá
ïåâë ,íéøåøà íéøáã êì äìòú .êøåáòá äîãàä äøåøà (æé) :(ç èë äéòùé) ä÷È ÷É
Å åL
÷ðéù íéãù úåìì÷î úåéøáäå äòø úåáøúì àöåéì ìùî .íéìîðå íéùåòøôå íéáåáæ
øãøãå õå÷ çéîöú íéòøæ éðéî äðòøæúùë õøàä .êì çéîöú øãøãå õå÷å (çé) :98íäî
,åæ àéä äìì÷ äîå .äãùä áùò úà úìëàå :99ïå÷ú éãé ìò ïéìëàð ïäå ,úåéáëòå ñãðå÷
äî àìà .'åâå òøæ òøåæ áùò ìë úà íëì éúúð äðä (èë à ìéòì) åì øîàð äëøáá àìäå
øçàå ,äðìëàú ïåáöòá êøåáòá äîãàä äøåøà (æé ÷åñô) ,ïéðòä ùàøá ïàë øåîà
íéöå÷ êì çéîöú àéä äðâ úå÷øé åà úéðè÷ äðòøæúùë ,êì çéîöú øãøãå õå÷å ïåáöòä
åá çøèúù øçàì .êéôà úòæá (èé) :íìëàú êçøë ìòå ,äãùä éáùò øàùå íéøãøãå
÷éñôä àìå ,úåîù íãàä àø÷éå ïåùàøä åðéðòì áåúëä øæç .íãàä àø÷éå (ë) :äáøä
àì íãàìå (ë á ìéòì) áåúëù åîë ,äåç åì äâååãæð úåîù úàéø÷ éãé ìòù êãîìì àìà
êîñ ,íéîåøò íäéðù åéäéå (äë íù) áúëù éãé ìòå .äîãøú ìôéå êëéôì ,åãâðë øæò àöî
ùéîùúá íé÷åñò íúåà äàøå íéîåøò íúåà äàøù êåúîù êòéãåäì ,ùçðä úùøô åì

 כך נתקלל הוא, חמור מחתול, ומאי ניהו, כשם שנתקללה הבהמה מחיה אחד לשבעה,לומר לך
. דהוה ליה שב שני,מבהמה אחת לשבע
 ירדו, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא על גחונך תלך:( עי' בראשית רבה )פרשה כ סי' ה94
.מלאכי השרת וקצצו ידיו ורגליו
 אתה בקשתה להרוג את אדם ולישא את חוה עכשיו ואיבה אשית:( תוספתא סוטה )פרק ד95
.(בינך ובין האשה )וכן ב"ר פרשה כ פסקה ה
, אם אני אומר לאדם, ואמר. דן נחש דין בינו לבין עצמו:( עי' פרקי דרבי אליעזר )פרק יג96
 אלא הריני אומר לאשה שדעתה. שהאיש קשה לעולם להוציאו מדעתו,יודע אני שאינו שומע לי
( יג, שנאמר )משלי ט. שהנשים נשמעות לכל הבריות, שאני יודע שהיא שומעת לי,קלה עליה
.פתיות ובל ידעה מה
 מלמד שהאשה משתוקקת על בעלה בשעה, ואל אישך תשוקתך:( עי' עירובין )ק ע"ב97
 זו היא מדה טובה. מלמד שהאשה תובעת בלב והאיש תובע בפה, והוא ימשל בך.שיוצא לדרך
.בנשים כי קאמרינן דמרציא ארצויי קמיה
 ואלו. ג' נכנסו לדין וד' יצאו מחוייבין, תני בשם ר' נתן:( עי' בראשית רבה )פרשה ה סי' ט98
 שתהא, שנאמר ארורה האדמה בעבורך. ונתקללה הארץ עמהן, אדם וחוה ונחש נכנסו לדין,הן
.מעלה לך דברים ארורים כגון יתושים וזבובין ופרעושין
 כאינש. על דעתיה דרבי פינחס למה נתקללה הארץ:(ועי' ירושלמי כלאים )פרק א הלכה ז
.(דאמר ליט ביזא דכן איינק )פי' ארורים השדים שכך הניקו
. דרדר אלו עכביות, וקוץ ודרדר תצמיח לך קוץ זה קנדיס:( עי' בראשית רבה )פרשה כ סי' י99
. שהיא עשוייה דרין דרין, דרדר זה קנדיס,ויש מחליפין קוץ אלו עכביות
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úà äéçîù ,äéç ïåùì ìò ìôåð .äåç :100äîøîáå äáùçîá íäéìò àáå äì äåàúð
ùé .øåò úåðúë (àë) :101äéä ïåùìá ,(áë á úìä÷) íãÈ àÈ ìÈ äÆåäÉ äîÆ øîàú øùàë ,äéúåãìå
ïî àáä øáã ,íéøîåà ùéå .ïøåò ìò íé÷áåãî åéä ïøåôöë íé÷ìç ,íéøîåà äãâà éøáã
ãçàë äéä (áë) :102åðîî úåðúë íäì äùòå ,íçå êø àåäù íéáðøàä øîö ïåâë ,øåòä
áåè úòãì åúãéçé àéä äîå ,íéðåéìòá ãéçé éðàù åîë íéðåúçúá ãéçé àåä éøä .åðîî
àåä éøä íìåòì äéçéùîå .'åâå åãé çìùé ïô äúòå :103äéçáå äîäáá ïë ïéàù äî ,òøå
÷ïéáùåéî ïéà ìáà ,äãâà éùøãî ùéå .äåìà àåä óà øîåìå åéøçà úåéøáä úåòèäì áåø
:äìáç éëàìî .íéáåøëä úà :ïâì õåç ,ïãò ïâ ìù åçøæîá .ïãò ïâì íã÷î (ãë) :åèåùô ìò
óìù åîë ,ïðù èäì íåâøú .104ïâì ãåò ñðëéìî åéìò íééàì èäì äìå .úëôäúîä áøçä
àìà àá éðéà éðàå ùé äãâà éùøãîå .ä"îàì æ"òì ïåùìáå .(à"ò áô ïéøãäðñ) àððù
:åèåùôì
ã ÷øô
)ïåéøää ïëå ,ïãò ïâî ãøèðå àèçù íãå÷ ,äìòî ìù ïéðòä íãå÷ øáë .òãé íãàäå (à

 100עי' תוספתא סוטה )פרק ד( :וכן אתה מוצא בנחש הקדמוני ,שהיה ערום מכל הבהמה
ומכל חית השדה .שנאמר והנחש היה ערום וגו' ,בקש להרוג את אדם ולישא את חוה.
ועי' בראשית רבה )פרשה יח סי' ו( :והנחש היה ערום ,לא היה צריך קרא לומר אלא ויעש ה'
אלהים לאדם ולאשתו וגו' ,אמר ר' יהושע בן קרחה ,להודיעך מאיזו חטייה קפץ עליהם אותו
הרשע ,מתוך שראה אותן מתעסקין בדרך ארץ ונתאוה לה.
 101עי' זוהר תרומה )קלז ע"א( :ת"ח ,כתיב ויקרא האדם שם אשתו חוה כי היא היתה אם כל
חי )בראשית ג( ,חוה וחיה במלה חדא סלקין .ועל דאסתלק י' ועייל ו' דאיהו כדקא יאות ,דהא ו'
איהו חיין ודאין ,ועל דא חוה וחיה י' נטלא חיין מן ו' ,אוף הכא יחוה יחיה.
 102עי' ילקוט שמעוני )תורה רמז לד( :בתורתו של ר' מאיר מצאו כתוב ,כתנות אור אלו בגדיו
של אדם הראשון ,שהיו דומין לפנס ,רחבין מלמטה וצרין מלמעלה ,חלקין כצפורן ונאים
כמרגלית ,ככלי פשתן הדקין הבאין מבית שאן .כתנות עור ,שהן דבוקין לעור ,ובהן היו הבכורות
משמשין .רבי שמואל בר נחמן אמר ,צמר גמלים וצמר ארנבים היו כתנות עור ,שהיו באין מעור.
 103עי' בראשית רבה )פרשה כא סי' ה( :דרש רבי פפוס ,הן האדם היה כאחד ממנו ,כאחד
ממלאכי השרת .א"ל ר"ע ,דייך פפוס ,א"ל ,מה אתה מקיים הן האדם היה כאחד ממנו ,א"ל שנתן
לו המקום לפניו שני דרכים ,דרך החיים ,ודרך המות ,ובירר לו דרך אחרת .רבי יהודה בר סימון
אמר ,כיחידו של עולם ,שנאמר שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד )דברים ו( ,רבנן אמרי ,כגבריאל,
שנאמר והנה איש אחד לבוש הבדים )דניאל י( ,כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביה .ריש לקיש
אמר ,כיונה .מה זה בורח משליחותו של מקום ,שנאמר ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה'
)יונה א( ,אף זה בורח מלקיים צווי המקום .מה זה לא לן בכבודו ,אף זה לא לן כבודו עמו .רבי
ברכיה בשם רבי חנינא אמר ,כאליהו .מה זה לא טעם טעם מות ,אף זה לא היה ראוי לטעום
טעם מות .היא דעתיה דרבי ברכיה בשם רבי חנין ,דאמר ,כל זמן שהיה אדם ,היה כאחד .וכיון
שנטלה ממנו צלעתו ,לדעת טוב ורע .ועי' זו"ח & א"ר יצחק ,רצה הקב"ה לעשות לאדם עליון על
כל בריותיו ,למהוי יחיד בהאי עלמא ,כמה דאיהו יחידאי לעילא .כיון שחטא ,אמר הקב"ה ,הן
האדם היה כאחד ממנו ,היה בדעתי לעשותו כאחד ,עכשיו ,ועתה פן ישלח ידו.
 104עי' זוהר חדש )בראשית יט ע"א( :רבי בא בשם רב הונא אמר ,כיון שחטא אדם וגזרו עליו
אותן הגזרות ,גרשהו הקדוש ברוך הוא מאותן ההנאות והעידונין שהיו לו בעדן ,ומינה שומרים
לשערי ג"ע .ומי הם ,הם הכרובים .הה"ד ,וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב
המתהפכת .כדי לשמור אותו הדרך והפתח ,שאז נגזר שלא יהא רשות לכל אדם ,ומכאן ואילך
להכנס שם ,זולתי הנשמות הצרופות על ידי הכרובים תחלה .אם רואים שהיא ראויה ליכנס,
תכנס ,ואם לאו ,דוחים אותה לחוץ ,ותשרף באותו הלהב ,או תקבל עונשה.
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:éúéð÷ íù ìò .ïé÷ :105íéðá åì åéä ãøèðù øçàìù òîùð ,íãà òãéå áåúë íàù .äãéìäå
:106åîò åðà íéôúåù äæá ìáà ,åðàøá åãáì éùéà úàå éúåà àøáùë ,'ä íò åîë .'ä úà
ìáä íòå ,ïé÷ íò äãìåð äîåàúù ãîìî ,íä íééåáø íéúà 'â .ìáä úà åéçà úà ïé÷ úà
åì ùøéô äîãàä äìì÷úðù éôì .ïàö äòåø (á) :107(â íù) óñÆ zÇ
É å øîàð êëì ,íéúù åãìåð
109
108
à"ã) äéä ïúùô òøæ úøîåàù äãâà ùéå . òåøâä ïî .äîãàä éøôî (â) :äúãåáòî
àì ,äòù àì åúçðî ìàå ïëå .ïôéå .òùéå (ã) :(øçáåî àìå áåè àì ,åãéì àáù äæéàî éøôî
.òùéå :åéìòî äðô ,(å ãé áåéà) åéìÈ òÈ îÅ äòÅ LÀ ïëå .åðôé ìà ,(è ä úåîù) eòLÀ éÄ ìàÀ
Ç å ïëå .äðô
.õáåø úàèç çúôì :åùåøéô åîåâøúë .áéèéú íà àìä (æ) :åúçðî äëçìå ùà äãøé
÷÷åù ãéîú òøä øöé àåä ,úàèç ìù .åú÷åùú êéìàå :110øåîù êàèç êøá÷ çúôì
ñðëð .ïé÷ øîàéå (ç) :112åéìò øáâúú äöøú íà .åá ìùîú äúàå :111êìéùëäì äåàúîå
ìù åáåùé äæ êà ,äãâà éùøãî äæá ùéå .åâøäì åéìò ììåòúäì äöîå áéø éøáãá åîò
éúàèçå åéúâøä éðà øîàéå áéùé éìåà ,úçð éøáãá åîò ñðëäì .êéçà ìáä éà (è) :àø÷î
à"ä ìë ïëå ,àåä äîéú ïåùì .éçà øîåùä :114äðåéìòä úòã áðåâë äùòð .éúòãé àì :113êì

 105עי' בראשית רבה )פרשה כב סי' ב( :והאדם ידע וגו' ,רבי הונא ור' יעקב ברבי אבין בשם ר'
אבא בר כהנא אמר ,לא שמשה בריה קודם לאדם הראשון ,וידע אין כתיב כאן אלא והאדם ידע
את חוה אשתו ,הודיע דרך ארץ לכל .ד"א והאדם ידע ,ידע מאיזו שלוה נשלה ,ידע מה עבדת ליה
חוה .א"ר אחא ,חיויא חיויך ואת חיויא דאדם ותהר ותלד את קין .אר"א בן עזריה ,ג' פלאים
נעשו באותו היום ,בו ביום נבראו ,בו ביום שמשו ,בו ביום הוציאו תולדות.
 106עי' שם :רבי ישמעאל שאל את רבי עקיבא .אמר לו ,בשביל ששימשת נחום איש גם זו
עשרים ושתים שנה אכין ורקין מיעוטים אתין וגמין רבויים ,האי את דכתיב הכא מהו ,אמר ,אלו
נאמר קניתי איש ה' ,היה הדבר קשה ,אלא את ה' .א"ל כי לא דבר רק הוא מכם )דברים לב( ,ואם
ריק הוא מכם ,שאין אתם יודעים לדרוש אלא את ה' ,לשעבר אדם נברא מאדמה וחוה נבראת
מאדם ,מכאן ואילך בצלמנו כדמותנו ,לא איש בלא אשה ולא אשה בלא איש ,ולא שניהם בלא
שכינה.
ועי' זו"ח & קניתי איש את ה' ,עם ה'.
 107עי' בראשית רבה )פרשה כב סי' ב( :א"ל רבי יהושע בן קרחה ,עלו למטה שנים וירדו
שבעה ,קין ותאומתו ,והבל ושתי תאומותיו .ועוד שם סי' ג :ותוסף ללדת את אחיו את הבל.
הדא מסייעא לרבי יהושע בן קרחה ,דאמר עלו למטה שנים וירדו שבעה.
 108עי' שם )סי' ה( :ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה' ,מן הפסולת .לאריס רע ,שהיה אוכל את
הבכורות ומכבד למלך את הסייפות.
 109עי' תנחומא )בראשית סי' ט( :ויבא קין מפרי האדמה .מהו ,מן מותר מאכלו .ורבנן אמרו,
זרע פשתן היה.
 110עי' תרגום אונקלוס כאן.
 111עי' קידושין )ל ע"ב( :כל משאו ומתנו בך ,שנאמר ואליך תשוקתו .ועי' בראשית רבה
)פרשה כ סי' ז( :ארבע תשוקות הן ,אין תשוקתה של אשה אלא לאישה ,שנאמר ואל אישך
תשוקתך ,אין תשוקתו של יצה"ר אלא על קין וחביריו ,שנאמר ואליך תשוקתו ,אין תשוקתן של
גשמים אלא על הארץ ,שנאמר פקדת הארץ ותשוקקה )תהלים סה( ,ואין תשוקתו של הקב"ה
אלא על ישראל.
 112עי' שם :ואם אתה רוצה אתה מושל בו שנאמר ואתה תמשל בו.
 113עי' לעיל הערה .90
 114עי' מדרש תנחומא )בראשית סי' כה( :אתה מוצא ,בשעה שהרג קין להבל ,נגלה עליו
הקדוש ברוך הוא ,ואמר לו אי הבל אחיך )בראשית ד ט( ,בקש לגנוב דעת של מעלה ,אמר הקדוש
ברוך הוא מה עשית קול דמי אחיך צועקים אלי )שם שם י( ,כיון ששמע קין ,התחיל עשות
תשובה של רמאות ,שנאמר ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשוא )שם שם יג( ,אמר לפניו רבונו של
עולם אתה טוען העליונים והתחתונים ,ואין אתה יכול לטעון עוני.
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íéòöô åá äùòù ,øçà øáã .115åéúåéòøæ íãå åîã .êéçà éîã (é) :çúô óèçá äãå÷ðä
àéä äìì÷úðù äîî øúåé .äîãàä ïî (àé) :116äàöåé åùôð ïëéäî òãåé äéä àìù äáøä
éððäå .'åâå êéçà éîã úà úç÷ì äéô úà äúöô øùà :àåèçì äôéñåä åæá íâå ,äðåòá øáë
:(ïàë ãò äîãàä ïîî ãçà øåáã ìëä à"ñ) äçë úú óñåú àì ,êìöà äìì÷ äì óéñåî
ïòåè äúà ,äéîúá .àåùðî éðåò ìåãâ (âé) :117ãçà íå÷îá øåãì úåùø êì ïéà .ãðå òð (áé)
ïî ãçà äæ .ïé÷ âøåä ìë ïëì (åè) :118ïåòèì êì øùôà éà éðåòå íéðåúçúå íéðåéìò
åì äùòé äë ,äøòâ ïåùì ,ïé÷ âøåä ìë ïëì .åùøéô àìå åæîøå íäéøáã åøö÷ù úåàø÷îä
óåñì ,åéùëò ïé÷î í÷ðäì äöåø éðéà .í÷åé íéúòáù :åùðåò ùøéô àìå ,åùðåò êëå êë
àø÷îä óåñå .åäâøäéå åéðá éðáî êîì ãåîòéù ,åðîî éúî÷ð í÷åð éðà úåøåã äòáù
,àéä äøòâ ïåùì àø÷î úìçúù åðãîì ,ïé÷î ìáä úî÷ð àéäå ,í÷åé íéúòáù øîàù
'á ìàåîù) øÉåpvÄ aÇ òÇbéÄ åÀ éñÄ áÀ
Ë é äkÅ îÇ ìkÈ ('åâå) ãÄåcÈ øîà
Æ iÉ åÇ åá àöåéëå .åú÷éæî äéøá àäú àìù
áø÷éå øåðöá òâéå éñåáé äëî ìë æîøá áåúëä øáã ìáà ,åì äùòé äî ùøéô àìå ,(ç ä
àáé àì çñôäå øåòä åøîà øùà ìò äëé íúåà íâå ,'åâå íéøÀ
Ä åòÄ äÇ úàÀ
Æ å åðùáëéå øòùä ìà
'à) íéîéä éøáãáå åéøáã øö÷ ïàë ,øùå ùàø åðùòà éðà åìà úà äëîä ,úéáä êåú ìà
À LàøÉ ìÀ äÆéäÄ
À é ùøéô (å àé
(à"ñ)] .119åçöîá åîùî úåà åì ÷÷ç .úåà ïé÷ì 'ä íùéå :øNÈ ìe
,íäî àøééù åéä àì ïééãò íãà éðá ìáà .úåéçäå úåîäáä ,éðâøäé éàöåî ìë ,øçà øáã
ìë ìò éúãçô äúéä åéùëò ãò ,øîà àìà .åäåâøäéù àøé äéä àì íäîå ,åîàå åéáà ÷ø
ãéî ,éðåâøäéå úåéçä éðîî åàøéé àì äæ ïåò ìéáùá åéùëòå ,'åâå íëàøåîå ù"îë ,úåéçä
úòã áðåâë ,äòðëäá àöé .ïé÷ àöéå (æè) :[120ìëä ìò åàøåî øéæçä ,úåà ïé÷ì 'ä íùéå
ùøåâùë åéáà äìâ íù .ïãò úîã÷ :íù íéãð íéìåâä ìëù õøàá .ãåð õøàá :121äðåéìòä
àåáî êøã úøéîù úà øåîùì ['åâå] ïãÆ òÅ ïÇâìÀ íãÆ wÆ îÄ ïkÅ LÇ
À iåÇ (ãë â ìéòì) øîàðù ,ïãò ïâî
,íéçöåøä úà íå÷î ìëá úèìå÷ úéçøæî çåøù åðéöîå .íù íãà äéäù ãåîìì ùéù ,ïâä
 שכן מצינו, דמו ודם זרעיותיו תלויין בו עד סוף העולם, דיני נפשות:( עי' סנהדרין )לז ע"א115
 אלא דמי, אינו אומר דם אחיך, שנאמר )בראשית ד( דמי אחיך צעקים.בקין שהרג את אחיו
. דמו ודם זרעיותיו,אחיך
 מלמד שעשה קין בהבל אחיו חבורות, אמר רב יהודה בריה דרבי חייא: עי' שם ע"ב116
. עד שהגיע לצוארו, שלא היה יודע מהיכן נשמה יוצאה,חבורות פציעות פציעות
 קול דמי אחיך צועקים מכאן אתה למד שעשה בו פציעות:(ועי' תנחומא )בראשית סי' ט
.פציעות וחבורות חבורות
 ומה. שהיתה עינו רעה באחיו ולא ידע כי חסר יבואנו:( ועי' שמות רבה )פרשה לא סי' יז117
 שכל מקום שהולך הקב"ה היה מביא, ומהו כן, שאמר הקב"ה נע ונד תהיה בארץ,חסרון הגיע לו
. עד שמוציאין אותו, והיו מכין אותו ורודפין אחריו,לו רעה לרגליו
 לעליונים, עי' בראשית רבה )פרשה כב סי' יא( ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשוא118
. ולפשעי אין אתה סובל,והתחתונים אתה סובל
אָתא ִמן ְשׁ ָמא ַרבָּ א וְ י ִַק ָירא ְבּגִ ין ְדלָא לְ ִמ ְקטוֹל
ָ  וְ ָר ַשׁם ְי ָי עַ ל ַאפֵּ י ְד ַקיִן: עי' תרגום יונתן כאן119
.י ֵָתיהּ כָּל ְדי ְִשׁכְּ חוּנֵיהּ באסתכלותיה ביה
 רי"א, ר"י ורבי נחמיה. ויאמר לו ה' לכן כל הורג קין:( עי' בראשית רבה )פרשה כב סי' יב120
. אמר להן לכן אני אומר כל הורג קין יהרג,נתכנסו בהמה חיה ועוף לתבוע דמו של הבל
 רבי יודן בשם ר' איבו אמר הפשיל דברים, מהיכן יצא,' ויצא קין מלפני ה:( עי' שם )סי' יג121
 יצא כמפריס, רבי ברכיה בשם רבי אלעזר ברבי שמעון אמר. כגונב דעת העליונה,לאחוריו ויצא
 היך מה דאת אמר. יצא שמח, רבי חמא בשם רבי חנינא בר רבי יצחק אמר.וכמרמה בבוראו
 א"ל עשיתי, א"ל מה נעשה בדינך. פגע בו אדם הראשון.')שמות ד( הנה הוא יוצא לקראתך וגו
.'תשובה ונתפשרתי וכו
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ìë ,ãåð õøàá ,øçà øáã .122LîÆ LÈ äçÈ øÀ
À æîÄ 'åâå äLÆ îÉ ìécÄ áÇ
À é æàÈ (àî ã íéøáã) øîàðù
úà âøäù åäæ ,åéìòî åøåñ íéøîåà úåéøáäå åéúçú úòæòãæî õøàä äúéä êìäù íå÷î
ùé .ãìé ãøéòå (çé) :124êåðç åðá øëæì øéòä íù àø÷éå ,øéò äðåá ïé÷ .éäéå (æé) :123åéçà
éúù úùîùî äãéìäù ,ãìé øîåà àåäù íå÷î ùéå ,ãéìåä øëæá øîåà àåäù íå÷î
àåäùë .æ"òìá ø"ãðéæðéà ùéàä úåãìåú úòéøæå ,æ"òìá à"øèùéð äùàä úãéì ,úåðåùì
.úá åà ïá åúùà úà ãéìåä éðåìô ,äùàä úãéìá øáãî ,ìéòôä ïåùìá ãéìåä øîåà
àì .êîì åì ç÷éå (èé) :ø"éøééðà æ"òìá àåäå ,ùéàä úòéøæá øáãî ,ãìé øîåà àåäùëå
íéúòáù øîàù åúçèáä ä"á÷ä íéé÷ù ïéðòä óåñî åðãîìì àìà ,äæ ìë ùøôì åì äéä
ékÄ øîàù åäæ ,ïé÷ úà âøäå éòéáù øåã äùòå íéðá ãéìåäù øçàì êîì ãîò ,ïé÷ í÷åé
úçà ,ìåáîä øåã ìù ïëøã äéä êë .íéùð éúù :(âë ÷åñô ïìäì) 'åâå éòÄ öÀ ôÄ ìÀ ézÄ âÀ øÇ äÈ LéàÄ
ø÷òúù éãë ïéø÷ò ìù ñåë ä÷ùî ùéîùúì àéäù åæ ,ùéîùúì úçàå äéáøå äéøôì
áåéà ùøéôù åäæå ,äðîìàë äìáàå äôåæð äúøáçå ,íéðãòî äìéëàîå äìëë úèùå÷îå
àéä .äãò :125÷ìç úãâàá ùøåôîù åîë ,áéèÅ
Ä ééÀ àìÉ äÈðîÈ ìÀ àÀ
Ç å ãìÅ úÅ àìÉ äøÈ ÷Â
)È ò äòÆ øÉ (àë ,ãë
126
àéä .äìö : äøåñ ìù íåâøú äãò .åìöàî úøñåîå åéìò äðåâîù íù ìò ,äéáøå äéøô ìù
'éñ â"ëô) äáø úéùàøáá íä äãâà éøáã .åìöá ãéîú úáùåéù íù ìò ,ùéîùú ìù
íéìäà áùåéå ,úåøáãîá úåîäá éòåøì ïåùàøä äéä àåä .äð÷îå ìäà áùé éáà (ë) :127(á
åìäà ò÷åúå êìåä äæ íå÷îá äòøîä äìëùëå ,åðàö äòøî ìéáùá ïàë ùãçå ïàë ùãç
ìîÆ ñÅ (â ç ìà÷æçé) øîà úàã äîë ,äøæ äãåáòì íéúá äðåá ,äãâà ùøãîå .øçà íå÷îá
ìáåú .ïé÷ ìáåú (áë) :128äøæ äãåáòì øîæì áâåòå øåðë ùôåú ,åéçà ïëå .äÆð÷À nÇ äÇ äàÈ ðÀ wÄ äÇ
 122עי' שם )פרשה כא סי' ט( :מקדם ,רב אמר ,בכל מקום רוח מזרחית קולטת .אדם הראשון,
ויגרש את האדם וישכן מקדם לג"ע .קין ,ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן .הרוצח,
אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש )דברים ד(.
 123עי' מדרש תנחומא )בראשית סי' ט( :וישב בארץ נוד .כשיצא ,כל מקום שהיה הולך היתה
הארץ מזדעזעות מתחתיו ,והיו חיות ובהמות מזדעזעות ואומרות מהו זה .אומרות זו לזו ,קין
הרג את הבל אחיו ,גזר הקדוש ברוך הוא עליו נע ונד תהיה.
 124עי' בראשית רבה )פרשה כג סי' א( :קרבם בתימו לעולם )תהלים מט( .רבי יודן ור' פנחס,
ר' יודן אמר מה סבורין הרשעים ,שקרבם בתימו לעולם וגו' ,קראו בשמותם עלי אדמות )שם(:
טבריה על שם טיבירואיס ,אלכסנדריאה על שם אלכסנדרוס ,אנטוכיה על שם אנטיוכס .ורבי
פנחס אמר קרבם בתימו לעולם ,למחר בתיהם נעשים קבריהם) ,שם( משכנותם לדור ודור שאינן
לא חיים ולא נידונין ,ולא עוד אלא שקראו בשמותם עלי אדמות ,ויהי בונה עיר ויקרא שם העיר
כשם בנו חנוך.
 125ועי' שם )סי' ב( :ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה .א"ר עזריה
בשם ר' יהודה בר סימון ,כך היו אנשי דור המבול עושין ,היה אחד מהן לוקח לו שתים ,אחת
לפריה ורביה ואחת לתשמיש .זו שהיתה לפריה ורביה היתה יושבת כאילו אלמנה בחייה )נ"א
בחיי בעלה( ,וזו שהיתה לתשמיש היה משקה כוס של עקרים שלא תלד ,והיתה יושבת אצלו
מקושטת כזונה .הה"ד ,רועה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב )איוב כד( .תדע לך ,שכן שהרי
הברור שבהן היה למך ,ולקח ב' נשים .הה"ד ויקח לו למך שתי נשים ,שם האחת עדה ,דעדה
מיניה ,ושם השנית צלה ,שהיתה יושבת בצלו.
ועי' יבמות )לז ע"ב( :כתיב ויקח לו למך שתי נשים )בראשית ד( .עדה שהיה מתעדן בגופה,
צילה שהיה יושב בצילה של בנים.
 126עי' הערה הקודמת.
 127עי' לעיל ד"ה שתי נשים.
 128עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז מז( :אנוש בן שת ,בימיו התחילו הבריות להכעיס ליוצרן
בעבודה זרה ,והוא היה הדור השלישי ,והכעיסו בג' עבירות .שנאמר אבי ישב אהל ומקנה ,ומקנה
בסתר.
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ïééæ éìë úåùòì ïé÷ ìù åúðîåà ïé÷úäå ìáéú ,ïéìáú ïåùì ìáåú .ïé÷ ìù åúðîåà
éìÄ åéÈðéòÅ LåÉ èìÄ
À é åîë ,ìæøáå úùçð úåðîåà ããçî.ìæøáå úùçð ùøç ìë ùèì :129íéçöåøì
ïè÷ õî÷ ãå÷ð éøäù ,(é"øéöá) ìòÉ
Å åô 'ì àìà (ì"åâñá) ìòÆ tÉ ïåùì åðéà ùøåç .(è æè áåéà)
.äîòð :ìæøáå úùçð úåðîåà éìë ìë çöçöîå ããçî øîåìë ,äèîì åîòèå (é"øéöá åðééäã)
ïé÷ úà âøäù éôì ,ùéîùúî åðîî úåùøåô åéäù .éìå÷ ïòîù (âë) :130çð ìù åúùà àéä
,äéçë åì äîãðå ïé÷ úà äàøå ,åëùåî ïé÷ ìáåúå àîåñ êîì äéäù ,131åðá ïé÷ ìáåú úàå
úà ÷ôñå óë ìà óë äëä åð÷æ ïé÷ àåäù òãéù ïåéëå ,åâøäå úù÷á êåùîì åéáàì øîàå
éì òîùäì éìå÷ ïòîù 132ïñééôî àåäå ,åðîî úåùøåô åéùð åéäå ,åâøäå íäéðéá åðá
éåø÷ òöôä àäéù ãéæî åéúòöô éðà éëå ,âøäð àåä éòöôì éúâøä øùà ùéà éëå ,ùéîùúì
éðà ââåù àìäå ,äéîúá éúøåáç é"ò øîåìë ,âøäð éúøåáçì éúâøä øùà ãìéå ,éîù ìò
:æ"òìá ä"øåãà÷î .õç åà áøç úëî .òöô :133éúøåáç åäæ àìå éòöô åäæ àì ,ãéæî àìå
ââåù éúâøäù éðà ,úåøåã äòáù ãò åì äìúð ãéæî âøäù ïé÷ .ïé÷ í÷é íéúòáù éë (ãë)
,åì æçà úåéòéáù éåáø ïåùì .äòáùå íéòáù :134äáøä úåéòéáù éì äìúéù ïëù ìë àì
úåùøåô åéùðå ,íåìë êîì âøä àì ,(ã 'éñ â"ëô) ø"á ùøãîå .(à"éô) àîåçðú 'ø ùøã êë
,úåøåã äòáù øçàì ïé÷ ìù åòøæ úåìëì äøæâ äøæâðù éôì ,äéáøå äéøô åîéé÷ùî åðîî
ùéà éëå ïäì øîåà àåäå ,ìëä úà óèåùå àá ìåáîä øçîì ,äìäáì úåãìåé åðà äî åøîà
äìë éòøæ àäéù ,íéðùá ãìéå äîå÷á ùéà äéäù ìáä úà éúâøä éðà éëå ,éòöôì éúâøä
éì åìúéù ïëù ìë àì éúâøä àìù éðà ,úåøåã äòáù åì äìúð âøäù ïé÷ äîå ,ïåò åúåàá
åáåç úà äáåâ àåä êåøá ùåã÷ä ïéà ïë íà ,úåèù ìù øîåçå ì÷ åäæå .äáøä úåéòéáù
,åéùð ìò ìá÷å ïåùàøä íãà ìöà êîì åì àá .'åâå íãà òãéå (äë) :135åøáã úà íéé÷îå
úà äùòé àåäå íëúåöî åùò íúà ,íå÷î ìù åúøéæâ ìò ÷ã÷ãì íëéìò éëå ,íäì øîà
 זה תבל, רבי יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר. תובל קין:( עי' בראשית רבה )פרשה כג סי' ג129
. אבל זה לוטש כל חורש נחושת וברזל. ולא היה לו במה להרוג, קין הרג.עבירתו של קין
 למה היו. נעמה אשתו של נח היתה, א"ר אבא בר כהנא. ואחות תובל קין נעמה: עי' שם130
 ולמה היו קורין אותה. נעמה אחרת היתה, ורבנן אמרי. שהיו מעשיה נעימים,קורין אותה נעמה
. שהיתה מנעמת בתוף לעבודת כוכבים,נעמה
 כיון, מה שנאמר כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה:( עי' תנחומא )בראשית סי' יא131
 לא, א"ל הרגת את קין זקנינו ותובל קין בננו. עלו למטה, אמר להם למך לנשיו,שבאו לבית
 א"ל לא נשמע לך מה אנו. אבל אני שבעים ושבעה, כבר נטלו חלקו קין שבעה דורות, א"ל.נעלה
.מולידות למארה
 למך בן בנו היה. נעשה מלאך המות ק"ל שנה והוא נע ונד בקללה, וכיצד נהרג קין: עי' שם132
 היה, כשהיה רואה אותו תינוק חיה. והיה בנו אוחזו בידו, היה יוצא לצוד. וסומא,שביעי לדורות
 ראה אותו תינוק. והרג את קין, מתח את הקשת כנגדו. כמין חיה אני רואה, א"ל.אומר לו
, א"ל למך ווי לי. הרי דמות אדם הרוג וקרן במצחו, אבי, אמר לו ללמך.מרחוק הרוג וקרן במצחו
 שנאמר כי איש הרגתי לפצעי. ונגע בראש התינוק והרגו בשוגג, טפח שתי ידיו בחרטה.זקני הוא
. קין הרוג ואותו תינוק הרוג ולמך סומא. נשארו שלשתן במקום אחד.וילד לחבורתי
 רבי יוסי בר. ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי:(ועי' בראשית רבה )פרשה כג סי' ד
, נשמע לך ונהיה פרות ורבות למארה, למחר המבול בא, אמרו לו. תבען לתשמיש,חנינא אמר
 שיבואו עלי חבורות, וילד לחבורתי, שיבואו עלי פצעים בשבילו, כי איש הרגתי לפצעי,אמר להן
. אינו דין שיתלה לי על זה, ואני שלא הרגתי, ונתלה לו ז' דורות, קין הרג. אתמהא,בשבילו
. עי' הערה קודמת133
. עי' לעיל ד"ה שמען קולי134
. עי' לעיל ד"ה שמען קולי135
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,äðù íéùìùå äàî äæ êúùàî úùøô àìäå ,äìçú êîöò èåù÷ ,åì åøîà ,åìù
ìò äåàú åì äôñåúðù êãîìì ,ãåò åäîå .'åâå íãà òãéå ,ãéî ,êãé ìò äúéî äñð÷ðùî
åîùá íéáöòä úåîù úàå íãàä úåîù úà àø÷ì ,ïéìåç ïåùì .ìçåä æà (åë) :136åúåàú
:137úåäìà ïúåø÷ìå äøæ äãåáò ïúåùòì ,ä"á÷ä ìù
ä ÷øô
)íåéá :íéáø ùé äãâà éùøãîå .íãà úåãìåú úøéôñ àéä åæ .íãà úåãìåú øôñ äæ (à
:139äùàä ïî ùøéô ë"ò .äðù úàîå íéùìù (â) :138ãéìåä àøáðù íåéáù ãéâî .'åâå àøá
)øäéî êëéôì ,òéùøäìå áåùì åúòãá (ìá÷å à"ñ) ì÷å äéä ÷éãö .êåðç êìäúéå (ãë
íìåòá åððéàå áåúëì åúúéîá áåúëä äðéùù åäæå ,åðîæ íãå÷ åúéîäå å÷ìéñå ä"á÷ä
äôÅ
È bîÇ aÀ êéÆ
È ðéòÅ ãîÇ çÀ îÇ úàÆ êÈ nÀ îÄ çÇ ÷Å ìÉ éðÄ ðÀ äÄ åîë åðîæ éðôì .åúåà ç÷ì éë :140åéúåðù úåàìîì
)úà åðîî çéðé .åðîçðé äæ (èë) :141íìåòä äðáð åðîîù .ïá ãìåéå (çë) :(æè ãë ìà÷æçé
õøàä äúéäå ,íäì ïéëä àåäå ,äùéøçî éìë íäì äéä àì çð àá àìù ãò .åðéãé ïåáöò
åäæå ,äçð çð éîéáå ,ïåùàøä íãà ìù åúìì÷î íéèç íéòøåæùë íéøãøãå íéöå÷ äàéöåî
êéøö äúàå ,íùä ìò ìôåð ïåùìä íòè ïéà ,êë åäùøôú àì íàå .åðîî çéðé åðîçðé
åãéìåä úåøåãä ìë íòè äî ïãåé éáø øîà .äðù úåàî ùîç ïá (áì) :142íçðî åîù úåø÷ì
 136עי' בראשית רבה )פרשה כג סי' ה( :וידע אדם עוד את אשתו ,נתוסף לו תאוה על תאותו.
לשעבר ,אם לא היה רואה לא היה מתאוה .עכשיו בין רואה בין שאינו רואה הוא מתאוה.
 137עי' מדרש תנחומא )נח סי' יח( :עמדו דורו של אנוש ,קראו שמו של הקדוש ברוך הוא
לעבודת כו"ם .שנאמר ,אז הוחל לקרוא בשם וגו' )בראשית ד(.
ועי' בראשית רבה )פרשה כג סי' ז( :א"ר אחא ,אתם עשיתם עצמכם עבודת כוכבים וקראתם
לשמכם ,אף אני אקרא למי הים לשמי ,ואכלה אותן האנשים מן העולם.
 138עי' שם )פרשה כד סי' ז( :ביום ברא אלהים אדם ,הדא מסייעא לההיא דאמר ר"א בן
עזריה ,שלש פלאים נעשו באותו היום ,בו ביום נבראו ,בו ביום שמשו ,בו ביום הוציאו תולדות.
 139עי' עירובין )יח ע"ב( :ואמר רבי ירמיה בן אלעזר ,כל אותן השנים שהיה אדם הראשון
בנידוי הוליד רוחין ושידין ולילין ,שנאמר ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו,
מכלל דעד האידנא לאו כצלמו אוליד .מיתיבי ,היה רבי מאיר אומר ,אדם הראשון חסיד גדול
היה ,כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה ,ופירש מן האשה מאה
ושלשים שנה והעלה זרזי תאנים על בשרו מאה ושלשים שנה ,כי קאמרינן ההוא ,בשכבת זרע
דחזא לאונסיה.
 140עי' בראשית רבה )פרשה כה סי' א( :ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אותו
אלהים .אמר ר' חמא בר הושעיא ,אינו נכתב בתוך טימוסן של צדיקים אלא בתוך טימוסן של
רשעים .א"ר איבו ,חנוך חנף היה ,פעמים צדיק פעמים רשע .אמר הקב"ה ,עד שהוא בצדקו
אסלקנו .א"ר איבו ,בר"ה דנו בשעה שהוא דן כל באי עולם .אפיקורסים שאלו לרבי אבהו ,אמרו
לו ,אין אנו מוצאין מיתה לחנוך .אמר להם ,למה ,אמרו לו ,נאמרה כאן לקיחה ,ונאמרה להלן
)מלכים ב ב( כי היום ה' לוקח את אדונך מעל ראשך .אמר להם ,אם ללקיחה אתם דורשים ,נאמר
כאן לקיחה ,ונאמר להלן )יחזקאל כד( הנני לוקח ממך את מחמד עיניך .א"ר תנחומא ,יפה השיבן
רבי אבהו מטרונה שאלה את ר' יוסי אמרה לו אין אנו מוצאין מיתה בחנוך א"ל אלו נאמר
)בראשית ה( ויתהלך חנוך את האלהים ושתק ,הייתי אומר כדבריך .כשהוא אומר ואיננו כי לקח
אותו אלהים ,ואיננו בעולם הזה ,כי לקח אותו אלהים.
 141עי' מדרש תנחומא )בראשית פרק יא( :ויחי למך שתים ושמונים שנה ומאת שנה ויולד בן,
שממנו נברא העולם.
 142עי' בראשית רבה )פרשה כה סי' ב( ויקרא את שמו נח לאמר .ר' יוחנן ורבי שמעון בן
לקיש .רבי יוחנן אמר ,לא המדרש הוא השם ולא השם הוא המדרש ,לא הוה צריך קרא למימר
אלא נח ,זה יניחנו ,או נחמן ,זה ינחמנו .אלא בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון השליטו על
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òøå íéîá åãáàé íä íéòùø íà àåä êåøá ùåã÷ä øîà ,úåàî ùîçì äæå äðù äàîì
,äáøä úåáéú úåùòì åéìò çéøèà íä íé÷éãö íàå ,(äæ ÷éãö ìù òøæì à"ñ) äæ ÷éãöì
ìåãâä úôé àäé àìù éãë ,äðù úåàî ùîç ïá äéäù ãò ãéìåä àìå åðééòî úà ùáë
,úeîÈé äÈðLÈ äàÈ îÅ ïaÆ øòÇ
Ç päÇ ékÄ (ë äñ äéòùé) áéúëã ,ìåáîä éðôì ïéùðåòì éåàø åéðááù
àåä úôé àìäå .úôé úàå íç úà íù úà :143äøåú ïúî éðôì ïëå ,ãéúòì ùðåòì éåàø
àöé íäøáàùå ìåäî àåäùë ãìåðå ÷éãö àåäù íù úà ùøåã äúà äìçúá àìà ,ìåãâä
:144äáø úéùàøáá 'åëå åðîî
íéøùä íä íéäìàä éðá ,øçà øáã .145íéèôåùäå íéøùä éðá .íéäìàä éðá (á) å ÷øô
ïåùì àø÷îáù íéäìà ìë .íäá ïéáøòúî åéä íä óà ,íå÷î ìù åúåçéìùá íéëìåää
éë :(à æ íù) íéäÄ ìÉ à
Á êé
È zÄ úÇ ðÀ äàÅ øÀ ,(æè ã úåîù) íéäÄ ìà
É ìÅ åÉ l äÆéäÀ zÄ äzÈ àÀ
Ç å çéëåé äæå ,úåøî
äéä äôåçì ñðëéì úèùå÷î äúåà ïéáéèî åéäùë ,áéúë úáè ïãåé éáø øîà .äðä úáè
(â) :147äîäáäå øëæä óà ,ìòá úìåòá óà .åøçá øùà ìëî :146äìçú äìòåáå ñðëð ìåãâ
äðä .íéîé êøåàì .íìåòì :íãàä ìéáùá éìò éçåø áéøéå íòøúé àì.íãàá éçåø ïåãé àì
êøåàì øîåìë ,íìåòì éçåøá äæ ïåãî äéäé àì ,íçøì íàå úéçùäì íà éáø÷á ïåãéð éçåø
,øùá àåäù åá úàæ íâù ìéáùá øîåìë ,ì"åâñá íÇâLá
Æ åîë .øùá àåä íâùá :íéîé
äøÉ
È åácÀ ézÄ îÀ wÇ LÇ ãòÇ åá àöåéë .äù÷ øáã åà ùà äéäé íà äîå ,éðôì òðëð åðéà ë"ôòàå
הכל ,הפרה היתה נשמעת לחורש ,והתלם נשמע לחורש ,כיון שחטא אדם ,מרדו עליו ,הפרה לא
היתה נשמעת לחורש ,והתלם לא היה נשמע לחורש .כיון שעמד נח ,נחו .ומנא לן ,נאמר כאן
נייחה ונאמר להלן למען ינוח שורך וחמורך )שמות כג( .מה נייחה שנאמר להלן נייחת שור ,אף
נייחה שנאמר כאן נייחת שור .ר' שמעון בן לקיש אמר לא השם הוא המדרש ולא המדרש הוא
השם ,ולא הוה צריך קרא למימר אלא או נח ,זה יניחנו ,או נחמן ,זה ינחמנו ,אלא עד שלא ,אלא
עד שלא עמד נח היו המים עולים ומציפים אותם בתוך קבריהם ב' פעמים כתיב )עמוס ה(
הקורא למי הים כנגד ב' פעמים שהיו המים עולים ,ומציפין אותן בתוך קבריהם ,א' בשחרית וא'
בערבית ,הה"ד כמו חללים שוכבי קבר )תהלים פח( ,שוכבים שלהם חללים היו ,כיון שעמד נח
נחו ,נאמר כאן נייחה ונאמר להלן נייחה ,יבא שלום ינוחו על משכבותם )ישעיה נז( ,מה נייחה
האמור להלן נייחת קבר אף נייחה האמורה כאן נייחת קבר.
ועי' תנחומא )בראשית סי' יא( :מהו ממעשינו ומעצבון ידינו קודם שנולד נח לא כשהיו
זורעין היו קוצרין אלא היו זורעין חטים וקוצרים קוצים ודרדרים כיון שנולד נח חזר העולם
לישובו .קצרו מה שזרעו ,זורעין חיטין וקוצרין חטים ,שעורים וקוצרין שעורים ,ולא עוד אלא עד
שלא נולד נח עושין מלאכה בידיהם ,לכך כתיב ומעצבון ידינו .נולד נח ,התקין להם מחרשות
ומגלות וקרדומות וכל כלי מלאכה.
 143עי' בראשית רבה )פרשה כו סי' ב( :אמר רבי יודן ,מה טעם כל דורות הולידו למאה שנים
ולמאתים שנה וזה הוליד לחמש מאות שנה ,אלא אמר הקב"ה ,אם רשעים הם ,אין רצוני
שיאבדו במים .ואם צדיקים הם ,אטריח עליו ,ויעשה להם תיבות הרבה .וכבש הקב"ה מעיינו,
והוליד לחמש מאות שנה .רבי נחמיה בשם ר"א בנו של רבי יוסי הגלילי אמר ,אפילו יפת שהוא
הגדול ,לכשיבא המבול אינו בן מאה שנה שראוי לעונשים.
 144עי' שם )סי' ג( :ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת .והלא יפת הוא הגדול,
אלא בתחלה אתה דורש שהיה צדיק ,ונולד כשהוא מהול ,ושייחד הקב"ה שמו עליו ,ושאברהם
עתיד לצאת ממנו ,ששמש בכהונה גדולה ושנבנה בית המקדש בתחומו .שמעון בר חוטה אמר,
שמנין אותיותיו תלה הקב"ה לדורות מן המבול ועד הפלגה שלש מאות וארבעים שנה.
 145עי' שם )סי' ה( :ויראו בני האלהים .רבי שמעון בן יוחאי קרא להון בני דייניא .רבי שמעון
בן יוחאי מקלל לכל מאן דקרא להון בני אלהיא.
 146עי' שם :כי טובות הנה ,אמר רבי יודן טבת כתיב ,משהיו מטיבין אשה לבעלה ,היה גדול
נכנס ובועלה תחלה .הדא הוא דכתיב כי טבת הנה ,אלו הבתולות.
 147עי' שם :נשים מכל אשר בחרו ,אלו נשי אנשים ,מכל אשר בחרו ,זה זכר ובהמה.
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åîë íÇbLá
)Ç óà .äzÈ àÇ LÆ åîë (æé å íù) énÄ òÄ øaÅ ãÇ îÀ äzÈ àÇ LÈ ïëå ,ézÄ îÀ ÷Ç LÆ åîë (æ ä íéèôåù
.ìåáî íäéìò àéáà åáåùé àì íàå ,éôà íäì êéøàà äðù ê"÷ ãò .'åâå åéîé åéäå :íÇbLá
Æ
.äøåúá øçåàîå íã÷åî ïéà ,äðù äàî àìà åðéà ìåáîä ãò úôé ãìåðùî ,øîàú íàå
íìåò øãñá åðéöî ïëå ,úåãìåú çð ãéìåäù íãå÷ äðù íéøùò äøåæâ äøæâä äúéä øáë
).íéìôðä (ã) :åèåùô çåöçö àåä äæ ìáà ,ïåãé àìá íéáø äãâà éùøãî ùé .148(ç"ëô óåñ
øåã éîéá .íää íéîéá :àåä íé÷ðò ïåùì úéøáò ïåùìáå .149íìåòä úà åìéôäå åìôðù ù"ò
óéöäå ñåðéé÷åà äìòù ,ùåðà øåã ìù ïãáàá åàøù éô ìò óà.ïë éøçà íâå :ïé÷ éðáå ùåðà
íé÷ðò úåãìåé åéä .åàáé øùà :151íäî ãåîìì ìåáîä øåã òðëð àì ,150íìåòä ùéìù
ìàéåçî ãøéò ,úåîùá åá÷ðù ïúåà .íùä éùðà :152íå÷îá ãåøîì .íéøåáâä :íúåîë
úà åîîùù ïåîîù éùðà ,øçà øáã .åùúåäå åçåîðù ïãáà ù"ò åá÷ðù ,ìàùåúî
ïî äéä åìéàù ,íéðåúçúá åàøáù åéðôì äúéä äîçð .äùò éë 'ä íçðéå (å) :153íìåòä
íå÷î ìù åúáùçîá äìò ,íå÷î ìù .åáì ìà .íãàä .áöòúéå :154ïãéøîî äéä íéðåéìòä
úãîî íå÷î ìù åúáùçî äëôäð íçðéå ,øçà øáã .ñåì÷ðåà íåâøú åäæ ,åáéöòäì

 148ז"ל :והיו ימיו מאה ועשרים שנה )בראשית ו ג( ,ואומר בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו'
)שם ז יא( .אפשר לומר כן ,אלא שהיתה גזירה גזורה קודם למאה ועשרים שנה.
 149עי' שם )סי' ד( :נפילים שהיפילו את העולם ונפלו מן העולם ,ושמלאו את העולם נפלים
מן הזנות שלהם.
 150עי' מכילתא דרבי ישמעאל )יתרו מסכתא דבחדש פרשה ו( :רבי יוסי אומר ,אלהים אחרים
למה נאמר ,שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם לומר ,אלו נקראו בשמו ,כבר היה בהם צורך,
והרי נקראו בשמו ואין בהם צורך .ואימתי נקראו בשמו ,בימי אנוש בן שת ,שנאמר אז הוחל
לקרוא בשם ה' .באותה שעה עלה אוקיאנוס והציף שלישו של עולם.
 151עי' בראשית רבה )פרשה כו סי' ז( :וגם אחרי כן ,יהודה בר רבי אמי אמר אחראי לא ילפון
מן קדמאי ,דור המבול לא לקחו מוסר מדור אנוש ,ודור הפלגה מדור המבול.
ועי' מדרש תנחומא )נח סי' כד( :ר' נחמיה בנו של ר' שמואל בר נחמן אמר למה הן דומין
לצנצנת מלאה ,ועלו חגבים עליה ,הראשון ונפל] ,השני ונפל ,השלישי ונפל[ ,ולא למד השני מן
הראשון) ,ולא השני מן השלישי( ]ולא השלישי מן השני[ ,כך הרשעים בא הראשון עולה ומתגבר
ונופל ,ואין השני למד מן הראשון ,כך עמדו דורו של אנוש וקראו ע"ז ,שנאמר אז הוחל לקרוא
בשם ה' )בראשית ד כו( ,מה עשה הקדוש ברוך הוא קרא לים ושטפן ,שנאמר הקורא למי הים
וישפכם על פני הארץ )עמוס ה ח( ,עמדו דור המבול והכעיסו להקב"ה ,שנאמר ויאמרו לאל סור
ממנו )איוב כא יד( ,ואבדו מן העולם ,ולא למדו מדור אנוש.
 152עי' מדרש ילמדנו )פרשת בראשית אות כד( :המה הגבורים ,מלמד שהיו מורידין חמה
ולבנה ועושין כשפים עליהם .הדא הוא דכתיב המה היו במורדי אור )איוב כד יג( .דבר אחר ,המה
הגבורים שהיו קשים ומורדים בבוראם ,ויאמרו לאל סורו ממנו וגו' )איוב כא יד( .ולמה היו
מורדים ,שהיו זורעים שנה אחת ,ועושה מזון לארבעים שנה .אמר הקדוש ברוך הוא ,עוד כל ימי
הארץ זרע וקציר ,שיהיו מולידים וקוברים.
 153עי' בראשית רבה )פרשה כו סי' ז( :אנשי השם ,א"ר אחא ,בני נבל גם בני בלי שם )איוב
ל( .ואת אמרת אנשי השם ,אלא שהשימו את העולם ,ושהושמו מן העולם ,ושגרמו לעולם
שישום .רבי לוי בשם ר' שמואל בר נחמן אמר ,אנשים שנתפרשו שמותן למעלן .דאמר ר"י בן
לוי ,כל השמות הללו לשון מרדות הן ,עירד ,עורדן אני מן העולם ,מחויאל ,מוחן אני מן העולם,
מתושאל ,מתישן אני מן העולם ,מה לי ללמך ולתולדותיו.
 154עי' שם )פרשה כז סי' ד( :וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ .רבי יהודה ורבי נחמיה ,רבי
יהודה אמר ,תווהות היתה לפני שבראתי אותו מלמטה ,שאלו בראתי אותו מלמעלה לא היה
מורד בי .רבי נחמיה אמר ,מתנחם אני שבראתי אותו מלמטה ,שאלו בראתי אותו מלמעלה ,כשם
שהמריד בי את התחתונים ,כך היה ממריד בי את העליונים .אמר ר' איבו ,תווהות היתה לפני,
שבראתי בו יצר הרע .שאילולי לא בראתי בו יצר הרע ,לא היה מורד בי .אמר רבי לוי ,מתנחם
אני שעשיתי אותו וניתן בארץ.
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ïåùì ìë ïëå .õøàá äùòù íãàá úåùòì äî åéðôì äáùçîá äìò ,155ïéãä úãîì íéîçø
åéãÈ áÂ
È ò ìòÀ
Ç å ,(èé âë øáãîá) íçÆ
È ðúÄ
À éåÀ íãÈ àÈ ïáe
Æ ,úåùòì äî êìîð ïåùì àø÷îáù íåçéð
'à ìàåîù) ézÄ ëÀ ìÇ îÀ äÄ ékÄ ézÄ îÀ çÇ ðÄ ,(ãé áì úåîù) äòÈ øÈ äÈ ìòÇ 'ä íçÈ
Æ piÄ åÇ ,(åì áì íéøáã) íçÆ
È ðúÄ
Àé
,åéãé äùòî ïãáà ìò ìáàúð .åáì ìà áöòúéå :íä úøçà äáùçî ïåùì íìåë ,(àé åè
úà ìàù ãçà éåâ íéðéîä úáåùúì éúáúë åæå .(â èé 'á ìàåîù) åÉ ðaÀ ìòÇ êÀ ìÆ nÆ äÇ áöÁ
Ç òðÆ åîë
.ïä ,åì øîà ãìåðä úà äàåø ä"á÷äù íéãåî íúà ïéà ,åì øîà ,äçø÷ ïá òùåäé éáø
,åì øîà ,ïä ,åì øîà ,êéîéî øëæ ïá êì ãìåð ,åì øîà åáì ìà áöòúéå áéúë àäå ,åì øîà
,úåîì åôåñù òãåé úééä àìå ,åì øîà ,ìëä úà éúçîéùå éúçîù åì øîà ,úéùò äîå
ô"òà ,ä"á÷ä äùòî êë ,åì øîà .àìáà àìáà úòùá àúåãç àúåãç úòùá ,åì øîà
ãåîòì íéãéúòä íé÷éãöä ìéáùá ïàøáìî òðîð àì ,ïãáàìå àåèçì ïôåñù åéðôì éåìâù
êëì ,åúåà äçîàå íéî åéìò àéáàå øôò àåä .íãàä úà äçîà 'ä øîàéå (æ) :156íäî
àøáð ìëä ,øçà øáã .158íëøã åúéçùä íä óà .äîäá ãò íãàî :157éåçî ïåùì øîàð
äî éúáùç .íúéùò éë éúîçð éë :159åìàá êøåö äî äìë àåäù ïåéëå ,íãàä ìéáùá
:íéúéùò øùà ìò úåùòì
úéùàøá úùøô úìñç
çð úùøô
øëÅ
)Æ æ (æ é éìùî) øîàðù ,åçáùá øôñ åøéëæäå ìéàåä .÷éãö ùéà çð çð úãìåú äìà (è
 155עי' לעיל הערה קודמת ,וכן עי' בראשית רבה )פרשה לג סי' ג( :א"ר שמואל בר נחמני ,אוי
להם לרשעים שהם הופכים מדת רחמים למדת הדין .בכל מקום שנאמר ה' ,מדת רחמים ה' ה'
אל רחום וחנון )שמות לד( ,וכתיב וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ ,וינחם ה' כי עשה את
האדם ,ויאמר ה' אמחה וגו'.
 156עי' שם )פרשה כז סי' ד( :אפיקורס אחד שאל את רבי יהושע בן קרחה ,אמר לו אין אתם
אומרים שהקב"ה רואה את הנולד ,אמר לו הן ,והא כתיב ויתעצב אל לבו ,אמר לו נולד לך בן
זכר מימיך ,אמר לו הן ,אמר לו מה עשית ,אמר לו שמחתי ושמחתי את הכל .אמר לו ,ולא היית
יודע שסופו למות ,א"ל בשעת חדוותא חדוותא בשעת אבלה אבלה .א"ל כך מעשה לפני הקב"ה,
דאמר רבי יהושע בן לוי ,שבעה ימים נתאבל הקב"ה על עולמו קודם שלא יבא מבול לעולם .מאי
טעמיה ,ויתעצב אל לבו ,ואין עציבה אלא אבילות .היך מה דאת אמר נעצב המלך אל בנו
)שמואל ב יט(.
 157עי' שם )פרשה כח סי' ו( :אמר ר' ברכיה כלום בראתים אלא מן העפר מי ממחא את העפר
מים יבוא המים וימחה את העפר.
 158עי' שם )סי' ח( :רבי עזריה בשם רבי יהודה בר סימון אמר ,הכל קלקלו מעשיהן בדור
המבול :הכלב היה הולך אצל הזאב ,והתרנגול היה מהלך אצל הטווס .הדא הוא דכתיב כי
השחית כל בשר ,השחית כל אדם אין כתיב אלא כי השחית כל בשר.
 159עי' שם )סי' ו( :רבי יודן ורבי פנחס .ר"י אמר ,משל למלך שמסר את בנו לפדגוג ,והוציאו
לתרבות רעה .כעס המלך על בנו והרגו .אמר המלך ,כלום הוציא את בני לתרבות רעה ,אלא זה
בני אבד הוא וזה קיים ,לפיכך מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים .רבי פנחס אמר ,משל
למלך שהיה משיא את בנו ,ועשה לו חופה ,סיידה וכיירה וציירה ,כעס המלך על בנו והרגו .מה
עשה ,נכנס לתוך החופה התחיל לשבר את הקנקנים ומפקיע בחיצאות ומקרע בכיליות .אמר
המלך ,כלום עשיתי זו אלא בשביל בני ,בני אבד וזו קיימת .לפיכך מאדם ועד בהמה ועד עוף
השמים .הה"ד )צפניה א( אסוף אסף כל מעל פני האדמה נאום ה' ,אסף אדם ובהמה ,אסף עוף
השמים ודגי הים .והמכשלות את הרשעים ,הם הכשילו את הרשעים ,כד הוה צייד עופא וא"ל,
זיל ואשתמן ואתי ,והוא אזל ומשתמן ואתי.
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:161íéáåè íéùòî íé÷éãö ìù íäéúåãìåú ø÷éòù êãîìì ,øçà øáã .160äëÈ øÈ áÀ ìÄ ÷écÄ öÇ
äéä íé÷éãö øåãá äéä åìéàù ïëù ìë ,çáùì åúåà íéùøåã åðéúåáøî ùé .åéúåøåãá
íäøáà ìù åøåãá äéä åìéàå ÷éãö äéä åøåã éôì ,éàðâì åúåà íéùøåãù ùéå .øúåé ÷éãö
éÇðôÈ ìÀ êÀ lÅ äÇ úÀ äÄ ] øîåà àåä íäøáàáå .çð êìäúä íéäìàä úà :162íåìëì áùçð äéä àì
)íäøáà ìáà ,åëîåúì ãòñ êéøö äéä çð (î ãë ïìäì) .åéÈðôÈ ìÀ ézÄ ëÀ lÇ äÇ úÀ äÄ øLÆ àÂ [(à æé ïìäì
ìù à"ð] 'ì ìù äùåîù åäæå .øáò ïåùì .êìäúä :163åéìàî å÷ãöá êìäîå ÷æçúî äéä
,àáäì (æé âé ïìäì) êÀ lÅ äÇ úÀ äÄ íe÷ .ãçà ïåùìá øáòùìå àáäì úùîùî ,ãáë ïåùìá [à"ä
ìàÆ ìlÅ tÇ úÀ äÀ
Ä å àáå ,àáäì (èé áé 'à ìàåîù) êé
È ãÆ áÂ
È ò ãòÇ aÀ ìlÅ tÇ úÀ äÄ ,øáòùì çð êìäúä
.úçùúå (àé) :àáäì åëôåä åùàøáù å"éåäù àìà øáò ïåùì (áî ç 'à íéëìî) äÆæäÇ úÄéaÇ äÇ
åîë (äøæ äãåáòå ,åëøã úà øùá ìë úéçùä éë äåøò ,à"ñ) äøæ äãåáòå äåøò ïåùì
ïîe
)Ä (ç â äðåé) øîàðù à"ñ) 165ìæâ .ñîç õøàä àìîúå :164ïeúçÄ LÀ zÇ ïtÆ (æè ã íéøáã
ïðéàùì ïé÷÷æð óåòå äéç äîäá åìéôà .øùá ìë úéçùä éë (áé) :(íäé
Æ tÅ ëÇ aÀ øLÆ àÂ ñîÈ çÈ äÆ
äàá àéñåîìøãðà äøæ äãåáòå úåðæ àöåî äúàù íå÷î ìë .øùá ìë õ÷ (âé) :166ïðéî
 160מדרש תנחומא )נח סי' ט( :ויזכור אלהים את נח .זש"ה זכר צדיק לברכה )משלי י ז( ,זה נח
שכתיב בו איש צדיק .עי' לקמן יח יח.
 161עי' בראשית רבה )פרשה ל סי' ו( :אלה תולדות נח הה"ד )משלי יא( פרי צדיק עץ חיים.
מה הן פירותיו של צדיק ,מצות ומעשים טובים.
ועי' מדרש תנחומא )נח סי' ב( :אלה תולדות נח ,כך פתח רבי תנחומא בר אבא ואמר פרי
צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם )משלי יא( .א"ר יהודה ,הללו בשעה שהאדם מסתלק מן
העולם בלא בנים הוא מיצר ובוכה .א"ל הקב"ה למה אתה בוכה ,מפני שלא עמדת פרי בעה"ז ,יש
לך פרי יפה מן הבנים ,אמר לפניו ,רבש"ע ,אי זה פרי שהעמדתי ,א"ל הקב"ה ,התורה שכתוב בה
פרי צדיק עץ חיים ,בנים אינו אומר ,אלא פרי צדיק .וכן תולדותיו של אדם אלו מעשיו הטובים.
וכן הוא אומר אלה תולדות נח ,נח איש צדיק תמים.
 162עי' סנהדרין )קח ע"א( :אשר דבר לעשות לעמו ,אלה תולדות נח ]נח איש צדיק תמים היה
בדורותיו[ ,אמר רבי יוחנן ,בדורותיו ולא בדורות אחרים .וריש לקיש אמר בדורותיו ,כל שכן
בדורות אחרים .אמר רבי חנינא ,משל דרבי יוחנן למה הדבר דומה ,לחבית של יין שהיתה
מונחת .במרתף של חומץ ,במקומה ריחה נודף ,שלא במקומה אין ריחה נודף .אמר רבי אושעיא,
משל דריש לקיש למה הדבר דומה ,לצלוחית של פלייטון שהיתה מונחת במקום הטנופת.
במקומה ריחה נודף ,וכל שכן במקום הבוסם.
 163מדרש תנחומא )לך לך סי' כו( :כתיב בנח את האלהים התהלך נח )בראשית ו ט( ,וכתיב
באברהם התהלך לפני ,מי שהוא קורא סבור שהיה נח גדול מאברהם ,ואינו כן ,ר' יוחנן וריש
לקיש ,ר' יוחנן אמר משל למה הדבר דומה ,למלך שהיו לו שני בנים ,אחד גדול ואחד קטן ,הקטן
היה אוחז בו כדי שלא יפול ,והגדול היה הולך לפניו ,כך כתיב בנח את האלהים התהלך נח ,שלא
ישתקע בדור המבול ,אבל אברהם שהיה יחידו של עולם והיה צדיק ,א"ל הקדוש ברוך הוא
התהלך לפני והיה תמים.
 164עי' סנהדרין )נז ע"א( :ותנא דבי רבי ישמעאל בכל מקום שנאמר השחתה ,אינו אלא דבר
ערוה ועבודת כוכבים .דבר ערוה ,שנאמר כי השחית כל בשר את דרכו .עבודת כוכבים ,דכתיב פן
תשחיתון ועשיתם וגו' .ואידך ,אורחייהו דקא מגלי .שפיכות דמים ,דכתיב שופך דם האדם וגו'.
 165עי' תנא דבי אליהו זוטא )פרק י( :וכו' וירדו לידי חמס וגזל ,שנאמר ותמלא הארץ חמס.
ועי' בראשית רבה )פרשה לא סי' ה( :כי מלאה הארץ חמס מפניהם איזהו חמס ואיזה היא
גזל ,א"ר חנינא ,חמס אינו שוה פרוטה ,וגזל ששוה פרוטה .וכך היו אנשי המבול עושים ,היה
אחד מהם מוציא קופתו מליאה תורמוסים ,והיה זה בא ונוטל פחות משוה פרוטה וזה בא ונוטל
פחות משוה פרוטה עד מקום שאינו יכול להוציאו ממנו בדין.
 166ועי' סנהדרין )קח ע"א( :כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ .אמר רבי יוחנן ,מלמד
שהרביעו בהמה על חיה ,וחיה על בהמה ,והכל על אדם ,ואדם על הכל .עי' בראשית רבה )פרשה
כח סי' ח( :רבי עזריה בשם רבי יהודה בר סימון אמר ,הכל קלקלו מעשיהן בדור המבול ,הכלב
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:168ìæâä ìò àìà íðéã øæâ íúçð àì .ñîç õøàä äàìî éë :167íéòøå íéáåè úâøåäå íìåòì
úàÆ äìÈ çÈ .øéòä ïî ,(èë è úåîù) øéòÄ äÈ úàÆ éúà
Ä öÅ kÀ åì äîåãå .õøàä ïî åîë .õøàä úà
íéçôè äùìù óàù ,õøàä íòÄ õøàä úà ,øçà øáã .åéìâø ïî ,(âë åè 'à íéëìî) åéìÈ âÀ øÇ
,åéðôì äìöäå çåéø äáøä .úáú êì äùò (ãé) :169åùèùèðå åçåîð äùéøçîä ÷îåò ìù
åúåà ïéìàåùå äðù ë"÷ äá ÷ñåò ìåáîä øåã éùðà åäåàøéù éãë ,äæ ïéðáá åçéøèä äîìå
.øôâ éöò :170åáåùé éìåà ,íìåòì ìåáî àéáäì ä"á÷ä ãéúò íäì øîåà àåäå ,êì úàæ äî
íéøåãî íéøåãî .íéð÷ :åá úåçîäì íäéìò øæâðù úéøôâ íù ìò ,äæ ïéîî äîìå .åîù êë
.àøôåë (á"ò ãò úáù) àøîâá åðéöîå .éîøà ïåùìá úôæ .øôëá :171äéçå äîäá ìëì
éãë ãåòå ,õåçáî úôæå íéðôáî øîåçá äéã íéùú íéîä åéäù éãé ìò äùî ìù åúáéúá
íéîä ÷æåç éðôî ïàë ìáà ,(íù ø"á ,.áé äèåñ) úôæ ìù òø çéø ÷éãö åúåà çéøé àìù
äøéàîä äáåè ïáà íéøîåà ùéå ,ïåìç íéøîåà ùé .øäö (æè) :172õåçîå úéáî äúôæ
ãîåòå äìòîìî øö÷ àåäù ãò äìåòå òôåùî äéåñë .äìòîìî äðìëú äîà ìàå :173íäì
היה הולך אצל הזאב ,והתרנגול היה מהלך אצל הטווס .הדא הוא דכתיב ,כי השחית כל בשר.
השחית כל אדם אין כתיב ,אלא כי השחית כל בשר .רבי לוליאני בר טברין בשם רבי יצחק אמר,
אף הארץ זינתה ,היו זרעין לה חטין ,והיא מפקא זונין אילין ,זונייא רבה מן דרא דמבולא אינון.
 167עי' ויקרא רבה )פרשה כג סי' ט( :דור המבול נמחו מן העולם ע"י שהיו שטופין בזנות.
אמר רבי שמלאי ,כל מקום שאתה מוצא זנות ,אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת טובים ורעים.
ועי' ילקוט שמעוני )תורה רמז תרצה( :אין מדתו של הקדוש ברוך הוא כמדת ב"ו ,מלך ב"ו
שמרדה עליו מדינה שולח בה אנדרלמוסיא והורג הטובים עם הרעים ,והקב"ה אינו כן אלא
מאבד את הרשעים וממלט את הצדיקים ,חטאו דור אנוש אבד אותם ,והציל את חנוך .שנאמר
ויתהלך חנוך את האלהים ,למה ,ביום צרה יודע חוסי בו ,דור המבול הכעיסוהו ואבדן שנאמר
וימח את כל היקום ,והציל לנח ,שנאמר ונח מצא חן.
 168עי' סנהדרין )קח ע"א( :ויאמר ה' לנח קץ כל בשר בא לפני אמר רבי יוחנן בא וראה כמה
גדול כחה של חמס שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם
בגזל .שנאמר כי מלאה הארץ חמס מפניהם ,והנני משחיתם את הארץ .וכתיב )יחזקאל ז( החמס
קם למטה רשע לא מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא נח בהם.
 169עי' בראשית רבה )פרשה לא סי' ז( :הנני משחיתם את הארץ ,ר' הונא ורבי ירמיה בשם רב
כהנא בר מלכיה ,אפילו ג' טפחים שהמחרישה שולטת בארץ נימוחו .משל לבן מלכים שהיה לו
פדגוג ,כל זמן שהיה סורח היה פדגוג שלו נרדה .ולבן מלכים שהיה לו מניקה כל זמן שהוא סורח
היתה מניקתו נרדת .כך אמר הקב"ה הנני משחיתם את הארץ ,הא אנא מחבל להון ומחבל
לארעא עמהון.
 170עי' מדרש תנחומא )נח סי' ה( :עשה לך תבת עצי גופר .א"ר הונא בשם רבי יוסי ,ק"כ שנה
היה מתרה הקב"ה בדור המבול שמא יעשו תשובה ,כיון שלא עשו תשובה ,א"ל עשה לך תבת
עצי גופר .עמד נח ועשה תשובה ,ונטע ארזים .והיו אומרין לו ,ארזים אלו למה ,אמר להן ,הקב"ה
מבקש להביא מבול לעולם ,ואמר לי לעשות תיבה כדי שאמלט בה אני וביתי .והיו משחקין ממנו
ומלעיגין בדבריו ,והיה משקה אותן ארזין ,והן גדילין .והיו אומרים לו ,מה אתה עושה ,ומשיב
להן כענין הזה ,והיו מלעיגין עליו .לסוף ימים קצצן ,והיה מנסרן .והיו אומרים לו ,מה אתה
עושה ,ואומר להן כך ,והיה מתרה בהן .כיון שלא עשו תשובה ,מיד הביא עליהן מבול .שנאמר
וימח את כל היקום.
 171עי' תרגום.
 172עי' בראשית רבה )פרשה לא סי' ט( :וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר .הכא את אמר
וכפרת אותה ,וגו' ולהלן את אמר ותחמרה בחמר ובזפת )שמות ב( ,אלא להלן על ידי שהיו המים
תשים ,ותחמרה בחמר ובזפת ,בחמר מפני הריח ובזפת מפני המים .ועי' סוטה יב ע"א ,ותחמרה
בחמר ובזפת ,תנא ,חמר מבפנים וזפת מבחוץ ,כדי שלא יריח אותו צדיק.
 173עי' סנהדרין )קח ע"ב( :צוהר תעשה לתיבה .אמר רבי יוחנן ,אמר לו הקדוש ברוך הוא
לנח ,קבע בה אבנים טובות ומרגליות כדי שיהיו מאירות לכם כצהרים .ועי' בראשית רבה )פרשה
לא סי' יא( :צוהר תעשה לתיבה ,ר' חוניה ור' פנחס ר' חנין ור' הושעיא לא מפרשין ,ר' אבא בר
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:äá íéîùâä åìôé àìù .íéùú äãöá :174ïàëîå ïàëî äèîì íéîä åáåæéù éãë ,äîà ìò
íééúçú øåãîì íéòöîà íãàì íéðåéìò ,åæ áâ ìò åæ úåéìò 'â .íéùìùå íéðù íéúçú
äîÈ øáë éðôì åøîàå éðåæøæù íúåà íò íéëñäì ïëåî éððä .àéáî éððä éðàå (æé) :175ìáæì
úà ìéáåäù ,ìëä úà ìáìáù ,ìëä úà äìáù .ìåáî :176(ä ç íéìäú) epøÆ kÀ
À æúÄ ékÄ LÉåðà
Á
ìááì íàéáäå ìëä úà óéöäù ,àðôåè íâøúù ñåì÷ðåà ïåùì åäæå .êåîðì äåáâä ïî ìëä
éîéî à"ñ) (á"ò âé÷ úáù) ìåáî éúî ìë íù åøòððù øòðù úàø÷ð êëì ,ä÷åîò àéäù
äéä úéøá .éúéøá úà éúî÷äå (çé) :(á"ò âé÷ úáù 'ñîá ù"çá ì"ùøäî äéâä ïëå ,ìåáî
êéðáå äúà :177øåãáù íéòùø åäåâøäé àìùå ,åùôòéå åá÷øé àìù úåøéôä ìò êéøö
.éçä ìëîå (èé) :178äèîä ùéîùúá åøñàðù ïàëî ,ãáì íéùðäå ãáì íéùðàä .êúùàå
(ë) :äá÷ð ãçàå øëæ ãçà íéðùî åúçô àì íäáù úåçôä ïî .ìëî íéðù :179íéãù åìéôà
äáéúäù ìëå ,åàá íäéìàîå .íëøã åúéçùä àìå íäéðéîá å÷áãù ïúåà .åäðéîì óåòäî
÷:181äáéúä ïéðá äæ .çð ùòéå (áë) :180äá ñéðëä åúèìå
æ ÷øô
)åéðôá íãà ìù åçáù úö÷î íéøîåàù ïàëî ,íéîú ÷éãö øîàð àìå .÷éãö éúéàø (à

כהנא ורבי לוי מפרשין .ר' אבא בר כהנא אמר חלון ,רבי לוי אמר מרגליות .רבי פנחס משום רבי
לוי אמר ,כל י"ב חדש שהיה נח בתיבה ,לא צריך לא לאור החמה ביום ולא לאור הלבנה בלילה,
אלא מרגלית היתה לו והיה תולה אותה .ובשעה שהיא כהה ,היה יודע שהוא יום ,ובשעה שהיתה
מבהקת ,היה יודע שהוא לילה.
 174עי' ילקוט שמעוני )תורה רמז נד( :ואל אמה תכלנה מלמעלה .ר' נחמיה אומר כמין
קמרוטין היתה ,והיה משקיף בה ועולה ומשקיף בה ,ועולה עד שהעמידה על אמתא ,שנאמר ואל
אמה תכלנה מלמעלה.
 175עי' סנהדרין )קח ע"ב( :דבהכי ]הוא[ דקיימא תחתיים שנים ושלישים תעשה .תנא,
תחתיים לזבל אמצעיים לבהמה ,עליונים לאדם.
 176עי' ילקוט שמעוני )תורה רמז נה( :ואני הנני מביא ,הנני מסכים לדברי מלאכים ,שאמרו
מה אנוש כי תזכרנו.
 177עי' בראשית רבה )פרשה לא סי' יב( :והקימותי את בריתי אתך ,ברית אתה צריך מפני
הפירות שאתה כונס ,שלא ירקבו ושלא יתעפשו ושלא ישתנו .ברית אתה צריך ,הגבורים היה א'
מהם נותן רגלו על התהום וסותמו ,נותן ידו על החלון וסותמה .היה בא ליכנס לתיבה ,והיו
רגליו מתערכלות .הה"ד הרפאים יחוללו מתחת מים ושוכניהם )איוב כו( .ארי היה בא ליכנס
לתיבה והיו שיניו קהות .הה"ד שאגת אריה וקול שחל ושיני כפירים נתעו )שם ד( א"ר חייא בר
אבא ,נגר היית ,ואילולי בריתי שהיתה אתך ,לא היית יכול ליכנס לתיבה .הה"ד והקימותי בריתי
אתך .אימתי ,לכשתכנס אל התיבה אתה ובניך.
 178עי' שם :אתה ובניך ,ר' יהודה בר סימון ור' חנין בשם רב שמואל בר ר' יצחק אמר ,נח,
כשנכנס לתיבה ,נאסר לו פריה ורביה .הה"ד ובאת אל התיבה אתה ובניך לעצמן ,ואשתך ונשי
בניך לעצמן .כיון שיצא ,התיר לו .הה"ד ,צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך.
 179עי' שם )סי' יג( :ומכל החי מכל בשר שנים וגו' ,א"ר הושעיא אפי' רוחות נכנסים עם נח
אל התיבה .שנאמר מכל החי ,מאותן שנבראו להם נפשות ,ולא נברא להם גופין.
 180עי' סנהדרין )קח ע"ב( :מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו .אישות
לבהמה מי אית לה ,אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן ,מאותם שלא נעבדה בהם עבירה.
מנא ידע ,אמר רב חסדא ,שהעבירן לפני התיבה .כל שהתיבה קולטתו ,בידוע שלא נעבדה בהם
עבירה .וכל שאין התיבה קולטתו ,בידוע שנעבדה בה עבירה.
 181עי' בראשית רבה )פרשה לא סי' יד( :ויעש נח ככל אשר צוה אותו אלהים כן עשה .זה
שיכון לעשיית התיבה.
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çð ãîìù åðãîì ,ìàøùéì äøåäè úåéäì äãéúòä .äøåäèä (á) :182åéðôá àìù åìåëå
.'åâå íéîùä óåòî íâ (â) :184åúàöá ïáø÷ íäî áéø÷éù éãë .äòáù äòáù :183äøåú
úòáù åìà .äòáù ãåò íéîéì éë (ã) :ùøåôîä ïî íåúñ ãîìå ,øáãî áåúëä íéøåäèá
.185úåðòøåôä úà áëòå åãåáë ìò àåä êåøá ùåã÷ä ñçù ,÷éãöä çìùåúî ìù åìáà éîé
éë :çð ééçì äðù úåàî ùù úðùá íéìë íäù àöîúå çìùåúî ìù åéúåðù áåùçå àö
ãâðë .íåé íéòáøà :äðù íéøùòå äàî ìò óñåð äæ ïîæ øçà ïîæ ,ãåò åäî .ãåò íéîéì
åúàéá äæ .çð ùòéå (ä) :186íéøæîî úøåö øåöì íøöåéì çéøèäì åì÷ì÷ù ,ãìåä úøéöé
éðôî äèîä ùéîùúá åøñàðù éôì ,ãáì íéùðäå ãáì íéùðàä .åéðáå çð (æ) :äáéúì
åðéàå ïéîàî ,äéä äðîà éðè÷î çð óà .ìåáîä éî éðôî :187øòöá éåøù äéä íìåòäù
ååùåä íìë .íéðù íéðù (è) :188íéîä åäå÷çãù ãò äáéúì ñðëð àìå ,ìåáîä àáéù ïéîàî

 182עי' שם )פרשה לב סי' ג( :הקב"ה מנסה את הצדיקים .שנאמר ה' צדיק יבחן .ה' צדיק
יבחן ,זה נח .שנאמר ויאמר ה' לנח כי אותך ראיתי צדיק לפני .אמר ר' אלעזר בן עזריה מצינו
שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו ,וכולו שלא בפניו .שכן הוא אומר בנח איש צדיק תמים
היה שלא בפניו ,וכתיב כי אותך ראיתי צדיק לפני בפניו.
ועי' עירובין )יח ע"ב( :ואמר רבי ירמיה בן אלעזר ,מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו
שלא בפניו מקצת שבחו בפניו דכתיב כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה .כולו שלא בפניו,
דכתיב נח איש צדיק תמים היה בדורותיו.
 183לא מצאתי ,אמנם עי' מדרש )ויקרא רבה פרשה ב סי' י( :מן הבקר ומן הצאן ברוך המקום
שספר עצמו עם הצדיקים הראשונים אדם העלה שור ע"ג המזבח שנאמר )תהלים סט( ותיטב
לה' משור פר נח קיים מה שכתוב בתורה שנאמר )בראשית ח( ויבן נח מזבח לה'.
 184שמות רבה )פרשה נ סי' ב( :תן לחכם ויחכם עוד )משלי ט( ,זה נח ,שא"ל הקדוש ברוך הוא
מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה וגו' ,וכשיצא מה כתיב ויבן נח מזבח לה' )בראשית
ח( ,מאי ויבן ,נתבונן ואמר ,מה טעם ריבה הקדוש ברוך הוא בטהורים יותר מן הטמאים ,לא
שהיה רוצה להקריב לו מהן ,מיד ויקח מכל הבהמה הטהורה .הוי תן לחכם ויחכם עוד ,לפי
שהחכם שומע דבר ,ומקיימו ומוסיף עליו.
 185עי' מדרש שוחר טוב על תהלים )מזמור כו( :ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו .אמר רב
הושעיה ,מלמד שתלה הקדוש ברוך הוא שבעת ימי אבלו של מתושלח הצדיק שיעשו תשובה,
ולא עשו .על שם שנאמר ,אל תאסוף עם חטאים נפשי.
ועי' ילקוט שמעוני )תורה רמז נו( :ויהי לשבעת הימים ,אמר רבא אלו ימי אבלו של מתושלח
הצדיק .ללמדך ,שהספדן של צדיקים מעכב את הפורענות.
 186עי' בראשית רבה )פרשה לב סי' ה( :א"ר שמעון בן יוחאי הן עברו על התורה שניתנה
לארבעים יום ,לפיכך ארבעים יום וארבעים לילה .א"ר יוחנן בן זכאי ,הם קלקלו את הצורה
שניתנה לארבעים יום ,לפיכך ארבעים יום וארבעים לילה.
 187עי' ירושלמי תענית )פ"א ה"ו( :ר' יודה בר פזי ר' חנין בשם ר' שמואל בר רב יצחק נח
בכניסתו לתיבה נאסרה לו תשמיש המיטה .מ"ט ]בראשית ו יח[ ובאת אל התיבה אתה ובניך
ואשתך ונשי בניך אתך וביציאתו הותרה לו תשמיש המיטה מ"ט ]שם ח טז[ צא מן התיבה אתה
ואשתך ובניך ונשי בניך אתך.
ועי' מדרש תנחומא )נח סי' יז( :וכן עשו נח ובניו והבהמה והחיה והעוף ,לא נזקקו לפריה
ורביה כשנכנסו לתבה ,שכן צוה להם הקדוש ברוך הוא כשנכנסו לתבה ,מנין ויבא נח ובניו,
הזכרים לעצמן ,ואשתו ונשי בניו הנקבות לעצמן ,כך כל הימים שהיה נח בתבה ,היו נח ובניו וכל
אשר אתו אסורים בתשמיש המטה ,אמר להם הקדוש ברוך הוא אפשר שאהא כועס ומחריב את
העולם ואתה בונה ,אלא כשיעבור המבול אתם נזקקים לפריה ורביה ,שנא' לאמר לאסורים צאו
)ישעיה מט ט( ,וכיון שיבשה הארץ אמר לו הקדוש ברוך הוא צא מן התבה ]אתה ואשתך[
)בראשית ח טז( ,והתיר להם פריה ורביה.
 188עי' ילקוט שמעוני )תורה רמז נו( :ויבוא נח וגו' מפני מי המבול ,אמר ר' יוחנן נח מחוסר
אמנה היה אילולי שהגיעו מים עד קרסוליו לא היה נכנס בתיבה.
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øæòéìà éáø .éðùä ùãåçá (àé) :189ïäéìàî .çð ìà åàá :íéðù åéä úåçôä ïî ,äæ ïéðîá
äãî .äáø íåäú :ïäéîéî àéöåäì .åò÷áð :190øééà äæ øîåà òùåäé 'ø ,ïåùçøî äæ øîåà
íùâä éäéå (áé) :191äáø íåäúá å÷ìå ,(ä å ìéòì) íãÈ àÈ äÈ úòÇ øÈ äaÈ øÇ aÀ åàèç íä ,äãî ãâðë
íà ,íéîçøá ïãéøåä ïãéøåäùë àìà ìeanÇ äÇ éäÀ
Ä éåÇ (æé ÷åñô) øîåà àåä ïìäìå .õøàä ìò
192
ïî ïåùàø íåé ïéà .'åâå íåé íéòáøà : ìåáîì åéä åøæç àìùëå ,äëøá éîùâ åéäé åøæçé
åàöîð ,úðÀÉ éòÀ îÇ ìkÈ eò÷À áÀ ðÄ äÆfäÇ íÉåiaÇ (àé ÷åñô) áéúë éøäù ,åîò åìéì ïéàù éôì ïéðîä
ãçàå àìî ãçà ïøãñë ïéðîð íéùãçäù ,øæòéìà 'øì åìñëá ç"ëá íéìë íåé íéòáøà
åøåã éðá åéäù áåúëä êãîì .äæä íåéä íöòá (âé) :193åìñëî ç"ëå ïåùçøîî á"é éøä ,øñç
,ä"á÷ä øîà .åúåà ïéâøåäå äúåà ïéøáåù åðà äáéúì ñðëð åúåà íéàåø åðà åìéà íéøîåà
ìù øåôö ,àåä ÷åáã .óðë ìë øåôö (ãé) :194íå÷é éî øáã äàøðå íìåë éðéòì åñéðëî éðà
,(æé à àø÷éå) åéôÈ
È ðëÀ áÄ åÉ úàÉ òqÇ LÀ
Ä å åîë ,äöåð ïåùì óðë) ,195íéáâç úåáøì ,óðë ïéî ìë
åéìò ïéâä .åãòá 'ä øåâñéå (æè) :(äöåð úéàøî ïéî ìë øåôö ,ïàë óà .äìåò äúöåð åìéôàù
øâñ ,àø÷î ìù åèåùôå .196íäá íéâøåä åéäå úåéøàå íéáåã äáéúä óé÷ä ,äåøáù àìù
êÀ ãÂ
Å òaÇ ,(çé ë ïìäì) íçÆ øÆ ìkÈ ãòÇ aÀ .àåä ãâðë ïåùì àø÷îáù ãòá ìë ïëå ,íéîä ïî åãâðë
ãòÇ aÀ ìlÅ tÇ úÀ äÄ ,(ã â íéìäú) éãÂ
Ä òaÇ ïÅâîÈ ,(ã á áåéà) øÉåò ãòÇ aÀ øÉåò ,(ã ã 'á íéëìî) êÄ
À éðÇ aÈ ãòÇ áe
À
,äîà à"é íéîá äúéä úò÷åùî .õøàä ìòî íøúå (æé) :êéãáò ãâðë (èé áé à"ù) êé
È ãÆ áÂ
Èò
197
.åøáâéå (çé) : åçéëåé åðéðôìù úåàø÷îå ,íéîá äúö÷î úò÷åùîä äðåòè äðéôñë
 189עי' לעיל הערה .180
 190עי' סדר עולם רבה )פרק ד( :המבול היה כל י"ב חדש ,שנאמר בשנת שש מאות שנה לחיי
נח וגו' )בראשית ז יא( ,ודורו אינן חיין לעלם הבא ואינן נדונין ,שנאמר לא ידון רוחי באדם
לעולם )שם ו ג( ,רבי יהושע אומר בחדש השני בשבעה עשר ]יום[ לחדש )שם ז יא( זה אייר,
שהוא שני לניסן שבו נברא העולם ,ובו כימה שוקעת ,ולפי ששינו את מעשיהן לפני המקום,
שינה עליהן סדרי בראשית ,רבי אליעזר אומר בחדש השני בשבעה עשר ]יום[ לחדש זה מרחשון,
שהוא שני לתשרי שבו נברא העולם ,ובו כימה עולה ,והיא היתה זמנה של רביעה ,חכמים כדברי
רבי אליעזר למבול וכדברי רבי יהושע לתקופות.
 191עי' סנהדרין )קח ע"א( :אמר רבי יוחנן ,דור המבול ברבה קלקלו וברבה נידונו .ברבה
קלקלו שנאמר וירא ה' כי רבה רעת האדם ,וברבה נידונו שנאמר כל מעינות תהום רבה.
 192עי' זו"ח כב ע"א :א"ר יצחק ,בא וראה ,כשהוריד הקב"ה המים ,הורידם תחלה ברחמים,
כדי להראות לעולם ,שאם ישובו יקבלם .משמע דכתיב בתחלה ,ויהי הגשם ,ולהלן הוא אומר,
ויהי המבול ,שאם יחזרו יהיו גשמי ברכה ,לא חזרו ,היה מבול.
 193עי' סדר עולם רבה )פרק ד( :רבי אליעזר אומר בחדש השני בשבעה עשר ]יום[ לחדש זה
מרחשון ,שהוא שני לתשרי שבו נברא העולם ,ובו כימה עולה ,והיא היתה זמנה של רביעה ,וכו'.
ויהי הגשם וגו' ,עד מתי ארבעים יום וארבעים לילה ,עד כ"ז בכסלו.
 194עי' בראשית רבה )פרשה לב סי' ח( :בעצם היום הזה בא נח .א"ר יוחנן ,אמר הקב"ה ,אם
נכנס נח לתיבה בלילה עכשיו ,יהיו כל דורו אומרים כך ,לא היינו יודעים בו ,ואילו היינו יודעים
בו לא היינו מניחין אותו ליכנס .אלא בעצם היום הזה בא נח דרגיש ליה.
 195עי' שם :בעצם היום הזה בא נח .א"ר יוחנן ,אמר הקב"ה ,אם נכנס נח לתיבה בלילה
עכשיו ,יהיו כל דורו אומרים כך ,לא היינו יודעים בו ,ואילו היינו יודעים בו לא היינו מניחין
אותו ליכנס .אלא בעצם היום הזה בא נח דרגיש ליה.
 196עי' ילקוט שמעוני )תורה רמז נז( :כיון שראו הרשעים שהן אבודים ,בקשו להפוך את
התיבה הקיף אריות לתיבה והיו אוכלין אותן שנאמר ויסגור ה' בעדו שכן הוא אומר אלהי שלח
מלאכיה וסגר פום אריותא ולא חבלוני.
 197עי' בראשית רבה )פרשה לב סי' ט( :ויהי המבול מ' יום על הארץ ר' פנחס בשם רבי לוי
אמר כך היתה תיבתו של נח משוקעת במים כספינה הזו שהיא משוקעת ועומדת בלמין .ויגברו
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ååùåäù øçàì ,íéøää ìë äáåâ ìù äìòîì .äìòîìî äîà äøùò ùîç (ë) :ïäéìàî
øùà :íééç çåø ìù [äîéùð à"ñ] äîùð .íééç çåø úîùð (áë) :198íéøää éùàøì íéîä
úøæâî àåäå ,ìòÆ tÄ
È éåÇ ïåùì åðéàå àåä ìòÇ ôÄ
À éåÇ ïåùì .çîéå (âë) :199íéáù íéâã àìå .äáøçá
ãå÷ð äùàøá ã"åé å"àå ïúåð àåäùë ,äð÷ äçî äðá ïåâë ,à"ä äôåñù äáéú ìë .ïáÄ
Æ éåÇ ïôÄ
Æ éåÇ
çøåèî íã ääåëå çðåâ ,äãâà ùøãîå .åèåùô åäæ çð ãáì .çð êà :ã"åéä úçú ÷"øéçá
(àì ,àé éìùî) øîàð åéìòå ,åùéëäå éøàì úåðåæî øçéàù ,íéøîåà ùéå .úåéçäå úåîäáä
:200ílÈ LÀ
Ë é õøÆ àÈ aÈ ÷écÄ öÇ ïäÅ
ç ÷øô
).íé÷éãöä úìôú éãé ìò íéîçø úãîì äëôäðå àéä ïéãä úãî íùä äæ .íéäìà øëæéå (à
ékÄ 'ä àøÇ
À iåÇ (æÎä å ìéòì) øîàðù ,ïéãä úãîì íéîçø úãî úëôåä íéòùø ìù ïúòùøå
çð úà íéäìà øëæéå :201íéîçøä úãî íù àåäå ,äçÆ îÀ àÆ 'ä øîà
Æ iÉ åÇ 'åâå íãÈ àÈ äÈ úòÇ øÈ äaÈ øÇ
202
: äáéúá åùîù àìùå ïëì íãå÷ íëøã åúéçùä àìù úåëæ ,úåîäáì íäì øëæ äî .'åâå

המים וגו' א"ר פנחס משום רבי לוי כך היתה תיבתו של נח שטה על פני המים כעל ב' קורות כמן
טבריא לסוסתיא.
ועי' שם )פרשה לג סי' ז( :לט"ז יום חסרו אמה ,לארבעת ימים טפח ומחצה בכל יום .ונמצאת
אומר ,שהיתה התיבה משוקעת במים י"א אמה ,וכולהם לששים יום חסרו .הה"ד והמים היו
הלוך וחסור.
 198עי' יומא )עו ע"א( :חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים ,וכי חמש עשרה
אמה בעמק ,חמש עשרה בהרים ,וכי מיא שורי שורי קיימי .ועוד ,תיבה היכי סגיא ,אלא נבקעו
כל מעינות תהום רבה עד דאשוו מיא בהדי טורי ,והדר חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים.
 199עי' בראשית רבה )פל"ב סי' יא( :מכל אשר בחרבה מתו ,פרט לדגים .וי"א ,אף הן היו בכלל
מאוספין ,אלא שברחו לים הגדול לאוקיינוס.
 200עי' שם :לאוקיינוס וימח את כל היקום וישאר אך נח ר' הונא בשם ר"י אך מיעוט שאף
הוא היה גונח דם מפני הצינה.
ועי' מדרש תנחומא )נח סי' ט( :א"ר יוחנן בשם ר"א ברבי יוסי הגלילי פעם אחד שהה נח לזון
את הארי הכישו הארי ויצא צולע שנאמר וישאר אך נח אך שלא היה שלם ולא היה כשר להקריב
קרבן ,והקריב שם בנו תחתיו .ועליו נאמר הן צדיק בארץ ישולם )משלי יח( .רב הונא בשם רבי
יוסי אמר ,יצא גונח וכוהה דם מן הצנה .לפיכך הוא אומר הוציאה ממסגר נפשי וגו' בי יכתירו
צדיקים שבי נוטל הקב"ה כתר )ס"א נוטלת כתר צדיקים( שאומר ומה נח שהיה צדיק ולא היה
צדיק שלם כך עשה לו הקב"ה נסים ,שנאמר ימלט אי נקי )איוב כב( ,ולא נקי ,אם היה צדיק גמור
עאכ"ו.
 201עי' בראשית רבה )פרשה לג סי' ג( :ויזכור אלהים את נח וגו' ,א"ר שמואל בר נחמני ,אוי
להם לרשעים שהם הופכים מדת רחמים למדת הדין .בכל מקום שנאמר ה' מדת רחמים ,ה' ה'
אל רחום וחנון )שמות לד( ,וכתיב וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ )בראשית ו( וינחם ה' כי
עשה את האדם )שם( ,ויאמר ה' אמחה וגו' ,אשריהם הצדיקים שהן הופכים מדת הדין למדת
רחמים .בכל מקום שנאמר אלהים הוא מדת הדין אלהים לא תקלל )שמות כב( עד האלהים יבא
דבר שניהם ,וכתיב וישמע אלהים את נאקתם ,ויזכור אלהים את בריתו וגו' ,ויזכור אלהים את
רחל וגו' ,ויזכור אלהים את נח .מה זכירה נזכר לו ,שזן ופירנס אותם כל י"ב חודש בתיבה ,ויזכור
אלהים את נח.
 202עי' ירושלמי תענית )פרק א הלכה ו( :א"ר חייה בר בא ,למשפחותיהם יצאו מן התיבה,
ע"י ששימרו יחסיהן ,זכו להנצל מן התיבה .תדע לך שהוא כן ,דתנינן חם כלב ועורב קילקלו
מעשיהן חם יצא מפוחם כלב יצא מפורצם בתשמישו עורב יצא משונה מן הבריות.
ועי' מדרש תנחומא )נח סי' יא( :וקרא הקדוש ברוך הוא לנח ויאמר לו בחר לך בהמה וחיה
ועוף ]מאותן[ שלא ערבבו את משפחותיהן ,שנאמר מכל הבהמה הטהורה ,טהורה כשם שנבראת,
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.åëùéå :õøàä é÷ñò ìò .õøàä ìò :åéðôì äøáò äçðäå ïéîåçðú çåø .çåø íéäìà øáòéå
åçúôðùë .úåðéòî åøëñéå (á) :203äîç úçðä ïåùì ,(à á øúñà) êÀ ìÆ nÆ äÇ úîÇ çÂ êÀ LÉ kÀ åîë
íäá ùéù ïúåà íäî åøééúùðù éôì ,ìë áéúë ïéà ïàëå ,úðÀÉ éòÀ îÇ ìkÈ (àé æ ìéòì) áéúë
àìÉ åîë ,(á 'éñ á"ô ø"åîù) òðîéå .àìëéå :204ïäá àöåéëå àéøáè éîç ïåâë íìåòì êøåö
.íåé úàîå íéùîç äö÷î (â) :(å âë ïìäì) êÈ nÀ îÄ äìÆ ëÄ
À é àìÉ ,(áé î íéìäú) êé
È îÆ çÂ øÇ àìÈ ëÀ úÄ
éøä ,íéîùâä å÷ñô åìñëá æ"ëá ,ãöéë .(ã"ô íìåò øãñ) ïåéñá ãçà àåäå ,øåñçì åìéçúä
ùãçá (ã) :ð"÷ éøä ,ç"é÷ øééàå ïñéðå øãàå èáùå ,á"ì éøä úáèî è"ëå ,åìñëî 'â
.íåé øùò äòáùá :(ä ÷åñô) 205íéîùâä å÷ñô åáù åìñëì éòéáù àåäå ,ïåéñ .éòéáùä
ãçàá éøéùòá áéúë éøäù ,äîà à"é íéîá úò÷åùî äáéúä äúéäù ãîì äúà ïàëî
íéäåáâ åéä íäå ,íéîùâ úãéøéì ïåùçøîì éøéùò àåäù áà äæ íéøää éùàø åàøð ùãçì
äîà äøùò ùîç áàá ãçà ãò ïåéñá ãçà íåéî åøñçå ,äîà äøùò ùîç íéøää ìò
òáøà àìà [íéîä] åøñç àì ïåéñá å"éáù àöîð ,íéîé äòáøàì äîà éøä íåé íéùùì
éùàø ìòù íéîá äîà à"é úò÷åùî äúéäù úãîì ,úøçîä íåéì äáéúä äçðå ,úåîà
ìéçúäù ïåùçøîì éøéùò àåäù ,áà äæ .íéøää éùàø åàøð .'åâå éøéùòá (ä) :206íéøää
(ã ÷åñô) øîåà äúàù íùë íùâä ÷ñôù åìñëì éøéùòå ìåìà àåä ,øîàú íàå .íùâä
äúà éà éòéáù êçøë ìò ,ïë øîåì øùôà éà ,ä÷ñôäì éòéáù àåäå ïåéñ éòéáùä ùãçá
ìù íéùîçå äàîå íéîùâ úãéøé ìù íåé íéòáøà åìë àì éøäù ,ä÷ñôäì àìà äðåî
éà éøéùòäå ,ïåéñ äæ ïéà äãéøéì éòéáù øîåà äúà íàå ,ïåéñá ãçà ãò íéîä úøåáâú
ïåùàøá àöåî äúà éà ìåìà àåäå ä÷ñôäì øîåà äúà íàù ,äãéøéì àìà úåðîì øùôà
éùàø åàøðùî íéòáøà õ÷î éøäù ,(âé ÷åñô) õøÆ àÈ äÈ ìòÇ îÅ íÄénÇ äÇ eáøÀ çÈ LãÆ çÉ ìÇ ãçÈ àÆ aÀ
íåé íéùù éøä äðåéä úåçéìùá ìéçåä íåé à"ëå (æÎå íé÷åñô) áøåòä úà çìù íéøää
àöîð åàøð ìåìàá øîàú íàå ,(âé ÷åñô) äîãàä éðô åáøçù ãò íéøää éùàø åàøðùî
úàéøáì ïåùàø àåäù éøùú àìà äæ ïéàå ïåùàø åúåà àøå÷ àåäå ïåùçøîá åáøçù
ïåìç úà :íéøää éùàø åàøðùî .íåé íéòáøà õ÷î (å) :207ïñéð àåä òùåäé éáøìå ,íìåò
 שנא' למשפחותיהם,וכיון שיצאו מן התבה העיד עליהן הקדוש ברוך הוא שלא ערבבו משפחותם
. שנא' ויזכר אלהים את נח, לפיכך נזכר להם הקדוש ברוך הוא עם נח,יצאו
. וכתיב התם וחמת המלך שככה, כתיב הכא וישכו המים:( עי' ראש השנה )יב ע"א203
 אר"א לרעה ביום הזה נבקעו כל. ויסכרו מעינות תהום:( עי' בראשית רבה )פרשה לג סי' ד204
 חוץ,מעינות תהום רבה וגו' )בראשית ח( אבל לטובה ויסכרו מעיינות תהום אבל לא כל מעינות
.ממעיין טבריה ואבלוניס ומערת פמיי"ס
 זה, ותנח התיבה בחדש השביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי אררט:( עי' שם )סי' ז205
. שהוא שביעי להפסקת גשמים,סיון
 ותנח התיבה בחדש השביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי אררט זה סיון שהוא: עי' שם206
 ונמצאת, טפח ומחצה בכל יום, לט"ז יום חסרו אמה לארבעת ימים,שביעי להפסקת גשמים
 הה"ד והמים היו הלוך. וכולהם לששים יום חסרו,אומר שהיתה התיבה משוקעת במים י"א אמה
. זה אב שהוא י' לירידת גשמים,וחסור עד החדש העשירי
 רבי יהושע אומר בחדש השני בשבעה עשר ]יום[ לחדש:( עי' סדר עולם רבה )פרק ד207
 ולפי ששינו את, ובו כימה שוקעת, שהוא שני לניסן שבו נברא העולם,)בראשית ז יא( זה אייר
 רבי אליעזר אומר בחדש השני בשבעה עשר. שינה עליהן סדרי בראשית,מעשיהן לפני המקום
 והיא היתה זמנה, ובו כימה עולה, שהוא שני לתשרי שבו נברא העולם,]יום[ לחדש זה מרחשון
 ויהי הגשם וגו' )שם ז. וכדברי רבי יהושע לתקופות, חכמים כדברי רבי אליעזר למבול.של רביעה
 ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת. עד כ"ז בכסלו, ארבעים יום וארבעים לילה, עד מתי,(יב
 והרשעים, והמים היו עומדין ודמומים, עד אחד בסיון, עד מתי חמשים ומאת יום,(יום )שם ז כד
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:208äàéöéå äàéáì éåùòä äáéúä çúô äæ àìå (æè å ìéòì ïééò) ,øäöì .äùò øùà äáúä
)úá ìò åãùåç äéäù ,åúåçéìùá êìä àìå .äáéúä úåáéáñ óé÷îå êìåä .áåùå àåöé (æ
.åòîùîë åèåùô .íéîä úùáé ãò :(209á"ò ç÷ ïéøãäðñ) ÷ìç úãâàá åðéðùù åîë ,åâåæ
,åäéìà éîéá íéîùâ úøéöòá úøçà úåçéìùì áøåòä äéä ïëåî ,äãâà ùøãî ìáà
óåñì .äðåéä úà çìùéå (ç) :210øNÈ áe
È íçÆ ìÆ åÉ ì íéàé
Ä áÄ îÀ íéáÄ øÀ òÉ äÀ
È å (å æé 'à íéëìî) øîàðù
ãîì äúà äæ ììëî ,íéøÄ çÅ àÂ íéîÈ
Ä é úòÇ áÀ LÄ ãÉåò ìçÈ
Æ iåÇ (é ÷åñô) áéúë éøäù ,íéîé äòáù
çåìù ïåùì àìà úåçéìù ïåùì äæ ïéà .çìùéå :211íéîé äòáù ìéçåä äðåùàøá óàù
(é) :212åéìà áåùú àì çåðî àöîú íàù íéîä åì÷ íà äàøé äæáå äëøãì úëìì äçìéù
.äéôá óøè (àé) :àø÷îá ùé äáøäå .(àë èë áåéà) elçÄ
Å éåÀ eòîÀ LÈ éìÄ ïëå ,äðúîä ïåùì .ìçéå
äðåé ìëù éôì ,äá÷ð ïåùì íéîòôå øëæ ïåùì íéîòô åàøå÷ ïëì ,äéä øëæù éðà øîåà
éÅðåÉ ékÀ ,(áé ä íéøéùä øéù) úÉåöçÂ øÉ íÄéîÈ é÷é
Å ôÄ àÂ ìòÇ íéðÉÄ åékÀ åîë äá÷ð ïåùì àø÷îáù
ùøãîå .óèç .óøè :(àé æ òùåä) äúÉ
È åô äÈðåÉ ékÀ åîëå ,(æè æ ìà÷æçé) úÉåîäÉ ílÈ kË úÉåéàÈ bÅ äÇ
ìù åãéá úéæë ïéøåøî éúåðåæî åéäé äøîà ,øîàî ïåùì äéôá åùøãå ,ïåæî ïåùì ,äãâà
נדונים בהן כל אחד ואחד לפי מעשיו .ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום וגו' ,והמים היו
הלוך וחסור וגו' )שם ח ה( ,המים היו גבוהים מן הארץ חמש עשרה אמה ,וכלו לששים יום ,אמה
לד' ימים ,טפח ומחצה בכל יום .ותנח התבה בחדש השביעי בשבעה עשר יום )שם ח ד( ,זה סיון,
וכשאתה מתחיל למנות משפסקו הגשמים מלירד ,נמצאת נחה לששה עשר יום ,הא כמה היתה
גבוהה מן הארץ ,ד' אמות ,וכמה היתה משוקעת בתוך המים ,י"א אמה .ויהי מקץ ארבעים יום
)שם ח ו( ,לקץ שהתחילו המים לחסור ,בעשרה בתמוז ,ויפתח נח את חלון התבה וגו' ,וישלח
את הערב וגו' )שם שם ח( ,שהה שבעת ימים וישלח את היונה וגו' ,ולא מצאה וגו' )שם שם ט'(,
שהה עוד שבעת ימים ויסף שלח ]את[ היונה וגו' ,ותבא אליו היונה וגו' )שם שם י"א( ,שהה עוד
שבעת ימים וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד )שם שם יב( ,הלכה וישבה לה על ראשי
ההרים ,בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים )שם שם ה( ,זה אב ,כשאתה מתחיל למנות
משהתחילו הגשמים לירד ,מאחד באב ועד אחד בתשרי נבלעו המים .ויהי באחת ושש מאות
שנה בראשון וגו' )שם ח יג( ,מקצת החדש ככולו ,למדנו שכיון שנכנס יום אחד בחדש ,מונין
אותו חדש שלם ,וחדש אחד נכנס בשנה ,מונין אותה שנה שלמה ,שמקצת החדש ככולו ומקצת
השנה ככולה.
 208עי' בראשית רבה )פרשה לג סי' ה( :ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח הדא מסייעא לההוא
דא"ר אבא בר כהנא חלון.
 209ז"ל :וישלח את העורב ,אמר ריש לקיש ,תשובה ניצחת השיבו עורב לנח .אמר לו ,רבך
שונאני ואתה שנאתני .רבך שונאני ,מן הטהורין שבעה מן הטמאים שנים ,ואתה שנאתני ,שאתה
מניח ממין שבעה ,ושולח ממין שנים .אם פוגע בי שר חמה או שר צנה לא נמצא עולם חסר
בריה אחת ,או שמא לאשתי אתה צריך .אמר לו רשע ,במותר לי נאסר לי ,בנאסר לי לא כל שכן.
 210עי' בראשית רבה )פרשה לג סי' ה( :רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא אמר ,אמר לו
הקב"ה ,קבלו ,שעתיד העולם להצטרך לו .אמר לו אימתי ,אמר לו עד יבשת המים מעל הארץ,
עתיד צדיק אחד לעמוד ולייבש את העולם ,ואני מצריכו לו .הה"ד והעורבים מביאים לו לחם
ובשר בבקר ולחם ובשר בערב )מלכים א יז( .ר"י ור' נחמיה .ר"י אומר ,עיר היא בתחום בית שאן
ושמה ערבי ,ר' נחמיה אמר עורבים ממש היו .ומהיכן היו מביאים לו ,משלחנו של יהושפט.
 211עי' זוהר חדש )נח מ ע"א( :וא"ר פנחס ,אין לך בכל פעם ופעם שלא התעכב הקדוש ברוך
הוא גזר דינא של כנסת ישראל שבע שמיטין ושבע יובלות שמא תחזור בתשובה .הה"ד וייחל
עוד שבעת ימים אחרים ,בר מן קדמאי.
 212עי' תיקוני זוהר )נח ע"ב( :שלח תשלח ,הדא הוא דכתיב וישלח את היונה מאתו .ואתמר
ביעקב ויהי אך יצא יצא לקבל שלח תשלח ,ואינון תרין תרוכין לקבל שני גרישי"ן ,ואינון תרין
דרועין .ודא איהו שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך וכו'.
תרגום :שלח תשלח זהו שכתוב וישלח את היונה מאתו ,ונאמר ביעקב ויהי אך יצא יצא כנגד
שלח תשלח והם שני זרועות שני גרישי"ן והם שני זרועות .וזהו שלח תשלח את האם ואת
הבנים תקח לך.
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àìà ,(é ÷åñô) ìçÈ
Æ iåÇ ïåùì àåä .ìçééå (áé) :213íãå øùá éãéá ùáãë ïé÷åúî àìå ä"á÷ä
øæòéìà éáøì .ïåùàøá (âé) :ïúîúéå ìçééå ,ïúîéå ìçéå .ìòôúéå ïåùì äæå ìòôéå ïåùì äæù
:215äìòî ìù äéðô åîø÷ù ,èéè ïéîë äùòð .åáøç :214ïñéð àåä òùåäé éáøìå éøùú àåä
)íéîé à"é åìà .(àé æ ìéòì) ùãåçá æ"éá éðùä ùãçá ïúãéøéå .íéøùòå äòáùá (ãé
äùòð .äùáé :217äéä äîéîú äðù ìåáîä øåã èôùîù ,216äðáìä ìò äøéúé äîçäù
:219äèîä ùéîùú íäì øéúä ïàë .åúùàå ùéà .'åâå êúùàå äúà (æè) :218äúëìäë ãéøâ
)úàöì íéöåø íðéà íà àöåä ,åàöéù íäì øåîà àöéä .éø÷ àöéä ,áéúë àöåä .àöåä (æé
åøñàð óåòäå äîäáä óàù ãéâî ,äáéúá àìå .õøàá åöøùå :220äúà íàéöåä
äîäáä ìëî (ë) :ïðéîá ÷áãéì úðî ìò íäéìò åìá÷ .íäéúçôùîì (èé) :221ùéîùúá
éãë àìà äòáù äòáù åìàî ñéðëäì àåä êåøá ùåã÷ä éì äåö àì ,øîà .äøåäèä
åîà éòîî úàöì øòððùî å"àå øñç ,áéúë åéøòðî .åéøòðî (àë) :222íäî ïáø÷ áéø÷äì
øLÆ àÂ áåúëù àåä ,äòåáùì øáãä ìôë .óéñåà àìå .óéñåà àì :223òøä øöé åá ïúð

 213עי' עירובין )יח ע"ב( ,וכן סנהדרין )קח ע"ב( :ואמר רבי ירמיה בן אלעזר ,מאי דכתיב והנה
עלה זית טרף בפיה ,אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא ,רבונו של עולם ,יהיו מזונותי מרורין
כזית ומסורין בידך ,ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ודם .כתיב הכא טרף ,וכתיב התם
הטריפני לחם חוקי.
 214עי' לעיל הערה .190
 215עי' בראשית רבה )פרשה לג סי' ז( :חרבו המים מעל הארץ נעשית כמין טפיח.
 216עי' שם :הוה צריך קרא למימר אלא בט"ז יום לחדש השני יבשה הארץ .ומה ת"ל בשבעה
ועשרים יום לחדש השני יבשה הארץ ,אלא אלו י"א יום שימות החמה יתירים על ימות הלבנה.
אמר רשב"ג ,כל מי שהוא רוצה לידע שימות החמה יתירים על ימות הלבנה י"א יום ,יסרוט לו
סריטה בכותל בתקופת תמוז ,ולשנה הבאה באותו הזמן אין השמש מגעת לשם עד י"א יום.
ומכאן אתה יודע שימות החמה יתירים על ימות הלבנה י"א יום.
 217עי' משנה עדויות )פרק ב משנה י( :אף הוא היה אומר ,חמשה דברים של שנים עשר חדש,
משפט דור המבול שנים עשר חדש ,משפט איוב שנים עשר חדש ,משפט המצריים שנים עשר
חדש ,משפט גוג ומגוג לעתיד לבא שנים עשר חדש ,משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש.
שנאמר והיה מדי חדש בחדשו .רבי יוחנן בן נורי אומר ,מן הפסח ועד העצרת שנאמר ומדי שבת
בשבתו.
 218עי' בראשית רבה )פרשה לג סי' ז( :המים מעל הארץ נעשית כמין טפיח ובחדש השני בכ"ז
לחדש יבשה הארץ ,נעשית כגריד .זרעו אותה ולא צמחה .למה ,שהיה סימן קללה ,ואין סימן
קללה הוי לברכה ,והמתינו עד שירדו גשמים וזרעו.
 219עי' שם )פרשה לד סי' ז( :אתה ואשתך ובניך ונשי בניך ,רבי יודן ב"ר סימון ורבי יוחנן
בשם ר' שמואל ב"ר יצחק ,נח ,כיון שנכנס לתיבה נאסרה לו פריה ורביה .הה"ד ובאת אל התיבה
אתה ובניך לעצמך ,ואשתך ונשי בניך לעצמן .וכיון שיצא ,התירו .הדא הוא דכתיב צא מן התיבה
אתה ואשתך.
 220עי' ילקוט שמעוני )תורה רמז נט( ,כל החיה אשר אתך ,אמר ר' יודן הוצא כתיב ,היצא
קרי.
 221עי' לעיל הערה .220
 222עי' בראשית רבה )פרשה לד סי' ט( :ויבן נח מזבח לה' ,ויבן כתיב ,נתבונן .אמר ,מפני מה
צווני הקב"ה וריבה בטהורים יותר מן הטמאים ,אלא להקריב מהן קרבן .מיד ,ויקח מכל הבהמה
הטהורה וגו' .ר' אלעזר בן יעקב אומר ,על מזבח הגדול שבירושלים ששם הקריב אדם הראשון,
שנאמר ותיטב לה' משור פר )תהלים סט( ,מקרין מפריס.
 223עי' שם )סי' י( :שאל אנטונינוס את רבינו ,א"ל ,מאימתי יצר הרע נתון באדם ,משיצא
ממעי אמו או עד שלא יצא ממעי אמו ,א"ל ,עד שלא יצא ממעי אמו .א"ל לאו ,שאילו היה נתון
בו עד שהוא במעי אמו ,היה חוטט את בני מעיה ויוצא .והודה לו רבי שהשוה לדעת המקרא,
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àéäå åéøáã ìôëù ,åæ àìà äòåáù äá åðéöî àìå ,(è ãð äéòùé) çðÉ éîÅ øáÂ
É òîÅ ézÄ òÀ aÇ LÀ ðÄ
224
àì 'åâå õøàä éîé ìë ãåò (áë) : (à"ò åì) úåòåáù úëñîá íéîëç åùøã ïëå ,äòåáù
éöçå ïåùçøîå éøùú éöç åðéðùù åîë ,ãçàå ãçà ìëì íéùãç éðù åììä íéúò 'å .åúáùé
,ãéîú øîåìë ,éîé ìë ãåò à"ñ) 225[óøåç à"ð] øå÷ èáù éöçå úáèå åìñë éöç ,òøæ åìñë
úéðè÷å íéøåòù òøæ úò .óøåç :óøåçî äù÷ .øå÷ :((âé èé øáãîá) åÉ á åÉ úàÈ îÀ èË ãÉåò åîë
éöçå øééàå ïñéð éöç .øéö÷ :226ïñéð éöçå øãàå èáù éöç àåä øå÷ .øäî ìùáúäì ïéôéøçä
,úåãùá ïúåà íéùáééîù ïîæå íéðàú úèé÷ì ïîæ àåä ,áà éöçå æåîú ïåéñ éöç .õé÷ :ïåéñ
úåîé óåñ àåä .íåçå :227(á æè 'á ìàåîù) íéøÄ òÈ pÀ äÇ ìÉåëà
Á ìÆ õÄéwÇ äÀ
Ç å íçÆ lÆ äÀ
Ç å åîë õé÷ åîùå
èë) àîåé úëñîá åðéðùù åîë ,øúåéá íç íìåòäù ,éøùú éöçå ìåìàå áà éöç ,äîçä
,ìåáîä úåîé ìë åúáùù ììëî .åúáùé àì äìéìå íåéå :228àèéé÷î éù÷ àèéé÷ éäìù (à"ò
äìà ìë å÷ñôé àì .åúáùé àì :229äìéì ïéáå íåé ïéá øëéð àìå úåìæîä åùîù àìù
:ïøãñë âäðúäìî
è ÷øô
)÷åðéúù ïîæ ìëù ,úeéç ïåùì ,äãâàå .(àë å áåéà) úúÇ çÂ eàøÀ zÄ åîë ,íëúîéàå .íëúçå (á
ïî åøîåùì êéøö úî ïùáä êìî âåò ,íéøáëòä ïî åøîùì êéøö äúà ïéà éç åîåé ïá
íúàù ïîæ ìë úåéçä ìò íëàøåî äéäé éúîéà ,äéäé íëúçå íëàøåîå øîàðù ,íéøáëòä
,áùò ÷øé àìà øùá ìåëàì ïåùàøä íãàì éúéùøä àìù .äìëàì äéäé íëì (â) :230íééç

שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו .ר' יודן אמר מנעריו כתיב ,משעה שהוא ננער לצאת ממעי
אמו.
224
זה לשונו )עיי"ש( :אמר רבי אלעזר ,לאו שבועה הן שבועה ,בשלמא לאו שבועה ,דכתיב
ולא יהיה עוד המים למבול ,וכתיב כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי ,אלא הן שבועה מנא לן ,סברא
הוא ,מדלאו שבועה ,הן נמי שבועה .אמר רבא ,והוא דאמר לאו לאו תרי זימני ,והוא דאמר הן הן
תרי זימני .דכתיב ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד המים למבול .ומדלאו תרי
זימני ,הן נמי תרי זימני.
 225עי' בבא מציעא )קו ע"ב( :חצי תשרי מרחשון וחצי כסליו זרע ,חצי כסליו טבת וחצי שבט
חורף ,חצי שבט אדר וחצי ניסן קור ,חצי ניסן אייר וחצי סיון קציר ,חצי סיון תמוז וחצי אב קיץ,
חצי אב אלול וחצי תשרי חום .רבי יהודה מונה מתשרי רבי שמעון מונה ממרחשון.
ועי' בראשית רבה )פרשה לד סי' יא( :א"ר יוחנן לא שמשו מזלות כל י"ב חדש .א"ל רבי יונתן
שמשו ,אלא שלא היה רשומן ניכר .ר"א ור' יהושע .ר"א אומר לא ישבותו ,לא שבתו .רבי יהושע
אומר ,לא ישבותו ,מכלל ששבתו.
 226עי' לעיל הערה .225
 227עי' נדרים )סא ע"ב( :תניא ,הנודר מפירות הקיץ אין אסור אלא בתאנים .רבן שמעון בן
גמליאל אומר ענבים בכלל תאנים .מאי טעמא ,דתנא קמא קסבר תאנים מיקצצן בידא ,ענבים
לא מיקצצן בידא .רבן שמעון בן גמליאל סבר ענבים נמי כי מירדדן מיקצצן בידא.
 228עי' יומא )כט ע"א( :שילהי דקייטא קשיא מקייטא .וסימניך ,תנורא שגירא.
 229עי' בראשית רבה )פרשה לג סי' ג( :ר' יהושע אומר לא ישבותו ,מכלל ששבתו .א"ר יוחנן,
לא שמשו מזלות כל י"ב חדש .א"ל רבי יונתן ,שמשו ,אלא שלא היה רשומן ניכר.
 230עי' שבת )קנא ע"ב( :ותניא רבי שמעון בן אלעזר אומר ,תינוק בן יומו חי אין צריך
לשומרו מן החולדה ומן העכברים ,אבל עוג מלך הבשן מת ,צריך לשומרו מן החולדה ומן
העכברים .שנאמר ומוראכם וחתכם יהיה ,כל זמן שאדם חי ,אימתו מוטלת על הבריות .כיון
שמת ,בטלה אימתו.
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øñà .åùôðá øùá (ã) :231ìë úà íëì éúúð ïåùàøä íãàì éúø÷ôäù áùò ÷øéë ,íëìå
ãåòá .åîã åùôðá :232øùáä åìëàú àì åá åùôðù ïîæ ìë ,øîåìë ,éçä ïî øáà íäì
íã éøä åìëàú àì åîã (åùôðá) óàå ,éçä ïî øáà éøä .åìëàú àì åùôðá øùá :åá åùôð
íëîã úà ,äîäáá äîùð úìéèð íëì éúøúäù éô ìò óà .íëîã úà êàå (ä) :233éçä ïî
åðîî àöé àìù éô ìò óà ,åîöò ÷ðåçä óà .íëéúåùôðì :234åîöò íã êôåùäî ùåøãà
,ïäá èåìùì úåòø úåéç ìëàîì åø÷ôåäå ìåáîä øåã åàèçù éôì .äéç ìë ãéî :235íã
:úåéçä úà ïäéìò øéäæäì êøöåä êëéôì ,eîãÀ ðÄ úÉåîäÅ aÀ kÇ ìLÇ îÀ ðÄ (àë èî íéìäú) øîàðù
åì áäåà àåäù ãéî .åéçà ùéà ãéî :ùåøãà éðà íéãò ïéàå ãéæîá âøåää ãéî .íãàä ãéîå
êéøö ââåùä óàù ,ìçîéì åðåò ìò ù÷áéå äìâé àì íà ùåøãà éðà ââåù åâøäå çàë
åùøãù åîë ,åðîî ùøåã ä"á÷ä ,òðëð åðéà àåäå úåìâ åáééçì íéãò ïéà íàå .äøôë
÷ãðåôì ïðîæî ä"á÷ä ,(á"ò é) úåëî úëñîá (âé ë úåîù) åÉ ãÈéìÀ äÈpàÄ íéäÄ ìÉ à
Á äÀ
È å åðéúåáø
236
íéäìà íìöá éë ,äîì ,íúà åäåúéîä íéãò ùé íà .êôùé åîã íãàá (å) : 'åëå ãçà
äáøä ïëå .íãàä úà äùåòä äùò úåéäì êéøöå ,øñç àø÷î äæ .íãàä úà äùò :237'åâå
,åùøãî éôìå .éååöì ïàëå äëøáì äðåùàøä ,åèåùô éôì .åáøå åøô íúàå (æ) :àø÷îá
.êîò éðà íéëñî .éððä éðàå (è) :238íéîã êôåùì äéáøå äéøôá ÷ñåò åðéàù éî ùé÷äì
íìåòä úà úçùì àìù ä"á÷ä åçéèáäù ãò ,äéáøå äéøôá ÷åñòì âàåã çð äéäù

 231עי' סנהדרין )נט ע"ב( :אמר רב יהודה אמר רב ,אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה.
דכתיב לכם יהיה לאכלה ,ולכל חית הארץ ,ולא חית הארץ לכם .וכשבאו בני נח התיר להם,
שנאמר כירק עשב נתתי לכם את כל.
 232עי' שם :יכול לא יהא אבר מן החי נוהג בו ,תלמוד לומר אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו.
יכול אף לשרצים ,תלמוד לומר אך .ומאי תלמודא ,אמר רב הונא ,דמו .מי שדמו חלוק מבשרו,
יצאו שרצים שאין דמם חלוק מבשרם.
 233עי' שם )נט ע"א( :רבי חנינא בן גמליאל אומר ,אף הדם מן החי .תנו רבנן ,אך בשר בנפשו
דמו לא תאכלו ,זה אבר מן החי .רבי חנינא בן גמליאל אומר ,אף הדם מן החי .מאי טעמא דרבי
חנינא בן גמליאל ,קרי ביה בשר בנפשו לא תאכל ,דמו בנפשו לא תאכל .ורבנן ,ההוא למישרי
שרצים הוא דאתא.
ועי' פסחים )כב ע"ב( :למאי הלכתא איתקש אבר מן החי לדם .אמר לך ,דם הוא דאיתקש
לאבר מן החי .מה אבר מן החי אסור ,אף דם מן החי אסור .ואי זה ,זה דם הקזה שהנפש יוצאה
בו.
234
משנת רבי אליעזר )פרשה ט( :אף ההורג את עצמו ,הרי זה שפך דמים ,שנ' ואך את דמכם
לנפשתיכם אדרש.
 235עי' בראשית רבה )פרשה לד סי' יג( :אך ,להביא את החונק עצמו .יכול כשאול ,ת"ל אך.
יכול כחנניה מישאל ועזריה ,ת"ל אך.
 236עי' מכות )י ע"ב( :ר"ש בן לקיש פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכא ,ואשר לא צדה
והאלהים אנה לידו וגו' .כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע וגו' .במה הכתוב מדבר,
בשני בני אדם שהרגו את הנפש ,אחד הרג בשוגג ואחד הרג במזיד .לזה אין עדים ולזה אין עדים.
הקב"ה מזמינן לפונדק אחד ,זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם ,וזה שהרג בשוגג יורד בסולם
ונפל עליו והרגו .זה שהרג במזיד ,נהרג ,וזה שהרג בשוגג ,גולה.
 237עי' תרגום יונתן :דיישוד דמא דאינשא בסהדין דייניא מחייבין ליה קטול ודיישוד בלא
סהדין מרי עלמא עתיד לאתפרעא מניה ליום דינא רבא ארום בדיוקנא דיי עבד ית אינשא.
 238עי' יבמות )סג ע"ב( :תניא רבי אליעזר אומר ,כל מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו שופך
דמים ,שנאמר שופך דם האדם באדם דמו ישפך ,וכתיב בתריה ,ואתם פרו ורבו .רבי יעקב אומר,
כאילו ממעט הדמות ,שנאמר כי בצלם אלהים עשה את האדם ,וכתיב בתריה ואתם פרו וגו' .בן
עזאי אומר כאילו שופך דמים וממעט הדמות ,שנאמר ואתם פרו ורבו.
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éúçèáäì úéøá ÷åæéçå íåé÷ úåùòì íéëñî éððä åì øîà äðåøçàáå .äùò ïëå ,239ãåò
.äáéúä éàöé ìëî :úåéøáä íò íéëìäúîä íä .íëúà õøàä úéç (é) :úåà êì ïúàå
,íëúà øùà äéçä ììëá ïðéàù ,ïé÷éæîä àéáäì .õøàä úéç :íéùîøå íéö÷ù àéáäì
[úåà] úà ,åîåé÷ åäîå ,éúéøáì íåé÷ äùòà .éúî÷äå (àé) :úåéøáä íò ïëåìéä ïéàù
úåàì åëøöåä àìù úåøåã ùéù ,øñç áúëð .íìåò úøãì (áé) :êìåäå íééñîù åîë ,úù÷ä
ïá ïåòîù éáø ìù åøåãå äãåäé êìî åäé÷æç ìù åøåã åîë ,åéä íéøåîâ íé÷éãöù éôì
ïéá (æè) :241íìåòì ïåãáàå êùç àéáäì éðôì äáùçîá äìòúùë .ïðò éððòá (ãé) :240éàçåé
ìë ïéáå éðéá áåúëì åì äéäù .íëéðéáå äìòî ìù ïéãä úãî ïéá .äéç ùôð ìë ïéáå íéäìà
äàåø éðà ,[íëúà áééçì] íëéìò âøè÷ì ïéãä úãî àáúùë ,åùøãî åäæ àìà ,äéç ùôð
:éúøîàù úåàä éøä åì øîàå úù÷ä åäàøä .úéøáä úåà úàæ (æé) :242øëæðå úåàä úà
)åúåøëùá äàáå ä÷åñò äùøôäù éôì ,ïàë øîåì êøöåä äîì .ïòðë éáà àåä íçå (çé
ïòðëù åðòãé àìå íç úåãìåú áúë àì ïééãòå ,ïòðë ìì÷úð åãé ìòå íç äá ì÷ì÷ù çð ìù
åì äéäù ,ïéìåç åîöò äùò .ìçéå (ë) :ïòðë éáà àåä íçå ïàë øîåì êøöåä êëéôì ,åðá
:(â à úåø) éîÃ
Ä òðÈ LéàÄ åîë ,äîãàä éðåãà .äîãàä ùéà :243úøçà äòéèðá äìçú ÷åñòì
:ìòôúéå ïåùì .ìâúéå (àë) :244íéðàú éøåçéå úåøåîæ åîò ñéðëä äáéúì ñðëðùë .íøë òèéå
,äìÃ
È äàÈ úàø÷ðù ,ïåøîåù íù ìò åàø÷ðù íéèáù äøùòì æîø ,áéúë äìäà .äìäà
àøéå (áë) :245ïéÄ éÇ é÷Å øÀ
)À æîÄ aÀ íéúÄ MÉ äÇ (å å ñåîò) øîàðù ,ïééä é÷ñò ìò åìâù (ã âë ìà÷æçé
øáãä ìò øëæåä êëì ,åéáàì ãéâäå äàø ïòðë ,íéøîåà åðéúåáøî ùé .ïòðë éáà íç

 239עי' תנחומא נח )פרק יא( :אמר להן ,ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה ,א"ל נח ,רבון
העולם ,שמא אתה חוזר ומביא מבול ,אמר ליה ,לאו ,נשבע אני שאיני מביא מבול עוד לעולם,
שנאמר וירח ה' את ריח הניחוח ויאמר ה' וגו'.
 240עי' בראשית רבה )פרשה לה סי' ב( :ויאמר אליהם זאת אות הברית אשר אני נותן ביני
וביניכם וגו' לדורות עולם ,אמר רבי יודן לדרת כתיב ,פרט לשני דורות ,לדורו של חזקיהו ולדורו
של אנשי כנסת הגדולה ,רבי חזקיה מוציא דורן של אנשי כנסת הגדולה ,ומביא דורו של ר"ש בן
יוחאי.
 241עי' שם )סי' ג( :והיה בענני ענן על הארץ ר' יודן בשם רבי יודן בר סימון לאחד שהיה בידו
קלוב רותח בקש ליתנו על בנו ונתנו על עבדו והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם.
 242עי' שם :וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלהים זו מדת הדין שלמעלה ,ובין כל נפש חיה
וגו' .והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה וגו' .בין אלהים,
זו מדת הדין שלמעלה .ובין כל נפש חיה ,זו מדת הדין של מטה.
 243עי' שם )פרשה לו סי' ג( :ויחל נח איש האדמה נתחלל ונעשה חולין למה ויטע כרם לא
היה לו ליטע דבר אחר של תקנה לא יחור אחד ולא גרופית אחת אלא ויטע כרם.
 244עי' שם :ומהיכן היה לו ,א"ר אבא בר כהנא ,הכניס עמו זמורות ונטיעות ויחורים של
תאנה וגרופיות לזיתים .הה"ד )בראשית ו( ואספת אליך ,אין אדם כונס דבר אא"כ היה צריך לו.
 245עי' מדרש חסרות ויתרות )נח כב( :ויתגל בתוך אהלה ,כתיב בה"י וקורין בוי"ו אהלו ,מלמד
שלא חרבה ירושלם ושומרון אלא בעון שגגת היין ,שהרי שומרון נקרא אהלה וירושלם אהליבה
)יחזקאל כג ג(.
ועי' בראשית רבה )פרשה לו סי' ד( :וישת מן היין ,וישת שתה שלא במדה ונתבזה .א"ר חייא
בר אבא בו ביום נטע ,בו ביום שתה ,בו ביום נתבזה ויתגל בתוך אהלו .ר"י אמר רבי חנין בשם
רבי שמואל בר יצחק ויגל אין כתיב כאן אלא ויתגל ,גרם גלות לו ולדורות ,עשרת השבטים לא
גלו אלא בשביל יין ,הה"ד )עמוס ו( השותים במזרקי יין ,וכתיב )ישעיה ה( הוי משכימי בבקר
שכר ירדופו וגו' שבט יהודה ובנימין לא גלו אלא בשביל היין.
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íù ç÷éå (âë) :247åòáø íéøîåà ùéå ,åñøñ íéøîåà ùé .åéáà úåøò úà àøéå :246ìì÷úðå
åëæ êëì ,úôéî øúåé äåöîá õîàúðù íù ìò ãîéì ,ç÷éå àìà åç÷éå ïàë áéúë ïéà .úôéå
íÉå÷îÀ âÉåâìÀ ïzÅ àÆ (àé èì ìà÷æçé) øîàðù äøåá÷ì åéðá åëæ úôéå ,248úéöéö ìù úéìèì åéðá
éáÄ ùÀ úàÆ øeLàÇ êÀ ìÆ îÆ âäÇ ðÄÀ é ïkÅ (ã ë äéòùé) åòøæá øîàð ,åéáà úà äæáù íçå .øáÆ ÷Æ íOÈ
íäéðôå :(åè àîåçðú) 'åâå úLÅ éôeL
Å çÇ
Ç å óçÈ
Å éåÀ íÉåøòÈ íéðÄ ÷À
Å æe íéøÄ òÈ ðÀ Lek úeìÈâ úàÀ
Æ å íÄéøÇ öÀ îÄ
åúåñëì íîöò êåôäì åëøöåäå åìöà åáø÷ùëù ãîìî ,äéðù íòô øîàð äîì .úéðøåçà
ïèÉ ÷È äÅpäÄ (åè èî äéîøé) åîë ,éåæáäå ìåñôä .ïè÷ä åðá (ãë) :249úéðøåçà íäéðô åëôä
(øçà) éòéáø ïá ãéìåà àìù éì úîøâ äúà .ïòðë øåøà (äë) :250íãÈ àÈ aÈ éeæaÈ íÄéåÉ baÇ êé
È zÄ úÇ ðÀ
çøåè íäéìò ìèåäù íéìåãâä åìà ìù íòøæ úà ùîùî úåéäì éòéáø êðá øåøà ,éðùîùì
åì åéä íéðá éðù ïåùàøä íãà ,åéçàì íäì øîà ,åñøñù íç äàø äîå .251äúòî éúãåáò
:252éòéáø ïá ù÷áî åðãåòå íéðá 'â åì ùé åðéáàå ,íìåòä úùåøé ìéáùá äæ úà äæ âøäå
)éäéå :ïòðë õøà úà íäì úúì åòøæì åúçèáä øåîùì ãéúòù .íù éäìà 'ä êåøá (åë
éìäàá ïëùéå :áéçøé ,ézÅ ôÇ
À é íâøåúî .úôéì íéäìà úôé (æë) :ãáåò ñîì .åîì ãáò ïòðë
ùøåë äðáù úôéì íéäìà úôéù éô ìò óà ,íéîëç ùøãîå .ìàøùéá åúðéëù äøùé .íù
äðáù ïåùàø ùã÷îá äúøù ïëéäå ,äðéëù åá äúøù àì éðù úéá úôé éðáî äéäù
íéãáò íäì åøëîé íù éðá åìâéùî óà .åîì ãáò ïòðë éäéå :253íù éðáî äéäù äîìù
 246מדרש תנחומא )נח פרק כא( :חם ראה כנען נתארר ,אמר ר' יהודה אין הקללה שוכנת
במקום ברכה ,לפי שנאמר ויברך אלהים את נח ואת בניו .ר' נחמיה אומר ,כנען ראה והגיד
לאביו ,חזרה קללה לעיקרה ,לפיכך נאמר ויאמר ארור כנען.
 247עי' סנהדרין )ע ע"א( :ופניהם וגו' וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן .רב
ושמואל ,חד אמר סרסו ,וחד אמר רבעו .מאן דאמר סרסו ,מתוך שקלקלו ברביעי קללו ברביעי.
ומאן דאמר רבעו ,גמר וירא וירא .כתיב הכא וירא חם אבי כנען את ערות אביו ,וכתיב התם וירא
אותה שכם בן חמור וגו' .בשלמא למאן דאמר סרסו ,משום הכי קללו ברביעי .אלא למאן דאמר
רבעו ,מאי שנא רביעי ,נלטייה בהדיא ,הא והא הואי.
 248עי' בראשית רבה )פרשה לו סי' ו( :ויקח שם ויפת את השמלה .א"ר יוחנן ,שם התחיל
במצוה תחלה ,ובא יפת ונשמע לו .לפיכך זכה שם לטלית ,ויפת לפיוולא.
 249עי' שם :וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית ,ויכסו את ערות אביהם .ממשמע שנאמר
וילכו אחורנית איני יודע שערות אביהם לא ראו אלא מלמד שנתנו ידיהם על פניהם והיו מהלכין
לאחוריהם ונהגו בו כבוד כמורא האב על הבן.
 250עי' שם )סי' ז( :ויקץ נח מיינו ,נתפרק יינו מעליו .וידע את אשר עשה לו בנו הקטן ,בנו
הפסול .הה"ד כי מזבח הנחושת קטן מהכיל וגו' )מלכים א ח(.
 251עי' מדרש תנחומא נח )סי' כא( :אמרו רבותינו ,כשהיה נח בתבה אמר ,אילו היו לבני
עבדים ,כדי שהיו יושבים והם יוצאים לפניהם .אלא כשאצא מן התבה ,מה שאני מוליד אעשה
אותם עבדים להם .אמר לו ,אתה לא הנחת לי להוליד בן רביעי שיהא עבד לאחיו ,חייך אני
אעשה בנך הרביעי עבד ,שנאמר ,ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיו לאחיו )בראשית ט כה(.
 252עי' בראשית רבה )פרשה לו סי' ה( :וירא חם אבי כנען ,אמר להון ואגיד להון .אמר להון,
אדם הראשון ב' בנים היו לו ,ועמד א' מהן והרג את חבירו .וזה ,יש לו ג' ,והוא מבקש לעשותן
ד'.
253
עי' יומא )ט ע"ב( :לא הוה שריא שכינה במקדש שני ,דכתיב יפת אלהים ליפת וישכן
באהלי שם .אף על גב דיפת אלהים ליפת ,אין השכינה שורה אלא באהלי שם.
ועי' פסיקתא רבתי )פיסקא לה( :אמר רבי יצחק ,מפני מה לא שרתה שכינה בבית האחרון
שבנו בני הגולה ,מפני שבנאו כורש מלך פרס שהוא מזרעו של יפת ,לפי שאין שכינה שורה
במעשי ידיו של יפת .אבל בית הראשון שבנו בני ישראל בני בניו של שם שרתה בו שכינה.
שנאמר יפת אלהים ליפת וישכון באהלי שם )בראשית ט' כ"ז( .עליהם אמר שלמה ומשבח את
כנסת ישראל ואומר ,אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה )משלי ל"א י'( אין הכתוב מדבר
אלא כנגד ישראל.
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:ïòðë éðáî
é ÷øô
)àåä êåøá ùåã÷ä ìò íìåòä ìë ãéøîäì .øåáâ úåéäì (ç) :(à"ò é àîåé) ñøô åæ .ñøéúå (á
:255íå÷îá ãåøîì ïòèîå åéôá úåéøá ìù ïúòã ãö .ãéö øåáâ (è) :254äâìôä øåã úöòá
òãåé íéðô úåæòá òéùøî íãà ìë ìò .øîàé ïë ìò :256åéðô ìò åèéð÷äì ïéåëúîð .'ä éðôì
äàøù ïåéë .'åâå õøàä ïî (àé) :257ãéö øåáâ ãåøîðë äæ øîàé ,åá ãåøîì ïéåëúîå åðåáø
øéòä (áé) :258íëåúî àöé ,ìãâîä úåðáì íå÷îá ïéãøåîå ãåøîðì ïéòîåù åéðá úà øåùà
(âé) :(à"ò é àîåé) íéäÄ ìà
É ìÅ äìÉ
È åãbÀ øéòÄ äúÀ
È éäÈ äÅåðé
À ðÀÄ å (â â äðåé) øîàðù ,äåðéð àéä .äìåãâä
íùî åàöé øùà íéçåìñë úàå íéñåøúô úàå (ãé) :áäìì íéîåã íäéðôù .íéáäì
åìàì åìà íäéúåùð áëùî ïéôéìçî íéçåìñëå íéñåøúô åéäù ,åàöé íäéðùî .íéúùìô
.éðòðëä ìåáâ (èé) :äáøä úåçôùî åöåôð äìàî .åöôð øçàå (çé) :259íéúùìô íäî åàöéå
øîåàä íãàë ,äàøð éìå .øáã íù .äëàá :äö÷å óåñ ïåùì [àø÷îáù] ìåáâ ìë .åöøà óåñ
éô ìò óà .íúöøàá íúðùìì (ë) :éðåìô íå÷îì àáú øùà ãò òéâî äæ ìåáâ åøéáçì
éçà :íMÅ äéä øäðä .øáò éðá ìë éáà (àë) :íä íç éðá íìë ,úåöøàå úåðåùìì å÷ìçðù
äÈðLÈ úàÇ îÀ ïaÆ íLÅ (é àé ïìäì) øîåà àåäùë ,íù íà ìåãâä úôé íà òãåé éðéà .ìåãâä úôé
ìéçúäùë çð äéä äðù ÷"ú ïá éøäù ,ìåãâä úôé øîåà éåä ìeanÇ äÇ øçÇ àÇ íÄéúÈ
Ç ðLÀ 'åâå
ìåãâäù àöîð ,(àé æ ìéòì) çðì äðù úåàî ùù úðùá äéä ìåáîäå (áì ä ìéòì) ,ãéìåäì
éçà àìå .úôé éçà :ìåáîä øçà íéúðù ãò äàîì òéâä àì íùå ,äðù äàî ïá äéä åéðáá
ïî åöåôðå úåðåùìä åìáìáúð .äâìôð (äë) :åäæá äæå íäéáà úà åãáë íäéðù åìàù ,íç
.260ãéúòä íù ìò åðá íù àø÷ù àéáð øáò äéäù åðãîì ,íìåòä ìëá åâìôúðå äò÷áä
 254עי' בראשית רבה )פרשה כג סי' ז( :ויהי כי החל האדם הוא החל להיות גבור בארץ.
איתיבון ,והכתיב וזה החלם לעשות ,אמר להם ,קיפח על ראשו של נמרוד ואמר זה המרידן עלי.
 255עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז סא( :על כן יאמר נמרוד גבור ציד אין כתיב ,אלא כנמרוד,
מה זה צד את הבריות בפיו ,לא גנבת מאן גנב עמך ,לא קטלת מאן קטל עמך.
 256עי' שם )רמז תרעג( :כנמרוד גבור ציד לפני ה' שאין תלמוד לומר לפני ה' .אלא שהיה יודע
את רבונו ומתכוין למרוד בו.
 257עי' בראשית רבה )פרשה ל"ז סי' ב() :תהלים ז( שגיון לדוד אשר שר לה' על דברי כוש בן
ימיני .רבי יהושע בר נחמיה בשם רבי חנינה בן יצחק ,כנגד בימה של רשע אמרו .וכי כושי הוה
עשו ,אלא שעשה כמעשה נמרוד ,הה"ד על כן יאמר נמרוד גבור ציד לפני ה' אין כתיב כאן אלא
כנמרוד גבור ציד וכו'.
 258עי' פסיקתא רבתי )פרשה לג( :משעה שנעשה כל העולם קליעה אחת להכעיס להקדוש
ברוך הוא ,הניח עצתם ויצא לו .כמה שכתב ,מן הארץ ההוא יצא אשור וגו' )בראשית י' י"א(.
ועי' בראשית רבתי נח :ר' אליעזר אומר מפני מה לא מיחה בהם אשור מפני שהיה יודע
שעתיד לצאת ממנו סנחריב שהיה מחרף ומגדף כלפי מעלה ,ואם ימחה בהם הם אומרים לו,
זרעו של אותו האיש מרגיז להב"ה ובנו אתה מוחה ,לך מחה בזרעך ,לכך מן הארץ ההיא יצא
אשור.
259
עי' בראשית רבה )פרשה לז סי' ה( :אמר רבי אבא בר כהנא ,פתרוסים וכסלוחים היו
מעמידין הוטליסון .היו אלו מגנבין נשותיהן של אלו ואלו מגנבין נשותיהן של אלו .מה יצא מהן,
פלשתים גבורים כפתורים ננסים.
 260עי' שם )סי' ז( :ולעבר יולד שני בנים ,שם האחד פלג ,כי בימיו נפלגה הארץ .רבי יוסי
ורשב"ג רבי יוסי אומר ,הראשונים ,ע"י שהיו מכירים את ייחוסיהם ,היו מוציאין שמן לשם
המאורע ,אבל אנו ,שאין אנו מכירים את ייחוסינו ,אנו מוציאין לשם אבותינו .רשב"ג אומר,
הראשונים ,על ידי שהיו משתמשין ברוח הקודש ,היו מוציאין לשם המאורע ,אבל אנו ,שאין אנו
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ïè÷é éøä åéîé úìçúá øîàú íàù ,åâìôúð åéîé óåñáù ,(à ÷øô) íìåò øãñá åðéðùå
ë"çàå 'åâå ãìÈ
Ç é ïèÈ ÷È
À éåÀ (åë ÷åñô) øîàðù ,ïëì íãå÷ úåçôùî äîë ãéìåäå åðîî øéòö åéçà
.ùøôì àìà íåúñì áåúëä àá àì ,åéîé òöîàá øîàú íàå .(à àé) 'åâå õøÆ àÈ äÈ ìëÈ éäÀ
Ä éåÇ
ìë ãéîòäì äëæ êëì ,åîöò ïéè÷îå åéðò äéäù .ïè÷é :åâìôúð âìô úåî úðùáù úãîì àä
:262äãâà éøáã .åîå÷î íù ìò .úåîøöç (åë) :261åììä úåçôùîä
àé ÷øô
)åðîéä ìë àì åøîàå úçà äöòá åàá .íéãçà íéøáãå : ùãå÷ä ïåùì .úçà äôù (à
ìù åãéçé ìò ,øçà øáã .264äîçìî åîò äùòðå òé÷øì äìòð ,íéðåéìòä úà åì øåáéù
å"ðøúå óìàì úçà åøîà ,(íéãç íéøáã à"ñ) íéãçà íéøáãå ,øçà øáã .(æè íù) íìåò
íòñðá (á) :265úåëåîñ åì äùòðå åàåá ,ìåáîä éîéá äùòù íùë ,èèåîúî òé÷øä íéðù
íùî åòñðå ,íãÆ wÆ äÇ øäÇ 'åâå íáÈ LÉ
È åî éäÀ
Ä éåÇ (ì é) äìòîì áéúëãë ,íù íéáùåé åéäù .íã÷î
äîåàì äîåà .åäòø ìà ùéà (â) :øòðù àìà åàöî àìå ,íìë úà ÷éæçäì íå÷î íäì øåúì
àåä äðîæä ïåùì äáä ìë .íëîöò åðéîæä .äáä :266ïòðëì èåôå èåôì ùåëå ùåëì íéøöî
)äáä .àùîì åà äöòì åà äëàìîì íéøáçúîå ïîöò íéðéëîù ,(à"ò çé úåîù øäæ
.äôøùì äôøùðå :267äò÷á àéäù ,ìááá íéðáà ïéàù .íéðáì :æ"òìá ø"ééì÷øôà ,åðéîæä
(ã) :øé÷ä çåèì .øîçì :ïùáëá ïúåà íéôøåù ,æ"òìá ù"ìååè íéøå÷ù íéðáìä ïéùåò êë
,êëì êøöåä àì .úåàøì 'ä ãøéå (ä) :ïàëî åðöéôäì äëî íåù åðéìò àéáé àìù .õåôð ïô
÷øô) àîåçðú éáø ùøãîá .åðéáéå åàøéù ãò ïåãéðä åòéùøé àìù íéðééãì ãîìì àá àìà
263

משתמשין ברוח הקודש ,אנו מוציאין לשם אבותינו .א"ר יוסי בן חלפתא נביא גדול היה עבר
שהוציא לשם המאורע .הה"ד ולעבר יולד שני בנים וגו'.
 261עי' שם :למה נקרא שמו יקטן ,שהיה מקטין את עצמו ואת עסקיו .ומה זכה ,זכה להעמיד
י"ג משפחות.
 262עי' ילקוט שמעוני נ"ך )רמז תתרעג( :ואת חצרמות ואת ירח ,רב הונא אמר ,מקום הוא
ששמו חצרמות ,שהם אוכלין כרישין ולובשים כלי פפייר ,ומצפים למיתה בכל יום .ושמואל אמר,
אפילו כלי פפייר אין להם.
 263עי' ירושלמי מגילה )פרק א הלכה ט( :כתיב ,ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים .ר'
לעזר ור' יוחנן .חד אמר ,שהיו מדברים בשבעים לשון ,וחורנה אמר ,שהיו מדברין בלשון יחידו
של עולם בלשון הקודש.
 264עי' בראשית רבה )פרשה לח סי' ו( :ר"א ורבי יוחנן ר"א אומר ודברים אחדים דבורים
אחדים מעשה דור המבול נתפרש ,מעשה דור הפלגה לא נתפרש .ודברים אחדים ,שאמרו דברים
חדים על ה' אלהינו ה' אחד ועל אחד היה אברהם בארץ .אמרו ,אברהם זה פרדה עקרה הוא אינו
מוליד ,ועל ה' אלהינו אמרו ,לא כל הימנו לבור לו את העליונים וליתן לנו את התחתונים ,אלא
באו ונעשה לנו מגדל ונעשה עבודת כוכבים בראשו ,וניתן חרב בידה ,ותהא נראית כאלו עושה
עמו מלחמה.
 265עי' שם :ודברים אחדים שאמרו דברים חדים .אמרו ,אחת לאלף ותרנ"ו שנה הרקיע
מתמוטט בואו ונעשה סמוכות ,אחד מן הצפון ואחד מן הדרום ואחד מן המערב .וזה שכאן
סומכו מן המזרח .הה"ד ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים.
 266עי' מדרש תנחומא פרשת נח )סי' כה( :ויאמרו איש אל רעהו )בראשית יא ג( .מהו איש אל
רעהו ,כוש למצרים ,ומצרים לפוט ,ופוט לכנען.
 267עי' במדבר רבה )פרשה יד סי' ג( :א"ר אבהו ,ואל תתמה ,והכתיב )דניאל ו( והיתית אבן
חדא ושומת על פום גובא .וכי יש אבנים בבבל ,אלא מלמד שעמדה מארץ ישראל ובאתה וישבה
לה ע"פ הגוב.
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äôëù ïåùàøä íãà éðá àìà ,íéìîâå íéøåîç éðá àîù ,éî éðá àìà .íãàä éðá :268(çé
éîá ãåøîì äáåèá åôë åìà óà ,(áé â ìéòì) éãÄ nÈ òÄ äzÈ úÈ
Ç ð øLÆ àÂ äMÈ àÄ äÈ øîàå äáåèä úà
269
íä ãçà íòù ,ïäîò ùé åæ äáåè ìë .ãçà íò ïä (å) : ìåáîä ïî íèìîå äáåè íòéôùäù
íä ìéçúäì ,íúåùò íøîà åîë .íìçä :270úåùòì åìçä äæ øáãå ,ïìåëì úçà äôùå
øöÉ áÄ
À é åì äîåãå ,åîåâøúë äòéðî ïåùì øöáé .äéîúá .úåùòì 'åâå íäî øöáé àì :úåùòì
.äáä :271äøéúéä åúåðúåðòî êìîð åðéã úéáá .äãøð äáä (æ) :(âé åò íéìäú) íéãé
Ä âÄ ðÀ çeø
Ç
272
: äãÈ øÅ
À ð äáÈ äÈ øîàå ããî íãâðë àåäå (ã ÷åñô) äÆðáÀ ðÄ äáÈ äÈ åøîà íä ,äãî ãâðë äãî
àì :äãøð ìù à"äë äøéúé äðåøçà à"äå ,íéáø ïåùìá ùîùî ï"åð ,ìáìáðå .äìáðå
íúåà 'ä õôéå (ç) :273åçåî úà òöåôå åéìò ãîåò äæå èéè àéáî äæå äðéáì ìàåù äæ .åòîùé
äîìù øîàù àåä ,íäéìò íéé÷úð (ã ÷åñô) õeôÈð ïtÆ åøîàù äî ,274äæä íìåòá .íùî
íìåòì ÷ìç íäì ïéàù ãîì .íöéôä íùîå (è) :275epàÉ
Æ åáúÀ àéäÄ òLÈ øÈ úøÉ
)Ç åâîÀ (ãë é éìùî
åìàå ø÷éòá ãé åèùô àì åìà ,äâìôä øåã ìù åà ìåáîä øåã ìù äù÷ åæ éà éëå .276àáä
øåãù àìà .íìåòä ïî åãáàð àì åìàå åôèùð åìàå ,åá íçìäì ìåëéáë ø÷éòá ãé åèùô
úåòéøå äáäà íéâäåð åéä åìàå ,åãáàð êëì íäéðéá äáéøî äúéäå íéðìæâ åéä ìåáîä
ìåãâå ú÷åìçîä éåàðùù úãîì .íéãÄ çÈ àÂ íéøÄ áÈ ãe
À úçÈ àÆ äôÈ NÈ (à ÷åñô) øîàðù ,íäéðéá
éðô ìò (çë) :ìåáîä øçà íéúðù ãùëôøà úà ãéìåäùë .äðù úàî ïá íù (é) :277íåìùä
 268וזה לשון המדרש :וירד ה' לראות ,וכי הוא צריך לרדת ולראות ,והלא הכל צפוי וגלוי
לפניו ,שנאמר ידע מה בחשוכא ונהורא עמה שרא )דניאל ב( ,אלא ללמד לבריות שלא לגמור את
הדין ,ושלא לומר דבר מה שלא רואין.
 269עי' בראשית רבה )פרשה לח סי' ט( :אשר בנו בני האדם .א"ר ברכיה ,וכי מה נאמר ,בני
חמריא או בני גמליא ,אלא בנוי דאדם קדמאה ,מה אדם הראשון אחר כל הטובה שעשיתי עמו,
אמר האשה אשר נתתה עמדי וגו' ,כך שנתים מדור המבול עד דור הפלגה.
 270עי' שם :ויאמר ה' ,הן עם אחד ושפה אחת לכולם ,רבי יהודה ורבי נחמיה .רבי יהודה
אומר ,הואיל והן עם אחד ושפה אחת ,אם עושין הן תשובה אני מקבלן .רבי נחמיה אומר ,מי
גרם להם שימרדו בי ,לא על ידי שהם עם אחד ושפה אחת.
 271ילקוט שמעוני נ"ך )רמז תרסז( :רבי שמעון אומר ,בשעה שבנו בני אדם את המגדל ,קרא
הקדוש ברוך הוא לשבעים מלאכים המסבבים את כסא כבודו ואמר להם ,בואו ונבלבל לשונם
לשבעים אומות ,לשבעים לשון ,שנאמר הבה נרדה ,ארדה אין כתיב כאן ,אלא נרדה ,והפילו
גורלות ביניהם ,שנאמר בהנחל עליון גוים ,בהפרידו בני אדם ,ונפל גורלו של הקדוש ברוך הוא
על אברהם וזרעו ,שנאמר ,כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו.
 272עי' מדרש תנחומא בשלח )פרק יב( :אנשי מגדל במה שנתגאו בו נפרע מהן ,הם אמרו הבה
נבנה לנו עיר וגו' )שם יא( ,בו נפרע מהן ,שנאמר הבה נרדה ונבלה שם שפתם וגו'.
 273בראשית רבה )פרשה לח סי' י( :א"ר אבא בר כהנא משפתם אעשה נבלה ,הוה חד מנהון
אמר לחבריה אייתי לי קולב ,והוא הוה יהיב ליה מגרופי .הוה מחי ליה ופצע מוחיה ,הה"ד
משפתם אעשה נבלה.
 274עי' לקמן הערה .276
 275עי' מדרש תנחומא )נח סי' יח( שאלולי לא בנו היו אומרים אלו בנינו היינו עולין לשמים
והיינו נלחמים כנגדו והצליח להם ,ועשו .הביט בהם ,והפיצם .שנאמר ויפץ ה' אותם משם .אמר
להם ,אתם אומרים פן נפוץ ,תהיו נפוצים על פני כל הארץ .הה"ד ,מגורת רשע היא תבואנו
)משלי י(.
 276עי' )סנהדרין קז ע"ב( :דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא שנאמר ויפץ ה' אותם משם
על פני כל הארץ וכתיב ומשם הפיצם ,ויפץ ה' אותם בעולם הזה ,ומשם הפיצם ה' לעולם הבא.
 277עי' בראשית רבה )פרשה לח סי' ו( :דור הפלגה אמרו ,לא כל הימנו שיבור לו את העליונים
וליתן לנו את התחתונים אלא בואו ונעשה לנו מגדל ונעשה עבודת כוכבים בראשו ונתן חרב
בידה ותהי נראת כאלו עושה עמו מלחמה .אותן של דור המבול לא נשתיירה מהן פליטה ,ואלו
של דור הפלגה נשתיירה מהם פליטה ,אלא דור המבול ,על ידי שהיו שטופים בגזל שנא' )שם כד(
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åðá íøáà ìò çøú ìáÇ wÈ LÆ ,úî åéáà éãé ìòù øîåà äãâà ùøãîå .åéáà ééçá .åéáà çøú
íà åáìá øîåàå áùåé ïøäå ,ùàä ïùáëì åëéìùäå ,åéîìö úà úúëù ìò ãåøîð éðôì
ìùî ,ïøäì åì åøîà íøáà ìöéðùëå .åìùî éðà çöåð ãåøîð íàå åìùî éðà çöåð íøáà
øåà åäæå ,óøùðå ùàä ïùáëì åäåëéìùä ,éðà íøáà ìùî ïøä íäì øîà ,äúà éî
ïëå ,(åè ãë äéòùé) 'ä eãaÀ kÇ íéøÄ àË aÈ ïëå ,äò÷á øåà ùøéô ÷åøñ ïá íçðîå .278íéãùë
íù ìò ,äøù åæ .äëñé (èë) :øeà éåø÷ ÷åîò ò÷áå øåç ìë ,(ç àé íù) éðÉÄ åòôÀ öÄ úøeà
Ç îÀ
279
dúÈ àÉ eàøÄ
À iÇå (åè áé ïìäì) øîàðù åîë à"ñ) äéôéá ïéëåñ ìëäùå ,ùãå÷ä çåøá äëåñù
åàöéå .íúà åàöéå (àì) :äøøù ïåùì äøù åîë ,úåëéñð ïåùì äëñé ,ãåòå .(äòÉ øÀ ôÇ éøÅ NÈ
õøàì àáå ïøçî íøáà àöéù øçàì .ïøçá çøú úîéå (áì) :éøùå èåì íò íøáàå çøú
íéòÄ áÀ LÀ
Ä å íéðÄ LÈ LîÅ çÈ ïaÆ íøÈ áÀ àÀ
Ç å (ã áé ïìäì) áéúë éøäù ,äðù íéùùî øúåé íù äéäå ïòðë
àöéùë çøúì ä"î÷ éøä íøáà ãìåðùë äéä äðù íéòáù ïá çøúå ,ïøÈ çÈ îÅ åÉ úàöÅ aÀ äÈðLÈ
çøú ìù åúúéî áåúëä íéã÷ä äîìå ,äáøä åéúåðùî åøàùð ïééãò ,ïøçî íøáà
åéáà ãåáë úà íøáà íéé÷ àì åøîàéå ìëì íñøåôî øáãä àäé àìù ,íøáà ìù åúàéöéì
íéåø÷ íäééçá óà íéòùøäù (ãåòå à"ñ) ,úî áåúëä åàø÷ êëéôì ,åì êìäå ï÷æ åçéðäù
ìàåîù) éç LéàÄ ïaÆ òãÈ
È éåÉ äÀé ïáÆ eäÈéðÈ áe
À øîàðù ,íééç íéåø÷ ïúúéîá óà íé÷éãöäå íéúî
:íìåòá íå÷î ìù óà ïåøç íøáà ãò êì øîåì ,äëåôä ï"åðä .ïøçá :280(ë âë 'á
:çð úùøô úìñç
êì êì úùøô
äëåæ äúà éà ïàëå ,ìåãâ éåâì êùòà íù , êúáåèìå êúàðäì .êì êì (à) áé ÷øô
ùìùì úîøåâ êøãäù éôì .ìåãâ éåâì êùòàå (á) :283íìåòá êòáè òéãåàù ãåòå ,282íéðáì
281

גבולות ישיגו עדר גזלו וירעו ,לפיכך לא נשתייר מהן פליטה .אבל אלו ,על ידי שהיו אוהבים זה
את זה ,שנאמר ויהי כל הארץ שפה אחת ,לפיכך נשתיירה מהן פליטה .רבי אומר גדול השלום,
שאפילו ישראל עובדים עבודת כוכבים ושלום ביניהם ,אמר המקום ,כביכול איני יכול לשלוט
בהן כיון ששלום ביניהם .שנאמר )הושע ד( חבור עצבים אפרים הנח לו .אבל משנחלקו מה הוא
אומר) ,שם( חלק לבם עתה יאשמו .הא למדת ,גדול השלום ושנואה המחלוקת.
 278עי' שם )סי' יג( :הוה תמן הרן ,קאים פלוג .אמר ,מה נפשך ,אם נצח אברהם ,אנא אמר מן
דאברהם אנא ,ואם נצח נמרוד ,אנא אמר דנמרוד אנא .כיון שירד אברהם לכבשן האש וניצול,
אמרין ליה דמאן את אמר להון מן אברהם אנא .נטלוהו והשליכוהו לאור ונחמרו בני מעיו .ויצא
ומת על פני תרח אביו .הה"ד )שם יב( וימת הרן על פני תרח וגו'.
 279עי' מגילה יד ע"א :אמר רבי יצחק יסכה זו שרה ,ולמה נקרא שמה יסכה ,שסכתה ברוח
הקדש .שנאמר כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה .דבר אחר יסכה שהכל סוכין ביופיה.
 280עי' בראשית רבה )פרשה לט סי' ז( :ויאמר ה' אל אברם ,לך לך ,מה כתיב למעלה מן הענין,
וימת תרח בחרן ,א"ר יצחק ,אם לענין החשבון ועד עכשיו ,מתבקש לו עוד ששים וחמש שנים,
אלא בתחלה אתה דורש הרשעים קרוים מתים בחייהן ,לפי שהיה אברהם אבינו מפחד ואומר
אצא ויהיו מחללין בי שם שמים ואומרים הניח אביו והלך לו לעת זקנתו .אמר ליה הקב"ה ,לך
אני פוטרך מכיבוד אב ואם ,ואין אני פוטר לאחר מכיבוד אב ואם .ולא עוד ,אלא שאני מקדים
מיתתו ליציאתך בתחלה ,וימת תרח בחרן ,ואח"כ ויאמר ה' אל אברם.
 281עי' זוהר )ויקהל ריט ע"ב( :ועל דא כתיב במשה ,קח לך ,להנאתך ולתועלתך )וכן אוקמוה
בפסל לך ,מההוא פסולת דלוח אבנא נתעשר משה ,אוף הכי לך ,להנאתך ולטובתך(.
 282עי' מדרש תנחומא )לך לך סי' ג( :לך לך ,מהו לך לך ,ל' שלשים כ' עשרים הרי עולה
בגימטריא ק' .רמז לו ,כשתהיה בן מאה תוליד בן כשר.
 283עי' שם :א"ל הקב"ה ,לך לך מארצך ואני אודיע טבעך בעולם.
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÷÷æåä êëì ,íùä úà úèòîîå ,ïåîîä úà úèòîîå ,äéáøå äéøô úèòîî ,íéøáã
.285ïåîîá .êëøáàå :284íùä ìòå ïåîîä ìòå íéðáä ìò åçéèáäù ,åììä úåëøá äùìùì
)êìéàå ïàëî íøáà êîù åéùëò ãòù ,êîù ìò úåà óéñåî éðéøä ,êîù äìãâàå åäæå à"ñ
úåëøáä .äëøá äéäå :(286ïùé é"ùøá .íãà ìù åéøáéà ãâðë ç"îø äìåò íäøáàå ,íäøáà
êøáú äúà åéùëòîå ,êúåàå çð úàå íãà úà éúëøá ,éãéá åéä åéùëò ãò ,êãéá úåðåúð
äæ êëøáàå ,íäøáà éäìà íéøîåàù äæ ìåãâ éåâì êùòàå ,øçà øáã .287õåôçú øùà úà
,ïìåëá ïéîúåç åéäé ìåëé .á÷òé éäìà íéøîåàù äæ êîù äìãâàå ,÷çöé éäìà íéøîåàù
åéáà íò íùî àöé øáë àìäå .êöøàî :288íäá àìå ïéîúåç êá ,äëøá äéäå øîåì ãåîìú
àì .êàøà øùà :289êéáà úéáî àöå íùî ãåò ÷çøúä ,åì øîà êë àìà ,ïøçì ãò àáå
úàÆ åá àöåéë .øåáãå øåáã ìë ìò øëù åì úúìå åéðéòá äááçì éãë ãéî õøàä åì äìâ
øLÆ àÂ íéøÄ äÈ äÆ ãçÇ àÇ ìòÇ åá àöåéë .290(á áë ïìäì) ÷çÈ öÄ
À é úàÆ zÈ áÀ äÇ àÈ øLÆ àÂ êÈ ãé
À çÀ
Ä é úàÆ êÈ ða
À
(â) :(á â äðåé) êé
È ìÆ àÅ øáÅ cÉ éëÄ ðÉ àÈ øLÆ àÂ äàé
È øÄ ÷À äÇ úàÆ äé
È ìÆ àÅ àøÈ ÷Ä
À e åá àöåéë .(íù) êé
È ìÆ àÅ øîÇ àÉ
åëøáðå ìë ïëå ,íäøáàë àäú åðáì øîåà íãà ,åèåùô åäæå úåáø úåãâà ùé .êá åëøáðå
ïìäì) äMÇ
Æ ðîÀ ëÀ
Ä å íÄéøÇ ôÀ àÆ kÀ íéäÄ ìÉ à
Á êÈ îÀ NÄ éÀ øîà
É ìÅ ìàÅ øÈ LÄ
À é êÀ øÅ áÀ
È é êÈ aÀ çéëåî äæå ,àø÷îáù êá
úà øééâî íäøáà ,äðéëùä éôðë úçú [íåñéðëäù] ïñéðëäù .ïøçá åùò øùà (ä) :(ë çî
øùà áéúë ïëì) íåàùò åìéàë áåúëä íäéìò äìòîå ,íéùðä úøééâî éøùå íéùðàä
äÆfäÇ ãáÉ kÈ äÇ ìkÈ úàÅ äNÈ òÈ åîë ,íäì åð÷ù úåçôùå íéãáò ,àø÷î ìù åèåùôå .291(åùò
øåáòéå (å) :ñðåëå äðå÷ ïåùì ,(çé ãë øáãîá) ìÄéçÈ äNÆ òÉ ìàÅ øÈ NÄ
)À éåÀ ,(à àì ïìäì) (ïéð÷ ïåùì
ועי' בראשית רבה )פרשה לט סי' יא( :רבי ברכיה בשם ר' חלבו אמר שיצא מוניטין שלו
בעולם ארבעה הם שיצא להם מוניטין בעולם ,אברהם ואעשך לגוי גדול יצא לו מוניטין .ומהו
מוניטין ,שלו זקן וזקנה מיכן בחור ובתולה מיכן.
 284עי' שם :אמר רבי חייא ,לפי שהדרך מגרמת לשלשה דברים ,ממעטת פריה ורביה,
וממעטת את היציאה וממעטת את השם .ממעטת פריה ורביה ,ואעשך לגוי גדול .ממעטת את
היציאה ,ואברכך .ממעטת את השם ,ואגדלה שמך .ולפום דאמרין אינשי מבית לבית חלוק,
מאתר לאתר נפש .ברם את לא נפש את חסר ולא ממון.
 285עי' הערה הקודמת.
 286עי' מדרש תנחומא )חיי שרה סי' ו( :ואגדלה שמך ,אמר ר' יהודה הלוי ב"ר שלום אמר
הקדוש ברוך הוא לאברהם אני עושה שמך למנין אברים שבך ,מה אברים רמ"ח ,אף שמך רמ"ח.
 287עי' בראשית רבה )פרשה לט סי' יא( :א"ר ברכיה ,כבר כתוב ואברככה ,מה תלמוד לומר
והיה ברכה ,אלא א"ל ,עד כאן הייתי זקוק לברך את עולמי ,מיכן ואילך הרי הברכות מסורות לך,
למאן דחזי לך למברכא בריך.
 288עי' פסחים )קיז ע"ב( :ואעשך לגוי גדול ,זהו שאומרים אלהי אברהם .ואברכך ,זהו
שאומרים אלהי יצחק .ואגדלה שמך ,זהו שאומרים אלהי יעקב .יכול יהו חותמין בכולן ,תלמוד
לומר והיה ברכה ,בך חותמין ואין חותמין בכולן.
 289עי' בראשית רבה )פרשה נה סי' ז( :לך לך זו אפרכיה שלך ,וממולדתך זו שכונתך ,מבית
אביך זו בית אביך.
 290עי' שם )פרשה לט סי' ט( :ולמה לא גלה לו ,כדי לחבבה בעיניו וליתן לו שכר על כל
פסיעה ופסיעה .הוא דעתיה דרבי יוחנן ,דאמר ר' יוחנן ויאמר קח נא את בנך את יחידך )בראשית
כב(.
291
עי' שם )סי' יד( :ואת הנפש אשר עשו בחרן .אמר רבי אלעזר בן זימרא ,אם מתכנסין כל
באי העולם לברוא אפילו יתוש אחד ,אינן יכולין לזרוק בו נשמה ,ואת אמר ואת הנפש אשר
עשו ,אלא אלו הגרים שגיירו .ואם כן שגיירו למה אמר עשו ,אלא ללמדך שכל מי שהוא מקרב
את העובד כוכבים ומגיירו כאלו בראו .ויאמר אשר עשה למה נאמר אשר עשו ,אמר רב הונא,
אברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים.
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íçìäì åàåáéùë á÷òé éðá ìò ììôúäì .íëù íå÷î ãò :äëåúì ñðëð .õøàá íøáà
úòåáù ìàøùé åìá÷ íùù ìáéò øäå íéæéøâ øä åäàøä ,292íëù àéä .äøåî ïåìà :íëùá
ìù å÷ìçáù ,íù ìù åòøæî ìàøùé õøà úà ùáåëå êìåä äéä .õøàá æà éðòðëäå :äøåúä
,íìÅ LÈ êÀ ìÆ îÆ ÷ãÆ öÆ ékÄ ìÀ îe
Ç (çé ãé ïìäì) øîàðù ,åéðáì õøàä úà çð ÷ìçùë äìôð íù
ãéúò ,(æ ÷åñô) úà ÉfäÇ õøÆ àÈ äÈ úàÆ ïzÅ àÆ êÂ
È òøÇ
À æìÀ [øîà
Æ iÉ åÇ ] íøÈ áÀ àÇ ìàÆ 'ä [àøÅ
È iåÇ ] (øîàéå) êëéôì
úøåùá ìòå òøæä úøåùá ìò .çáæî íù ïáéå (æ) :íù ìù åòøæî íäù êéðáì äøéæçäì éðà
úàöîð ,ìà úéá ìù äçøæîá .ìà úéáì íã÷î :äìÉ äÃ àÈ .íùî ÷úòéå (ç) :293ìàøùé õøà
ìäà úà òèð äìçúá áéúë äìäà .äìäà :íéî ìà úéá øîàðù àåäå ,åáøòîá ìà úéá
ìùëäì åéðá ïéãéúòù àáðúð .çáæî íù ïáéå :(åè 'éñ è"ìô ø"á) åìù úà ë"çàå åúùà
øúåé åà ùãç ïàë áùåé íé÷øôì .òåñðå êåìä (è) :294íäéìò íù ììôúäå ,ïëò ïåò ìò íù
,ìàøùé õøà ìù äîåøãì úëìì äáâðä åéòñî ìëå ,øçà íå÷îá åìäà äèåðå íùî òñåðå
ùøéô ïë .ìàøùé õøà óåñå íìåòä òöîàá äúéä íéìùåøé ùåøéô) íéìùåøé ãöì àéäå
àéäù äéøåîä øäì ìàøùé õøà ìù äîåøãá åìèðù ,äãåäé ìù å÷ìçá àéäù (äéòùéá
ä"á÷ä ìù åéøáã øçà øäøäé íà åúåñðì ,äãáì õøàä äúåàá .õøàá áòø (é) :295åúìçð
ùøãî .éúòãé àð äðä (àé) :296äðîî úàöì åàéùî åéùëòå ïòðë õøà ìà úëìì åì øîàù
.297äùòî éãé ìò äá øéëä åéùëòå íäéðùáù úåòéðö êåúî äá øéëä àì åéùëò ãò ,äãâà

 292עי' סוטה )לב ע"א( :ולהלן הוא אומר ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה,
מה אלון מורה האמור להלן ,שכם ,אף אלון מורה האמור כאן שכם.
 293עי' בראשית רבה )פרשה לט סי' טז( :ויבן שם מזבח לה' ,אר"א ג' מזבחות בנה ,אחד
לבשורת א"י ,וא' לקנינה ,וא' שלא יפלו בניו.
 294עי' שם :ויבן שם מזבח לה' ,אר"א ג' מזבחות בנה אחד לבשורת א"י ,וא' לקנינה ,וא' שלא
יפלו בניו ,הה"ד ויקרע יהושע שמלותיו ויפול על פניו ארצה לפני ארון ה' עד הערב הוא וזקני
ישראל ויעלו עפר על ראשם )יהושע ז( ,אר"א בן שמוע התחילו מזכירים זכותו של אברהם
אבינו ,שנאמר )בראשית יח( ואנכי עפר ואפר ,כלום בנה אברהם מזבח בעי אלא שלא יפלו בניו
בעי.
 295עי' שם :ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה מחקה והולך ומכוין כנגד בית המקדש.
 296עי' שם )פרשה מ סי' ב( :ויהי רעב בארץ ,רבי פנחס בשם רבי חנין דציפורין פתח אשרי
הגבר אשר תיסרנו יה )תהלים צד( .ואם בא להקפיד ,ומתורתך תלמדנו .מה כתיב באברהם,
ואברכך ואגדלה שמך .כיון שיצא ,קפץ עליו רעבון ,ולא קרא תגר ולא הקפיד ,אלא וירד אברם
מצרימה לגור שם ,ויהי רעב בארץ .רבי יהושע בן לוי פתח ,טרף נתן ליראיו )שם קיא( ,טירוף נתן
ליראיו בעולם הזה ,אבל לעתיד לבא יזכור לעולם ,מה כתיב באברהם ,ואברכך ואגדלה שמך .כיון
שיצא ,קפץ עליו רעבון ולא הקפיד ,ולא קרא תגר ,אלא ויהי רעב בארץ.
 297עי' )ב"ב טז ע"א( :אברהם ,אפילו בדידיה לא איסתכל ,דכתיב הנה נא ידעתי כי אשה יפת
מראה את ,מכלל דמעיקרא לא הוה ידע לה .עי' מדרש תנחומא )לך לך סי' ה( :באותה שעה הלכו
שניהם ,כיון שהגיעו לפילי של מצרים ועמדו על היאור ,ראה אברהם אבינו בבואה של שרה
באותו נהר כחמה זורחת ,מכאן שנו חכמים שכל הנשים בפני שרה כקוף בפני אדם .אמר לה,
הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את ,מכאן אתה למד שלא היה יודע אותה קודם לכן כדרך
הנשים.
ועי' זהר לך לך )פא ע"ב( :ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את ,וכי עד
ההיא שעתא לא הוה ידע אברהם דאשה יפת מראה הוות ,אלא הא אוקמוה ,דעד ההיא שעתא
לא אסתכל בדיוקנא דשרה מסגיאות צניעותא דהות ביניהון ,וכד קריב למצרים אתגלייא איהי
וחמא בה.
תרגום" :ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את" ,וכי עד העת ההיא לא
היה יודע אברהם שהיתה אשה יפת מראה .אלא זה פרשוה ,שעד השעה ההיא לא הסתכל בדמות
שרה מרוב הצניעות שהיתה ביניהם ,וכשקרב למצרים ,היא התגלתה וראה אותה.
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åèåùôå .298äéôåéá äãîò úàæå äæáúî íãà êøãä çøåè éãé ìòù íìåòä âäðî ,øçà øáã
äàøî úôé éë íéáø íéîé äæ éúòãé ,êéôé ìò âåàãì ùéù äòùä òéâä àð äðä ,àø÷î ìù
åìâøåä àìå íéùåë ìù íäéçà íéøòåëîå íéøåçù íéùðà ïéá íéàá åðà åéùëòå úà
.êøåáòá éì áèéé ïòîì (âé) :(á èé ïìäì) àÈð eøeñ éÇðãÉ àÂ àÈp äÆpäÄ åì äîåãå .299äôé äùàá
ãîì àìà ,äîéøöî íàåáë øîåì åì äéä .äîéøöî íøáà àåáë éäéå (ãé) :úåðúî éì åðúé
äúà åììäéå (åè) :300äúåà åàøå åçúô ñëîä úà åòáúù éãé ìòå äáéúá äúåà ïéîèäù
:äøåáòá äòøô .áéèéä íøáàìå (æè) :301êìîì åæ äðåâä øîåì íäéðéá äåììä .äòøô ìà
)ùðà ìòå åîåâøúë .åúéá úàå :302åì äù÷ ùéîùúäù ,ä÷ì ïúÈ àÂ øÈ úëîá .'åâå 'ä òâðéå (æé
éô ìò .éøù øáã ìò :303(ïùé é"ùøá .åéìëå åéãåîòå åéìúåë úåáøì ,åùøãîå) .äéúéá
éöøà äðä åì øîàù êìîéáàë àì .êìå ç÷ (èé) :304äëî àåäå êä êàìîì úøîåà ,äøåáã
(ë âë ìà÷æçé) øîàðù ,íä äîæ éôåèù íéøöîäù ,ãåîòú ìàå êì åì øîà àìà ,êéðôì
À æ íéñeñ
Ä
úîÇ øÄ
À æåÀ
åîåâøúë .åçìùéå :305åøîùìå åçìùì ,åéúåãåà ìò .åéìò åöéå (ë) :íúÈ îÈ øÄ
:eàéÄåìÀ àÀ
Çå
âé ÷øô
)êåìä äìòîì øîàù åîë ,ìàøùé õøà ìù äîåøãì àáì .äáâðä 'åâå íøáà ìòéå (à
ïåôöì íåøãî ïòðë õøàì íéøöîî êìåä àåäùë íå÷î ìëîå .äéøåîä øäì ,äáâðä òåñðå
éìåáâáå úåòñîá çéëåîù åîë ,ìàøùé õøà ìù äîåøãá íéøöî õøàù ,êìäî àåä
äéä ïòðë õøàì íéøöîî øæçùë .åéòñîì êìéå (â) :úåàùî ïåòè .ãàî ãáë (á) :õøàä
íãà äðùé àìù õøà êøã êãîì ,íéøöîì åúëéìäá íäá ïìù úåéðñëàá ïìå êìåä
 298עי' בראשית רבה )פרשה מ סי' ד( :ויהי כאשר הקריב לבא מצרימה ,כל השנים הללו הוא
עמה ועכשיו הוא אומר לה הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את ,אלא שע"י הדרך אדם מתבזה
וזו עמדה ביפיה.
 299עי' שם :ר' זעירא בשם רבי סימון אמר ,הלכנו בארם נהרים ובארם נחור ,ולא מצאנו
אשה נאה כמותך ,עכשיו שאנו נכנסים למקום כעורים ושחורים אמרי נא אחותי את וגו'.
 300עי' שם )סי' ה( :ויהי כבא אברם מצרימה ויראו המצרים ,ושרה היכן היתה ,נתנה בתיבה,
ונעל בפניה ,כיון דמטא למכסא ,אמרין ליה הב מכסא ,אמר אנא יהיב מכסא ,אמרין ליה מאנין
את טעין ,אמר אנא יהיב דמאנין ,אמרין ליה דהב את טעין ,אמר אנא יהיב מן דדהב ,אמרו ליה
מטכסין את טעין ,אמר דמטכסי אנא יהיב ,מרגלין את טעון ,אמר אנא יהיב דמרגלין ,אמרין ליה
לא אפשר אלא דפתחת וחמית לן מה בגוה ,כיון שפתחה הבהיקה כל ארץ מצרים מזיוה.
 301מדרש ילמדנו )בראשית אות סד( :ויהללו אותה אל פרעה ,אמרו ,אין דרך זו להשתמש בה
הדיוט.
 302עי' בראשית רבה )פרשה מא סי' ב( :ריש לקיש בשם בר קפרא אמר ,פרעה בראתן לקה.
אמר רשב"ג ,מצאני זקן אחד מוכה שחין בציפורין ,ואמר לי כ"ד מיני שחין הם ,ואין לך קשה
מכולם שהאשה רעה לו אלא ראתן בלבד ,ובו לקה פרעה .אמר רבי אחא ,אפילו קורות ביתו לקו.
 303עי' הערה הקודמת.
 304עי' מדרש תנחומא )לך לך סי' ה( :וינגע ה' את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי.
מהו על דבר שרי ,באותה שעה ירד מלאך מן השמים ושרביט בידו ,בא פרעה לשלוף מנעלה ,היה
מכהו בידו .בא ליגע בבגדיה ,היה מכהו .והיה נמלך המלאך בשרה על כל מכה ומכה .מנין ,שכך
כתיב ,על דבר שרי ,על דבור שרי לא נאמר ולא על עסק ולא על אודות ולא בעבור ולא בגלל,
אלא על דבר שרי ,ואם אומרת שרי שילקה ,היה מכהו .ואם אומרת שימתין לו קימעה ,היה
עושה.
305
עי' זוהר לך לך )פב ע"ב( :דאברהם איהי ,מיד ויקרא פרעה לאברם ויאמר וגו' .ויצו עליו
פרעה אנשים ,למה ,בגין דלא יקרב בר נש בהו לאבאשא לון.
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ìù äîåøãá íéøöî õøà .áâðî :307åéúåô÷ä òøô åúøæçá ,øçà øáã .306åìù àéðñëàî
íâå .'ä íùá íøáà íù àø÷ øùàå .íù àø÷éå äðåùàøá íù äùò øùà (ã) :ïòðë õøà
,úàæ åì äúéäù íøâ éî .íøáà úà êìää (ä) :'ä íùá åéùëò íù àø÷éå ,øîåì ùé
ïåùìå ,íäéð÷îì äòøî ÷éôñäì äìåëé äúéä àì .íúåà àùð àìå (å) :308íøáà íò åúëéìä
÷àùð àìå áúë êëéôì ,õøàä äòøî íúåà àùð àìå åîë ,åéìò óéñåäì êéøöå àåä øö
,íéøçà úåãùá íúîäá íéòøîå íéòùø èåì ìù åéòåø åéäù éôì .áéø éäéå (æ) :øëæ ïåùìá
èåìå ùøåé ïéà åìå íøáàì õøàä äðúð íéøîåà íäå ,ìæâä ìò íúåà íéçéëåî íøáà éòåøå
]äá äëæ àìå õøàá áùåé æà éæéøôäå éðòðëäå øîåà áåúëäå ,ìæâ äæ ïéàå åùøåé [åéçà ïá
(è) :311íéðô øúñì÷á ïéîåã ,äãâà ùøãîå .310íéáåø÷ .íéçà íéùðà (ç) :309ïééãò íøáà
,øæòìå ïâîì êì ãåîòàå êîî ÷çøúà àì (áùà) áùú øùà ìëá .äðîéàå ìàîùä íà
ïéîÀ
Ä éàÇ .äðîéàå :'åâå åéçÄ àÈ äaÈ LÀ ðÄ ékÄ íøÈ áÀ àÇ òîÇ LÄ
À iåÇ (ãé ãé ïìäì) øîàðù åì êøöåä øáã óåñå
êë ,äÈðéîé
Ä àå
Ç ã÷ðéì åì äéä ,øîàú íàå .éîöò úà ìéàîùàÇ äìéàîùàå
Ç åîë ,éîöò úà
.ä÷ùî äìë éë (é) :ïéîÀ
Ä éäì
Ç ãå÷ð ïéàå ,ïéîÄ äÅ ìÀ ùàÄ íàÄ (èé ãé 'á ìàåîù) øçà íå÷îá åðéöî
:úåðìéàì .'ä ïâë :øåùéî åúåà äéä .äøåîò úàå íåãñ úà 'ä úçù éðôì :íéî éìçð õøà
,äãâà ùøãîå .øòö ãò .øòö äëàá :(æ 'éñ à"îô äáø úéùàøá) íéòøæì .íéøöî õøàë
(àé) :(312á"ò é) úåéøåä úëñîá .íúåðëùá èåì åì øçá äîæ éôåèù åéäù ìò ,éàðâì åùøåã
,íøáà ìù åáøòîì åì êìäå (åçøæîî) íøáà ìöàî òñð .íã÷î :åîåâøúë ,øåùéî .øëë
éùôà éà øîà ,íìåò ìù åðåîã÷î åîöò òéñä ,äãâà ùøãîå .áøòîì çøæîî òñåð àöîð

 306עי' ערכין )טז ע"ב( :אמר רב יהודה אמר רב מנין שלא ישנה אדם באכסניא שלו מן התורה
שנאמר )אל( ]עד[ המקום אשר היה שם אהלו בתחלה רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא וילך
למסעיו מאי בינייהו איכא בינייהו אכסנאי דאקראי.
 307עי' בראשית רבה )פרשה מא סי' ג( :ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב הה"ד ויוציאם
בכסף וזהב וגו' )תהלים קה( ,וילך למסעיו במסעות שהלך ,בהן חזר .אמר רבי אלעזר ברבי מנחם,
הלך לפרוע הקפותיו.
 308עי' ב"ק )צג ע"א( :א"ל רבא לרבה בר מרי ,מנא הא מילתא דאמרי אינשי ,בתר מרי ניכסי
ציבי משך ,א"ל דכתיב וגם ללוט ההולך את אברם היה צאן ובקר ואהלים.
 309עי' בראשית רבה )פרשה מא סי' ה( :ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט.
רבי ברכיה בשם רבי יהודה ב"ר סימון אמר ,בהמתו של אברהם אבינו היתה יוצאה זמומה,
ובהמתו של לוט לא היתה יוצאה זמומה .היו אומרים להם רועי אברהם ,הותר הגזל ,היו אומרים
להם רועי לוט ,כך אמר הקב"ה לאברהם ,לזרעך אתן את הארץ הזאת ,ואברהם פרדה עקרה
ואינו מוליד .למחר הוא מת ,ולוט בן אחיו יורשו ,ואין אכלין ,מדידהון אינון אכלין .אמר להם
הקב"ה ,כך אמרתי לו ,לזרעך נתתי .אימתי ,לכשיעקרו שבעה עממים מתוכה .והכנעני והפרזי אז
יושב בארץ ,עד עכשיו מתבקש להם זכות בארץ) .ועי' פסיקתא רבתי פרשה ג(.
 310עי' פרקי דרבי אליעזר )פרק לה( :אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך כי
אנשים אחים אנחנו .וכתיב אחר אומ' וישמע אברם כי נשבה אחיו ,וכי אחיו היה ,והלא בן אחיו
היה ,אלא ללמדך ,שבני אחיו של אדם כאחיו.
 311עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז ע( :כי אנשים אחים אנחנו ,וכי אחים היו ,אלא שהיה
קלסתר פניו דומה לו.
 312ז"ל :א"ר יוחנן ,כל הפסוק הזה לשם עבירה נאמר ,וישא לוט ,ותשא אשת אדניו את עיניה,
את עיניו ,ויאמר שמשון ]וגו'[ אותה קח לי כי היא ישרה בעיני ,וירא ,וירא אותה שכם בן חמור,
את כל ככר הירדן ,כי בעד אשה זונה עד ככר לחם ,כי כלה משקה ,אלכה אחרי מאהבי נותני
לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושקויי.
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éùðàå (âé) :íåãñ ãò åäð÷îìå åéòåøì íéìäà òèð .ìäàéå (áé) :313åéäìàá àìå íøáàá àì
íéòÄ LÈ øÀ íLÅ åÀ ïàëî åãîì åðéúåáøå .íäîò ïåëùìî èåì òðîð àì ïë éô ìò óàå .íéòø íåãñ
íðåáø íéòãåé .ãàî 'äì :316íðåîîá .íéàèçå :315íôåâá .íéòø :314(æ é éìùî) á÷È øÄ
Àé
317
ùøåô øåáãä äéä åîò òùøäù ïîæ ìë .èåì ãøôä éøçà (ãé) : åá ãåøîì íéðååëúîå
äéä øùë äòù äúåàá (æ áé) ,íøÈ áÀ àÇ ìàÆ 'ä àøÅ
È iåÇ áéúëå åìöà èåì äéäù ìéòìå) .318åðîî
(çé) :äðîé àì êòøæ êë úåðîäì øôòì øùôà éàù íùë .ùéà ìëåé íà øùà (æè) :(ì"÷å
:(ç 'éñ á"îô ø"á) íãà íù .àøîî
.íéåâ êìî :319ùàä ïùáë êåúì ìåô íäøáàì øîàù ãåøîð àåä .ìôøîà (à) ãé ÷øô
íäéìò ùéà åëéìîäå úåîå÷îå úåîåà äîëî äîù åöá÷úðù íù ìò ,íéåâ åîùù ùé íå÷î
àðåù .áàðù :òùøá äìòúðù .òùøá :321úåéøáì òøå íéîùì òø .òøá (á) :320ìòãú åîùå
(â) :øéòä íù .òìá :ä"á÷äá ãåøîìå õåô÷ìå óeòì øáà íNÈ .øáàîù :íéîùáù åéáà
íé àåä :äáøä ùé äãâà éùøãîå .322äáøä úåãù åá åéäù íù ìò ,åîù êë .íéãùä ÷îò
åò÷áúðù ,øîåà äãâà ùøãîå .çìîä íé äùòðå åëåúì íéä êùîð ïîæ øçàì .çìîä
íéëìî äùîç .åãáò äðù äøùò íéúù (ã) :323åëåúì íéøåàé åëùîðå åéúåáéáñ íéøåöä
 313עי' בראשית רבה )פרשה לח סי' ז( :ויהי בנסעם מקדם ,נסעו מן מדינחא למיזל למדינחא.
אמר רבי אלעזר ב"ר שמעון ,הסיעו עצמן מקדמונו של עולם .אמרו ,אי אפשינו לא בו ולא
באלהות.
 314עי' יומא )לח ע"ב( :מנא הא מילתא דאמור רבנן שם רשעים ירקב ,אמר ליה ,דהא כתיב
ושם רשעים ירקב .מדאורייתא מנא לן ,דכתיב ויאהל עד סדם ,וכתיב ואנשי סדם רעים וחטאים
לה' מאד.
 315עי' סנהדרין )קט ע"א( :תנו רבנן ,אנשי סדום אין להן חלק לעולם הבא .שנאמר ואנשי
סדום רעים וחטאים לה' מאד ,רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא .אמר רב יהודה ,רעים
בגופן וחטאים בממונם .רעים בגופן דכתיב ,ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלהים,
וחטאים בממונם ,דכתיב והיה בך חטא.
 316עי' הערה הקודמת.
 317עי' שם :לה' ,זו ברכת השם ,מאד ,שמתכוונים וחוטאים.
 318עי' מדרש תנחומא )ויצא סי' י( :כך שנו רבותינו ,נר שיש עליו צורת עבודת כו"ם ,אסור
לישראל להדליק בו ,לפי שנאמר ולא תביא תועבה וגו' )דברים ז( ,שאין השכינה שורה בבית שיש
בו צורת עבודת כו"ם ,שנא' )שמות כ( בכל המקום אשר אזכיר את שמי וגו' .תדע לך ,שכל זמן
שהיה אברהם דבוק ללוט ,לא היה הקב"ה נגלה עליו .כיון שפירש ממנו ,נגלה עליו .מנין ,א"ר
אלעזר בן פדת משום רבי יוסי בן זמרה שנאמר וה' אמר אל אברם )בראשית יג( .אימתי ,אחרי
הפרד לוט מעמו.
 319עי' עירובין )נג ע"א( :ויהי בימי אמרפל ,רב ושמואל .חד אמר נמרוד שמו ,ולמה נקרא
שמו אמרפל ,שאמר והפיל לאברהם אבינו בתוך כבשן האש .וחד אמר אמרפל שמו ,ולמה נקרא
שמו נמרוד ,שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו.
 320עי' בראשית רבה )פרשה מב סי' ד( :ותדעל מלך גוים ,א"ר לוי ,אתר הוא תמן מצטווח
ברומי ,ונטלו אדם אחד והמליכו אותו עליה א"ר יוחנן ,ותדעל הוה שמו.
 321ועי' מדרש תנחומא )לך לך סי' ח( :ברע ,שהיה רע לשמים ולבריות ,ברשע שנעשה רשע,
שנאב שהיה שונא לאב שבשמים ,שמאבר ,שאמר אעלה באבר על במתי עב.
 322עי' בראשית רבה )פרשה מב סי' ה( :בלע היא צוער ,שנתבלעו דיוריה .כל אלה חברו אל
עמק השדים ,ג' שמות נקראו לו ,עמק השדים ,עמק שוה ,עמק סוכות עמק השדים שהוא מגדל
סדנים ד"א שהוא עשוי שדים שדים תלמים .ד"א שהוא מניק את בנו כשדים עמק שוה.
 323עי' שם :הוא ים המלח ,א"ר אייבו ,לא היה שם אלא צנורות היאורים ,ונתבקעו ונעשו ים
הה"ד )איוב כח( בצורות יאורים בקע.
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äéä àåäù éôì .øîåòìøãë àá :ïãøîì .äðù äøùò òáøàáå (ä) :øîåòìøãë úà åììä
(å) :íéîåæîæ íä .íéæåæä :íéëìî äùìù åìà .íéëìîäå :324äøå÷ä éáåòá ñðëð äùòîä ìòá
,øåùéî ïåùì ìéà ïéàù ,éðà øîåàå .øåùéî åîåâøúë .ïøàô ìéà :íäìù øäá .íøøäá
íéèù ìùå ,åîù øëë ïãøé ìùå ,åîù éðåìà àøîî ìùå ,åîù ìéà ïøàô ìù øåùéî àìà
åîù ãçà ìëå ,øåùéî ïéîâøåúî íìëå ,åîù ìòá ãâ ìòá ïëå ,íéèùä ìáà åîù ìáà
àåä èôùî ïéò (æ) :(ë á øáãîá) äMÇ
Æ ðîÀ ähÅ îÇ åéìÈ òÀ
È å åîë øáãîä ìöà .øáãîä ìò :åéìò
éî íäå ïéòä åúåà é÷ñò ìò íù èôùäì ïøäàå äùî ïéãéúòù ,ãéúòä íù ìò .ùã÷
:èôùî ìëì íù íéöá÷úî äðéãîä éðá åéäù íå÷î ,åèåùôë åîâøú ñåìå÷ðåàå .325äáéøî
,éãâ ïéò àåä .øîú ïööçá :326ãéúòä íù ìò àø÷ðå ÷ìîò ãìåð àì ïééãò .é÷ìîòä äãù
åçöð ïë éô ìò óàå .'åâå íéëìî äòáøà (è) :èôùåäéá (ë ë 'á) íéîéä éøáãá àìî àø÷î
(é) :íäéøçà óåãøìî íäøáà òðîð àì ïë éô ìò óàå åéä íéøåáâù êòéãåäì ,íéèòåîä
ùøãîå .ïéðá ìù èéèì äîãà íùî íéìèåðù ,íù åéä äáøä úåøàá .øîç úøàá úøàá
åéäù éôì ,íùî àöéù íåãñ êìîì ñð äùòðå íäá [ìáåâî] ìáâåî èéèä äéäù ,äãâà
ïåéëå ,ùàä ïùáëî íéãùë øåàî íäøáà ìöéðù íéðéîàî åéä àìù ïúö÷î úåîåàá
ìë ,(øäì åîë äøÈ äÆ ) .åñð øäì .åñð äøä :327òøôîì íäøáàá åðéîàä øîçä ïî äæ àöéù
äøÈ äÆ ïéá ÷åìéç ùéå .(á"ò âé úåîáé) äôåñá à"ä äì ìéèä äúìçúá ã"îì äëéøöù äáéú
äðéà (åæ à"ñ) ìáà ,äùàøáù ã"îì íå÷îá úãîåò äáéúä óåñáù à"äù ,äøÈ äÈ äì
È
ìà åîë åà øäì åîë äøÈ äÆ éøäå ,äéúçú çúô (ãå÷ðì à"ñ) äãå÷ðå ã"îì íå÷îá úãîåò
à"ä ïúåð àåäùëå .äìçú øä àöî øùàá ñð ãçà ìëù àìà ,øä äæéàì ùøôî åðéàå øä
,(øäì à"ñ) øääì åîë åà øää ìà åîë åðåøúô ,äøáãîä åà äøÈ äÈ äÈ áåúëì äùàøá
,úàæ åì íøâ éî .íåãñá áùåé àåäå (áé) :äùøôá ùøåôîå òåãéä øä åúåàì òîùîå
áåúëù àåäå ,äîçìîä ïî èìôù âåò äæ åèåùô éôì .èéìôä àáéå (âé) :328íåãñá åúáéùé
åäåâøä àìù ,øàùð åäæå ,(àé â íéøáã) íéàÄ ôÈ øÀ äÈ øúÆ
Æ iîÄ øàÇ LÀ ðÄ ïLÈ aÈ äÇ êÀ ìÆ îÆ âÉåò ÷øÇ ékÄ
úéùàøá ùøãîå .(äë ú÷ç) àîåçðú .íéðø÷ úåøúùòá íéàôøä åëäùë åéøéáçå ìôøîà
eéäÈ íéìÄ ôÄ pÀ äÇ øîàðù íéàôøä øúéî åäæå ,329ìåáîä øåãî èìôù âåò äæ ,(ç 'éñ á"îô) äáø

 שנים עשר, רבי יוסי אומר. רבי יוסי ורשב"ג,' שתים עשרה שנה עבדו וגו:( עי' שם )סי' ו324
 מה. כולהון שלש עשרה שנה היו, אמר רבי שמעון בן גמליאל. הרי עשרים וחמשה,ושלש עשרה
 ובי"ד שנה בא. אלא בארבע עשר למרדן,מקיים רבי שמעון בן גמליאל ובארבע עשרה שנה
. טעין בעוביה,כדרלעומר בעל קורה
 שכתוב, יתברך שמו של הקב"ה, ויבואו אל עין משפט:( ועי' מדרש תנחומא )לך לך סי' ח325
 על ידי שעתיד משה ליטול משפטו בקדש ע"י המים לפיכך,(בו מגיד מראשית אחרית )ישעיה מו
.נקרא מקדם עין משפט
 ואת, עדיין לא נולד עמלק, ויכו את כל שדה העמלקי:( עי' בראשית רבה )פרשה מב סי' ז326
. אלא מגיד מראשית אחרית,אמרת ויכו את כל שדה העמלקי
 בשעה שירד אברהם אבינו, רבי עזריה ורבי יונתן בן חגי בשם רבי יצחק אמרו: עי' שם327
 וכיון שירד מלך. ויש שלא היו מאמינים, יש מעובדי כוכבים שהיו מאמינים,לכבשן האש וניצול
. התחילו מאמינים באברהם למפרע,סדום לחמר וניצול
 ויקחו את לוט וגו' כך עשו ללוט נתנו אותו בסירה ונטלו אותו עמהם כל כך למה: עי' שם328
.( הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע )משלי יג, לקיים מה שנאמר.והוא יושב בסדום
 זה עוג שפלט מדור, ואמר רבי יוחנן, ויבא הפליט ויגד לאברם העברי:( עי' נדה )סא ע"א329
.המבול
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øáòî àáù .éøáòä :330äøù úà àùéå íøáà âøäéù ïéåëúîå ,(ã å ìéòì) 'åâå õøÆ àÈ áÈ
ìò äöò åì åàéùäù ,øçà øáã à"ñ) úéøá åîò åúøëù .íøáà úéøá éìòá :331øäðä
íëé
Æ øÅ çÂ àÇ éúÄ ÷é
É øÄ äÇ
Â å ïëå ,æéøæå åîåâøúë .÷øéå (ãé) :(332øçà íå÷îá ùøåôîù åîë äìéîä
úéðÄ çÂ ÷øÅ äÀ
È å ïëå ,(è åè úåîù) éaÄ øÀ çÇ ÷éøÄ àÈ ïëå ,íëéìò éáøçá ïééãæà (âì åë àø÷éå) áøÆ çÈ
333
àåäå , úåöîì åëðçù øæòéìà äæ ,(éø÷ à"ñ) áéúë åëðç .åéëéðç :(â äì íéìäú) øâÉ ñe
À
éìùî) øòÇ
Ç pìÇ êÀ ðÉ çÂ ïëå .äá ãåîòì ãéúò àåäù úåðîåàì éìë åà íãàä úñéðë úìçúä ïåùì
:ø"éðééöðéà åì ïéøå÷ æ"òìáå .(à ì íéìäú) úÄéaÇ äÇ úkË
Ç ðçÂ ,(é æ øáãîá) çÇ aÀ
Å ænÄ äÇ úkË
Ç ðçÂ ,(å áë
334
.ïã ãò : åîù ìù àéøèîéâ ïéðî àåäå ,äéä åãáì øæòéìà åøîà åðéúåáø .'åâå øùò äðåîù
åèåùô éôì .íäéìò ÷ìçéå (åè) :335ìâò íù ãéîòäì åéðá ïéãéúòù äàøù ,åçë ùùú íù
íéôãøðä øçà íéâìôúîù íéôãåøä êøãë ,äìéì íäéìò åéãáòå àåä ÷ìçéå ,àø÷îä ñøñ
ùøãîå .íôãøìî òðîð àì äëùçù øçà øîåìë .äìéì :ïàëì äæå ïàëì äæ íéçøåáùë
úåöçì åì àáå øîùð éðùä åéöçå ,ñð åì äùòð ïåùàøä åéöçáå ,äìéìä ÷ìçðù ,äãâà
äøæ äãåáò íù ìò äáåç àøå÷ ïãå ,äáåç åîùù íå÷î ïéà .äáåç ãò :336íéøöî ìù äìéì
úåðìéàî éåðô ,àÈðôÀ îÇ øLé
Ç îì
Å åîåâøúå .åîù êë .äåù ÷îò (æé) :337íù úåéäì äãéúòù
äéäù ,íéð÷ íéùìù àåäù ãçà ñéø úéá ,àëìîã àñéø úéá .êìîä ÷îò :ìåùëî ìëîå
íøáà úà åëéìîäå úåîåàä ìë íù ååùåäù ÷îò ,äãâà ùøãîå .íù ÷çöì êìîì ãçåéî
íçì :339çð ïá íù àåä ,äãâà ùøãî .÷ãö éëìîå (çé) :338ïéö÷ìå íéäìà àéùðì íäéìò
 330עי' שם )סי' ח( :ויבא הפליט ,ריש לקיש בשם בר קפרא ,הוא עוג הוא פליט .ולמה נקרא
שמו עוג ,שבא ומצא את אברם יושב ועוסק במצות עוגות .הוא לא נתכוון לשם שמים אלא אמר
אברהם זה קוניון הוא ,ועכשיו אני אומר לו נשבה בן אחיך והוא יוצא למלחמה ונהרג ,ואני נוטל
את שרי אשתו .א"ל הקב"ה ,חייך ,שכר פסיעותיך אתה נוטל שאת מאריך ימים בעולם ,ועל
שחשבת להרוג את הצדיק ,חייך שאתה רואה אלף אלפים ורבי רבבות מבני בניו ואין סופו של
אותו האיש ליפול אלא בידן.
 331עי' שם :ויגד לאברם העברי ,רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן ,רבי יהודה אומר ,כל העולם
כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד .ר' נחמיה אמר ,שהוא מבני בניו של עבר .ורבנן אמרי ,שהוא
מעבר הנהר ושהוא משיח בלשון עברי והוא שוכן באלוני ממרא.
 332עי' אגדת בראשית פרק יט :אמר לו הקדוש ברוך הוא ,אתה נתת לו עצה טובה שימול,
חייך שאני נראה לו בתחומך .שנאמר וירא אליו ה' באלוני ממרא ,ומנין שנטל מהם עצה לימול,
שנאמר והם בעלי ברית אברהם )בראשית יד יג(.
 333עי' נדרים )לב ע"א( :וירק את חניכיו ילידי ביתו .רב אמר ,שהוריקן בתורה .ושמואל אמר,
שהוריקן בזהב שמנה עשר ושלש מאות .אמר רב אמי בר אבא ,אליעזר כנגד כולם .איכא דאמרי,
אליעזר הוא דחושבניה הכי הוי.
 334עי' הערה הקודמת.
 335עי' סנהדרין )צו ע"א( :וירדף עד דן ,אמר רבי יוחנן ,כיון שבא אותו צדיק עד דן ,תשש
כחו ,ראה בני בניו שעתידין לעבוד עבודה זרה בדן .שנאמר ,וישם את האחד בבית אל ואת
האחד נתן בדן.
 336ועי' בראשית רבה )פרשה מג סי' ג( :ויחלק עליהם לילה ,רבי בנימין בר יפת משם ר' יונתן,
הלילה נחלק מאיליו .ורבנן אמרי ,יוצרו חלקו .אמר הקב"ה ,אביהם פעל עמי בחצי הלילה ,אף
אני פועל עם בניו בחצי הלילה .ואימתי ,במצרים ,שנאמר )שמות יב( ויהי בחצי הלילה ,וה' הכה
כל בכור וגו' .אמר רבי תנחומא ,אית דמפקין לישנא אחרינא ,אמר הקב"ה ,אביהם יצא בחצי
הלילה ,אף אני אצא עם בניו בחצי הלילה.
 337עי' מדרש תנחומא )לך לך סי' יג( :ויכם וירדפם עד חובה ,חזרנו על כל המקומות ולא
מצינו שום מקום ששמו חובה ,ללמדך שדן נקרא חובה ,מראש על העגל שעתידה לעמוד שם.
 338עי' בראשית רבה )פרשה מב סי' יז( :אל עמק שוה הוא עמק המלך ,ר' ברכיה ור' חלבו
בשם ר' שמואל בן נחמן ,ששם השוו כל האומות ואמרו לאברהם תהי מלך עלינו.
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ùøãîå .340åéðá úà âøäù ìò åéìò åáìá ïéàù åì äàøäå ,äîçìî éòéâéì íéùåò êë .ïééå
åîë .õøàå íéîù äð÷ (èé) :341åéðá íù åáéø÷éù íéëñðä ìòå úåçðîä ìò åì æîø ,äãâà
øùà .ïâî øùà (ë) :åìù úåéäì ïàð÷ ïúééùò éãé ìò ,(á àë÷ íéìäú) õøÆ àÈ
È å íÄéîÇ LÈ äNÅ òÉ
342
éôì ,åì øùà .ìëî øùòî :íøáà .åì ïúéå : (à àé òùåä) ìàÅ øÈ NÄ
À é êÈ ðÆ
À bîÇ àÂ ïëå .øéâñä
343
: íãáì íéôåâä éì øæçä úìöäù éìù éáùä ïî (íéôåâä) .ùôðä éì ïú (àë) :ïäë äéäù
)áë ïìäì) ézÄ òÀ aÇ LÀ ðÄ éaÄ ïëå ,344ïåéìò ìàì éãé úà éðà íéøî .äòåáù ïåùì .éãé éúîøä (áë
äãùä óñë êì éðà ïúåð (âé âë ïìäì) épÄ nÆ îÄ ç÷Ç äãÆ OÈ äÇ óñÆ kÆ ézÄ úÈ
Ç ð ïëå ,éðà òáùð (æè
øùà ìëî ç÷à íàå :éáùä ïî éîöòì áëòà .ìòð êåøù ãòå èåçî íà (âë) :éðîî åäç÷å
éðçéèáä ä"á÷äù .'åâå øîàú àìå :ç÷à àì êéæðâ úéáî øëù éì úúì øîàú íàå .êì
ãåòå ,éúà åëìä øùà éãáò .íéøòðä (ãë) :345(á áé ìéòì) 'åâå êÈ ëÀ øÆ áÈ àÇ
Â å øîàðù ,éðøLòì
À
ìéòì) íkÇ
Å iåÇ åéãÈ áÂ
È òåÇ àeä øîàðù äîçìîì åñðëð éãáòù éô ìò óà .'åâå àøîîå ìåëùà øðò
ãîì åðîîå .í÷ìç åç÷é íä éëä åìéôà ,øåîùì íéìëä ìò åáùé åéøéáçå øðòå ,(åè ÷åñô
,e÷ìÉ çÇ
Â é åcÈ çÇ
À é íéìÄ kÅ äÇ ìòÇ áLÅ ÉiäÇ ÷ìÆ çÅ ëe
À äîÈ çÈ ìÀ nÄ aÇ ãøÉ
Å iäÇ ÷ìÆ çÅ kÀ (ãë ì 'à ìàåîù) øîàù ãåã
ועי' במדבר רבה )פרשה טו סי' יד( :כל מי שהוא ירא מן הקדוש ברוך הוא ,סופו ליעשות מלך.
ממי אתה למד ,מאברהם ,ע"י שנתיירא מן הקדוש ברוך הוא ,נעשה מלך .שנא' כי עתה ידעתי כי
ירא אלקים אתה .ומנין שנעשה מלך ,שנא' אל עמק שוה הוא עמק המלך .מהו שוה עמק המלך,
שהשוו הכל ונטלו עצה ,וקצצו ארזים ,ועשו כסא והושיבוהו מלך עליהם.
 339עי' מדרש שוחר טוב על תהלים )מזמור עו( :מלכי צדק מלך שלם .והוא שם בן נח ,שנאמר
)שם( והוא כהן לאל עליון .וכתיב )שם ט ,כז( יפת אלהים ליפת וישכון באהלי שם .ששיכן באהלו
שיהיה משמשו הוי זה הוא שם.
 340עי' מדרש תנחומא )לך לך סי' יט( :אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה )משלי
כח יד( ,וכתיב חכם ירא וסר מרע )שם יד טז( ,מי הוא זה אברהם ,וממי היה מתירא ,מן שם
שהרג את בניו ,את כדרלעמר מלך עילם ,ושלשת בניו ,שנאמר בני שם עילם ואשור וארפכשד
ולוד וארם )בראשית י כב( ,והיה מתירא לומר הרגתי בניו של צדיק ,ועכשיו הוא מקללני ואני
מת ,מה עשה יצא לקראתו שם לרצותו ,שנאמר ומלכי צדק מלך שלם )שם יד יח( ,אמר הקדוש
ברוך הוא חייך איני מקללך אלא מברכך ,שנאמר ויברכהו ויאמר ברוך אברם וגו' )בראשית יד יט(,
א"ל בשביל שהרגת את בני אני מברכך ,שנאמר וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך וגו'.
ועי' בראשית רבתי :ויברכהו ויאמר .זש"ה חכם ירא וסר מרע )משלי י"ד ט"ז( אל תהי קורא
כן אלא חכם וסר מרע .ירא זה אברהם שנתירא ,וממי נתירא .משם בן נח שהרג עילם בנו ואומר
לפי שהרגתי את בניו של אותו צדיק עכשיו מקללני ואני מת .ידע הב"ה מה בלבו של שם
להוציא לו דורון ולברכו הה"ד ויברכהו וגו'.
 341עי' בראשית רבה )פרשה מג סי' ו( :הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון .רבי שמואל בר
נחמן ורבנן .רבי שמואל אמר ,הלכות כהונה גדולה גילה לו ,לחם זה לחם הפנים ,ויין אלו
הנסכים .ורבנן אמרי ,תורה גילה לו ,שנאמר לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי )משלי ט(.
 342עי' מדרש תנחומא )לך לך סי' טו( :אשר מגן צריך מהו מגן ,מנגנא עשה הקב"ה ומסרן
בידך.
343
עי' שם )סי' יג( :כיון שיצא מלך סדום ,אמר לו תן לי הנפש שאתה הצלתני מן הריגת
אותן מלכים ,שאלו הרגו אותי היו נוטלין נפשי ואת ממוני ,טול לך את ממוני שהצלתני.
 344עי' בראשית רבה )פרשה מג סי' ט( ויאמר אברם אל מלך סדום הרימותי ידי וגו' .ר' יהודה
ור' נחמיה ורבנן .ר"י אמר ,עשאן תרומה .היך מד"א )במדבר יח( והרמותם ממנו תרומת ה' .ורבי
נחמיה אמר ,עשאן שבועה .היך מה דאת אמר) ,דניאל יב( וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע
בחי העולם .ורבנן אמרי ,עשאן שירה .היך מה דאת אמר )שמות טו( זה אלי ואנוהו אלהי אבי
וארוממנהו.
 345עי' מדרש תנחומא )לך לך סי' יג( :אם מחוט ועד שרוך נעל .למה ,שהבטיחני הקדוש ברוך
הוא שהוא יעשרני ,שכך אמר לי ,ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה ,אם אקח מכל אשר לך ולא
תאמר אני העשרתי את אברם ,ואתמהה.
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øîàð àìå .ètÈ LÀ îÄ ìe
À ÷çÉ ìÀ äÈ îÆ NÀ
Ä éåÇ äìÈ òÀ îÈ
È å àeääÇ íÉåiäÇ îÅ éäÀ
Ä éåÇ (äë ÷åñô íù) øîàð êëìå
346
: íøáà éîéá ÷åçä ïúéð øáëù éôì äàìäå
åè ÷øô
)íéøáãä øçà . âìôåî éøçà ,êåîñ øçà øîàðù íå÷î ìë .äìàä íéøáãä øçà (à
ìò øëù éúìá÷ àîù øîåàå âàåã äéäå íéëìîä úà âøäù äæ ñð åì äùòðù øçà ,äìàä
ìò ùðòú àìù ,ùðåòä ïî êì ïâî éëðà íøáà àøéú ìà íå÷îä åì øîà êëì ,éúå÷ãö ìë
(á) :348ãàî äáøä êøëù ,êøëù ìåá÷ ìò âàåã äúàù äîå .úâøäù úåùôð ïúåà ìë
éøéøò (áé á éëàìî) äÆðòå
É øòÅ åì øáçå ,ùøåé ïåùì åùøéô ÷åøñ ïá íçðî .éøéøò êìåä
ïåùì êë ,äéùøù ø÷òú (áé àì áåéà) LøÅ LÈ úÀ éúÄ àeá
È zÀ ìëÈ áe
À øîàú øùàë ,ùøåé àìá
øéù) øòÅ éaÄ ìÀ
Ä å úøæâî äðåòå øò ,äàøð éìå .õ"éèðôðàùéã æ"òìáå .íéðá øñç éøéøò
â ÷å÷áç) ãÉåñÀé úÉåøòÈ ïëå ,(æ æì÷ íéìäú) eøòÈ eøòÈ ïëå ,ïáøåç ïåùì éøéøòå ,(á ä íéøéùä
.éúéá ÷ùî ïáå :(ãé á äéðôö) äøÈ òÅ äÈæøÀ àÇ ékÄ ïëå .(çð àð äéîøé) øòÈ øÀ òÇ úÀ zÄ øòÅ øÀ òÇ ïëå ,(âé
åìéàå ,éìù àôåøèåôà ,(î àî ïìäì) ÷MÄ
Ç é êé
È tÄ ìòÀ
Ç å åîë ,åéô ìò ïåæéð éúéá ìëù ,åîåâøúë
äãâà ùøãî éôìå .äéä ÷ùîãî íåâøúä éôì .÷ùîã :éìù ìò äðåîî éðá äéä ïá éì äéä
)åùøã åðìù (á"ò çë àîåé) àøîâáå .÷ùîã ãò íéëìîä óãøù (è 'éñ ã"îô ø"á
ìëá úìòåú äîå .òøæ úúð àì éì ïä (â) :íéøçàì åáø úøåúî ä÷ùîå äìåã ,ïå÷éøèåð
.íéáëåëä úåàøì õåçì åìäàî åàéöåä ,åèåùô éôì .äöåçä åúà àöåéå (ä) :éì ïúú øùà
,349ïá ãéîòäì ãéúò êðéàù úåìæîá úéàøù êìù úåðéðâèöàî àö åì øîà ,åùøãî éôìå
347

 346עי' בראשית רבה )פרשה מג סי' ט( :בלעדי רק אשר אכלו הנערים ,הה"ד ויען כל איש רע
ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד ויאמרו ,יען אשר לא הלכו עמי ,לא נתן להם מהשלל אשר
הצלנו ,כי אם איש את אשתו ואת בניו וינהגו וילכו ,ויאמר דוד לא תעשון כן אחי את אשר נתן
ה' לנו וישמור אותנו ויתן את הגדוד הבא עלינו בידינו ,ומי ישמע לכם לדבר הזה ,כי כחלק
היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלים יחדו יחלוקו ,ויהי מהיום ההוא ומעלה וישימה דוד
לחוק ולמשפט לישראל עד היום הזה )שמואל א ל( .אמר רבי יודן ,והלאה אין כתיב כאן ,אלא
ומעלה ,וממי למד ,מאברהם זקינו ,שאמר בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים וגו'.
 347עי' שם )פרשה מד סי' ה( :רבי יודן ורבי הונא תרויהון בשם רבי יוסי בן זימרא .רבי יודן
אמר ,בכל מקום שנאמר אחרי ,סמוך ,אחר ,מופלג .ור' הונא אמר ,בכל מקום שנאמר אחר ,סמוך,
אחרי ,מופלג.
 348עי' שם )סי' ד( :אנכי מגן לך ,רבי לוי אמר תרתין ,ורבנן אמרי חדא ,ר' לוי אמר לפי שהיה
אבינו אברהם מתפחד ואומר תאמר אותן אוכלסין שהרגתי שהיה בהם צדיק אחד וירא שמים
אחד ,משל לאחד שהי' עובר לפני פרדסו של מלך ראה חבילה של קוצים וירד ונטלה והציץ המלך
וראה אותו התחיל מטמן מפניו א"ל מפני מה אתה מטמן כמה פועלים הייתי צריך שיקושו אותה
עכשיו שקששת אותה בא וטול שכר כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אותן אוכלסין שהרגת
קוצים כסוחים היו ,הדא הוא דכתיב והיו עמים משרפות סיד קוצים כסוחים )ישעיה לג( ,רבי לוי
אמר אוחרי לפי שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר תאמר אותן המלכים שהרגתי שבניהם
מכנסין אוכלסין ובאים ועושים עמי מלחמה ,אמר לו הקדוש ברוך הוא אל תירא אנכי מגן לך,
מה המגן הזה אפילו כל החרבות באות עליה היא עומדת כנגדן כך את אפי' כל עובדי כוכבים
מתכנסין עליך נלחם ,אני כנגדן .ורבנן אמרי חדא ,לפי שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר ירדתי
לכבשן האש ונצלתי ,ירדתי למלחמת המלכים ונצלתי ,תאמר שנתקבלתי שכרי בעולם הזה ואין
לי כלום לעתיד לבא ,אמר הקדוש ברוך הוא אל תירא אנכי מגן לך וכל מה שעשיתי עמך בעולם
הזה חנם עשיתי עמך אבל שכרך מתוקן לעתיד לבא ,שכרך הרבה מאד היך מה דאת אמר )תהלים
לא( מה רב טובך אשר צפנת ליראיך.
 349עי' שבת )קנו ע"א( :אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ,רבונו של עולם ,בן ביתי יורש
אותי ,אמר לו לאו ,כי אם אשר יצא ממעיך .אמר לפניו ,רבונו של עולם ,נסתכלתי באיצטגנינות
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àøå÷ éðà ,350ãìú äøù ìáà ãìú àì éøù ïëå ,ïá åì ùé íäøáà ìáà ïá åì ïéà íøáà
ïî äìòîì åäéáâäå íìåò ìù åììçî åàéöåä ,øçà øáã .ìæîä äðúùéå øçà íù íëì
,úàæ ìò úåà åì ìàù àì .'äá ïîàäå (å) :351äèîì äìòîìî äèáä ïåùì åäæå ,íéáëåëä
äáùç ä"á÷ä .ä÷ãö åì äáùçéå :òãà äîá åì øîàå úåà åì ìàù õøàä úùåøé ìò ìáà
,úåà åì ìàù àì òãà äîá ,øçà øáã .352åá ïéîàäù äðåîàä ìò ä÷ãöìå úåëæì íøáàì
(è) :353úåðáø÷ä úåëæá ä"á÷ä åì øîà ,äá åîéé÷úé úåëæ äæéàá éðòéãåä åéðôì øîà àìà
äìâòå øåáö ìù øáã íìòä øôå íéøåôëä íåé øô ,íéøô 'âì æîø íéìâò 'â .úùìùî äìâò
úàèç øéòùå ãòåî ìù ïéôñåî éøéòùå íéðôá äùòðä øéòùì æîø .úùìùî æòå :354äôåøò
øåú .ìæåâå øåúå :356ãéçé úàèç ìù äùáëå éåìú íùàå éàãå íùà .ùìåùî ìéàå :355ãéçé
àöåé àø÷îä ïéàå .íé÷ìç 'áì ãçà ìë ÷ìç .íúà øúáéå (é) :(ãé 'éñ ã"îô ø"á) äðåé ïáå
,õøàä úà åéðáì ùéøåäì åúçèáä øåîùì úéøá åîò úøåë äéäù éôì ,åèåùô éãéî
äîäá ÷ìçì úéøá éúøåë êøãå ,'åâå øîà
É ìÅ úéøÄ aÀ íøÈ áÀ àÇ úàÆ 'ä úøÇ kÈ àeääÇ íÉåéaÇ áéúëãë
שלי ,ואיני ראוי להוליד בן .אמר ליה צא מאיצטגנינות שלך ,שאין מזל לישראל .מאי דעתיך,
דקאי צדק במערב ,מהדרנא ומוקמינא ליה במזרח .והיינו דכתיב מי העיר ממזרח צדק יקראהו
לרגלו.
 350עי' בראשית רבה )פרשה מד סי' י( :ויאמר אברם הן לי לא נתת זרע ,אמר רב שמואל בר
רב יצחק ,המזל דוחקני ואומר לי ,אברם אין את מוליד .א"ל הקב"ה ,הן כדבריך ,אברם לא מוליד,
אברהם מוליד .שרי אשתך לא תקרא שמה שרי ,שרי לא תלד ,שרה תלד.
 351עי' שם )סי' יב( :ויוצא אותו החוצה ,רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי ,וכי מחוץ לעולם
הוציאו ,שאמר הכתוב ויוצא אותו החוצה ,אלא אחוי ליה שוקקי שמיא ,המד"א עד לא עשה
ארץ וחוצות .אמר רבי יהודה בשם ר' יוחנן ,העלה אותו למעלה מכיפת הרקיע .הוא דאמר ליה
הבט נא השמימה .אין הבטה אלא מלמעלה למטה.
 352עי' זוהר )נשא קמח ע"א( :מאי דכתיב והאמין ביי' ויחשבה לו צדקה ,אי קב"ה חשבה
לאברהם או אברהם לקב"ה .ואנא שמענא דקב"ה חשבה לאברהם ,ולא אתישבא בלבאי .א"ל,
הכי אוקימנא ולאו הכי הוי .ת"ח ,ויחשבה ,ויחשוב לו לא כתיב ,אלא ויחשבה .אברהם ודאי
חשבה לקב"ה .דתניא ,כתיב )שם( ויוצא אותו החוצה ,א"ל קב"ה ,צא מאצטגנינות שלך .לאו
ההוא אורחא למנדע שמי .את חמי ואנא חמינא .אברם אינו מוליד אברהם מוליד.
 353עי' תענית )כז ע"ב( :אמר רבי יעקב בר אחא אמר רב אסי ,אלמלא מעמדות לא נתקיימו
שמים וארץ ,שנאמר ויאמר ה' אלהים במה אדע כי אירשנה ,אמר אברהם ,רבונו של עולם ,שמא
ישראל חוטאין לפניך אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה ,אמר ליה ,לאו .אמר לפניו,
רבונו של עולם ,הודיעני ,במה אירשנה ,אמר ליה ,קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת וגו' .אמר
לפניו ,רבונו של עולם ,תינח בזמן שבית המקדש קיים ,בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא
עליהם ,אמר לו ,כבר תקנתי להם סדר קרבנות ,בזמן שקוראין בהן לפני ,מעלה אני עליהם כאילו
הקריבום לפני ,ואני מוחל להם על כל עונותיהם.
ועי' בראשית רבה )פרשה מד סי' יד( :ויאמר ה' אלהים במה אדע ,ר' חייא ברבי חנינא אמר
לא כקורא תגר אלא אמר לו באיזו זכות א"ל בכפרות שאני נותן לפניך ,ויאמר אליו קחה לי עגלה
משולשת ,הראה לו ג' מיני פרים וג' מיני שעירים וג' מיני אילים ,ג' מיני פרים ,פר יוה"כ ,ופר
הבא על כל המצות ,ועגלה ערופה ,וג' מיני שעירים שעירי רגלים ,שעירי ראשי חדשים ,ושעירה
של יחיד ,וג' מיני אילים ,אשם ודאי ,ואשם תלוי ,וכבשה של יחיד ,ותור וגוזל ,תור ובר יונה,
ויקח לו את כל אלה רשב"י ורבנן ,רשב"י אומר כל הכפרות הראה לו ועשירית האיפה לא הראה
לו ,ורבנן אמרי אף עשירית האיפה הראה לו נאמר כאן ויקח לו את כל אלה ,ונאמר להלן )ויקרא
ב( והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה לה' ,ואת הצפור לא בתר ,הראה לו הקדוש ברוך הוא
שמבדילים בעולת העוף ואין מבדילים בחטאת העוף.
 354עי' הערה קודמת.
 355עי' הערה קודמת.
 356עי' הערה קודמת.
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ïàë óà ,ìÆâòÅ äÈ éøÅ úÀ aÄ ïéaÅ íéøÄ áÀ òÉ äÈ (èé ãì äéîøé) ïìäì øîàðù åîë ,äéøúá ïéá øåáòìå
øôöä úàå :ùà àåäù äðéëù ìù åçåìù àåä ,íéøæâä ïéá øáò øùà ùà ãéôìå ïùò øåðú
íéìäú) øîàðù ,íéøéòùå íéìéàå íéøôì åìùîð íéìéìà éãáåò úåîåàäù éôì .øúá àì
éëÅ ìÀ îÇ íÄéðÈ øÈ wÀ äÇ ìòÇ aÇ úé
È àÄ øÈ øLÆ àÂ ìÄéàÇ äÈ (ë ç ìàéðã) øîåàå ,'åâå íéaÄ øÇ íéøÄ tÈ éðeá
Ä áÈ ñÀ (âé áë
,äðåé éðáì åìùîð ìàøùéå .ïÈåéÈ êÀ ìÆ îÆ øéòÄ OÈ äÇ øéôÄ vÈ äÀ
Ç å (àë íù íù) øîåàå ,ñøÈ ôe
È éãÇ îÈ
íéìë úåîåàä åéäéù æîø ,úåîäáä øúá êëéôì .òìÇ qÆ äÇ éÅåâÀ çÇ aÀ éúÈ
Ä ðåÉ é (ãé á ù"äù) øîàðù
357
,óåò àåä .èéòä (àé) : íìåòì ïéîéé÷ ìàøùé åéäéù æîø ,øúá àì øåôöä úàå ,íéëìåäå
ììÈ MÈ äÇ ìàÆ èòÇ zÇ
Ç å åîë ,(åë è áåéà) ìëåà éìò ùåèì úåìáðä ìà óàåùå èò àåäù íù ìò
êåúî àìà ,àéìâô ïðéîâøúî íéøâôä à"ñ) .íéøúáä ìò .íéøâôä ìò :(èé åè 'à ìåàîù)
íéøâôä åîâøúå 'éâìôì 'éìâô úáéú íäì óìçúð àéâìô áäéå åøúá ùéà íâøúì åìâøåäù
åîåâøú íéøúáù ,íéøâôì íéøúá ùé÷äì ïéàù éôì ,äòåè ïë íâøúîä ìëå ,àéâìô
êë) (øâô ïåùì (æ èé àø÷éå) àeä ìebtÄ åîë ,ìåâô ïåùì àéìâô åîåâøú íéøâôå ,àéâìô
'éô êë áéúë úøçà é"ëáå .é"ë é"ùøá äéâä ïëå ìàåîù ø"á äãåäé åðéáø éôî éúòîù
,(çé æî÷ íéìäú) åÉ çeø áMÇ
Å é åîë ,äçøôäå äáéùð ïåùì .áùéå :(ìàåîù ø"á øéàî åðéáø
358
: çéùîä êìî àåáéù ãò íéîùä ïî åúåà íéçéðî ïéàå ,íúåìëì éùé ïá ãåã àáéù æîø
÷çöé ãìåðùî .êòøæ äéäé øâ éë (âé) :359úåéìâ ìù êùçå úåøöì æîø .'åâå äîéà äðäå (áé)
,á÷òé ãìåðùë äðù íéùù ïá ÷çöé ,ãöéë .äðù úåàî òáøà íéøöîî ìàøùé åàöéù ãò
,ö"÷ éøä äÈðLÈ úàÇ îe
À íéLÄ ìÉ LÀ éøeâ
Ç îÀ éÅðLÀ éîÀ
Å é (è æî ïî÷ì) øîà íéøöîì ãøéùë á÷òéå
,úåàî 'ã åéä íéøöîá ,øîàú íàå .äðù 'ú éøä ,å"ãø ïéðîë øùòå íéúàî åéä íéøöîáå
äùî ìù íéðåîùå íøîò ìùå úä÷ ìù åéúåðù áåùçå àö äéä ,íéøöî éãøåéî úä÷ éøä
êéøö äúàå ,íéùîçå úåàî ùìù àìà àöåî äúà ïéà ,íéøöîî ìàøùé åàöéùë äéäù

 ר' אליעזר אומר הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו:( עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז עו357
 זו, ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת,' שנא.בברית בין הבתרים ארבע מלכיות מושלן ואובדן
, עז משלשת זו מלכות יון שנא' וצפיר העזים הגדיל עד מאד,מלכות אדום שהיא כעגלה דשה
. ותור אלו בני ישמעאל,ואיל משלש זו מלכות מדי ופרס שנא' האיל אשר ראית בעל הקרנים
 יפתחו וישדדו את כל,תור לשון ארמית שור תור אי לארץ כשיצמד שור זכר עם הנקבה
 ר' יהושע.' אלו ישראל שנמשלו לגוזל יונתי בחגוי הסלע אחת היא יונתי וכו, וגוזל,העמקים
אומר לקח אברהם חרבו ובתר אותם כל אחד לשנים שנא' ויקח לו את כל אלה ויבתר אותם
 ואת.'בתוך אילו לא בתר אותם לא היה העולם יכול לעמוד אלא הואיל ובתר אותם תש כחן וכו
.הצפור לא בתר וכו' לא היה שם אלא בן יונה
, זה דוד בן ישי שנמשל כעיט, וירד העיט על הפגרים:( עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז עו358
.העיט צבוע נחלתי לי
 עי' ב"ר )פמ"ד סי' יז( גלגל חמה נובלות חכמה של מעלה תורה והנה אימה חשיכה גדולה359
נופלת עליו אימה זו בבל דכתיב )דניאל ג( באדין נבוכדנצר התמלי חמא חשיכה זו מדי
שהחשיכה עיניהם של ישראל בצום ובתענית גדולה זו יון ר' סימון ורבנן רבי סימון אמר מאה
ועשרים דוכסים מאה ועשרים אפרכון מאה ועשרים אסטרטליטין ורבנן אמרי מס' ס' דכתיב
)דברים א( נחש שרף ועקרב נחש זו בבל שרף זו מדי עקרב זה יון מה עקרב זו יולדת לס' ס' כך
העמידה מלכות יון מס' ס' נופלת עליו זו אדום שנאמר מקול נפלם רעשה הארץ ויש שמחלפין
נופלת עליו זו בבל דכתיב בה )ישעיה כא( נפלה נפלה בבל גדולה זו מדי דכתיב )אסתר ג( אחר
הדברים האלה גדל המלך אחשורוש חשיכה זו יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה
שהיתה אומרת לישראל כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל אימה זו אדום דכתיב
.)דניאל ו( וארו חיוא רביעאה דחילה ואמתני ותקיפא יתירה
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:360äùî úãéì øçà íøîò éçùå íøîò úãéì øçà úä÷ éçù íéðùä ìë ïäî àéöåäì
'åâå íäÈ øÈ áÀ àÇ øÈâiÈåÇ ÷çöé ãìåðùîå ,íäì àì àìà íéøöî õøàá øîàð àì .íäì àì õøàá
á÷Â
É òéÇ åÀ ,(å åë ïìäì) øøÈ âÀ aÄ ÷çÈ öÄ
À é áLÅ
)Æ iåÇ [(â åë ïìäì) úàfÉ äÇ õøÆ àÈ aÈ øeb] ÷çöéáå ,(ãì àë ïìäì
úåáøì íâå .éåâä úà íâå (ãé) :(ã æî ïìäì) eðàaÈ õøÆ àÈ aÈ øeâìÈ ,(âë ä÷ íéìäú) íçÈ õøÆ àÆ aÀ øÈb
:362úåëî øùòá .éëðà ïã :361ìàøùé úà åãáòéùù ìò íéìë íä óàù ,úåéëìî òáøà
.àáú äúàå (åè) :íÄéøÈ öÀ îÄ úàÆ eìvÇ
À ðéÀ åÇ (åì áé úåîù) øîàðù åîë ,ìåãâ ïåîîá .ìåãâ ùåëøá
êãîì ,åéìà àáéù åøùáî àåäå äøæ äãåáò ãáåò åéáà .êéúåáà ìà :äìà ìë äàøú àìå
àìå åéîéá äáåùú ìàòîùé äùòéù åøùá .äáåè äáéùá øá÷ú :363äáåùú çøú äùòù
:364åùò ãøî íåéá åáå ,åðîæ íãå÷ íéðù ùîç úî êëéôìå ,åéîéá äòø úåáøúì åùò àöé
)õøàì åáåùé éòéáøäå úåøåã äùìù íù åéäé íéøöîì åìâéù øçàì .éòéáø øåãå (æè
õøÆ àÈ äÈ úàÆ êÈ ìÀ úúÆ ìÈ áéúëãë ,åæ úéøá úøëå åîò øáãî äéä ïòðë õøàáù éôì ,úàæä
õøô äãåäé åéúåøåã áåùçå àö ,íéøöîì ãøé á÷òé ,äéä ïëå .(æ ÷åñô ìéòì) dzÈ LÀ øÄ ìÀ úà ÉfäÇ
åöøàî çìúùî úåéäì .éøåîàä ïåò íìù àì éë :äéä õøàä éàáî ïåøöç ïá áìëå ,ïåøöç
(ç æë äéòùé) øîàðù ,äúàñ àìîúúù ãò äîåàî òøôð ä"á÷ä ïéàù ,ïîæ åúåà ãò
ïìäì) íäé
Æ wÅ NÇ íé÷é
Ä øÄ îÀ íäÅ éäÀ
Ä éåÇ åîë .äàá ùîùä éäéå (æé) :365äÈpáé
Æ øÄ zÀ dçÈ ìÀ LÇ aÀ äàÈ qà
À ñÇ aÀ
:äò÷ù .äàá ùîùä :äæ øáã éäéå øîåìë ,(àë âé 'á íéëìî) LéàÄ íéøÄ áÀ ÷É íäÅ éäÀ
Ä éåÇ ,(äì áî
(íéìéìà éãáåò) úåéëìîä åìôéù åì æîø .'åâå ïùò øåðú äðäå :íåéä êÀ LÇ çÈ .äéä äèìòå
äèîì åîòè äéä íàå .øáë äàáù øàåáî àåä êëì ,äìòîì åîòè .äàá :366íðäéâá
ùîùä éäéå áåúë øáë éøäù ,ïë øîåì øùôà éàå ,úò÷åù àéäùë øàåáî äéä ,ó"ìàá
äáéú ìëá ÷åìéç äæå .äò÷ù øáëù àöîð ,äúéä ïàëî øçàì ïùò øåðú úøáòäå àáì
 360עי' מדרש תנחומא )בא סי' ט( :ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע
מאות שנה ,וכתיב ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה )בראשית טו( ,הרי שני פסוקים מכחישין
זה את זה .כיצד ,עד שלא נולד יצחק נגזרה גזירה ,ומשנולד יצחק ,חשב הקב"ה שנאמר כי גר
יהיה זרעך )שם( ואברהם חשב משעת הגזרה כתיב ארבע מאות שנה ,וכתיב דור רביעי ישובו
הנה )שם( .הא כיצד ,עשו תשובה אגאלם לדורות ,ואם לאו לשנים.
 361עי' בראשית רבה )פרשה מד סי' יט( :וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי היה לומר גם ,מאי
וגם ,אלא גם הוא מצרים ,וגם לרבות ארבעה גליות אשר יעבודו דן אנכי.
 362עי' שם )סי' כ( ואחרי כן יצאו ברכוש גדול .א"ר אחא ,אחר כן אין כתיב כאן אלא אחרי,
משאביא עליהם עשר מכות ,ולאח"כ יצאו ברכוש גדול.
 363עי' מדרש תנחומא )שמות סי' טו( :אמר להם אף תרח יש לו חלק בשני עולמות ,ולא מת
אברהם אבינו עד שנתבשר ממעשה תרח אביו שעשה תשובה ,שנאמר ואתה תבא אל אבותיך
בשלום )בראשית טו טו( ,א"ל כל מה שסיגלתו מעשים טובים אני הולך אצל אבותי ,באותה שעה
בישרו הקדוש ברוך הוא ואמר לו חייך שעשה אביך תשובה לפיכך נכפל שמו תרח תרח.
 364עי' בראשית רבה )פרשה לח סי' יב( :תקבר בשיבה טובה ,בשרו שישמעאל עושה תשובה.
ועי' פסיקתא רבתי )פרשה יב( :נסתלק אברהם ,למה] ,אמר הקדוש ברוך הוא[ ,אמרתי ואתה
תבא אל אבותיך בשלום תקבר בשיבה טובה )בראשית ט"ו ט"ו( .איזה שיבה טובה ,זו שיהיה
אברהם עומד ורואה בן בנו מגלה עריות ושופך דמים ,לפיכך מיד שעשה ,נסתלק אברהם.
 365עי' סוטה )ט ע"א( :בסאסאה בשלחה תריבנה למה לי ,לכדרב חיננא בר פפא ,דא"ר חיננא
בר פפא ,אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האומה עד שעת שילוחה ,שנאמר ,בסאסאה בשלחה וגו'.
ועי' זוהר וירא )קיג ע"ב( :לא עביד קב"ה דינא בחייביא ,עד דאשתלימו בחובייהו ,הה"ד )בראשית
טו טז( כי לא שלם עון האמורי עד הנה ,וכתיב )ישעיה כז ח( בסאסאה בשלחה תריבנה ,ועל דא
הוה אסטין.
 366עי' פרקי דרבי אליעזר )פרק כז( :ר' זעירא אומר לא נבראו מלכיות הללו אלא עצים
לגיהנם ,שנ' והנה תנור עשן ולפיד אש ,ואין תנור אלא גיהנם שנמשלה כתנור ,שנ' נאם ה' אשר
אור לו בציון בירושלם.
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ïåâë ,àåä øáò ïåùì äìòîì íòèäùë ,áù í÷ àá åîë ,úåéúåà éúù äãåñéù äá÷ð ïåùì
.(åè à úåø) êÀ zÅ îÀ áÀ
Ä é äáÈ LÈ äÅpäÄ ,(æ æì ïìäì) éúÄ nÈ ìË àÂ äîÈ ÷È ,(è èë ïìäì) äàÈ aÈ ìçÅ øÀ
È å ïåâëå äæ
ïìäì) ïàvÉ äÇ íòÄ äàÈ aÈ åîë ,êìåäå åéùëò äùòðù øáã ,äååä ïåùì àåä äèîì íòèäùëå
ìù åúøéîà .éúúð êòøæì (çé) :(ãé á øúñà) äáÈ LÈ àéäÄ ø÷Æ aÉ áe
Ç äàÈ áÈ àéäÄ áøÆ òÆ aÈ ,(å èë
367
ìàøùé õøàì ÷åáã àåäù éôì .úøô øäð ìåãâä øäðä : äéåùò àéä åìéàë ä"á÷ä
øäÈ
È päÀ
÷Ç å øîàðù ,ïãòî íéàöåéä úåøäð äòáøàá øçåàî àåäù éô ìò óà ,ìåãâ åäàøå
ååçúùéå øååçùì ÷áãä ,êìî êìî ãáò ,èåéãä ìùî .(ãé á ìéòì) úøÈ ôÀ àeä éòÄ éáÄ øÀ äÈ
äùìùäå ,íéåâ äòáù àìà íäì ïúð àìå ,ïàë ùé úåîåà øùò .éðé÷ä úà (èé) :368êì
äéòùé) øîàðù ,ãéúòì äùåøé úåéäì íéãéúò éðåîã÷å éæéð÷ éðé÷ íäå ïåîòå áàåîå íåãà
âåò õøà .íéàôøä úàå (ë) :369ízÈ òÀ îÇ LÀ îÄ ïÉånòÇ éÅðáe
À íãÈ
È é çÉ
Ç åìLÀ îÄ áàÉ
È åîe íÉåãà
Á (ãé àé
:íéàÄ ôÈ øÀ õøÆ àÆ àøÅ wÄ
È é àeääÇ (âé â íéøáã) äá øîàðù
æè ÷øô
)éúá àäúù áèåî øîà äøùì åùòðù íéñð äàøùë ,äúéä äòøô úá .úéøöî äçôù (à
åì ïéàù éî ìò ãîéì .äðîî äðáà éìåà (á) :370øçà úéáá äøéáâ àìå äæ úéáá äçôù
ìå÷ì :372éúéá êåúì éúøö ñéðëàù úåëæá .äðîî äðáà :371ñåøä àìà éåðá åðéàù íéðá
 367עי' בראשית רבה )פרשה מד סי' כב( :לזרעך נתתי וגו' ר' הונא ור' דוסתאי בשם רשב"ג אף
מאמרו של הקב"ה מעשה ,שנא' לזרעך נתתי אתן את הארץ הזאת ,אין כתיב כאן אלא נתתי את
הארץ הזאת.
 368עי' שבועות )מז ע"ב( :עד הנהר הגדול נהר פרת ,שמעון בן טרפון אומר ,קרב לגבי דהינא
ואידהן )פי' רש"י  -אם נגעת במשוח בשמן תהא גם משוח בנגיעתו( .דבי רבי ישמעאל תנא ,עבד
מלך כמלך.
 369עי' בראשית רבה )פרשה מד פסקה כג( :רבי חלבו בשם רבי אבא בשם רבי יוחנן כך עלה
בדעתו של מקום להנחיל להם לישראל ארץ עשרה עממים את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמוני
ולא נתן להם אלא ז' את החתי ואת הפרזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי
ואת היבוסי הרי שבעה וכו' ואיזה הם הג' שלא ניתן להם רבי אומר ערביה שלמייה נוטייה רבי
שמעון בן יוחאי אומר דרמוסקוס ואסייא ואספמייא ר"א בן יעקב אמר אסיא ותרקי וקרטגינה
רבנן אמרי אדום ומואב וראשית בני עמון הם הג' שלא נתן להם בעוה"ז ,אדום שנאמר )דברים
ב( כי לא אתן לך מארצו ירושה כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר ובמואב כתיב )שם( אל תצר
את מואב ואל תתגר בם מלחמה קנזי הוא מעשו קיני וקדמוני הוא מעמון ומואב אבל לימות
המשיח יחזרו ויהיו לישראל כדי לקיים מאמרו של הקב"ה אבל עכשיו שבעה נתן להם שנאמר
)שם ז( שבעה גוים רבים ועצומים ממך.
 370עי' בראשית רבה )פרשה מה סי' א( :אמר ר"ש בן יוחאי ,הגר בתו של פרעה היתה ,וכיון
שראה פרעה מעשים שנעשו לשרה בביתו ,נטל בתו ונתנה לו .אמר מוטב שתהא בתי שפחה
בבית זה ,ולא גבירה בבית אחר.
 371עי' שם )סי' ב( :תני ,כל מי שאין לו בן כאלו הוא מת כאלו הוא הרוס .כאלו מת ,ותאמר
רחל אל יעקב הבה לי בנים וגו' .כאלו הרוס ,שנאמר אולי אבנה ממנה ואין בונין אלא את
ההרוס.
 372עי' שם )פרשה עא סי' ב( :ויחר אף יעקב וגו' .רבנן דדרומה בשם ר' אלכסנדרי ורבנא בשם
ר' אבא בר כהנא ,החכם יענה דעת רוח וגו' )איוב טו ב( זה אברהם ,שנ' וישמע אברם לקול שרי
)בראשית טז ב( ,וימלא קדים בטנו )שם שם( זה יעקב ,שנ' ויחר אף יעקב ,אמר לו הקדוש ברוך
הוא ,כך עונין למעיקות ,חייך שבניך עתידין לעמוד לפני בנה .ויאמר התחת אלהים אנכי אשר
מנע ממך פרי בטן ,ממך מנע ,ממני לא מנע .אמרה לו כך עשה אביך לאמך ,לא חגר מתניו כנגדה,
אמר לה הוא לא היו לו בנים ,אני יש לי בנים .אמרה לו ,וזקינך לא היו לו בנים ,וחגר מתניו כנגד
שרה ,אמר לה יכולה את לעשות כשם שעשת זקנתי ,אמרה לו ומה עשת ,אמר לה הכניסה צרתה
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óåâá ÷áãéì úéëæù êéøùà ,íéøáãá äúç÷ì .éøù ç÷úå (â) :373äáù ùã÷ä çåøì .éøù
÷äìòáì äãìé àìå íéðù øùò äúäùù äùàì òåá÷ä ãòåî .íéðù øùò õ÷î :374äæë ùåã
,ïéðîä ïî åì äìåò õøàì äöåç úáéùé ïéàù ãéâî .'åâå íøáà úáùì :375úøçà àùéì áééç
.øäúå øâä ìà àáéå (ã) :376ìàøùé õøàì àáéù ãò ìåãâ éåâì êùòàå åì øîàð àìù éôì
äîöò äàøî ,äéåìâë äøúñ ïéà åæ äøù ,äøîà .äéðéòá äúøáâ ì÷úå :377äðåùàø äàéáî
éúøáòúð éðàå ,åììä íéðùä ìë ïåéøäì äúëæ àìù ,ú÷ãö äðéàå ú÷ãö àéä åìéàë
úììôúäùë ,ùðåòä ìéèî éðà êéìò éì éåùòä ñîç .êéìò éñîç (ä) :378äðåùàø äàéáî
,êéìò àìà úììôúä àì (á åè ìéòì) éøé
Ä øÂ
Ä ò êÀ ìÉ
Å åä éëÄ ðÉ àÀ
È å éìÄ ïzÆ zÄ äîÇ àåä êåøá ùåã÷äì
,éðîî ñîåç äúà êéøáã ,ãåòå .êîò úã÷ôð éðà éúééäå åðéðù ìò ììôúäì êì äéäå
àø÷îáù êðéá ìë .êéðéáå éðéá 'åâå éúçôù éúúð éëðà :379÷úåùå éðåéæá òîåù äúàù
øâä ìù äøåáéòá òøä ïéò äñéðëäù ,(äá÷ðì çëåð ì"ø) êéðéáå äéá éø÷ ,àìî äæå øñç
äúøä øáë àìäå ,(àé ÷åñô ïìäì) äøÈ äÈ êÈ
À päÄ øâäì øîåà êàìîäù àåä ,äøáåò äìéôäå
380
äúéä .éøù äðòúå (å) : ïåùàøä ïåéøä äìéôäù ãîìî àìà ,øäúù äì øùáî àåäå

לביתה ,אמרה לו אם הדבר הזה מעכב הנה אמתי בלהה בא אליה וגו' ואבנה גם אנכי ממנה מה
זו נבנת על ידי צרתה אף זו נבנת על ידי צרתה.
 373עי' שם )פרשה מה סי' ב( :וישמע אברם לקול שרי ,רבי יוסי אמר לקול רוח הקדש .היך
מה דאת אמר ,ואתה תשמע לקול דברי ה'.
 374עי' שם )סי' ג( :ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה ,לקחתה בדברים .אמרה
לה ,אשריך שאת מדבקת לגוף הקדוש הזה.
 375עי' שם :מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ,רבי אמי בשם ריש לקיש ,מנין תנינן
נשא אשה ושהה עמה י' שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל מפריה ורביה אלא יוציא וישא אשה
אחרת ,מהכא.
 376עי' בראשית רבה שם :מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען .הדא אמרת אין ישיבת
חוצה לארץ עולה מן המנין.
 377עי' שם )סי' ד( :ויבא אל הגר ותהר ,רבי לוי בר חייתא אמר ,מביאה ראשונה נתעברה.
אמר רבי אלעזר ,לעולם אין האשה מתעברת מביאה ראשונה .והכתיב ותהרין שתי בנות לוט
מאביהן ,א"ר תנחומא ,שלטו בעצמן והוציאו ערותן ונתעברו כמביאה שניה.
 378עי' שם :כל זמן שהאשה מקבלת עוברין היא מתכערת ומתעזבת שכל תשעים שנה שלא
ילדה שרה היתה ככלה בתוך חופתה ,והיו מטרוניות באות לשאול בשלומה של שרה והיתה שרה
אומרת להם צאו ושאלו בשלומה של עלובה .והיתה הגר אומרת להם שרי גבירתי אין סיתרה
כגלויה ,נראית צדקת ואינה צדקת ,אילו היתה צדקת ראו כמה שנים שלא נתעברה ,ואני בלילה אחד
נתעברתי ,והיתה אומרת ,עם דא אנא מיסב ומיתן ,הלואי מיסב ומיתן עם מרה.

 379עי' שם )סי' ה( :ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך ,רבי יודן בשם ר' יהודה בר סימון,
חומסני אתה בדברים ,למה ,שאתה שומע בקלוני ושותק .רבי ברכיה בשם ר' אבא בר כהנא
אמר ,בעי דיני גבך ,משל לשני בני אדם חבושים בבית האסורים נמצא המלך עובר ,א"ל חד ,תבע
דקיון דידי ,אמר אפקוהו .אמר ליה חבריה ,יבעי דיני גבך ,אילו אמרת תבוע דקיון דידן כמה
דאפקך ,כן אפקני ,וכדו דאמרת תבע דקיון דידי ,לך אפיק ,לי לא אפיק .כך ,אילו אמרת ואנו
הולכים ערירים ,כמה דיהב לך כן יהב לי ,וכדו דאמרת אנכי הולך ערירי ,לך יהיב ,ולי לא יהיב.
משל לשני בני אדם שהלכו ללוות זרע מן המלך ,א"ל ,תשאיל לי זרע ,אמר ויהבון ליה .א"ל
חבריה ,יבעי דיני גבך ,אילו אמרת תשאיל לנו זרע ,כמה דיהיב לך כן הוה יהיב לי ,ה"נ אילו
אמרת הן לנו לא נתת זרע ,כמה דיהיב לך הוה יהיב לי ,וכדו דאמרת הן לי לא נתת זרע ,לך יהיב
לי לא יהיב .ר' נחמיה בשם ר' אבון אמר ,חימסה בפניו.
 380עי' שם :כתיב ויבא אל הגר ותהר ומה ת"ל הנך הרה וילדת בן ,אלא מלמד שהכניסה בה
שרה עין רעה והפילה עוברה.
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çúô äì ïúéì àìà äéä òãåé ,úàá ïëéäî .úàá äæî éà (ç) :381éùå÷á äá úãáòùî
äì øîàéå (è) :àá éðà äæî åéìò øîàúù íå÷îä äéà ,äæî éà ïåùìå .íéøáãá äîò ñðëéì
äøéîà ìëá êàìî øîàð êëì ,øçà êàìî äì çåìù äéä äøéîà ìë ìò .'åâå 'ä êàìî
:(ä âé íéèôåù) çåðî úùàã äøÈ äÈ êÈ
À päÄ åîë ,éøäú éáåùúùë .äøä êðä (àé) :382äøéîàå
úàø÷å :(âë áë äéîøé) íéÄæøÈ àÂ aÈ zÀ ðÇ
À p÷Ë îÀ ïÉåðáÈ lÀ aÇ zÀ áÀ LÇ éÉ åì äîåãå ,úãìåéå åîë .ïá úãìéå
.íãà àøô (áé) :(èé æé ïìäì) ÷çÈ öÄ
À é åÉ îLÀ úàÆ úà
È øÈ ÷À
È å øëæì øîåàù åîë ,àåä éååö .åîù
383
åãé : úMÈ ÷Ç äáÆ øÉ éäÀ
Ä éåÇ øaÈ ãÀ îÄ aÇ áLÅ
Æ éåÇ (ë àë ïìäì) áåúëù åîë ,úåéç ãåöì úåøáãî áäåà
385
.ïåëùé åéçà ìë éðô ìòå : åá ïéøâúîå åúåà ïéàðåù ìëä .åá ìë ãéå :384íéèñì .ìëá
,äéàøä dÇ åÉ ìà
Á ,øáã íù àåäù éðôî ,õî÷ óèç ãå÷ð .éàø ìà äúà (âé) :ìåãâ åòøæ äéäéù
ïéàå ìëä äàåø àåäù òîùî éàø ìà äúà ,øçà øáã à"ñ) .386ïéáåìò ìù ïåáìòá äàåøù
úåøáãîá íåìä óàù éúééä äøåáñ éëå ,äîéú ïåùì .íìä íâä :(åúåà äàåø øáã íåù
úåàøì äìéâø éúééä íùù íäøáà ìù åúéáá íúåà éàåø éøçà íå÷î ìù åçåìù éúéàø
úÉåî øîàå úçà íòô êàìîä úà äàø çåðî éøäù ,úåàøì äìéâø äúéäù òãúå ,íéëàìî
.éàåø éçì øàá (ãé) :äãøç àìå äæ øçà äæ äòáøà äúàø åæå (áë âé íéèôåù) úeîÈð
àìù éô ìò óà .'åâå íù íøáà àø÷éå (åè) :äìò éæçúéà àîé÷ êàìîã àøéá ,åîåâøúë
åàø÷å åéìò ùãå÷ä çåø äúøù ,ìàòîùé åîù úàø÷å øîàù êàìîä éøáã íøáà òîù
â"é ïá äéäù òéãåäì ,áúëð ìàòîùé ìù åçáùì .'åâå íéðåîù ïá íøáàå (æè) :387ìàòîùé
:áëò àìå ìåîðùë äðù
æé ÷øô
êì äéäàå éðôì êìäúä êëéôì ,äéøá ìëì éúåäìàá éã ùéù àåä éðà .éãù ìà éðà (à)
:388ïéðòä éôì ìëäå ,åìù éã êë åùåøéô àø÷îá àåäù íå÷î ìë ïëå .ïåøèôìå äåìàì
, ר' אבא בר כהנא אמר, ותענה שרי ותברח מפניה:( עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז עט381
 רבי ברכיה בשם רבי אבא, קפחתה בקורדיקון על פניה, רבי ברכיה אמר.מנעתה מתשמיש המטה
. דליין וסנדלריאות הוליכה לה למרחץ,בר כהנא אמר
 ותאמר מפני שרי גברתי, המלאך אמר הגר שפחת שרי:( עי' בראשית רבה )פרשה מה סי' ז382
 כמה,' ויאמר לה מלאך ה' הרבה וגו,' ויאמר לה מלאך ה' שובי אל גברתך והתעני וגו,אנכי בורחת
, רבנן אמרי. מלאך, בכל מקום שנאמר אמירה, חמשה, ר' יוסי בר חנינא אמר,מלאכים נזדווגו לה
. בכל מקום שנאמר מלאך,ארבעה
, רבי יוחנן אמר. רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, והוא יהיה פרא אדם:( עי' שם )סי' ט383
, רבי שמעון בן לקיש אמר פרא אדם וודאי.שהכל יהיו גדלים ביישוב והוא יהיה גדל במדבר
.שהכל בוזזים ממון והוא בוזז נפשות
 אמר להם מקבלים אתם, הלך לו למדבר פארן אצל בני ישמעאל:( עי' איכה רבה )פרשה ג384
 ידו, אמרו לו היא ירושת אבינו.( לא תגנוב )שמות כ יג, אמר להם, אמרו לו מה כתיב בה,התורה
. ולא קיבלו אותה, אין אנו יכולין לחיות בלא היא,(בכל ויד כל בו )בראשית טז יב
. ידוי יתפרעון מן בעלי דבבוי וידי דבעלי דבבוי יתושטון לאבאשא ביה: עי' תרגום יונתן385
 אמר רבי אייבו אתה הוא רואה בעלבון, אתה אל ראי:( עי' בראשית רבה )פרשה מה סי' י386
.של עלובין
 וקרא שמו כשם שאמר, כיון אברהם ברוה"ק. ויקרא אברם שם בנו: עי' בראשית רבתי387
.המלאך להגר ולא נצרך לך
, אמר לו הקדוש ב"ה לאברהם דייך אני ואתה בעולם:( עי' בראשית רבה )פרשה מ"ו סי' ג388
 ודייה למילה שתהא עגומה, ודייה לערלה עד כאן, דיי לעולמי עד כאן,ואם אין את מקבל עליך לימול
 אמר לו, תאמר משמלתי הן באין ומזדווגים לי, היו באים ומזדווגים לי, עד שלא מלתי, אמר.עד כאן
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,éååö øçà éååö äæ óà .íéîú äéäå :éúãåáòá ÷áãä ,éîã÷ çìô åîåâøúë .éðôì êìäúä
äéäú äæä øáãáå äìéî úåöîá éðôì êìäúä ,åùøãî éôìå .éúåðåéñð ìëá íìù äéä
äúà åéùëò ,íéîú äéäå ,øçà øáã .389éðôì íåî ìòá äúà êá äìøòäù ïîæ ìëù ,íéîú
ïéðî åéäéå êîù ìò úåà êì óéñåà ,äéåâä ùàøå íéðæà 'á íéðéò 'á ,íéøáéà 'ä øñç
,õøàä úéøáå ,äáäà ìù úéøá .éúéøá äðúàå (á) :390êéøáéà ïéðîë ç"îø êéúåéúåà
àì ìî àìù ãòù ,äðéëùä àøåîî .åéðô ìò íøáà ìôéå (â) :åæ äåöî éãé ìò êì äùéøåäì
ìôÅ ðÉ (ã ãë øáãîá) íòìáá øîàðù åäæå ,åéìò úáöð ùãå÷ä çåøå ,ãåîòì çë åá äéä
.392åîù ìù ïå÷éøèåð ïåùì .íéåâ ïåîä áà éë (ä) :391ïë éúàöî à"øã àúééøáá .íÄéðÈ éòÅ éeìâe
À
ìëì áà åéùëòå ,åîå÷î àåäù íøàì àìà áà äéä àìù ,äìçúá åá äúéäù ù"éøå
äîòøúð éøù ìù ã"åé óàù ,äîå÷îî äææ àì äìçúî åá äúéäù ù"éø åìéôàå .393íìåòä
ïeð ïaÄ òÇ LÉ
Å åäìÀ äLÆ îÉ àøÈ ÷Ä
À iåÇ (æè âé øáãîá) øîàðù ,òùåäéì äôéñåäù ãò äðéëùä ìò
Ë åäÀé
åøùáî äéä àìå åì äéä øáë ìàòîùé éøäù ,íåãàå ìàøùé .íéåâì êéúúðå (å) :394òÇ LÉ
íùå .íìåò úæçàì (ç) :íéäìàì êì úåéäì ,úéøáä àéä äîå .éúéøá úà éúåî÷äå (æ) :åéìò

הקב"ה ,אברהם ,דייך שאני אלוהך ,דייך שאני פטרונך .ולא לך לעצמך ,אלא דיי לעולמי שאני אלוהו,
דיו לעולמי שאני פטרונו .רבי נתן ורבי אחא ורבי ברכיה בשם רבי יצחק ,אני אל שדי ,אני הוא
שאמרתי לעולמי ולשמים דיי לארץ דיי ,שאלולי שאמרתי להם דיי ,עד עכשיו היו נמתחים והולכים.
תני משום רבי אלעזר בן יעקב ,אני הוא שאין העולם ומלואו כדי לאלהותי ,תרגום עקילוס אכסיוס
ואנקוס.

 389עי' נדרים )לא ע"ב( :רבי אומר ,גדולה מילה ,שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא
שלם ,עד שמל ,שנאמר )בראשית יז( ,התהלך לפני והיה תמים.
ועי' בראשית רבה )פרשה מו סי' א( :אמר ר' יודן ,מה התאנה הזו אין לה פסולת אלא עוקצה
בלבד ,העבר אותו ובטל המום ,כך אמר הקב"ה לאברהם ,אין בך פסולת אלא הערלה ,העבר
אותה ובטל המום ,התהלך לפני והיה תמים.
 390עי' מדרש תנחומא לך לך )סי' טז( :כשאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים
התחיל תמה אמר עד עכשיו אני תמים אם אני מל אהיה חסר ,חמש ערלות הן ,ארבע באדם
ואחד באילן ,ערלת האזן כתיב בה )ירמיה י( הנה ערלה אזנם ערלת הלב דכתיב )דברים י( ומלתם
את ערלת לבבכם ערלת לשון דכתיב )שמות ו( ערל שפתים ערלת בשר דכתיב ומלתם את בשר
ערלתכם )בראשית יז( אם אמול אחד מאלו ,נמצאתי חסר מאברי .אמר לו הקב"ה ,מה אתה
סבור ,שאתה תמים שלם ,אתה חסר מחמשה אברים ,אמר לו הקב"ה ,עד שלא תמול היה שמך
אברם ,א' אחד ב' שנים ר' מאתים מ' ארבעים ,הרי מאתים וארבעים ושלשה ,ומנין אברים
שבאדם רמ"ח .מול ,והיה תמים .כשמל ,א"ל הקב"ה ,לא יקרא עוד שמך אברם והיה שמך
אברהם .הוסיף לו ה' חמשה מנין רמ"ח אברים .לפיכך והיה תמים.
 391עי' שם )סי' כ( ויפל אברהם על פניו עד שלא מל כל זמן שהיתה השכינה מדברת עמו היה
נופל ,משמל היה מסיח עמו והיה עומד .שנאמר ואברהם עודנו עומד לפני ה' .ולא עוד ,אלא היה
נגלה עליו והוא יושב ,שנא' וירא אליו ה' באלוני ממרא וגו'.
 392עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז פא( :מנין לנוטריקון מן התורה שנאמר כי אב המון גוים
נתתיך.
 393עי' ברכות )יג ע"א( :אברם הוא אברהם ,בתחלה נעשה אב לארם ,ולבסוף נעשה אב לכל
העולם כולו.
 394עי' בראשית רבה )פרשה מז סי' א( :א"ר יהושע בן קרחה ,יו"ד שנטל הקב"ה משרי נחלק
חציו לשרה וחציו לאברהם .אמר רבי שמעון בן יוחאי ,יו"ד שנטל הקב"ה משרי היה טס ופורח
לפני כסאו של הקב"ה .אמר לפניו ,רבש"ע ,בשביל שאני קטנה שבאותיות הוצאתני משרה
הצדקת ,א"ל הקב"ה ,לשעבר היית משמה של נקבה ,ובסופן של אותיות ,עכשיו אני נותנך בשמו
של זכר ובראשן של אותיות ,שנאמר )במדבר יג( ויקרא משה להושע בן נון יהושע .א"ר מנא
לשעבר היתה שרי לעצמה עכשיו תהא היא שרה לכל באי העולם.
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åæ å"éå .äúàå (è) :395äåìà åì ïéàù åîë ì"åçá øãä ìàøùé ïá ìáà ,íéäìàì íëì äéäà
,åúøéîù àéä äîå ,åøîùì øéäæ éåä äúàå êúà éúéøá äðä éðà ,ïåùàø ïéðò ìò óéñåî
ïéáå :åéùëò ìù íúåà .'åâå íëéðéáå éðéá (é) :'åâå íëì ìåîä 'åâå åøîùú øùà éúéøá úàæ
åîë úåùò øîåà äúàù åîë ,ìåîäì åîë .ìåîä :êéøçà ãìååäì ïéãéúòä .êéøçà êòøæ
ìù 'ð åîë ,íé÷øôì åá ìôåðä ãåñéì äøéúé åá ï"åðäå ,íúìîå åîë .íúìîðå (àé) :úåùòì
(ìëàé äùòé åîë ,ìòôé ïåùì ìåîé ìáà ,íúàùðå åîë íúìîðå) .àùåð ìù 'ðå êùåð
).óñë úð÷îå :(á"ò äì÷ úáù) úéáá äçôùä åúãìéù .úéá ãéìé (áé) :(åðéà ïùé é"ùøá
,íéîé 'çì øîà àìå åéìò ìôë ïàë .êúéá ãéìé ìåîé ìåîä (âé) :(íù) ãìåðùî åàð÷ù
úáù úëñîá ùøåôîù åîë (íéîé äðîù øçàì à"ñ) ãçàì ìåîð úéá ãéìé ùéù êãîìì
) óãקלה ע"ב(øëæ ïéá øëéð àåäù íå÷î åúåàá äìéîäù ãîì ïàë .øëæ ìøòå (ãé) :396
,úøë åéìò ùåðò ïéà åéáà ìáà .äúøëðå ïéùðåò ììëì òéâéùî .ìåîé àì øùà :397äá÷ðì
äîù úà àø÷ú àì (åè) :åðîæ íãå÷ úîå éøéøò êìåä .ùôðä äúøëðå :398äùòá øáåò ìáà
(æè) :399ìë ìò äøù àäúù ,äîù íúñ äøù éë ,íéøçàì àìå éì éøù òîùîã .éøù
élÄ äúÀ
È éäÈ (áé çé ïìäì) øîàðù ,äúåøòðì äøæçù ,äëøáä àéä äîå .äúà éúëøáå
íéððøî åéäù ,÷çöé ìù äúùî íåéá êëì äëøöðùë íéãù ú÷ðäá .äéúëøáå :400äÈðãÀ òÆ
äú÷éðîå äîò äðá úçà ìë äàéáäå ,àåä åððá íéøîåàå ÷åùä ïî éôåñà åàéáäù íäéìò
â"ðô) ø"á .äøÈ NÈ íéðÄ áÈ ä÷é
È ðé
Ä äÅ (æ àë ïìäì) øîàðù àåä íìåë úà ä÷éðéä àéäå äàéáä àì
ïåùì éãÄ çÂ åÇ ñåì÷ðåà íâøú äæ .÷çöéå åéðô ìò íäøáà ìôéå (æé) :401úö÷îá åæîø (è 'éñ
 395עי' כתובות )קי ע"ב( :כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוצה לארץ
דומה כמי שאין לו אלוה .שנא' לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים .וכל שאינו דר
בארץ אין לו אלוה ,אלא לומר לך ,כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים.
 396ז"ל :לשמנה ודאי מהלינן ליה ,הא בהא תליא .כתנאי ,יש יליד בית שנימול לאחד ,ויש יליד
בית שנימול לשמנה ,יש מקנת כסף שנימול לאחד ,ויש מקנת כסף שנימול לשמנה .יש מקנת
כסף שנימול לאחד ,ויש מקנת כסף שנימול לשמונה .כיצד ,לקח שפחה מעוברת ,ואחר כך ילדה,
זהו מקנת כסף הנימול לשמונה .לקח שפחה וולדה עמה ,זו היא מקנת כסף שנימול לאחד .ויש
יליד בית שנימול לשמנה ,כיצד ,לקח שפחה ונתעברה אצלו וילדה ,זהו יליד בית הנימול לשמנה.
רב חמא אומר ,ילדה ואחר כך הטבילה ,זהו יליד בית שנימול לאחד .הטבילה ואחר כך ילדה ,זהו
יליד בית הנימול לשמנה.
 397עי' שבת )קח ע"א( :מניין למילה שבאותו מקום ,נאמר כאן ערלתו ,ונאמר להלן ערלתו,
מה להלן דבר שעושה פרי ,אף כאן דבר שעושה פרי ,דברי רבי יאשיה .רבי נתן אומר ,אינו צריך,
הרי הוא אומר וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ,מקום שניכר בין זכרות לנקבות.
 398עי' קידושין )כט ע"א( :למולו מנלן ,דכתיב וימל אברהם את יצחק בנו ,והיכא דלא מהליה
אבוה מיחייבי בי דינא למימהליה .דכתיב המול לכם כל זכר ,והיכא דלא מהליה בי דינא מיחייב
איהו למימהל נפשיה ,דכתיב וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה.
 399עי' ברכות )יג ע"א( :שרי היא שרה בתחלה נעשית שרי לאומתה ולבסוף נעשית שרה לכל
העולם כולו.
 400עי' בראשית רבה )פרשה מז סי' ב( :וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן .רבי יהודה ורבי
נחמיה ,רי"א וברכתי אותה ליתן לה בן ,וברכתיה לברכת החלב .א"ל רבי נחמיה ,וכי כבר
נתבשרה בחלב ,והלא עדיין לא נתעברה ,אלא מלמד שהחזירה הקב"ה לימי נערותיה.
 401ז"ל :היניקה בנים שרה היניקה בן אין כתיב כאן ,אמנו שרה היתה צנועה יותר מדאי ,אמר
לה אבינו אברהם ,אין זו שעת הצניעות ,אלא גלי את דדיך כדי שידעו הכל שהתחיל הקב"ה
לעשות נסים ,גלתה את דדיה והיו נובעות חלב כשני מעינות ,והיו מטרוניות באות ומניקות את
בניהם ממנה .והיו אומרות אין אנו כדי להניק את בנינו מחלבה של צדקת.
עי' בבא מציעא )פז ע"א( :ותאמר מי מלל לאברהם הניקה בנים שרה .כמה בנים הניקה שרה,
אמר רבי לוי אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו ,עשה סעודה גדולה .היו כל אומות העולם
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àì äøùå çîùå ïéîàä íäøáàù úãîì ,êåçî ïåùì (áé çé ïìäì) äøù ìùå ,äçîù
ùé .ïáìä :íäøáà ìò ãéô÷ä àìå äøù ìò ä"á÷ä ãéô÷äù åäæå ,äâìâìå äðéîàä
åè 'á ìàåîù) äzÈ àÇ äàÉ
Æ åøäÂ ,(æë á 'à ìàåîù) éúé
Ä ìÅ âÀ ðÄ äìÉ âÀ ðÄ äÂ åîë ,úåîéé÷ ïäù úåäéîú
íàå :éì äùåò ä"á÷äù äî øçàì äæ ãñç äùòðä ,åáìá øîà êëå ,úîéé÷ àéä åæ óà .(æë
íéãéìåî åéä íéðåùàøä úåøåãù éô ìò óàå .ãìéì éàãë äúéä .äðù íéòùú úáä äøù
ãîìå àöå .íìåòì çë úåùú àáå øáë íéðùä åèòîúð íäøáà éîéá ,äðù ÷"ú éðá
ìàòîùé åì (çé) :'ò éðáå 'ñ éðá íäéúåãìåú åøäîù íäøáà ãòå çðîù úåøåã äøùòî
äéçé .êéðôì äéçé :402äæë øëù ïúî ìá÷ì éàãë éðéà ,ìàòîùé äéçéù éàåìä .äéçé
,íéøáã úúîà ïåùì .ìáà (èé) :éîã÷ çìô ,(à ÷åñô ìéòì) éÇðôÈ ìÀ êÀ ìÅ äÇ úÀ äÄ åîë ,êúàøéá
åîù úà úàø÷å :(ãé ã 'á íéëìî) dìÈ ïéàÅ ïaÅ ìáÈ àÂ ,(àë áî ïìäì) eðçÇ
À ðàÂ íéîÄ LÅ àÂ ìáÈ àÂ ïëå
íéîé 'çå äøù ìù äðù 'öå úåðåéñð äøùòä íù ìò ,íéøîåà ùéå .÷åçöä íù ìò .÷çöé
÷åñô ìéòì) áéúë øáë éøä ,øîàð äîì éúéøá úàå à"ñ) .403íäøáà ìù äðù '÷å ìåîéðù
(æ ÷åñô ìéòì) 'åâå éúÄ îÉ ÷Ä äÇ
Â å øîåàù éôì àìà ,'åâå êÂ
È òøÇ
À æåÀ äzÈ àÇ øîÉ LÀ úÄ éúé
Ä øÄ aÀ úàÆ äzÈ àÀ
Ç å (è
àìå ,åúà éúéøá úà éúî÷äå øîåì ãåîìú ,íåé÷ä ììëá äøåè÷ éðáå ìàòîùé éðá ìåëé
äéäù ãîì àìà ,øîàð äîì (àë ÷åñô ïìäì) ÷çÈ öÄ
À é úàÆ íé÷Ä àÈ éúé
Ä øÄ aÀ úàÀ
Æ å .(íéøçà íò
÷,äîàä ïáî äøéáâä ïá øîåçå ì÷ ãîì ïàëî ,àáà éáø øîà ,øçà øáã .ïèáî ùåã
øîåçå ì÷å ,ìàòîùé äæ åúåà éúéáøäå åúåà éúéøôäå åúåà éúëøá äðä (ë ÷åñô) áéúë
(ë) :÷çöé ìù åòøæì äøåñî àäú äìéîä úéøá .éúéøá úà :404÷çöé úà íé÷à éúéøá úàå
.íäøáà ìòî (áë) :405(ãé äë éìùî) çeøÀ
Ç å íéàé
Ä NÄ ðÀ åîë ,åìëé íéððòë .íéàéùð øùò íéðù
406
.íåéä íöòá (âë) : íå÷î ìù åúáëøî íé÷éãöäù åðãîìå .äðéëù éôìë àåä äé÷ð ïåùì
מרננים ואומרים ראיתם זקן וזקנה שהביאו אסופי מן השוק ואומרים בנינו הוא ,ולא עוד אלא
שעושין משתה גדול להעמיד דבריהם ,מה עשה אברהם אבינו ,הלך וזימן כל גדולי הדור ,ושרה
אמנו זימנה את נשותיהם ,וכל אחת ואחת הביאה בנה עמה ,ומניקתה לא הביאה ,ונעשה נס
בשרה אמנו ונפתחו דדיה כשני מעיינות והניקה את כולן.
 402עי' בראשית רבה )פרשה מז סי' ד( :לו ישמעאל יחיה לפניך ר' יודן בשם רבי יהודה בר
סימון אמר משל לאוהבו של מלך שהיה המלך מעלה לו אנונה א"ל המלך אני מבקש לכפול
אנונה שלך א"ל לא תמלא רוחי קריר הלואי קדמייתא לא תמנע כך לו ישמעאל יחיה לפניך
ויאמר אלהים אבל שרה אשתך.
 403עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז מה( :ולמה נקרא יצחק י' על י' נסיונות ,צ' שרה היתה בת
צ' כשהולידה ,ח' שנימול לח' ,ק' ק' שנים היה אברהם כשהוליד.
 404עי' בראשית רבה )פרשה מז סי' ה( :ולישמעאל שמעתיך ,רבי יוחנן בשם רבי יהושע בר
חנינא בן הגבירה למד מבן האמה :הנה ברכתי אותו ,זה יצחק ,והפרתי אותו ,זה יצחק ,והרבתי
אותו זה יצחק .ולישמעאל כבר שמעתי אותו ע"י מלאך .רבי אבא בר כהנא בשם רבי בירי ,כאן
בן האמה למד מבן הגבירה ,הנה ברכתי אותו ,זה ישמעאל ,והפרתי אותו ,זה ישמעאל ,והרבתי
אותו זה ישמעאל .ק"ו ואת בריתי אקים את יצחק.
 405עי' שם :א"ר יצחק כתיב ,כל אלה שבטי ישראל שנים עשר )בראשית מט( אלו בני גבירה.
וישמעאל אינו מעמיד י"ב ,אלא אותן נשיאים ,היך מה דאת אמר נשיאים ורוח וגשם אין )משלי
כה( .אבל אלו מטות ,כמה דאת אמר שבעות מטות אומר סלה )חבקוק ג( ,ואת בריתי אקים את
יצחק.
 406עי' שם )סי' ו( ויכל לדבר אתו ,תני ,הנפטר מחבירו בין גדול בין קטן צריך ליטול ממנו
רשות .ממי את למד ,מאברהם .פעם אחת היה אברהם מדבר עם הקב"ה ,באו מלאכי השרת
לדבר עמו .אמר להן ,נפטר מן השכינה שהיא גדולה מכם תחלה ,אח"כ אני מדבר עמכם .כיון
שדבר עם הקב"ה כל צרכו ,אמר לפניו רבון העולמים צריך אני לדבר .א"ל ,הפטר בשלום .הה"ד
ויעל אלהים מעל אברהם .אר"ל האבות הן הן המרכבה ,שנא' ויעל אלהים מעל אברהם ,ויעל
מעליו אלהים )בראשית כה( והנה ה' נצב עליו.
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åéäé àìùå ,íéðöéìä ïî àìå íéåâä ïî àì àøééúð àì .äìéìá àìå íåéá ,äåèöðù íåéá åá
:407íå÷î ìù åúåöî íéé÷ìå ìåîì åäåðçðä àì åäåðéàø åìéà íéøîåà åøåã éðáå åéáéåà
íäøáà ìèð ,åìåîäá) .(ã á ìéòì) íàÈ øÀ aÈ äÄ aÀ åîë ,åìòôäá .åìîäá (ãë) :ìòôéå ïåùì .ìîéå
æçàå åãé çìù ,ä"á÷ä äùò äî ,ï÷æ äéäù àøéúî äéäå êåúçì äöøå åúìøòá æçàå ïéëñ
:(ïùé é"ùø .ø"á .åîò àìà øîàð àì åì ,(ç è äéîçð) úéøÄ aÀ äÇ åÉ nòÄ úÉåøëÀ
È å øîàðù ,åîò
)êåúç àìà øñç äéä àìù éôì ,úà øîàð àì íäøáàá .åúìøò øùá úà åìîäá (äë
òåøôìå äìøò êúçì ÷÷æåä ãìé äéäù ìàòîùé ìáà ,ùéîùú éãé ìò êòîúð øáëù øùá
ìàòîùéìå äðù è"ö íäøáàì åàìîù .äæä íåéä íöòá (åë) :408úà åá øîàð êëì ,äìéîä
êì úùøô úìñç :åðá ìàòîùéå íäøáà ìåîð ,íéðù â"é
àøéå úùøô
çé ÷øô
)éáøá àîç éáø øîà .(âé 'éñ ç"ô ø"á à"ò ãé äèåñ) äìåçä úà ø÷áì .åéìà àøéå (à
.àøîî éðåìàá :409åîåìùá ìàùå àåä êåøá ùåã÷ä àáå äéä åúìéîì éùéìù íåé àðéðç
,ãåîòì ù÷á ,áéúë áLÈ
Ç é .áùé :410å÷ìçá åéìà äìâð êëéôì ,äìéîä ìò äöò åì ïúðù àåä
úãòá áöéúäì éðà ãéúòù êéðáì ïîéñ äúàå ,ãåîòà éðàå áù àåä êåøá ùåã÷ä åì øîà
úåàøì .ìäàä çúô :411ìàÅ úãÂ
Ç òaÇ ávÈ ðÄ íéäÄ ìÉ à
Á (à áô íéìäú) øîàðù ,ïéáùåé ïäå ïéðééãä
ä÷éúøðî äîç àåä êåøá ùåã÷ä àéöåä .íåéä íçë :412åúéáá íñéðëéå áùå øáåò ùé íà

 407עי' שם )סי' ט( :בעצם היום הזה נמול אברהם .א"ר ברכיה לא מראש בסתר דברתי )ישעיה
מח() ,אלא( אמר הקב"ה אלו מל אברהם בלילה ,היו כל בני דורו אומרים בכך וכך ,אלו היינו
רואים אותו לא היינו מניחים אותו לימול ,אלא בעצם היום הזה דרגש ליה ימלל נמול אברהם.
 408עי' שם )סי' ח( :ואברהם בן תשעים ותשע וגו' ,הכא את אמר בשר ערלתו ,ולהלן כתיב את
בשר ערלתו ,אלא אברהם ע"י שנתמעך ע"י אשה ,כתיב בשר ערלתו ,ישמעאל שלא נתמעך ע"י
אשה כתיב את בשר ערלתו.
 409עי' בבא מציעא )פו ע"ב( :אמר רבי חמא ברבי חנינא ,אותו היום יום שלישי של מילה של
אברהם היה ,ובא הקדוש ברוך הוא לשאול באברהם.
 410עי' בראשית רבה )פרשה מב סי' ח( :בשעה שאמר הקב"ה לאברהם לימול ,הלך ונמלך בג'
אוהביו .אמר לו ענר ,כבר בן ק' שנה אתה ,ואתה הולך ומצער את עצמך ,אמר לו אשכול ,מה את
הולך ומסיים את עצמך בין שונאיך אמר לו ממרא אלהיך שעמד לך בכבשן האש ובמלכים
וברעבון ,והדבר הזה שאמר לך למול אין אתה שומע לו ,אמר לו הקב"ה ,אתה נתתה לו עצה
למול ,חייך שאיני נגלה עליו לא בפלטין של ענר ולא בפלטין של אשכול אלא בפלטין שלך .הה"ד
וירא אליו ה' באלוני ממרא.
 411עי' שם )פרשה מח סי' ז( :והוא יושב פתח האהל כחום היום ,רבי ברכיה משום ר' לוי
אמר ,ישב כתיב ,בקש לעמוד .א"ל הקב"ה ,שב ,אתה סימן לבניך .מה אתה יושב ושכינה עומדת,
כך בניך יושבין ושכינה עומדת על גבן כשישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות וקורין
קריאת שמע והן יושבים לכבודי ואני על גבן .שנאמר )תהלים פב( אלהים נצב בעדת אל .א"ר חגי
בשם ר' יצחק ,עומד אין כתיב כאן אלא נצב ,אטימוס .כמה דתימא ונצבת על הצור כתיב )ישעיה
סה( והיה טרם יקראו ואני אענה ,ר' שמואל בר חייא ורבי יודן בשם רבי חנינא ,על כל שבח
ושבח שישראל משבחין להקב"ה ,משרה שכינתו עליהם .מה טעם )תהלים כב( ואתה קדוש יושב
תהלות ישראל.
 412עי' אבות דרבי נתן )נוסחא ב ,פרק יד( :התחיל איוב משתבח ואומר מה עשה אברהם
אבינו ולא עשיתי אני .אמר לו איוב עד מתי אתה משתבח ,אתה ,אם לא בא עני לתוך ביתך לא
היית מרחם עליו ,אבל אברהם לא עשה כן ,אלא מיום שלישי למילה הלך וישב לו על פתח אהלו.
שנאמר והוא יושב פתח האהל כחום היום )בראשית י"ח א'(.
61

חומש רש"י

íéëàìîä àéáä íéàá íéçøåà åéä àìù øòèöî åäàøù éôìå .413íéçøåàá åçéøèäì àìù
úà êåôäì ãçàå ,äøù úà øùáì ãçà .íéùðà äùìù äðäå (á) :íéùðà úåîãá åéìò
,êì òãú .415úåçéìù éúù äùåò ãçà êàìî ïéàù ,414íäøáà úà úåàôøì ãçàå ,íåãñ
,(è ÷åñô) åéìÈ àÅ eøîà
À ÉiÇå (ç ÷åñô) eìëà
Å iÉ åÇ íéáø ïåùìá ïøéëæî àåä äùøôä ìë ïëù
ìëeà
Ç àìÉ ékÄ øîåà àåä íåãñ úëéôäáå ,(é ÷åñô) êé
È ìÆ àÅ áeLàÈ áÉåL øîà
Æ éÉ åÇ øîàð äøåùááå
êìä ,íäøáà úà àôøù ìàôøå .(àë ÷åñô íù) ékÄ ôÀ äÈ ézÄ ìÀ áÄ ìÀ ,(áë èé ïìäì) øáÈ cÈ úÉåNÂòìÇ
êÈ LÆ ôÇ
À ð ìòÇ èìÅ îÈ äÄ øîà
Æ ÉéÇå äöeç
È äÇ íúÈ àÉ íàé
È öÉ
Ä åäkÀ éäÀ
Ä éåÇ øîàðù àåä ,èåì úà ìéöäì íùî
äMÇ
Æ ðîÀ ähÅ îÇ åéìÈ òÀ
È å åîë ,åéðôì .åéìò íéáöð :ìéöî äéä ãçàäù úãîì ,(æé ÷åñô íù)
,íéîòô éðù àøéå àøéå åäî .àøéå :416íéëàìîä éôìë àåä äé÷ð ïåùì ìáà ,(ë á øáãîá)
åéä àìù ïéáäå ãçà íå÷îá íéáöð åéäù ìëúñð ,äðáä ïåùì éðùäå ,åòîùîë ïåùàøä
åãîò íúàø÷ì àöéù åéä íéòãåéù éô ìò óàå) ,íúàø÷ì õøå àåä íã÷å åçéøèäì íéöåø
àòéöî àááá .(ïùé é"ùøá àñøéâä êë .åçéøèäì åöø àìù åúåàøäìå åãåáëì íîå÷îá
,åðîî åùøéô øñàå éøù äåäã åäåéæç ãë ,íúà
È øÈ ÷À ìÄ õøÈ
È iåÇ áéúëå åéìÈ òÈ íéáÄ vÈ ðÄ áéúë (á"ò åô)
íìåë íàø÷å ,øîà íäáù ìåãâì .'åâå àð íà éðãà øîàéå (â) :417íúàø÷ì õøéå ãéî
äæ ïåùìáå .åîò åéøéáç åãîòé àåä øåáòé àìù ïåéëå øåáòú àð ìà øîà ìåãâìå ,íéðåãà
õåøéù ãò åì ïéúîäì àåä êåøá ùåã÷äì øîåà äéäå 418àåä ùãå÷ ,øçà øáã .ìåç àåä
.äúéä ïëì íãå÷ äøéîàä ,íúàø÷ì õøéå øçà áåúëù éô ìò óàå .419íéçøåàä úà ñéðëéå
áúëðù (â å ìéòì) íãÈ àÈ áÈ éçeø
Ä ïÉåãÈé àìÉ ìöà éúùøéôù åîë ,ïë øáãì úåàø÷îä êøãå
úåðåùìä éúùå .äðù ë"÷ úøéæâ íãå÷ ïë íà àìà ïë øîåì øùôà éàå ,çð ãìåéå øçà
,çéìù éãé ìò åéðáì íìÅ LÄ àåä êåøá ùåã÷äå .çéìù éãé ìò .àð ç÷é (ã) :(é 'éñ ç"îô) ø"áá
 עי' בבא מציעא )פו ע"ב( הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו413
 היינו, אמר לא מהימנא לך. ולא אשכח, נפק. שדריה לאליעזר למיפק לברא.צדיק באורחים
 חזייה להקדוש ברוך הוא דקאי אבבא היינו דכתיב. נפק איהו,דאמרי תמן לית הימנותא בעבדי
.אל נא תעבור מעל עבדך
, מיכאל שבא לבשר את שרה. מיכאל וגבריאל ורפאל, מאן נינהו שלשה אנשים: עי' שם414
. גבריאל אזל למהפכיה לסדום,רפאל שבא לרפא את אברהם
,( והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש )איוב כג:( עי' בראשית רבה )פרשה נ סי' ב415
 ואת אמרת, ולא שני מלאכים עושים שליחות אחת, אין מלאך אחד עושה שתי שליחות,תנא
 ורפאל להציל את, גבריאל נשתלח להפוך את סדום. ונסתלק, אלא מיכאל אמר בשורתו,שני
.לוט
. וזקף עינוי וחמא והא תלתא מלאכין בדמות גוברין קיימין קומוי: עי' תרגום יונתן416
 היינו. אמר לאו אורח ארעא למיקם הכא, כיון דחזא דקא אסר ושרי:( עי' ב"מ )פו ע"ב417
 והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מעיקרא אתו קמו,דכתיב וישא עיניו וירא
.עליה כי חזיוהו דהוה ליה צערא אמרו לאו אורח ארעא למיקם הכא
 כל השמות האמורים באברהם קודש חוץ מאחד שהוא:( עי' מסכת סופרים )פרק רביעי418
.חול שנא' )שם יח( ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך
 תני ר' חייא לגדול שבהן. אם נא מצאתי חן, ויאמר אדני:(ועי' בראשית רבה )פרשה מח סי' י
.אמר זה מיכאל
 כל שמות האמורים באברהם קודש חוץ מזה שהוא חול:(ועי' ילקוט שמעוני תורה )רמז פב
 חנניה בן אחי ר' יהושע ור' אליעזר משום ר' אלעזר המודעי.ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך
. אף זה קודש,אמרו

 באתה שכינה, ראה אברהם אבינו את מלאכי השרת:( עי' מסכת דרך ארץ רבה )פרק רביעי419
, המתינו לי עד שאפטר משכינה שהיא גדולה מכם, רבותי, אמר להם.ועמדה למעלה הימנו
.שנאמר )בראשית יח( ויאמר ה' אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך
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íäù øåáñë .íëéìâø åöçøå :420òìÇ qÆ äÇ úàÆ êÇ
À iåÇ åÉ ãÈé úàÆ äLÆ îÉ íøÈ
Æ iåÇ (àé ë øáãîá) øîàðù
421
èåì ìáà , åúéáì äøæ äãåáò ñéðëäì àìù ãéô÷äå íäéìâø ÷áàì íéåçúùîù íééáøò
Æ ìÅ âÀ øÇ eöçÂ øÀ
Ç å eðéìÀ
Ä å (á èé ïìäì) øîàðù ,äöéçøì äðéì íéã÷ä ãéô÷ä àìù
úçú :422íëé
àúãòñ àúôã åðéöî íéáåúëáå íéàéáðá äøåúá .íëáì åãòñå (ä) :ïìéàä úçú .õòä
íçÆ ìÀ
Æ å íéáåúëá .(ä èé íéèôåù) íçÆ ìÆ útÇ êÈ aÀ ìÄ ãòÈ ñÀ íéàéáðá ,íëÆ aÀ ìÄ eãÂòñÀ
Ç å äøåúá .àáìã
ãéâî ,íëáì àìà ïàë áéúë ïéà íëááì ,àîç éáø øîà .(åè ã÷ íéìäú) ãòÈ ñÄ
À é LÉåðà
Á ááÇ ìÀ
423
øáãä éë .íúøáò ïë ìò éë :åëìú ë"çà .åøåáòú øçà : íéëàìîá èìåù òøä øöé ïéàù
éë ìë ïëå .øùà ìò åîë .ïë ìò éë :424éãåáëì éìò íúøáòù øçàî íëî ù÷áî éðà äæä
,(é âì ïìäì) êéÆ
È ðôÈ éúé
Ä àÄ øÈ ïkÅ ìòÇ ékÄ .(ç èé ïìäì) éúÄ øÈ ÷É ìöÅ aÀ eàaÈ ïkÅ ìòÇ ékÄ ,àø÷îáù ïë ìò
.úìñ çî÷ (å) :(àì é øáãîá) eðúÅ ðÉ çÂ zÈ òÀ ãÈ
Ç é ïkÅ ìòÇ ékÄ ,(åë çì ïìäì) äé
È zÄ úÇ ðÀ àìÉ ïkÅ ìòÇ ékÄ
ïá (æ) :àîäåæä úà áåàùì äøéã÷ä úà úåñëì ,íéçáè ìù ïìéîòì çî÷ ,úåâåòì úìñ
ìàòîùé äæ .øòðä ìà :425ìãøçá úåðåùì 'â ïìéëàäì éãë ,åéä íéøô 'â .áåèå êø ø÷á
äì øæçù ,äãð äøù äñøéôù éôì ,àéáä àì íçìå .'åâå äàîç ç÷éå (ç) :426úåöîá åëðçì
ïáå :åéðô ìòî ïéèìå÷ù áìçä ïîåù .äàîç :427äñéòä úàîèðå íåéä åúåà íéùðë çøåà

 420עי' ב"מ )פו ע"ב( :אמר רב יהודה אמר רב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו
עשה הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמו וכל ]מה[ שעשה אברהם על ידי שליח עשה הקדוש ברוך
הוא לבניו על ידי שליח ואל הבקר רץ אברהם ורוח נסע מאת ה' ויקח חמאה וחלב הנני ממטיר
לכם לחם מן השמים והוא עומד עליהם תחת העץ הנני עומד לפניך שם על הצור ]וגו'[ ואברהם
הולך עמם לשלחם וה' הולך לפניהם יומם יוקח נא מעט מים והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה
העם ופליגא דרבי חמא ברבי חנינא דאמר רבי חמא ברבי חנינא וכן תנא דבי רבי ישמעאל בשכר
שלשה זכו לשלשה בשכר חמאה וחלב זכו למן בשכר והוא עומד עליהם זכו לעמוד הענן בשכר
יוקח נא מעט מים זכו לבארה של מרים יוקח נא מעט מים ורחצו.
 421עי' שם :ורחצו רגליכם ,אמר רבי ינאי ברבי ישמעאל ,אמרו לו ,וכי בערביים חשדתנו
שהם משתחוים לאבק רגליהם ,כבר יצא ממנו ישמעאל.
 422עי' בראשית רבה )פרשה נ סי' ד( :אל בית עבדכם ולינו ורחצו ,אברהם מקדים רחיצה
ללינה ולוט מקדים לינה לרחיצה .אלא אברהם מקפיד על טינופת עבודת כוכבים ,לפיכך הקדים
רחיצה ,ולוט אינו מקפיד על טינופת עבודת כוכבים .ויש אומרים אף זה עשה כשורה ,כדי שיצאו
ויראו אבק על רגליהם שלא יאמרו היכן לנו.
 423עי' שם )פרשה מח סי' יא( :ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו .א"ר יצחק ,בתורה
ובנביאים ובכתובים מצינו דהדא פיתא מזוניתא דליבא ,בתורה מנין ואקחה פת לחם וסעדו
לבכם ,בנביאים )שופטים יט( סעד לבך פת לחם ,בכתובים )תהלים קד( ולחם לבב אנוש יסעד.
א"ר אחא וסעדו לבבכם אין כתיב כאן ,אלא וסעדו לבכם .הדא אמרת אין יצר הרע שולט
במלאכים ,הוא דעתיה דר' חייא דא"ר חייא שיתו לבבכם לחילה.
 424עי' שם :כי על כן עברתם על עבדכם ,א"ר יהושע מיום שברא הקב"ה את עולמו הייתם
מזומנים לבא אצלי ,כי על כן עברתם היך מד"א יהי כן ה' עמכם.
 425עי' שם :ואל הבקר רץ אברהם ,אמר רב יהודה אמר רב בן בקר אחד ,רך שנים וטוב
שלשה .ואימא חד כדאמרי אינשי רכיך וטב .אם כן לכתוב רך טוב ,מאי וטוב ,שמע מינה לדרשה.
אימא תרי ,מדטוב לדרשה רך נמי לדרשה .מתיב רבה בר עולא ואיתימא רב הושעיא ואיתימא רב
נתן ברבי הושעיא ,ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו ,כל חד וחד יהביה לנער חד ,ויקח חמאה
וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם ,דקמא קמא דמטיא אייתי לקמייהו .ולמה לי תלתא,
תסגי בחד ,אמר רב חנן בר רבא כדי להאכילן שלש לשונות בחרדל.
 426עי' שם )סי' יג( :ויתן אל הנער זה ישמעאל בשביל לזרזו במצות.
 427עי' ב"מ )פז ע"א( :אמר אפרים מקשאה תלמידו של רבי מאיר משמיה דרבי מאיר אברהם
אבינו אוכל חולין בטהרה היה ושרה אמנו אותו היום פירסה נדה.
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åîë åàøð .åìëàéå :428åäééî÷ éúééàå éèîà ï÷éúù àî÷ àî÷ .ï÷ú øùà .äùò øùà ø÷áä
åéìàáù å"éà ìò ãå÷ð .åéìà åøîàéå (è) :429âäðîä ïî íãà äðùé àìù ïàëî ,åìëàù
)äãå÷ðä ìò äáø áúëäù íå÷î ìë ,øîåà øæòìà ïá ïåòîù éáø àéðúå ,(â"î å"ô íéøôåñ
äøùì óàù ,äãå÷ðä ùøåã äúà áúëä ìò äáø äãå÷ðä ïàëå ,'åëå áúëä ùøåã äúà
ìò äùàìå äùàä ìò ùéàì åìù àéðñëàá íãà ìàùéù åðãîì .430íäøáà åéà åìàù
,äúéä ïëéä åðîà äøù úøùä éëàìî åéä ïéòãåé ,àúéà (à"ò æô) àòéöî àááá .431ùéàä
øâùì éãë ,àðéðç øá éñåé éáø øîà .äìòá ìò äááçì éãë äúéä äòåðöù òéãåäì àìà
,äàáä äðùì úàæä úòë .äéç úòë (é) :àéä äòåðö .ìäàá äðä :432äëøá ìù ñåë äì
úàæä úòë ,äéç úòë ,úòÅ kÈ àìà úòÅ kÀ ïðéø÷ àìãî ,÷çöé ãìåð àáä çñôìå ,äéä çñôå
áåùéù êàìîä åøùá àì .áåùà áåù :433íéîéé÷å íéîìù íëìë åéäúù ,íëì äéç àäúù
æè ìéòì) äaÆ øÀ àÇ äaÈ øÀ äÇ 'ä êÀ àÇ ìÀ îÇ dìÈ øîà
Æ iÉ åÇ åîë ,åì øîà íå÷î ìù åúåçéìùá àìà åéìà
øîà íå÷î ìù åúåçéìùá ïàë óà ,íå÷î ìù åúåçéìùá àìà úåáøäì åãéá ïéà àåäå ,(é
LéàÄ éðÄ ãÉ àÂ ìàÇ øîà
Æ zÇ
É å ïaÅ ú÷Æ áÆ çÉ zÀ àÇ äÈiçÇ úòÅ kÈ äÆfäÇ ãòÉ
Å ånìÇ ,úéîðåùì øîà òùéìà) .ïë åì
åøîà äøù úà åøùáù íéëàìîä ïúåà ,(æè ã 'á íéëìî) êÈ úÆ çÈ ôÀ LÄ aÀ áÅfëÇ zÀ ìàÇ íéäÄ ìÉ à
Á äÈ
ãòåîì åøîà íìåòì íéîéé÷å íééç íäù íéëàìîä ïúåà ,òùéìà äì øîà .áåùà ãòåîì
àåäå :(434'åâå äæä ãòåîì úî ïéáå éç ïéá ,úî øçîå éç íåéäù íãå øùá éðà ìáà ,áåùà
çøà :(æè 'éñ ç"îô ø"á) äðîî ÷ñô .úåéäì ìãç (àé) :êàìîä øçà äéä çúôä .åéøçà
ïéðåòè åììä íéáø÷ä øùôà ,äøîàå äéòîá úìëúñî .äáø÷á (áé) :úåãð çøåà .íéùðë

 428עי' שם )פו ע"ב( :וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם ,דקמא קמא דמטיא אייתי
לקמייהו.
 429עי' שם :אמר רבי תנחום בר חנילאי ,לעולם אל ישנה אדם מן המנהג ,שהרי משה עלה
למרום ולא אכל לחם ,מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו לחם .ואכלו סלקא דעתך ,אלא אימא
נראו כמי שאכלו ושתו.
 430עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז פב( :ויאמרו אליו איה שרה אשתך אי"ו נקוד למ"ד אינו
נקוד .אמר רבי אלעזר בכל מקום שאת מוצא כתב רבה על הנקודה את דורש את הכתב .נקודה
רבה על הכתב את דורש את הנקודה .כאן שהנקודה רבה על הכתב את דורש את הנקודה איו
אברהם כשם שאמרו לאברהם איה שרה כך אמרו לשרה איו אברהם.
ועי' במדבר רבה )פרשה ג סי' יג( :ויאמרו אליו איה שרה נקוד על אי"ו שבאליו שהיו יודעין
היכן היא ומבקרים אחריה.
 431עי' ב"מ פז ע"א ז"ל :למה נקוד על איו שבאליו ,לימדה תורה דרך ארץ שישאל אדם
באכסניא שלו .והאמר שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל ,על ידי בעלה שאני.
 432עי' שם :ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל .להודיע ששרה אמנו צנועה
היתה .אמר רב יהודה אמר רב ,ואיתימא רבי יצחק ,יודעים היו מלאכי השרת ששרה אמנו באהל
היתה ,אלא מאי באהל ,כדי לחבבה על בעלה .רבי יוסי ברבי חנינא אמר ,כדי לשגר לה כוס של
ברכה.
433
עי' מדרש תנחומא )וירא פרק יז( :וה' פקד את שרה ,בראש השנה נפקדה שרה ,ונולד
יצחק לז' חדשים בליל פסח .שנא' שוב אשוב אליך כעת חיה.
 434עי' בראשית רבה )פרשה נג סי' ב( :המלאכים שבשרו את שרה כך אמרו לה ,למועד אשוב
אליך כעת חיה ולשרה בן .אמר לה ,אותן המלאכים היו יודעים שהם חיים וקיימין לעולם ,אמרו
למועד אשוב אליך .אבל אני ,שאני בשר ודם ,קיים היום מת למחר ,בין חי בין מת ,למועד הזה
את חובקת בן .מה כתוב שם ,ותהר ותלד בן ,למועד הזה כעת חיה אשר דבר אליה אלישע דבריו
של בשר ודם מתקיים ,ודבריו של הקב"ה אין מתקיימין ,וה' פקד את שרה כאשר אמר וגו'.
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.øùá çåöçö .äðãò :(435çé íéèôåù) àîåçðú .áìç ïéëùåî å÷îöù åììä íéãùä ,ãìå
,ïãéò ïåùì ,øçà øáã .øùáä úà ïãòîå øòùä úà øéùî (à"ò åô úåçðî) äðùî ïåùìå
,íåìùä éðôî áåúëä äðéù .éúð÷æ éðàå :ãìà úîà íâä .íðîà óàä (âé) :436úåãð úñå ïîæ
àìôåî øáã íåù éëå ,éñëúéä åîåâøúë .àìôéä (ãé) :437ï÷æ éðãàå äøîà àéä éøäù
,ìåîúà êì éúòá÷ù ãòåéîä ãòåî åúåàì .ãòåîì :éðåöøë úåùòìî éðîî äñåëîå ãøôåîå
,àäã ïåùì ùîùî ïåùàøä éë .ú÷çö éë 'åâå äàøé éë (åè) :úøçàä äðùá äæä ãòåîì
àì øîàéå ,àìà ïåùìá ùîùî éðùäå .äàøéù éôì äøù ùçëúå øáãì íòè ïúåðù
'ãá ùîùî éë ,(à"ò è úéðòú ,à"ò â ä"ø) åðéúåáø åøîàù .ú÷çö àìà àåä êøáãë
äôé
È ÷Ä LÀ äî
Ç õåç äòøì àø÷îáù äô÷ùä ìë .åô÷ùéå (æè) :àäã ,àìà ,àîìã ,éà ,úåðåùì
438
: íéîçøì æâåøä úãî êôåäù íééðò úåðúî çë ìåãâù ,(åè åë íéøáã) êÈ LÀ ãÀ ÷È ïÉåònÀ îÄ
.íåãñá .äùåò éðà øùà :äéîúá .éðà äñëîä (æé) :íä íéçøåà øåáñë ,íúåìì .íçìùì
ïéëøë äùîçå úàæä õøàä úà åì éúúð éðà ,åúòãî àìù äæ øáã úåùòì éì äôé àì
.'åâå äøÉ
È åîòÇ
Ç å äîÉ
È åãñÀ äëÈ àÉ
Ç åa 'åâå ïÉåãéöÄ îÄ éðÂ
Ä òðÇ kÀ äÇ ìeábÀ (èé é ìéòì) øîàðù ,ïä åìù åììä
÷áàì òéãåà àìå íéðáä úà ãéîùàå ,(ä æé ìéòì) íÄéåÉ b ïÉåîäÂ áàÇ íäøáà åúåà éúàø
ìéàåä ,(æ é éìùî) äëÈ øÈ áÀ ìÄ ÷écÄ öÇ øëÅ
Æ æ ,äãâà ùøãî .äéäé åéä íäøáàå (çé) :439éáäåà àåäù

 435ז"ל :ותצחק שרה בקרבה לאמר ,היתה מבטת בקרביה ואמרה ,מעים הללו טוענים ולד,
שדים הללו שצמקו מושכין חלב.
 436עי' שם )פרשה מח סי' יז( :ותצחק שרה בקרבה לאמר ,זה אחד מן הדברים ששינו לתלמי
המלך ,ותצחק שרה בקרוביה לאמר ואדני זקן .אמרה ,האשה הזו כל זמן שהיא ילדה יש לה
תכשיטים נאים ,ואני אחרי בלותי היתה לי עדנה תכשיטים .היך מה דאת אמר )יחזקאל ט(
ואעדך עדי ,האשה הזו כל זמן שהיא ילדה יש לה וסתות ,ואני אחרי בלותי היתה לי עדנה ,עידנין
האשה הזו ,כל זמן שהיא ילדה יש לה עידנין ,ואני אחרי בלותי היתה לי עדנה זמני.
 437עי' מסכת דרך ארץ זוטא )פרק השלום( :אמר בר קפרא גדול השלום ,שכן מצינו שדברה
תורה לשון בדאי כדי להטיל שלום בין אברהם לשרה .שנאמר )בראשית יח( ותצחק שרה בקרבה
לאמר וגו' ואדני זקן ,ולבסוף כתיב ואני זקנתי.
 438עי' מדרש תנחומא )כי תשא סי' יד( :א"ר אלכסנדרי גדול כחן של בעלי מעשרות שהופכין
את הקללה לברכה ,שבכל מקום שנאמר בו השקפה לשון צער הוא ,שנאמר וישקף על פני סדום
)בראשית יט( ,וישקף ה' אל מחנה מצרים )שמות יד( ,בעד החלון נשקפה ותיבב )שופטים ה(,
וישקיפו אליו שנים שלשה סריסים )מלכים ב ט( ,כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי וארא
בפתאים )משלי ז( ,והשאר כלם פתרונם לשון צער חוץ מזו ,השקיפה ממעון קדשך וברך ולא עוד
אלא שהופכין קללה לברכה.
 439עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז פב( :בתחלה היה סוד ליראים סוד ה' ליראיו ואח"כ לישרים
ואת ישרים סודו ואח"כ לנביאים כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים אמר הקדוש ברוך הוא
אברהם זה ירא שמים שנא' כי ירא אלהים אתה ]כ"ב ,י"ב[ אברהם זה ישר שנא' מישרים אהבוך
אברהם זה נביא שנא' כי נביא הוא ]כ ,ז[ ואיני מגלה לו ,אמר ר' יהושע בן לוי משל למלך שנתן
פרדס מתנה לאוהבו ,לאחר זמן בקש המלך לקוץ מתוכו חמשה אילני סרק אמר המלך ואלו מן
פטריקון שלו הייתי מבקש לא היה מעכב ומה בכך נמלך בו ,כך אמר הקדוש ברוך הוא כבר נתתי
הארץ מתנה לאברהם שנאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת ]ט"ו ,י"ח[ וחמשה כרכין הללו בתוך
שלו הן ואלו מן פטריקון זה הייתי מבקש לא היה מעכב ומה בכך נמלך בו וכו' .ד"א למלך שהיה
לו סנקתדרין אחד ולא היה עושה דבר חוץ מדעתו פעם אחת בקש לעשות דבר חוץ מדעתו אמר
המלך כלום עשיתי אותו סנקתדרין שלי אלא שלא לעשות דבר חוץ מדעתו ,כך אמר הקדוש ברוך
הוא כלום קראתי לאברהם איש עצתי אלא שלא לעשות דבר חוץ מדעתו ,דאמר ר' יודן כך אמר
הקדוש ברוך הוא הרי יש שם לוט בן אחיו ואיני מגלה לו ,ורבנן אמרי כבר קראתי אביהן של
כולן כי אב המון גוים ]י"ז ,ה[ נתתיך דנין את הבן בלא דעתו של אב ,גיהנם גליתי לו מתן תורה
גליתי לו דינה של סדום מחר ואיני מגלה לו.
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ìåãâ éåâì úåéäì éðôì áéáç àåä éøäå ,íéìòî éðà åðîî éëå ,åèåùôå .440åëøá åøéëæäå
àìÉ äÂ ,(à á úåø) dLé
È àÄ ìÀ òãÉ
Ç åî åîë äáç ïåùì .åéúòãé éë (èé) :õøàä ééåâ ìë åá êøáúäìå
ïåùì àìà åðéà íìåë ïåùì ø÷éò íðîàå .(æé âì úåîù) íLÅ aÀ êÂ
È òãÈ àÈ
Å å ,(á â íù) eðzÈ òÀ ãÇ îÉ æòÇ áÉ
,äåöé øùà ïòîì ,åéúòãé äîìå .åøéëîå åòãåéå åìöà åáø÷î íãàä úà ááçîäù ,äòéãé
äåöéù åá éðà òãåé ,åîåâøúë åäùøôú íàå .éëøã øåîùì éìò åéðá úà äåöî àåäù éôì
:(ä à áåéà) áÉåiàÄ äNÂ
Æ òéÇ äëÈ kÈ åîë ,äååä ïåùì .äåöé :ïåùìä ìò ìôåð ïòîì ïéà ,'åâå åéðá úà
úéá ìò .'åâå íäøáà ìò 'ä àéáéù éãë 'ä êøã åøîù ,åéðáì äåöî àåä êë .àéáä ïòîì
(ë) :441úî åðéà åìéàë ÷éãö ïá ãéîòîä ìë åðãîì ,íäøáà ìò àìà øîàð àì íäøáà
àø÷îáù äáø ìë .äáø éë :åðîî äñëé àìù øîà øùàë äùòù ,íäøáà ìà .'ä øîàéå
äìòîì åîòè äæ ìáà .úëìåäå äìãâ åà äìåãâ ïéîâøåúî ïäù éôì ,ú"éáá äèîì íòèä
äÅpäÄ ,(æé åè ìéòì) äàÈ aÈ LîÆ MÆ äÇ éäÀ
Ä éåÇ éúùøéôù åîë ,øáë äìãâ íâøåúîù éôì ,ù"éøá
àìà úåùôð éðéã å÷ñôé àìù íéðééãì ãîì .àð äãøà (àë) :(åè à úåø) êÀ zÅ îÀ áÀ
Ä é äáÈ LÈ
óåñì àð äãøà ,øçà øáã .(ä àé ìéòì) äâìôä úùøôá éúùøéôù åîë ìëä ,äéàøá
äùåò éðà äìë íãøîá íéãîåò ïëå .åùò éìà äàáä :äðéãî ìù .äú÷òöëä :íäéùòî
.442ïúåà äìëà àìå ïéøåñéá ïäî òøôäì äùòà äî äòãà íãøîá åãîòé àì íàå ,íäá
âì úåîù) êÀ ìÈ äNÁ
Æ òàÆ äîÈ äòÈ ãÀ àÀ
Å å êé
È ìÆ òÈ îÅ êÀ
È éãÀ òÆ ãøÉ
Å åä äzÈ òÀ
Ç å ,øçà íå÷îá åðéöî åá àöåéëå
åðéúåáøå .äúøáçî äáéú ãéøôäì éãë ,äìëì åùò ïéá ÷éñô úãå÷ð ÷ñôä ùé êëéôìå .(ä
,éðòì ïåæî äðúðù ìò äðåùî äúéîá äåâøäù úçà äáéø ú÷òö ,äú÷òöëä ,åùøã
:íù íååéì íäøáàù íå÷îî .íùî åðôéå (áë) :(443á"ò è÷ ïéøãäðñ) ÷ìçá ùøåôîë
àá àåä êåøá ùåã÷ä àìà åéðôì ãåîòì êìä àì àìäå .'ä éðôì ãîåò åðãåò íäøáàå
,íäøáà éðôì ãîåò åðãåò 'äå áåúëì åì äéäå ,äáø éë äøåîòå íåãñ ú÷òæ åì øîàå åìöà
åðéöî .íäøáà ùâéå (âë) :444(ïë áåúëì ì"æ åäåëôä øùà) äæ àåä íéøôåñ ïå÷éú àìà
 רבי יצחק פתח )משלי, וה' אמר המכסה אני מאברהם:( עי' בראשית רבה )פרשה מט סי' א440
 אמר רבי יצחק כל מי שהוא מזכיר את הצדיק ואינו,י( זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב
, וכל מי שהוא מזכיר את הרשע ואינו מקללו. זכר צדיק לברכה, מה טעמיה,מברכו עובר בעשה
. מה טעמיה ושם רשעים ירקב,עובר בעשה
 תני ר"ש בן יוחאי אומר כל מי שיש לו בן,' למען הביא ה' על אברהם וגו:( עי' שם )סי' ד441
 שנאמר למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר אליו לא נאמר אלא,יגע בתורה כאילו לא מת
.את אשר דבר ה' עליו
 מלמד שפתח להם המקום פתח של תשובה שנאמר, א"ר אבא בר כהנא:( עי' שם )סי' ו442
 ואם לא אדעה אודיע בהן מדת,ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה כלייה הן חייבין
.הדין בעולם
 ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד:(עי' מדרש תנחומא )בשלח פרק טו
 ולא גמרת עליהן כלייה עד.' ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה וגו.()בראשית יח
. גפרית ואש, ואם לאו, מטר, עשו תשובה.( וה' המטיר על סדום )שם יט,שהשלימו רשעתן לפניך
 שפיוה, איגלאי מלתא, הויא ההיא רביתא דהות קא מפקא ריפתא לעניא בחצבא: ז"ל443
 ויאמר ה' זעקת סדום, והיינו דכתיב. ואכלוה, אתא זיבורי.דובשא ואוקמוה על איגר שורא
. על עיסקי ריבה, ואמר רב יהודה אמר רב.ועמורה כי רבה
 כאשר היתה יוצאת, היתה נערה אחת שהיתה מוציאה לחם לעניים בחשאי בתוך כדה:תרגום
, סכו אותה בדבש והעמידוה על גג חומת העיר.[ לבסוף נודע הדבר ]לאנשי סדום,לשאוב מים
 ואמר רב יהודה אמר, ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה, והיינו שנאמר,באו דבורים ואכלוה
.רב על עסקי ריבה
, א"ר סימון.' וילכו סדומה ואברהם עודנו עומד לפני ה:( עי' בראשית רבה )פרשה מט סי' ז444
. שהשכינה היתה ממתנת לאברהם,תיקון סופרים הוא זה
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ãî ïìäì) äãeäÀ
È é åéìÈ àÅ LÇbiÄ åÇ ñåéôì äùâä ,(âé é 'á ìàåîù) 'åâå áàÉ
È åé LÇbiÄ åÇ äîçìîì äùâä
øáãì ,íäøáà ñðëð äìà ìëìå .(åì çé 'à íéëìî) àéáÈ
Ä päÇ eäÈiìÄ àÅ LÇbiÄ åÇ äìôúì äùâäå ,(çé
÷ïåùì åîâøúù ñåì÷ðåà ìù íåâøúìå .äôñú íâä .äôñú óàä :445äìôúìå ñåéôìå úåù
.íé÷éãö íéùîç ùé éìåà (ãë) :446òùø íò ÷éãö äôñúù êàéùé óàä ,åùåøéô êë æâåø
àì øîàú íàå .êì äìéìç (äë) :447ùé úåîå÷î äùîç éë ,êøëå êøë ìëì íé÷éãö äøùò
êë åøîàé ,êì àåä ïéìåç .êì äìéìç :íé÷éãöä úéîú äîì ,íéòùøä úà íé÷éãöä åìéöé
øáãë :448äâìôä øåãìå ìåáîä øåãì úéùò êë ,íéòùøå íé÷éãö ìëä óèåù åúðîåà àéä
ó"èçá ãå÷ð .õøàä ìë èôåùä :450àáä íìåòì .êì äìéìç :449åá àöåéë àìå àåä àì .äæä
íà (åë) :úîà èôùî äùòé àì èôåù àåäù éî éëå ,äéîú ïåùì ,èôåùä ìù à"ä çúô
äáåùçå ïéìåôøèî äúéä íåãñù éôì .íéëøëä ìëì .íå÷îä ìëì 'åâå íåãñá àöîà
éãé ìò øôò úåéäì éåàø éúééä øáëå .øôàå øôò éëðàå (æë) :áåúëä äá äìú íìåëî
.äùîçá úéçùúä (çë) :451éì åãîò øùà êéîçø àìåì ,ãåøîð éãé ìò øôàå íéëìîä
íù ïåàöîé éìåà (èë) :452íäîò óøèöú íìåò ìù å÷éãö äúàå ,êøë ìëì 'è ïä àìäå
åà ,íäî 'á åìéöé íéøùò åà ,íäî 'â åìéöé íéùìù ïëå .íéëøëä 'ã åèìîéå .íéòáøà

 445עי' שם )סי' ח( :ויגש אברהם ויאמר וגו' .ר"י ורבי נחמיה ורבנן .רי"א ,הגשה למלחמה,
ויגש יואב והעם אשר עמו לפני ארם למלחמה )ד"ה א יט( .ר' נחמיה אמר ,הגשה לפיוס ,היך
מד"א ויגשו בני יהודה אל יהושע )יהושע יד( .רבנן אמרי ,הגשה לתפלה ,המד"א ויהי כעלות
המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר ה' אלהי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי אתה אלהים
בישראל וגו' )מלכים א יח( .ר"א פשט לה ,אם למלחמה ,אני בא ,אם לפיוס ,אני בא ,אם לתפלה,
אני בא.
 446עי' שם :שהוא מכלה את הפורעניות מלבא לעולם רב הונא בשם רבי אחא האף תספה
אתה גודר את האף והאף לא יגדרך .א"ר יהושע בר נחמיה אף שאתה מביא לעולמך אתה מכלה
בו את הצדיקים ואת הרשעים ,ולא דייך שאתה תולה הרשעים בשביל הצדיקים ,אלא שאתה
מכלה את הצדיקים עם הרשעים.
 447עי' תרגום יונתן :מאים אית חמשין זכאין בגו קרתא דייצלון קדמך עשרה לכל קרווא ,כל
קביל חמשא קוריין סדום ועמורה אדמה וצבוים וזוער .הרוגזך שציא ,ולא תשבוק לאתרא בגין
זכוות חמשין זכאין דבגווה.
 448עי' ע"ז )ד ע"א( :אמר רבי אבא בר כהנא ,מאי דכתיב חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית
צדיק עם רשע ,אמר אברהם לפני הקדוש ,ברוך הוא ,רבונו של עולם ,חולין הוא מעשות כדבר
הזה ,להמית צדיק עם רשע.
ועי' מדרש תנחומא )וירא סי' י( :אמר אברהם לפני הקדוש ,ברוך הוא ,רבונו של עולם ,חלילה
לך וגו' ,שלא יאמרו באי עולם כך אומנתו ,שהוא מאבד את הדורות במדת אכזריות ,איבד דור
אנוש ,ודור המבול ,ודור הפלגה ,אינו מניח אומנותו ,לכך אמר אברהם חלילה לך.
 449עי' בראשית רבה )פרשה מט סי' ט( :א"ר אבא ,מעשות דבר אין כתיב כאן אלא מעשות
כדבר .לא היא ולא דכוותה ולא דפחותה מינה.
 450עי' מדרש תנחומא )וירא סי' יא( :מה ראה לומר שתי פעמים חלילה לך ,אלא אמר אברהם
חלילה לך שאין אתה מעביר דין כל בריה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא ,לכך הוא אומר חלילה
לך חלילה לך.
 451עי' בראשית רבה )פרשה מט סי' יא( :ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי .אמר ,אלו הרגני
אמרפל לא הייתי עפר ,ואי שרפני נמרוד לא הייתי אפר ,אמר לו הקב"ה ,חייך ,אתה אמרת ואנכי
עפר ואפר ,חייך שאני נותן לבניך כפרה בהם .שנאמר ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ואסף
איש טהור את אפר הפרה )במדבר יט(.
 452עי' תרגום יונתן :מאים חסרין מן חמשין זכאין חמשא התחבל בגין חמשא דחסרין לזוער
ית כל קרתא ואמר לא איחבל אין אשכח תמן ארבעין וחמשא.
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éìåà (áì) :(àë á úåîù) äLÆ îÉ ìàÆ åÉ iÇå åîë éúéöø .éúìàåä (àì) :453íäî ãçà åìéöé äøùò
àìå íäéùðå åéðáå çð 'ç åéä ìåáîä øåã øîà ,ù÷éá àì úåçôä ìò .äøùò íù ïåàöîé
ïåéë .'åâå 'ä êìéå (âì) :454àöî àìå ù÷á øáë óåøéö éãé ìò 'è ìòå .íøåã ìò åìéöä
øåâéðñä ÷ìúñð ïééãä ÷ìúñð .åîå÷îì áù íäøáàå :455ïééãä åì êìä øåâéðñä ÷úúùðù
:úéçùäì äîåãñ íéëàìîä éðù åàåáéå êëéôìå ,âøè÷î øåâéè÷äå
èé ÷øô
)àáù åúåà àåäå ,èåì úà ìéöäì ãçàå ,íåãñ úà úéçùäì ãçà .íéëàìîä éðù (à
:456åì ÷ìúñð åúåçéìù äùòù ïåéë ,äøù úà øùáì àáù éùéìùäå .íäøáà úà úåàôøì
íàø÷ íäîò äðéëù äúéäùë ,(æè ÷åñôå ,á çé ìéòì) íéùðà íàø÷ ïìäìå .íéëàìîä
íàø÷ íéùðàë åìöà ïéøéãú íéëàìîä åéäå ìåãâ åçëù íäøáà ìöà ,øçà øáã .íéùðà
,íåãñì ïåøáçî íéëàìîä åäù êë ìë éëå .áøòá :457íéëàìî íàø÷ èåì ìöàå ,íéùðà
áùé èåìå :458àéøåâðñ íäéìò ãîìì íäøáà ìëåé àîù íéðéúîîå åéä íéîçø éëàìî àìà
íäøáà úéáî .'åâå èåì àøéå :459íäéìò èôåù åäåðéî íåéä åúåà ,áéúë áùé .íåãñ øòùá
 453עי' שם :ואוסיף תוב למללא קדמוי ואמר מאים ישתכחון תמן ארבעין עשרה עשרה לכל
קרתא לארבעת קוריין וזוער דחובהא קלילין שבוק לה בגין רחמך ואמר לא אעביד גמירא בגין
זכות ארבעין.
 454עי' בראשית רבה )פרשה מט סי' יג( :ויאמר ,אל נא יחר לה' ,אולי ימצאון שם עשרה ,ולמה
עשרה ,כדי כניסה לכולם .ד"א ,למה עשרה ,כבר נשתייר בדור המבול שמונה ,ולא נתלה לעולם
בזכותן .ד"א ,למה עשרה ,שהיה סבור שיש שם עשרה ,לוט ואשתו וד' בנותיו וד' חתניו.
 455עי' שם )סי' יד( :וילך ה' כאשר כלה לדבר אל אברהם .הדיין הזה ,כל זמן שהסניגור מלמד
הוא ממתין ,נשתתק הסניגור ,עמד לו הדיין .כך ,וילך ה' כאשר כלה לדבר אל אברהם ,הסניגור
הזה כל זמן שהדיין מסביר לו פנים ,הוא מלמד .עמד לו הדיין ,נשתתק הסניגור .כך ,וילך ה'
כאשר כלה לדבר אל אברהם ,וכתיב ואברהם שב למקומו .הקטיגור הזה ,כל זמן שהסניגור
מלמד ,והדיין מסביר לו פנים ,ממתין .עמד לו הדיין ,נשתתק הסניגור ,והמקטרג הולך לעשות
שליחותו .כך ,וילך ה' ,וכתיב ויבואו שני המלאכים סדומה בערב.
 456עי' שם )פרשה נ סי' ב( :והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש )איוב כג( תנא אין
מלאך אחד עושה שתי שליחות ,ולא שני מלאכים עושים שליחות אחת ,ואת אמרת שני ,אלא
מיכאל אמר בשורתו ונסתלק ,גבריאל נשתלח להפוך את סדום ,ורפאל להציל את לוט ,ויבואו
שני המלאכים סדומה.
 457עי' שם :הכא את אמר מלאכים ,ולהלן קורא אותן אנשים ,אלא להלן שהיתה שכינה על
גביהן ,קראם אנשים ,כיון שנסתלקה שכינה מעל גביהן ,לבשו מלאכות .אמר רבי תנחומא א"ר
לוי ,אברהם שהיה כחו יפה ,נדמו לו בדמות אנשים ,אבל לוט ,על ידי שהיה כחו רע ,נדמו לו
בדמות מלאכים .אמר רבי חנינא ,עד שלא עשו שליחותן קראן אנשים ,משעשו שליחותן,
מלאכים .א"ר תנחומא ,לאחד שנטל הגמוניא מן המלך ,עד שלא הגיע לבית אוריין שלו היה
מהלך כפגן ,כיון שהגיע לבית אוריין שלו ,היה מהלך כקאלמין .כך עד שלא עשו שליחותן קראן
אנשים ,כיון שעשו שליחותן קראן מלאכים.
 458עי' שם )סי' א( :ויבאו שני המלאכים סדומה בערב וגו' .והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק
)יחזקאל א( ,א"ר אייבו רצות אין כתיב כאן אלא רצוא ,רצין לעשות שליחותן כמראה הבזק .ר"י
בשם רבי סימון בשם רבי לוי בר פרטא ,כזה שהוא בוזק גפת בכירה .רבי חייא בר אבא אמר,
כרוחא לזיקא .רבנן אמרי ,כזיקא לעננא .נפטרים מאברהם בשש שעות ובאין סדומה בערב ,אלא
מלאכי רחמים היו ,והיו ממתינים וסבורים שמא ימצא להם זכות ,וכיון שלא מצא להם זכות,
ויבואו שני המלאכים סדומה בערב.
 459עי' שם )סי' ג( :ולוט יושב ,ישב כתיב ,אותו היום מינוהו ארכי דיינים .חמשה ראשי
דיינים היו בסדום ,קץ שקר ,ורב שקר ,רב מסטידין ,רב נבל וקלא פנדר .לוט היה ארכי הדיינים
שבכולן ,בשעה שהיה אומר להם דברים שהם ערבים להם ,הן אומרים לו גש הלאה סק לעיל.
ובשעה שהיה אומר להם דברים שאין ערבים להם ,היו אומרים לו האחד בא לגור וישפוט שפוט.
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.éìò íúøáòù øçà éì íéðåãà íúà àð äðä .éðãà àð äðä (á) :460íéçøåàä ìò øæçì ãîì
äöò àéä åæå ,íëá åøéëé àìù åììä íéòùøä ìò áì úúì íúà íéëéøö àð äðä ,øçà øáã
,íù íéñðëð íúàù åøéëé àìù ,ïåúì÷ò êøã éúéáì êøãä úà åî÷ò .àð åøåñ :461äðåëð
íãà éðá ìù ïëøã éëå .íëéìâø åöçøå åðéìå :(ã 'éñ ð"ô) äáø úéùàøá .åøåñ øîàð êëì
êë àìà .íëéìâø åöçøå äìçú íäì øîà íäøáà éøäù ãåòå ,õåçøì ë"çàå äìçú ïåìì
øáë åøîàéå éìò åìéìòé íäéìâø åöçø øáëù åàøéå íåãñ éùðà åàåáéùë íà ,èåì øîà
ïàë åáëòúéù áèåî øîà êëéôì ,åðúòãåä àìå êúéáì åàáù äùìù åà íéîé éðù åøáò
:462åöçø êë øçàå äìçú åðéì øîà êëéôì ,åéùëò åàáù åîë ïéàøð åéäéù íäéìâø ÷áàá
ïéáøñî ïéàå ïè÷ì ïéáøñîù ïàëî ,äùòú ïë (ä çé) åøîà íäøáàìå .àì åøîàéå
àìà êúéá ìà øåñð àì åøîàù ,464àìà ïåùìá ùîùî éë éøä .ïéìð áåçøá éë :463ìåãâì
äéä çñô .äôà úåöîå :465åúéá ãöì êøãä úà åî÷ò .åéìà åøñéå (â) :ïéìð øéò ìù äáåçøá
,(ä 'éñ ð"ô) ø"áá ùøãð êë .íåãñ éùðà øéòä éùðàå åáëùé íøè (ã) :(áé 'éñ ç"îô ø"á)
íäéùòîå íáéè äî èåìì íéìàåù åéäù ,íéëàìî ìù íäéôá åéä øéòä éùðàå åáëùé íøè
,àø÷î ìù åèåùôå .466'åâå íåãñ éùðàå íäá íéøáãî íãåò .íéòùø íáåø íäì øîåà àåäå
øîàù åîë ,íåãñ éùðà íéàø÷ð íéòùø åéäù ìòå ,úéáä ìò åáñð òùø éùðà øéòä éùðàå
,äö÷ä ãò øéòä äö÷î .äö÷î íòä ìë :(âé âé ìéòì) íéàÄ hÈ çÀ
Ç å íéòÄ øÈ íãÉ ñÀ éLÅ ðÀ àÀ
Ç å áåúëä
467
,øëæ áëùîá .íúåà äòãðå (ä) : íäá ïéà ãçà ÷éãö åìéôàù ,íãéá äçåî ãçà ïéàù
úàæä äáåèä éë .åàá ïë ìò éë :äìàä åîë .ìàä (ç) :468ùéà åòãé àì øùà (ç ÷åñô) åîë
:àúeø
È LÅ äøå÷ ìù íåâøú .éúeø
Ä LÅ ììÇ èÀ aÄ íåâøú .éúøå÷ ìöá åàá øùà ìò éãåáëì åùòú
äàìä ìë ïëå .åðîî ÷çøúäå ïéããöì áø÷úä øîåìë ,äàìäì áø÷ .äàìä ùâ åøîàéå (è)
'à ìàåîù) äàÈ ìÀ äÈ
È å êÈ nÀ îÄ íévÄ çÄ äÇ äÅpäÄ ,(á æé øáãîá) äàÈ ìÀ äÈ äøÀ
Å æ åîë ÷åçø ïåùì àø÷îáù
åðà ïéà øîåì àåä äôéæð øáãå ,ù"åðãéèéøè æ"òì ïåùìá ,ïìäì êÀ LÅ îÈ äÄ ,äàìä ùÆâ .(áë ë
èî íù) äáÈ LÅ àÀ
Å å élÄ äLÈ bÀ ïëå ,(ä äñ äéòùé) éaÄ LÇbzÄ ìàÇ êé
È ìÆ àÅ áøÇ ÷À ,åì äîåãå .êì ïéùùåç
ìò .êáì êàìî êéà ,íéçøåàä ìò õéìî äúà .êìöà áùàå éøåáòá íéããöì êùîä ,(ë
 מתלי, וירא לוט וירץ לקראתם:( עי' מדרש ילמדנו )ילקוט תלמוד תורה בראשית אות צג460
. ולפי שנתחבר לוט עם אברהם למד הכנסת אורחים,אמרי קרב לגבי דהנא ואדהן
 וירא לוט ויקם לקראתם וגו' ויאמר הנה נא אדוני רבי:( עי' בראשית רבה )פרשה נ סי' ד461
יודן ורבי הונא רבי יודן אמר סורו נא אפילו איני כדאי עקמו עלי את הדרך רבי הונא אמר עקמו
.עלי את הדרך כדי שלא תהיו נראים באים אצלי
 ולוט מקדים לינה, אברהם מקדים רחיצה ללינה, אל בית עבדכם ולינו ורחצו: עי' שם462
 ולוט אינו מקפיד, לפיכך הקדים רחיצה, אלא אברהם מקפיד על טינופת עבודת כוכבים,לרחיצה
, ויש אומרים אף זה עשה כשורה כדי שיצאו ויראו אבק על רגליהם.על טינופת עבודת כוכבים
.שלא יאמרו היכן לנו
 ומאי שנא לגבי, מאי שנא לגבי אברהם דכתיב כן תעשה כאשר דברת:( עי' ב"מ )פו ע"ב463
. מכאן שמסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול, אמר רבי אלעזר,לוט דכתיב ויפצר בם מאד
. עי' לעיל יח טו464
, הדא מסייעא לההוא דאמר רב הונא, ויבאו אל ביתו:( עי' בראשית רבה )פרשה נ סי' ד465
.עקמו עלי את הדרך כדי שלא תהיו נראים באים אצלי
 התחילו שואלים אותו אמרו לו אנשי העיר מה הם אמר להון, טרם ישכבו:( עי' שם )סי' ה466
.כל אתר אית טבין ובישין ברם הכא סוגייה בישין
. ואנשי העיר אנשי סדום נסבו על הבית אין אחד מהם מעכב: עי' שם467
 אמרו לו )שם, שאמרו לו הוציאם אלינו ונדעה אותם לתשמיש:( עי' שם )פרשה כו סי' ה468
.יט( עוד מי לך פה ללמד סנגוריא
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åøîà íéçøåàä ìò õéìî äéäù ìòå ,úçð ïåùì äàìä ùâ åì åøîà úåðáä ìò íäì øîàù
çéëåî úéùòðå ,èåôù èåôùéå ,øåâì úàáù åðéðéá äúà éãéçé éøëð íãà ,øåâì àá ãçàä
:ïéàöåéå ïéñðëð åáù ììçä àåä .çúô (àé) :çåúôìå ìåòðì úááåñä àéä .úìãä :469åðúåà
ãòÀ
Ç å øòÇ
Ç pîÄ øîàðù ,äìçú äøéáòá åìéçúä íéðè÷ä .ìåãâ ãòå ïè÷î :ïåøåò úëî .íéøåðñá
ìù åèåùô .äô êì éî ãåò (áé) :470íäî úåðòøåôä äìéçúä êëéôì ,(ã ÷åñô ìéòì) ï÷È
Åæ
ùé íà .êéúðáå êéðáå ïúç :úéááù êéúåðáå êúùàî õåç úàæä øéòá ãåò êì éî ,àø÷î
,ãåò ,äãâà ùøãîå .úåàåùðä êéúåðá éðá .êéðáå :íå÷îä ïî àöåä úåðáå íéðá åà ïúç êì
äéä äìéìä ìëù ,íäéìò àéøåâðñ ãîìì äô ïåçúô êì éî úàæë äìáð ïéùåòù øçàî
:øéòá åì åéä úåàåùð úåðá éúù .åéðúç (ãé) :471ätÆ êì éî äéá éø÷ ,úåáåè íäéìò õéìî
:åäåøäî ,å÷éçãå åîåâøúë .åöéàéå (åè) :472íäì úåñåøà úéááù ïúåàù .åéúåðá éç÷ì
.äôñú :àø÷î ìù åáåùé äæå äãâà ùøãî ùéå .íìéöäì úéáá êì úåðîåæîä .úåàöîðä
éãë .äîäîúéå (æè) :àøã ìë óñÇ cÀ ãò íâøåúî (ãé á íéøáã) øÉåcäÇ ìkÈ ízÉ ãòÇ .äìë äéäú
êëì ,íåãñ úà êåôäì åøáçå åìéöäì çéìù äéä íäî ãçà .å÷éæçéå :473åðåîî úà ìéöäì
ìà úåùôð ìéöäì êééã .êùôð ìò èìîä (æé) :474åøîàéå øîàð àìå èìîä øîàéå øîàð
êðéà ,ìåöéð äúà íäøáà úåëæáå íäîò úòùøä äúà .êéøçà èéáú ìà :ïåîîä ìò ñåçú
ìöà .èìîä äøää :ïãøéä øëë .øëëä ìëá :475ìåöéð äúàå íúåðòøåôá úåàøì éàãë
äéä åéùëò óàå .äøÈ äÈ äÈ íMÈ îÄ ÷zÅ òÇ
À iåÇ (ç áé ìéòì) øîàðù ,øäá áùåé àåäù çøá íäøáà
áåúëù éô ìò óàå .älÈ çÄ zÀ aÇ äìÉ äÃ àÈ íLÈ äÈéäÈ øLÆ àÂ íÉå÷nÈ äÇ ãòÇ (â âé ìéòì) øîàðù ,íù áùåé
ïåùì .èìîä .ïåøáç ãò åëùîðå åì åéä äáøä íéìäà ,'åâå íøÈ áÀ àÇ ìäÇ àÆ
Á iåÇ (çé íù íù)
,(æ åñ äéòùé) øëÈ
È æ äèé
È ìÄ îÀ äÀ
Ä å ïëå .æ"òìá ø"éöåîùà àø÷îáù äèìîä ìë ïëå ,äèîùä
åî äéòùé) àOÈ îÇ èlÅ îÇ eìëÈ
À é àìÉ .(æ ãë÷ íéìäú) äèÈ ìÀ îÀ ðÄ øÉåtöÄ kÀ .íçøä ïî øáåòä èîùðù
,ùã÷ äæ íùù åøîà åðéúåáø .éðãà àð ìà (çé) :íäéá÷ðáù éòÄ øÅ äÈ àùî èéîùäì ,(á
ìà :'ä ïòë åòáá åîåâøúå .476úåéçäìå úéîäì åãéá ùéù éî ,éùôð úà úåéçäì åá øîàðù
. קרב להלן, ויאמרו גש הלאה:( עי' שם )פרשה נ סי' ז469
 הן אומרים לו גש הלאה, בשעה שהיה אומר להם דברים שהם ערבים להם:(ועי' שם )סי' ג
 היו אומרים לו האחד בא לגור, ובשעה שהיה אומר להם דברים שאין ערבים להם.סק לעיל
.וישפוט שפוט
 ואת האנשים אשר,' וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט אליהם וגו:( עי' שם )סי' ח470
 לפיכך הוכו,' מי שהתחיל בעבירה ממנו התחילה הפורענות שנאמר ואנשי סדום וגו,פתח הבית
.בסנורים מקטן ועד גדול
 ע"כ היה לך רשות ללמד, קרי ביה עוד מי לך פה, אמרו לו עד מי לך פה:( עי' שם )סי' ה471
.סניגוריא עליהם מכאן ואילך אין לך רשות ללמד סניגוריא עליהם
 ארבע בנות. עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז פד( ויצא לוט וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו472
. לקוחי אין כתיב אלא לוקחי, שתים נשואות ושתים ארוסות,היו לו
 כמה אבוד בכסף, אמר. תמהון אחר תמהון, ויתמהמה:( עי' בראשית רבה )פרשה נ סי' יא473
. הדא הוא דכתיב )קהלת ה( עושר שמור לבעליו לרעתו,וזהב אבנים טובות ומרגליות
. זה רפאל, מי היה זה.' ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו וגו: עי' שם474
. א"ל קרון דבתריה, וכתיב ויהי כהוציאם אותם החוצה,אתיבון והא כתיב ויוציאוהו ויניחוהו
 לפיכך כשהמלאכים היו הופכין את סדום ומצילים אותו:( עי' פסיקתא רבתי )פרשה ג475
 בזכותו של אותו ההר הגדול,( ההרה המלט פן תספה )שם י"ט י"ז, מה אמרו לו,בזכות אברהם
.אברהם נמלטת לך אצלו
 שנאמר ויאמר, כל שמות האמורים בלוט חול חוץ מזה שהוא קדש:( עי' שבועות )לה ע"ב476
. מי שיש בידו להמית ולהחיות,' הנה נא מצא עבדך חן בעיניך וגו,לוט אליהם אל נא אדני
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.äòøä éð÷áãú ïô (èé) :(á"ò é äèåñ) äù÷á ïåùì .àð .äøää èìîäì éìà øîàú ìà .àð
éúééäå øéòä éðá éùòîå éùòî äàåø àåä êåøá ùåã÷ä äéä íåãñ éùðà ìöà éúééäùë
åäéìàì úéôøöä äøîà ïëå .òùøë éðà ÷éãö ìöà àáàùëå ,ìöðäì éàãëå ÷éãö äàøð
àåä êåøá ùåã÷ä äéä éìöà úàá àìù ãò ,(çé æé 'à íéëìî) éðÉÄ åòÂ úàÆ øékÀ
Ä æäÇ ìÀ éìÇ àÅ úà
È aÈ
477
(ë) : äòùø éðà êéùòî éôì éìöà úàáùîå ,íäéðéá ú÷ãö éðàå éîò éùòîå éùòî äàåø
.ïééãò äúàñ äàìîúð àì êëéôì ,áåø÷î äáùééúð ,äúáéùé äáåø÷ .äáåø÷ úàæä øéòä
,åîå÷îá ùéà ùéà áùéúäì åìéçúäå íéùðàä åâìôúðù äâìôä øåãî ,äúáéø÷ àéä äîå
.íäøáàì ç"î úðùá úî âìôù ,äðù á"ð ïàë ãòå íùîå ,âìô úåî úðùá äúéä àéäå
ãò âåøùîå ,âåøù ãìåðùë á"ì íäî àö ,äðù è"ø åòø úà åãéìåä éøçà éç âìô ,ãöéë
íäøáà ãìåðù ãò íùîå ,à"ö éøä è"ë çøú ãìåðù ãò øåçðîå ,á"ñ éøä 'ì øåçð ãìåðù
íåãñ äáøçðùëå ,äâìôä úðù äúéä äðù äúåàå ,è"ø éøä ç"î íäì ïú ,à"ñ÷ éøä 'ò
äúáéùé äøçéà øòåöå ,äðù á"ð ïàë ãò äâìôä øåãî éøä ,äðù è"ö ïá íäøáà äéä
:478à"ð àéøèîéâá àð ,àð äèìîà øîàðù àåä ,úçà äðù äéúåøáçå íåãñ úáéùé éøçà
åäæ ,äá éùôð éçúå äçéðäì äúà ìåëéå ïéèòåî äéúåðååò àìäå .àéä øòöî àìä
íà ãéô÷äì êì ïéà ,èòî äá íéùðàå àéä äðè÷ øéò àìä ,àø÷î ìù åèåùôå .479åùøãî
øéòä ìë óà àìà ìåöéð äúàù êééã àì .äæä øáãì íâ (àë) :äá éùôð éçúå äðçéðú
écÅ îÄ ,(âé æè ìéòì) éàÄ øÉ éøÅ çÂ àÇ ,(ä çî ïìäì) éàÄ aÉ ãòÇ åîë ,éðà êôåä .éëôä :êììâá ìéöà
åøîàù ìò íéëàìî ìù ïùðåò åäæ .úåùòì ìëåà àì éë (áë) :(èé àì äéîøé) åÉ a éøÄ aÀ ãÇ
øîåì å÷÷æåäù ãò íùî åææ àì êëéôì ,ïîöòá øáãä åìúå åðçðà íéúéçùî éë (âé ÷åñô)
ãçàäå êôåä ãçàäù ãîì äúà ïàëî .ãéçé ïåùì .ìëåà àì éë :480ïúåùøá øáãä ïéàù
àåäÀ
Ä å íù ìò .øòåö øéòä íù àø÷ ïë ìò :481ãçà øáãì íéçìùð íéëàìî éðù ïéàù ,ìéöî
ìò øéèîä :482åðéã úéáå àåä 'äå øîàðù íå÷î ìë .øéèîä 'äå (ãë) :(ë ÷åñô ìéòì) øòÈ öÀ îÄ
 פן תדבקני הרעה )שם( כל הימים שהייתי בסדום היה:( עי' פסיקתא רבתי )פרשה ג477
 אלך לי אצל אברהם. שהייתי צדיק אצלם,הקב"ה מחשב מעשי עם מעשיהם והייתי עומד
 א"ר. פן תדבקני הרעה, למה, לא אוכל, שישקול הקדוש ברוך הוא את מעשי עם מעשיו,הצדיק
 כי באת אלי להזכיר ]את[ עוני ולהמית את בני, הצרפית.יוחנן שני בני אדם אמרו הדבר הזה
, עד שלא באתה אצלי היה הקב"ה שוקל מעשי עם בני מקומי, אמרה לו.()מלכים א' י"ז י"ח
 שקל הקדוש ברוך, וע"י שהיית צדיק, ועכשיו באתה אצלי. שהייתי כשירה אצלם,והייתי עומדת
. והזכרת עונותי ומת בני,הוא מעשי עם מעשיך
 לעולם יחזר אדם, ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב:( עי' שבת )י ע"ב478
 שנאמר הנה נא העיר. שמתוך שישיבתה קרובה עונותיה מועטין,וישב בעיר שישיבתה קרובה
 והא קא חזו, אילימא קרובה דמיקרבא וזוטא, מאי קרובה. והיא מצער,הזאת קרובה לנוס שמה
 אמר רבי אבין מאי קרא דכתיב אמלטה נא. עונותיה מוצערין, אלא מתוך שישיבתה קרובה,לה
. הוי ושל סדום חמישים ושתים, נ"א בגימטריא חמשין וחד,שמה
. עי' הערה הקודמת479
 ר' לוי בשם רב נחמן מלאכי השרת, כי משחיתים אנחנו:( עי' בראשית רבה )פרשה נ סי' ט480
.על ידי שגילו מסטורין של הקב"ה נדחו ממחיצתן מאה ושלשים ושמונה שנה
 תנא אין מלאך אחד עושה שתי, והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש:( עי' שם )סי' ב481
 אלא מיכאל אמר בשורתו, ואת אמרת שני, ולא שני מלאכים עושים שליחות אחת,שליחות
. ורפאל להציל את לוט, גבריאל נשתלח להפוך את סדום,ונסתלק
, ר' חלבו בן ר' חילפי בר סמקאיי בשם ר"י בר ר' סימון:( עי' בראשית רבה )פרשה נא סי' ב482
,' כל מקום שנאמר וה, אר"א. זה הקב"ה, מאת ה' מן השמים. זה גבריאל,וה' המטיר על סדום
.הוא ובית דינו
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äðáìäù äòù ,äìÈ òÈ øçÇ MÇ äÇ åÉ îëe
À (åè ÷åñô ìéòì) øîàðù åîë ,øçùä úåìòá .íåãñ
êåøá ùåã÷ä øîà ,äðáìì íäîå äîçì ïéãáåò íäî åéäù éôì .äîçä íò òé÷øá úãîåò
àì úìùåî äðáìäù äìéìá äéä åìéà íéøîåà äðáì éãáåò åéäé íåéá íäî òøôà íà àåä
äîçäùë íåéá äéä åìéà íéøîåà äîçä éãáåò åéäé äìéìá íäî òøôà íàå ,ïéáøç åðééä
äðáìäå äîçäù äòùá íäî òøôðå äìò øçùä åîëå áéúë êëì ,ïéáøç åðééä àì úìùåî
êøã .'ä úàî :484ùàå úéøôâ äùòðå øèî äìçúá .ùàå úéøôâ 'åâå øéèîä :483íéìùåî
íëÆ nÈ òÄ eç÷À ãåã øîà ïëå .éLÈ
Ç ð øîà àìå (âë ã ìéòì) êÀ îÆ ìÆ éLÅ ðÀ åîë ,ïë øáãì úåàø÷îä
êÀ ìÆ nÆ äÇ íLÅ aÀ ùåøåùçà øîà ïëå .éãÇ áÂ
È òîÅ øîà àìå (âì à 'à íéëìî) íëéÅ
Æ ðãÉ àÂ éãÅ áÀ òÇ úàÆ
)àåäå .íéîùä ïî :éúàî øîà àìå 'ã úàî øîà ïàë óà .éîÄ LÀ aÄ øîà àìå (ç ç øúñà
ùà íäéìò àéáî úåéøáä øñéì àáùë .'åâå íénÄ òÇ ïéãÈ
Ä é íáÈ ékÄ (àì åì áåéà) áåúëä øîàù
ïîÄ íçÆ ìÆ íëÆ ìÈ øéèÄ îÀ îÇ éðÄ ðÀ äÄ ,íéîùä ïî ,ïîä ãéøåäì àáùëå ,íåãñì äùòù åîë íéîùä ïî
ïëôäå ãçà òìñá úåáùåé íúòáøà .'åâå íéøòä úà êôäéå (äë) :485(ã æè úåîù) íÄéîÈ MÈ äÇ
.åéøçàî åúùà èáúå (åë) :486'åâå åÉ ãÈé çìÇ LÈ LéîÄ ìÈ çÇ aÇ (è çë áåéà) øîàðù ,äèîì äìòîìî
íéçøåàì çìî èòî éðú äì øîà .äú÷ì çìîáå äàèç çìîá .çìî áéöð éäúå :487èåì ìù

 483עי' בראשית רבה )פרשה נ סי' יב( :מהר המלט שמה כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך
שמה וגו' .א"ר לוי ,משל למדינה שהיו לה שני פיטרונין ,אחד עירוני ואחד בן המדינה ,וכעס
עליהם המלך ובקש לרדותן .אמר המלך ,אם רודה אני אותם בפני בני המדינה עכשיו הן אומרים
אלו היה עירוני כאן ,היה מתקיים עלינו ,ואילו היה בפני עירוני ,עכשיו הן אומרין אילו בן
המדינה שם היה מתקיים עלינו .כך ,לפי שהיו סדומיים מהם עובדים לחמה ומהם עובדים
ללבנה ,אמר הקב"ה ,אם אני רודה אותן ביום ,עכשיו הם אומרין אילו היתה לבנה שם היתה
מקיימת עלינו ,אם אני רודה אותם בלילה ,עכשיו הם אומרין אילו היתה החמה שם היתה
מקיימת עלינו .אלא נקם מהם בששה עשר בניסן ,בשעה שהחמה ולבנה עומדים ברקיע .הה"ד,
השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה וגו'.
 484עי' תרגום יונתן :ומימרא דיי אחית מיטרין דרעוא על סדום ועל עמורה על מנת דיעבדון
תתובא ולא עבדו ארום אמרו לא גלי קדם יי עובדין בישיא הא בכן נחתו עליהון כבריתא ואשא
מן קדם מימרא דיי מן שמיא.
 485עי' מדרש תנחומא )וירא סי' י( :וכשבקש הקדוש ברוך הוא ,הוציא מן לישראל מן השמים.
שנאמר הנני ממטיר לכם לחם מן השמים )שמות טז( .וכשבקש ,וה' המטיר על סדום ועל עמורה
גפרית ואש מאת ה' מן השמים.
 486עי' בראשית רבה )פרשה נא סי' ד( :ויהפוך את הערים האל .רבי לוי בשם רבי שמואל בר
נחמן ,חמשת הכרכים הללו היו יושבות על צור אחד .שלח מלאך את ידו ,והפכן .הה"ד )איוב כח(
בחלמיש שלח ידו הפך משרש הרים .תרין אמוראי פליגי ,חד אמר בחלמיש של יד ,וחד אמר
בחלמיש של אצבע קטנה.
 487עי' זהר וירא )קח ע"ב( :ותבט אשתו מאחריו מאחריה מבעי ליה אלא מבתר שכינתא רבי
יוסי אמר מבתריה דלוט דמחבלא אזיל אבתריה וכי אבתריה אזיל והא הוא שדר ליה אלא בכל
אתר דהוה אזיל לוט אתעכב מחבלא לחבלא וכל אתר דאזיל כבר ושביק לאחוריה הוה מהפך ליה
מחבלא ובגין כך אמר ליה אל תביט אחריך דהא אנא אחבל בתרך ועל דא כתיב ותבט אשתו
מאחריו וחמת מחבלא.
תרגום" :ותבט אשתו מאחוריו" ,היה צריך לכתוב מאחריה ,אלא מאחר השכינה .רבי יוסי
אמר ,מאחוריו של לוט ,שהמשחית הלך אחריו .וכי הלך אחריו ,הרי הוא שלח אותו .אלא כל
מקום שהלך לוט ,התעכב המשחית להשחית ,וכל מקום שהלך כבר והשאיר לאחוריו ,היה הופך
אותו המשחית .ולכן אמר לו "אל תבט אחריך" ,שהרי אני מחבל אחריך .ועל זה כתוב "ותבט
אשתו מאחריו".
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øåîéú .øåèé÷ (çë) :488äæä íå÷îá âéäðäì àá äúà äæä òøä âäðîä óà åì äøîà ,åììä
ïùáë ìë ïëå ,ãéñì íéðáàä úà äá ïéôøåùù äøéôç .ïùáëä :æ"òìá à"÷øåè ,ïùò ìù
äéäù øëæð ,èåì ìò íäøáà ìù åúøéëæ åäî .íäøáà úà íéäìà øåëæéå (èë) :äøåúáù
àéä éúåçà äøù ìò íéøöîá íäøáà øîàù òîùå íäøáà ìù åúùà äøùù òãåé èåì
à"ðô) äáø úéùàøá åéìò àåä êåøá ùåã÷ä ñç êëéôì ,åéìò ñç äéäù øáãä äìâ àìå
àì íàå .ï÷æ åðéáà (àì) :íåãñì äáåø÷ äúéäù éôì .øòåöá úáùì àøé éë (ì) :489(å 'éñ
íìåòä ìëù åéä úåøåáñ .õøàá ïéà ùéàå :ãéìåäìî ÷åñôé åà úåîé àîù ,éúîéà åéùëò
éðù ïäî àéöåäì äøòîá ïäì ïîãæð ïéé .'åâå ïé÷ùúå (âì) :490ìåáîä øåãá åîë ,áøçð
àìù éôì äøéòö ,åîò áëùúå (äì ÷åñô) áéúë äøéòöáå .äéáà úà áëùúå :491úåîåà
äøéëá ìáà ,äúåðâ ùøéô àìå áåúëä äéìò êñéç äúãîì äúåçà àìà úåðæá äçúô
,âî ÷øô ð"øã úåáà) ãå÷ð ,äøéëá ìù .äîå÷áå :492ùøåôîá áåúëä äîñøô úåðæá äçúôù
éáø øîà .493úåúùìî éðù ìéì øîùð àì ïë éô ìò óàå òãé äîå÷áù øîåì ,(å ÷øô íéøôåñ
(åì) :494åøùáî åúåà ïéìéëàî óåñì úåéøò ìù ñåîìåá øçà èåäì àåäù éî ìë ,éåì
åàéöåäå ïîöòá åèìù åìà äðåùàø äàéáî úøáòúî äùàä ïéàù éô ìò óà .'åâå ïéøäúå
äòåðö äúéä àìù åæ .áàåî (æì) :495äðåùàø äàéáî åøáòúðå õåçì (ïúåãò à"ñ) ïúåøò
,äùî éîéá øëù äìá÷å .äé÷ð ïåùìá åúàø÷ äøéòö ìáà ,àåä äéáàîù äîñøéô
 488עי' בראשית רבה )פרשה נא סי' ה( :ותבט אשתו מאחריו .ר' יצחק אמר שחטאה במלח.
באותו הלילה שבאו המלאכים אל לוט ,מה היא עושה ,הולכת אל כל שכינותיה ואומרת להן תנו
לי מלח ,שיש לנו אורחים .והיא מכוונת שיכירו בהן אנשי העיר .על כן ,ותהי נציב מלח.
 489ז"ל :ויהי בשחת אלהים את ערי הככר ויזכור אלהים את אברהם ,וישלח את לוט .מה
זכירה נזכר לו ,שתיקה ששתק לאברהם בשעה שאמר אברהם על שרה אשתו אחותי היא .היה
יודע ושותק.
 490עי' בראשית רבה )פרשה נא סי' ח( :ותאמר הבכירה אל הצעירה אבינו זקן וגו' שהיו
סבורות שנתכלה העולם כדור המבול.
 491עי' מדרש תנחומא )בשלח פרק יב( :ותשקין את אביהן יין בלילה הוא )שם יט( מנין היה
להם יין בסעודה ,אלא שזמן להם המקום יין .כמה שנאמר והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס
והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים
)יואל ד( .אם כך זמן הקב"ה למכעיסיו ,לעושי רצונו עאכ"ו.
 492עי' במדבר רבה )פרשה כ סי' כג( :ותאמר הבכירה אל הצעירה לכה נשקה את אבינו יין
ונשכבה ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה הן שכבתי אמש .למדתה אחותה ,ולפיכך חסך
הכתוב על הצעירה ולא פירשה ,אלא ותשכב עמו .ובגדולה כתיב ותשכב את אביה.
 493עי' נזיר )כג ע"א( :תנא משום רבי יוסי בר רב חוני ,למה נקוד על וי"ו ובקומה של בכירה,
לומר שבשכבה לא ידע ,אבל בקומה ידע .ומאי הוה ליה למיעבד ,מאי דהוה הוה ,נפקא מינה
דלפניא אחרינא לא איבעי למישתי חמרא.
 494עי' מדרש תנחומא )וירא פרק יב( :טרם ישכבו ואנשי העיר וגו' ,ויקראו אל לוט ויאמרו לו
איה האנשים ,מכאן אתה למד שבשעה שנתפרש מן אברהם ,וכתיב בו ויבחר לו לוט את כל ככר
הירדן ,זה סדום .ראה לוט שהיו אנשי סדום שטופין בזמה ,בחר בסדום להיות עושה כמעשיהן.
מנין ,שכן הוא אומר להם לאנשי סדום ,הנה נא לי שתי בנות וגו' .בנוהג שבעולם אדם מוסר
עצמו ליהרג על בנותיו ועל אשתו ,והורג או נהרג .וזה מוסר בנותיו להתעולל בהם .א"ל הקב"ה,
חייך לעצמך את משמרן ולבסוף תינוקות של בית רבן משחקין וקורין ותהרין שתי בנות לוט
מאביהן .א"ר נחמן ,מנין שכל מי שהוא להוט אחר בולמוס של עבירה סוף מאכילין אותו מבשרו,
מלוט.
 495עי' בראשית רבה )פרשה מה סי' ד( :אמר רבי אלעזר ,לעולם אין האשה מתעברת מביאה
ראשונה .והכתיב ותהרין שתי בנות לוט מאביהן ,א"ר תנחומא ,שלטו בעצמן והוציאו ערותן
ונתעברו כמביאה שניה.
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íçìé àìù àìà øéäæä àì áàåîáå .ììë ,íaÈ øÈbúÀ zÄ ìàÀ
Ç å (èé á íéøáã) ïåîò éðáá øîàðù
:496åì øéúä ïøòöì ìáà ,íá
åì òñð íéáùäå íéøáåòä å÷ñôå íéëøëä åáøçù äàøùë .íäøáà íùî òñéå (à) ë ÷øô
øîàéå (á) :498åéúåðá ìò àáù òø íù åéìò àöéù èåìî ÷çøúäì ,øçà øáã .497íùî
úéáì äç÷åì øáëù éôì ,äúáåèá àìù äçøë ìò àìà úåùø ìèð àì ïàë .íäøáà
ìàÀ
Æ å 'åâå ïÉåøàÂ ç÷Ç lÈ äÄ ìàÆ åá àöåéëå .åúùà äøù ìò .åúùà äøù ìà :499ïë éãé ìò äòøô
åîë ,åòðî êàìîä .äéìà áø÷ àì (ã) :ìò ïåùìá íäéðù ,(àë ã 'à ìåàîù) äé
)È îÄ çÈ (úåî
÷éãö àåä íà óà .âåøäú ÷éãö íâ éåâä :äé
È ìÆ àÅ òÇ bÉ ðÀ ìÄ êé
È zÄ úÇ ðÀ àìÉ (å ÷åñô ïìäì) øîàðù
óà ,äâìôä øåãìå ìåáîä øåãì úéùò êë ,íðç úåîåàä ãáàì êëøã êë àîù ,åðâøäú
íéãáò úåáøì .àéä íâ (ä) :500éðâøäì øîåà äúàù íùë øáã àì ìò íúâøäù øîåà éðà
éúéîã àìù .éááì íúá :501àåä äéçà éì åøîàå éúìàù íìåë úà ,äìù íéøÄ îÈ çÀ
Ç å íéìÄ îÇ
È âåÀ
.'åâå êááì íúá éë éúòãé (å) :äá éúòâð àìù àèçä ïî éðà é÷ð .éôë ïåé÷ðáå :àåèçì
ùé íéãé ùåîùî äøîà àãä] ïàë ïéà íéôë ïåé÷ð ìáà ,àåèçì äìçúî úéîã àìù úîà
àìå àåèçî êúåà éðà éúëùç àìà äá úòâð àìù äéä êîî àì .êéúúð àì :502[ïàë
 496עי' שם )פרשה נא סי' יא( :ותלד הבכירה בן וגו' רבי יודן משם ר' אייבו הבכירה ע"י
שביזתה כבוד אביה ואמרה שמו מואב ,מאב .אמר הכתוב )דברים ד( אל תצר את מואב ואל
תתגר בם מלחמה .מלחמה אי אתה עושה עמהן ,אבל אתה מפתק הנהרות שלהן שורף גדישים
שלהן באש .אבל הצעירה ,ע"י שחסתה על כבוד אביה ואמרה ותקרא שמו בן עמי בן מי שהיה
עמי ,אמר הכתוב )שם( אל תצורם ואל תתגר בהם כל עיקר .אמר ר"י ב"ר סימון ורבי חנין בשם
ר' יוחנן ,בנותיו של לוט הולכות לעבור עבירה ונתפקדו .באיזה זכות ,בזכות מואב מי אב שנאמר
באברהם ,כי אב המון גוים נתתיך.
 497עי' שם )פרשה נב סי' א( :ויסע משם אברהם ארצה הנגב ,רבי אבון פתח ,ואולם הר נופל
יבול וצור יעתק ממקומו )איוב יד( .ואולם הר נופל ,זה לוט שנפל מהר .וצור זה אברהם .יעתק
ממקומו ,פנה ממקומו ,לפי שחרב מקומה של סדום ,פסקו העוברים והשבים ,ואמר מה אני
מפסיק צדקה מביתי ,הלך ונטה לו אהל בגרר .הדא הוא דכתיב ,ויסע משם אברהם.
ועיי"ש )סי' ג( :ויסע משם אברהם )שם( חכם לב יקח מצות חכם לב ,זה אברהם יקח מצות,
לפי שחרב מקומה של סדום ופסקו העוברים והשבים ולא חסר קלורין שלו כלום ,אמר מה אני
מפסיק צדקה מביתי הלך ונטה לו אהל בגרר.
 498עי' שם )סי' ד( :ויסע משם אברהם ,פנה מפני ריח רע שהיו אומרים לוט בן אחי אברהם
בא על שתי בנותיו.
 499עי' שם :ויאמר אברהם אל שרה אשתו ,אחותי היא ,ע"כ שלא בטובתה.
 500עי' פסיקתא רבתי )פרשה מב( :והנגלות לפניך גלויים ,ולא הייתי מכיר בה שאתה הורגני.
ואבימלך לא קרב )שם שם ד( אלא הגוי גם צדיק תהרוג )שם() .דבר אחר( תחילה אתה דורש
שהיה ]אומר[ הגוי גם צדיק אף על פי שאני גוי אני ירא שמים .דבר אחר ,הגוי גם צדיק אמר לו
אם הורגני אתה ,אם גוי תהרוג ,גם צדיק .אף דור המבול ודור הפלגה צדיקים היו ,אם כן דנת
אותם בלא התראה ,הגוי גם צדיק תהרוג .דבר אחר הגוי גם צדיק אמר אם גוי תהרוג גם צדיק
תהרוג אם הורג אתה לאבימלך הרוג אף לאברהם .למה ,א"ר ברכיה הכהן ברבי ]אמר[ שאלתי
אותו מה היא אשתך ,אמר אחותי היא .חזרתי ושאלתי אותה) ,האשה זאת( ]האשתו את[,
אומרת לאו אלא אחותו אני .אף על פי כן שאלתי לבני ביתו ,ואמרו אחותו הוא .הלא הוא אמר
לי אחותי היא ,והיא גם היא אמרה אחי הוא ,כי בתום לבבי ]וגו'[ עשיתי זאת )שם שם ה'( .ולא
היא לעצמה אלא והיא אף בני ביתם בתום לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת )שם(.
 501עי' הערה הקודמת.
 502עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז צ( :בתם לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת ,א"ל ,אמת באחד
תום יש לך ,נקיון כפים אין לך .ממה שהשיבו גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ,הדא
אמרה משמוש ידים היה שם.
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åè íéèôåù) àÉåáìÈ äé
È áÄ àÈ åÉ ðúÈ ðÀ àìÀ
É å ïëå ,(æ àì ïìäì) íéäÄ ìÉ à
Á åÉ ðúÈ ðÀ àìÀ
É å ïëå ,çë êì éúúð
êàðùé åà äðìá÷é àìå åéðéòá äðâúú àîù øåáñ àäú ìàå .ùéàä úùà áùä (æ) :503(à
àéáð éë :(åì øîà .äá éúòâð àìù åîñøôî éîå êìîéáà åì øîà) .504êéìò ììôúé àìå
øùà äëî .åùòé àì øùà íéùòî (è) :505êãòá ììôúéå êëéôì ,äá úòâð àìù òãåéå .àåä
éòøå íéðè÷ ìùå òøæ ìù íéá÷ð ìë úøéöò ,êãé ìò åðì äàá äéøá ìò àáì äìâøåä àì
äéúùå äìéëà é÷ñò ìò øéòì àáù éàðñëà .íéäìà úàøé ïéà ÷ø (àé) :íèåçå íéðæàå
éúåçà (áé) :506àéä êúåçà åà àéä êúùà åúåà ïéìàåù åúùà é÷ñò ìò åà ,åúåà ïéìàåù
.ïë åáéùä åéøáã úîàì éãëå ,éåâì úåáà ïéàù ,çð ïáì úøúåî áà úáå .àéä éáà úá
êëå ,çøú ìù åúá àéä éøäå íéðáë íä éøä íéðá éðá ,äúéä åéçà úá àìäå ,øîàú íàå
:äéä úøçà íàî ïøä .éîà úá àì êà :507(ç âé ìéòì) eðçÈ
À ðàÂ íéçÄ àÇ íéLÈ
Ä ðàÂ ékÄ èåìì øîà
ìò øåáã øáã ãåò åáùéì ùéå ,íâøúù äî íâøú ñåì÷ðåà .'åâå éúåà åòúä øùàë éäéå (âé)
éúòãé íå÷îì íå÷îî ãðå èèåùî úåéäì éáà úéáî àåä êåøá ùåã÷ä éðàéöåäùë .åéðôà
éë äîúú ìàå .íéáø ïåùì .åòúä øùàë :êãñç äæ äì øîåàå íéòùø íå÷îá øåáòàù
'á ìàåîù) íéäÄ ìÉ à
Á eëìÀ äÈ øLÆ àÂ ,íéáø ïåùì éåø÷ úåøî ïåùìå úåäìà ïåùì úåîå÷î äáøäá
ïåùì íéäìà ïåùì ìëå .(èé ãë òùåäé) íéLÄ ãÉ ÷À íéäÄ ìÉ à
Á ,(âë ä íéøáã) íéÄiçÇ íéäÄ ìÉ à
Á ,(âë æ
ïìäì) õøÆ àÈ äÈ éÅðãÉ àÂ ,(æé é íéøáã) íéðÄ ãÉ à
Â äÈ éÅðãÉ àÇ
Â å ,(ë èì ïìäì) óñÉ
Å åé éÅðãÉ àÂ çwÄ
Ç iåÇ ïëå ,íéáø
ïåùì åäî øîàú íàå .(èë àë íù) åéìÈ òÈ áÀ aÄ ãòeäÀ
Ç å ,(ãé áë úåîù) åÉ nòÄ åéìÈ òÈ aÀ ïëå ,(ì áî
éúé
Ä òÄ zÈ ,(ãé àë ïìäì) òúÇ zÇ
Å å êÀ ìÆ zÇ
Å å åîë ,äòåú éåø÷ áùåéî åðéàå åîå÷îî äìåâä ìë ,åòúä
508
À é ,(åò÷ èé÷ íéìäú) ãáÅ àÉ äNÆ kÀ
: íìëà ù÷áì åòúéå åàöé (àî çì áåéà) ìëÆ àÉ éìÄ áÀ ìÄ eòúÄ
äòÉ øÀ tÇ øîÇ àÀ
È å ïëå .åúùà ìò (æ åë ïìäì) åÉ zLÀ àÄ ìÀ íÉå÷nÈ äÇ éLÅ ðÀ àÇ eìàÂ LÄ
À iåÇ ïëå ,éìò .éì éøîà
:(ãð è íéèôåù) eäúÈ
À âøÈ äÂ äMÈ àÄ éìÄ eøîà
À éÉ ïtÆ .ìàøùé éðá ìò åîë (â ãé úåîù) ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðáÀ ìÄ
åì øîà äòøô ìáà .êéðôì éöøà äðä (åè) :åéìò ììôúéå ñééôúéù éãë .íäøáàì ïúéå (ãé)
äøùìå (æè) :äîæ éôåèù íééøöîäù àøééúðù éôì ,(èé áé ìéòì) êÀ ìÈ
Å å ç÷Ç êÈ zÀ LÀ àÄ äÅpäÄ
' ויאמר אליו האלהים בחלום גם אנכי ידעתי וגו:( עי' בראשית רבה )פרשה נב סי' ז503
 משל, על כן לא נתתיך. מחטונך לי, מחטוא לי, ר"י אומר,ואחשוך גם אנכי אותך מחטוא לי
. ומשך הסוס ולא הזיק את התינוק, והסוס רץ וראה תינוק אחד מושלך,לגבור רוכב על הסוס
 יצרך. כך על כן לא נתתיך לנגוע אליה מחטונך לי, לא לרוכב, לסוס או לרוכב,למי הכל מקלסים
. והשבח שלי הוא ולא שלך, משכתיך מן החטא, ואני מנעתיך מלחטוא,המחטיאך בידי הוא מסור
 א"ל, מי מפייסו שלא נגעתי בה, א"ל. ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא:( עי' שם )סי' ח504
, דע כי מות תמות, ואם אינך משיב, א"ל ויתפלל בעדך וחיה, א"ל מי מודיע לכל,כי נביא הוא
.מיכן שאין התראה בבני נח
. עי' הערה הקודמת505
 ודקא. מכל מקום, אמר רבה בר נחמני אמר ר' יונתן השב אשת האיש:( עי' ב"ק )צב ע"א506
 נביא, והיא גם היא אמרה אחי הוא, הלא הוא אמר לי אחותי היא,אמרת הגוי גם צדיק תהרוג
 או על עסקי אשתו,הוא וכבר לימד אכסנאי שבא לעיר על עסקי אכילה ושתיה שואלין אותו
. שהיה לו ללמוד ולא למד, מכאן לבן נח שנהרג. אשתך היא אחותך היא,שואלין אותו
 דודתו, לא, מאי לאו דודתו מן האם, ויקח עמרם את יוכבד דודתו:( עי' סנהדרין )נח ע"ב507
. מכלל דבת האם אסורה, וגם אמנה אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי, תא שמע.מן האב
, לא שנא מן האב ולא שנא מן האם, וכיון דהכי הוא. בת אחיו הואי, אחותו הואי,ותסברא
. קורבא דאחות אית לי בהדה מאבא, אלא התם הכי קאמר ליה.שריא
 חוץ מאחד, כל השמות האמורים באברהם קודש:( עי' מסכת סופרים )פרק רביעי משנה ו508
 ויהי כאשר,( וי"א ]קודש[ )שם כ. ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך,( שנא' )שם יח.שהוא חול
. כבר התעו אותי, שאלולי אלהים. קודש, ר' חנינא אחיו של ר' יהושע אומר.התעו אותי אלהים
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úøîàù êéçàì ïåîî éúúð ,äæ ãåáë êì éúéùò äðä ,äñééôì éãë äãåáëì êìîéáà .øîà
íäéðéò åñëé ,êúà øùà ìëì ,íéðéò úåñë êì äæä ãåáëäå ïåîîä äðä ,àåä éçà åéìò
åéùëò ,äøéæçä äá ììòúðù øçàì øîåì íäì ùé úéð÷éø êéúåáéùä åìéàù ,êåìé÷é àìù
.ìë úàå :ñð éãé ìòå êéúåáéùä éçøë ìòù åéäé íéòãåé êñééôìå ïåîî æáæáì éúëøöåäù
.åììä íéøëð íéøáã úåàøäìå çëåúäì äô ïåçúô êì àäé .úçëðå :íìåòä éàá ìë íòå
íéðôá íâøú ñåì÷ðåàå .ø"éôøåôùà æ"òìáå ,íéøáã øåøá íå÷î ìëá äçëåä ïåùìå
íéðéòä ìò ãåáë ìù úåñë êì àåä äðä ,íåâøúä ìò ìôåð àåä êë àø÷îä ïåùìå ,íéøçà
éùøãî ùéå .êîòã ìë úéå êéúé úéæçå åîâøú ïë ìòå ,êúà øùà ìëáå êá åèìùù éìù
íäéá÷ð åçúôð ,eçåÈøÀ úÀ àÀ
Ä å åîåâøúë .åãìéå (æé) :éúùøéô àø÷îä ïåùì áåùé ìáà ,äãâà
äøåáã éô ìò .äøù øáã ìò :çúô ìë ãâðë .íçø ìë ãòá (çé) :íäìù äãéì àéäå åàéöåäå
:509äøù ìù
ìò íéîçø ù÷áîä ìëù ,êãîìì ïàëì åæ äùøô êîñ .'åâå äøù úà ã÷ô 'äå (à) àë ÷øô
êéîñå 'åâå ìlÅ tÇ úÄ
À éåÀ (æé ë ìéòì) øîàðù ,äìçú äðòð àåä øáã åúåàì êéøö àåäå åøéáç
øùàë äøù úà ã÷ô :510êìîéáà úà àôéøù íãå÷ øáë ã÷ôù ,äøÈ NÈ úàÆ ã÷Ç tÈ 'äÇå äéì
øîà
Æ ÉéÇå ,äøéîà ,øåáã àåä ïëéäå ,äøéîà àéä ïëéäå .äãéìá .øáã øùàë :511ïåéøäá .øîà
ïéá úéøáá íøáà ìà 'ä øáã äéä ,øåáã ,(èé æé ìéòì) 'åâå êÈ zÀ LÀ àÄ äøÈ NÈ ìáÈ àÂ íéäÄ ìÉ àÆ
:512äøù ïî ùøåéä àéáäå 'åâå äÆæ êÈ LÀ øéÄ
È é àìÉ (ã ÷åñô) øîàð íùå ,(à åè ìéòì) íéøúáä
513
: åì äîåã åìù ïéðå÷à åéæ äéäù .åéðå÷æì (á) :íäøáàì .øáã øùàë äøùì 'ä ùòéå
àìù íéùãç äòùúì ãìåðù ãîìî øîåà ïãåé éáø ,àîç éáøå ïãåé 'ø .øáã øùà ãòåîì
øáã øùà ãòåîì :514íéùãç äòáùì øîåà àîç éáøå ,àåä êìîéáà ìù åúéáî åøîàé
çé ìéòì) êé
È ìÆ àÅ áeLàÈ ãòÉ
Å ånìÇ åì øîàùë .òá÷å øáã øùà ãòåîä úà ,äéúé ìéìîã .åúà
 עצירה, עצירה בעין, עצירה בגרון, נאמר עצירה בפה:( בראשית רבה )פרשה נב סי' יח509
. והכל אומרים על דבר שרה אשת אברהם, עצירה באוזן עצירה מלמעלה עצירה מלמטה,באף
 כל אותו הלילה היתה שרה שטוחה על,אמר ר' ברכיה על דטולמיסן למקרב למסנא דמטרונא
 אברהם חוץ לסירה,פניה ואומרת רבון כל העולמים אברהם יצא בהבטחה ואני יצאתי באמנה
 והכל. בשבילך אני עושה, כל מה שאני עושה, אמר לה הקדוש ברוך הוא,ואני נתונה בסירה
, כל אותו הלילה היה מלאך עומד ומגלב בידו, אמר ר' לוי,אומרים על דבר שרה אשת אברהם
 כל כך למה, ואם אמרת ליה שבוק הוה שביק, אם אמרת ליה מחי הוה מחי,והיה מתייעץ בשרה
.שהיתה אומרת אשת איש אני ולא היה פורש
 מנא הא מילתא דאמור רבנן כל המבקש, א"ל רבא לרבה בר מרי:( עי' בבא קמא )צב ע"א510
 א"ל דכתיב וה' שב את שבות איוב,רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה
 ויתפלל אברהם אל, ואנא אמינא מהכא, את אמרת מהתם, אמר ליה.בהתפללו בעד רעהו
 וה' פקד את שרה כאשר, וכתיב,['האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו ]וגו
. כאשר אמר אברהם אל אבימלך,'אמר וגו
. עי' הערה הבאה511
 וה' פקד את שרה כאשר אמר והיכן אמר אבל שרה אשתך:( ילקוט שמעוני תורה )רמז רז512
'עי. כיוצא בו ויעש ה' לשרה כאשר דבר והיכן דבר ביום ההוא כרת ה' את אברהם,'יולדת וגו
בראשית רבה
. עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז צב( בן לזקניו מלמד שהיה זיו איקונין שלו דומה לו513
 רבי יודן. רבי יודן ור' חמא, למועד אשר דבר אתו אלהים:( עי' בראשית רבה )פרשה נ"ג סי' ו514
 לשבעה שהם, רבי חמא אמר. שלא יהיו אומרין גרוף מביתו של אבימלך, לט' חדשים נולד,אמר
. בחצות היום נולד, רבי הונא בשם רבי חזקיה.תשעה מקוטעים
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(å) :515ãìú úøçàä äðùá åæ äèéøùì äîç òéâúùë åì øîàå ,ìúåëá äèéøù åì èøù (ãé
åá åàôøúð íéìåç äáøä ,äîò åã÷ôð úåø÷ò äáøä ,äãâà ùøãîå .éìò çîùé .éì ÷çöé
çáù ïåùì .íäøáàì ììî éî (æ) :516íìåòá äéä ÷åçù áøå ,äîò åðòð úåìôú äáøä ,íåéá
éîå àåä äî åàø ,((åë î íù) älÆ àÅ àøÈ áÈ éîÄ ,(ã àî äéòùé) äNÈ òÀ
È å ìòÇ ôÈ éîÄ åîë) ,úåáéùçå
äðéù .ììî :äùåòå çéèáî àåä êåøá ùåã÷ä ,åúçèáä øîåù (ìåãâ àåä äîëå) àåä
íéðá ä÷éðéä :517íäøáàì äàî óåñì øîåìë ,äàî åìù àéøèîéâ ,øáã øîà àìå áåúëä
,íúåà ä÷éðéäå ïäîò ïäéðá úåøùä åàéáä äúùîä íåéá ,íéáø ïåùì íéðá åäîå .äøù
ã"ë óåñì .ìîâéå (ç) :518÷åùä ïî äàéáä éôåñà àìà äøù äãìé àì úåøîåà åéäù
ïåùì .÷çöî (è) :520êìîéáàå øáòå íù øåãä éìåãâ íù åéäù .ìåãâ äúùî :519ùãåç
äîë ,úåéøò éåìéâ ïåùì ,øçà øáã .÷çÅ öÇ ìÀ eî÷È
Ë iåÇ (å áì úåîù) øîàðù åîë ,äøæ äãåáò
e÷çÂ NéÄ
Ç å íéøÄ òÈ ðÀ äÇ àÈð eîe÷Èé åîë äçéöø ïåùì ,øçà øáã .éaÄ ÷çÆ öÇ ìÀ (æé èì ïìäì) àîéúã
úàæä äîàä ïá ùøéé àì éë äøù úáåùúî .'åâå éðá íò (é) :521(ãé á 'á ìåàîù) 'åâå eðéÅðôÈ ìÀ
 515מדרש תנחומא וירא )סי' לו( :וה' פקד את שרה וגו' .באותו הזמן ,למועד אשוב אליך כעת
חיה וגו' )בראשית יח יד( ,זבדי בר לוי אמר שרט לה הקדוש ברוך הוא שריטה על הכותל ,אמר
לה לכשיבא השמש לכאן תלד ,שנאמר ולשרה בן לפיכך ויעש ה' לשרה כאשר דבר.
 516עי' ילקוט שמעוני )שם( :ותאמר שרה צחוק עשה לי אלהים כל השמע יצחק לי רבי ברכיה
בר רבי יהודה בר רבי סימון בשם רבי שמואל בר רבי יצחק ,ראובן בשמחה ,שמעון מה איכפת
ליה ,אם שרה נפקדה ,אחרות מה איכפת להו .אלא בשעה שנפקדה שרה אמנו הרבה עקרות
נפקדו עמה ,הרבה חולים נתרפאו עמה ,הרבה חרשים נתפקחו עמה ,הרבה סומים נתפתחו,
הרבה שוטים נשתנו .נאמר כאן עשיה ונאמר להלן והנחה למדינות עשה מה עשיה הנאמר להלן
נתן דרוריה לעולם אף עשיה הנאמר כאן נתן דרוריה לעולם.
 517עי' בראשית רבה )פרשה נג סי' ט( :ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה ,ר' פנחס
משום רבי חלקיה ,מי אמר ,מי דבר אין כתיב כאן ,אלא מי מלל ,רמזו שהוא מוליד למאה שנה
מנין מל"ל.
 518פסיקתא רבתי )פיסקא מג( :בשעה שילדה שרה את יצחק היו אומות העולם אומרים בנה
של שפחה הוא ועושה היא עצמה כאילו היא מניקה אותו ,באותה השעה אמר לה שרה מה את
עומדת ,אין השעה הזו של צניעות ,אלא עמדי והפריע עצמך בשביל קדושת השם ,עמדה שרה
והפריעה עצמה ,והיו שני דדיה מוריקים חלב כשני זינוקים של מים כמה שכתב ותאמר מי מלל
לאברהם היניקה בנים שרה ,אמר רבי פנחס הכהן בן חמא בשמות רבה חלקיה קמתו של אברהם
הובישה ונעשת מלילות מי מלל לאברהם ,והיו אומות העולם מביאים את בניהם אצל שרה
שתניק אותם ,לקיים מה שנאמר הניקה בנים שרה ,ויש מהם שהיו מביאים את בניהם באמת
שתניק אותם ,ויש מהם שהיו מביאים את בניהם לבדוק ,אילו ואילו לא הפסידו ,א"ר לוי אילו
שבאו באמת נתגיירו ,זהו שאמר הניקה בנים שרה ,מהו הניקה בנים ,שנתבנו בישראל ,ואילו
שבאו לבדוק אותה ,אמרו רבותינו נתגדלו בעולם הזה פרוקופאות ,וכל גרים המתגיירים בעולם
וכל יראי שמים שיש בעולם מן אותם שינקו מן חלב של שרה ,הוי אם הבנים שמחה זו שרה.
 519עי' בראשית רבה )פרשה נג סי' י( :ויגדל הילד ויגמל ,ר' הושעיה רבה אמר נגמל מיצר
הרע ,רבנן אמרי נגמל מחלבו.
 520עי' מדרש תנחומא )סי' כג( :ויעש אברהם משתה גדול )בראשית כא ח( ,מהו גדול ,מלמד
שהיו שם שם ועבר ואבימלך.
ועי בראשית רבה )פרשה נג סי' י( :ויעש אברהם משתה גדול .רבי יודא ב"ר סימון אמר גדול
עולמים היה שם ,רבי יודן בר מספרתא אמר) ,אסתר ב( ויעש המלך משתה גדול ,גדולי עולם היו
שם .הדא הוא דכתיב )דברים ל( כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב בימי מרדכי ואסתר כאשר שש על
אבותיך בימי אברהם יצחק ויעקב אמר רבי יהודה בר' סימון משתה גדול משתה גדולים עוג וכל
גדולים עמו היו שם.
 521עי' שם )סי' יא( :ותרא שרה את בן הגר המצרית ,אמר רבי שמעון בן יוחאי ,רבי עקיבא
היה אומר בו דבר לגנאי ,ואני אומר בו דבר לשבח .דרש רבי עקיבא )בראשית כא( ,ותרא שרה
וגו' .אין מצחק אלא גלוי עריות ,היך מד"א )שם לט( בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק
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,íéðù éô ìèåðå øåëá éðà øîåàå ,äùåøéä ìò ÷çöé íò áéøî äéäù ãîì äúà éðá íò
dÇ ìÅ äÀ ìÇ úÀ îÄ kÀ (èé-çé åë éìùî) àîéúã äîë ,íéöç åá äøåéå åúù÷ ìèåðå äãùì íéàöåéå
åðéà íà åìéôà éðá àåäù ïåéëî .÷çöé íò éðá íò :522éðÄ àÈ ÷çÅ NÇ îÀ àìÉ äÂ øîÇ àÀ
È å 'åâå íéwÄ
Ä æ äøÉi
Æ äÇ
íò éðá íò øîåçå ì÷ ,åîò ùøéì éàãë äæ ïéà éðá åðéà åìéôà ÷çöéë ïåâä åà ,÷çöéë ïåâä
ìò ,åèåùôå .524äòø úåáøúì àöéù òîùù .åðá úåãåà ìò (àé) :523åá ïäéúùù ÷çöé
(ãé) :525úåàéáðá äøùì ìôè íäøáà äéäù åðãîì .äì÷á òîù (áé) :åçìùì åì äøîàù
.ãìéä úàå :526äòø úåáøúì àöéù ìò åàðåù äéäù éôì ,áäæå óñë àìå .íéî úîçå íçì
êìéì ìåëé àìå änÈ çÇ åúæçàå äòø ïéò äøù åá äñéðëäù ,äîëù ìò íù ãìéä óà
íéìåç êøãù éôì .íéîä åìëéå (åè) :528äéáà úéá éìåìâì äøæç .òúúå êìúå :527åéìâøá
úééøé ïåùì àåäå ,531úåçéè éúùë .úù÷ éåçèîë :530÷åçøî .ãâðî (æè) :529äáøä úåúùì
,øîàú íàå .õçë äøåé òøæäù íù ìò ,(á"ò ö úåîáé) åúùàá çéèäù äðùî ïåùìá .õç
בי .מלמד שהיתה אמנו שרה רואה אותו לישמעאל מכביש גנות ,וצד נשי אנשים ומענה אותן.
תני רבי ישמעאל אומר אין הלשון הזה של צחוק אלא עבודת כוכבים ,שנאמר )שמות לב( וישב
העם לאכול ושתו ויקומו לצחק ,מלמד שהיתה אמנו שרה רואה את ישמעאל בונה בימוסיות וצד
חגבים ומקריב עליהם .רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר אין הלשון הזה צחוק אלא לשון
שפיכות דמים ,היך מה דאת אמר )שמואל ב ב( יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו .רבי עזריה
משום רבי לוי אמר ,אמר ליה ישמעאל ליצחק ,נלך ונראה חלקינו בשדה ,והיה ישמעאל נוטל
קשת וחצים ומורה כלפי יצחק ועושה עצמו כאילו מצחק .הדא הוא דכתיב )משלי כב( כמתלהלה
היורה זקים וגו' כן איש רמה את רעהו ואומר הלא מצחק אני .ואומר אני בו דבר לשבח ,אין
לשון הזה של צחוק אלא לשון ירושה ,שבשעה שנולד אבינו יצחק היו הכל שמחים .אמר להם
ישמעאל ,שוטים אתם ,אני בכור ואני נוטל פי שנים ,שמתשובת אמנו שרה לאברהם כי לא יירש
בן האמה הזאת עם בני ,אתה למד כי לא יירש עם בני ,אפי' שאינו יצחק ,ועם יצחק אע"פ שאינו
בני ,קל וחומר עם בני עם יצחק.
 522עי' הערה הקודמת.
 523עי' הערה הקודמת.
 524עי' מדרש תנחומא )שמות סי' א( :מהו וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודות בנו )שם
כא( ,שיצא לתרבות רעה .אתה מוצא כשגדל ישמעאל ,ישב בפרשת דרכים והיה מלסטם את
הבריות .שנאמר והוא יהיה פרא אדם ידו בכל.
 525עי' שם :כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה ,מכאן אתה למד שהיה אברהם טפל
לשרה בנביאות.
 526עי' שמות רבה )פרשה א סי' א( :וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים .ללמדך שהיה
שונא לישמעאל על שיצא לתרבות רעה ,ושלחו הוא ואמו הגר ריקם.
 527עי' בראשית רבה )פרשה נג סי' יג( :ואת הילד .בן כ"ז שנים ,ואת אמרת שם על שכמה,
אלא מלמד שהכניסה בו ]שרה[ עין רעה ,ונכנסה בו חמה ואכאבית .תדע לך שכן ,דכתיב ויכלו
המים מן החמת ,שכן דרך החולה להיות שותה הרבה ובכל שעה.
 528עי' פרקי דרבי אליעזר )פרק ל( :ותלך ותתע ,אין ותתע אלא עבודה זרה ,דכתיב בה הבל
המה מעשה תעתעים.
ועי' זהר השמטות ח"ג )רנה ע"ב( :מה עשתה ,כיון שראתה עצמה יוצאת מרשותו של אברהם,
חזרה לקלקולה .דכתיב ותלך ותתע .מהו ותתע ,שתעתעה אחר עבודת כו"ם ,וגלולי בית אביה
כתיב .הלא ותתע ,וכתיב התם הבל המה מעשה תעתועים.
 529עי' לעיל הערה .527
 530עי' בראשית רבה )פרשה נג סי' יג( :ותלך ותשב לה מנגד ,נאמר כאן ותשב לה מנגד ,ולהלן
הוא אומר )במדבר ב( מנגד סביב לאהל מועד ,הרחק הכא את אומר הרחק כמטחוי קשת ,ולהלן
את אמר )יהושע ג( אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפים אמה במדה הא למדנו נגד מנגד ,ורחוק
מרחוק.
 531עי' שם :א"ר יצחק ,כמטחוי קשת ,שני טווחים בקשת מיל .א"ר ברכיה ,כמטחת דברים
כלפי מעלה .אמרה ,אתמול אמרת לי הרבה ארבה את זרעך וגו' עכשיו הוא מת בצמא.
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,(ãé á ù"äù) òìÇ qÆ äÇ éÅåâÀ çÇ aÀ åîë ,ïàëì ñðëéì å"éåä èôùî ,úù÷ éçèîë áåúëì åì äéä
øÉåkMÄ kÇ eòeðÈéåÀ åâåçé úøæâîå ,(æé èé äéòùé) àÈbçÈ ìÀ íÄéøÇ öÀ îÄ ìÀ äãeäÀ
È é úîÇ ãÀ àÇ äúÀ
È éäÀ
È å úøæâî
)úåîì áø÷ù ïåéë .ãâðî áùúå :äö÷ úøæâî (å äñ íù) õøÆ àÈ éÅåöÀ ÷Ç ïëå .(æë æ÷ íéìäú
åéìò íéøçà úìôúî äìåçä úìôú äôéù ïàëî .øòðä ìå÷ úà (æé) :÷çøúäì äôéñåä
àìå ,ïåãð àåä åéùëò äùåò àåäù íéùòî éôì .íù àåä øùàá :532ìá÷úäì úîãå÷ àéäå
íìåò ìù åðåáø ,íéøîåàå íéâøè÷î úøùä éëàìî åéäù éôì .úåùòì ãéúò àåäù äî éôì
àåä äî åéùëò ,íáéùî àåäå ,øàá åì äìòî äúà àîöá êéðá úéîäì åòøæ ãéúòù éî
øîà ,(÷"åãå àîöá äúéî ùðåòì éåàø åðéàù äæ ïéðòá ì"ø) ÷éãö ,åì åøîà ,òùø åà ÷éãö
ìàøùé úà úéîä ïëéäå .533íù àåä øùàá åäæå .åðã éðà åéùëò ìù åéùòî éôì ,íäì
àîÅ öÈ úàøÇ ÷À ìÄ 'åâå áøÈ òÀ aÇ àOÈ îÇ (ãé-âé àë äéòùé) øîàðù ,øöðãëåáð íìâäùë ,àîöá
äù÷áá íäéáåùì íéøîåà ìàøùé åéä íééáøò ìöà íúåà ïéëéìåî åéäùë ,'åâå íÄéîÇ eéúÈ äÅ
,íéðÄ ãÈ cÀ úÉåçøÀ àÉ (âé íù íù) øîàðù ,åðéìò åîçøéå ìàòîùé åðãåã éðá ìöà åðåëéìåä íëî
)úåãåðå çåìî âãå øùá íäì ïéàéáîå íúàø÷ì íéàöåé åìàå ,(íéãåã àìà íéðãã éø÷ú ìà
úñðëð çåøä åçúåôå åéô êåúì åñéðëîùëå ,íéî íéàìî íäù ìàøùé íéøåáñë ,íéçåôð
ìnÇ
È â ønÈ çÇ åîë ,úåðîåàä íù ìò .úù÷ :535úù÷á íéöç äøåé .úù÷ äáåø (ë) :534úîå åôåâá
ìéòì) øîàðù àåä ,íéøáåòä úà íèñìîå øáãîá áùåé äéä .úùâãåî ï"éùä êëéôì ,ãÈéöÇ
äçÈ ôÀ LÄ dìÀ
È å (à æè ìéòì) øîàðù ,äéìåãâ íå÷îî .íéøöî õøàî (àë) :'åâå ìkÉ áÇ åÉ ãÈé (áé æè
.êîò íéäìà (áë) :536éà÷ äéø÷éòà àøéåàì àøèåç ÷åøæ ,éùðéà éøîàã åðééä .'åâå úéøÄ öÀ îÄ
åúùà äã÷ôðå ,åãéá åìôðå íçìð íéëìîä íòå ,íåìùì íåãñ úðåëùî àöéù åàøù éôì
êîò éúéùò øùà ãñçë :538ïáä ìò áàä éîçø ïàë ãò .éãëðìå éðéðìå (âë) :537åéðå÷æì

 532עי' שם )סי' יד( :באשר הוא שם ,בזכות עצמו .יפה תפלת החולה לעצמו יותר מכל.
 533עי' שם :באשר הוא שם ,אמר רבי סימון ,קפצו מלאכי השרת לקטרגו .אמרו לפניו ,רבון
העולמים ,אדם שהוא עתיד להמית את בניך בצמא ,אתה מעלה לו באר ,אמר להם עכשיו מה
הוא ,צדיק או רשע ,אמרו לו צדיק .אמר להם ,איני דן את האדם אלא בשעתו.
 534עי' איכה רבה )פרשה ב ד"ה ד( :שמונים אלפים פרחי כהונה בקעו בחיילותיו של
נבוכדנאצר ובידן מגיני זהב ,הלכו להם אצל ישמעאלים והוציאו להם מיני מלוחים ונודות
מנופחות .אמרו להם נשתה קדמיי ,אמרו להן ,אכלו קדמיי ,ולבתר כן אתון שתיין ,מן דאכלון
הוה נסיב כל חד וחד מינייהו זיקא ויהב ליה בפומיה והוה רוחא עליל בכריסה ובקעה ליה .הה"ד
משא בערב ביער בערב תלינו ארחות דודנים לקראת צמא התיו מים יושבי ארץ תימא בלחמו
קדמו נודד )ישעיה כ"א( ,מי נתון ביער הלבנון בערב תלינו ,אלא ארחות דדנים ,ארחהון דבני
דדנייא עבדין כן .וכי כן עבד אבוהון לאבוכון ,מה כתיב באבוכון ,ויפקח אלהים את עיניה ותרא
באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער ,ואתם לא קיימתם ,לקראת צמא התיו
מים.
 535עי' בראשית רבה )פרשה נג סי' טו( :ויהי רובה קשת ,רבה וקשיותו עמו ]נ"א רבה
וקשיותו אמו[ .רבה מתלמד בקשת ,רבה על כל המורים בקשת.
 536עי' שם :וישב במדבר פארן ,אמר רבי יצחק ,זרוק חוטרא לאוירא ועל עיקריה הוא קאים.
כך ,לפי שכתוב ולה שפחה מצרית ושמה הגר ,לפיכך ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים.
 537עי' שם )פרשה נד סי' ב( :אלהים עמך ,לפי שהיו אומות העולם אומרין ,אילו היה צדיק
לא היה מוליד ,אתמהא ,כיון שהוליד אמרו לו ,אלהים עמך .ואילו היה צדיק לא היה שומע לקול
אשתו ,וכיון שנאמר לו כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה ,אמרו לו אלהים עמך .ואילו היה
צדיק לא היה דוחה את בנו בכורו .כיון שראו את מעשיו ,אמרו לו אלהים עמך בכל אשר אתה
עושה .ד"א ,לפי שחרבו מקומות של סדום ופסקו העוברים והשבים ולא חסר קלורין שלו כלום,
לפיכך אלהים עמך בכל אשר אתה עושה.
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ìò åîò çëåúð .çëåäå (äë) :539êéÆ
È ðôÈ ìÀ éöÄ øÀ àÇ äÅpäÄ (åè ë ìéòì) êì éúøîàù .éãîò äùòú
äáÈ vÅ nÇ äÇ äãÈ òÀ
Å å åîë ,äá÷ð ìù ïåùì ,úåãò ïåùì .äãòì :úàæ .éì äéäú øåáòá (ì) :êë
)åðçðà íéøîåàå êìîéáà éòåø äéìò åéä íéáéøî .øàáä úà éúøôç éë :(áð àì ïìäì
åìòå ,àéä åìù åúàø÷ì íéîä åìòéå øàáä ìò äàøúéù éî ìë ,íäéðéá åøîà .äåðøôç
íéçøåàì úåøéô åðîî àéáäì ñãøô øîà ãç ,ìàåîùå áø .ìùà (âì) :540íäøáà úàø÷ì
,íéìäàá äòéèð ïåùì åðéöîå .úåøéô éðéî ìë åáå àéðñëàì ÷ãðåô øîà ãçå ,äãåòñá
åîù àø÷ð ìùà åúåà éãé ìò .'åâå íù àø÷éå :541åÉ ðãÀ tÀ àÇ éìÃ
Å äàÈ òhÄ
Ç éåÀ (äî àé ìàéðã) øîàðù
éîì åëøá íäì øîà íéúåùå íéìëåàù øçàì .íìåòä ìëì äåìà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
:542íúìëà íìåòä äéäå øîàù éî ìùî íúìëà éìùîù íúà íéøåáñ ,åìùî íúìëàù
)ä"ò ïá éøäù .å"ë ïàëå äðù ä"ë äùò ïåøáçá ,ïåøáç ìù ìò íéáåøî .íéáø íéîé (ãì
ïëì íãå÷ åðéöî àìù àøîî éðåìàá áùéå àáéå äðù äúåà ,ïøçî åúàöá äéä äðù
,å áé ìéòì) øîàðù ,êìåäå òñåðå äðåç çøåàë äéä åéúåîå÷î ìëáù ,íù àìà áùééúðù
äùò àì íéøöîáå ,äîÀ
È éøÇ öÀ îÄ íøÈ áÀ àÇ ãøÅ
Æ iåÇ õøÆ àÈ aÈ áòÈ øÈ éäÀ
Ä éåÇ ,íMÈ îÄ ÷zÅ òÇ
À iåÇ ,íøÈ áÀ àÇ øáÂ
É òiÇ åÇ (é ,ç
áLÅ
Æ iåÇ àáÈ
É éåÇ ãò (â âé ìéòì) åéòÈ qÈ îÇ ìÀ êÀ ìÅ
Æ iåÇ ãéî ,äòøô åçìù éøäù ,íéùãç äùìù àìà
íMÈ îÄ òqÄ
Ç iåÇ ãéî ,íåãñ äëôäðù ãò áùé íù ,(çé ÷åñô íù) ïÉåøáÀ çÆ aÀ øLÆ àÂ àøÅ îÀ îÇ éÅðìÉ àÅ aÀ
éøäù ,äéä äðù è"ö ïáå ,íéúùìô õøàì àáå ,èåì ìù äùåá éðôî (à ë ìéòì) íäÈ øÈ áÀ àÇ
ìò íéáåøî íéáø íéîé áéúë ïàëå .äðù ä"ë éøä ,íéëàìîä åìöà åàá åúìéîì éùéìùá
åà íéðù éúù íäéìò íéáåøî åéä íàå ,ùøôì àìà íåúñì áåúëä àá àìå ,íéðåùàøä
øæçå íùî àöé ãéî .äðù å"ë éøä ,äðùî øúåé íéøúé íðéà êçøë ìòå ,íùøôî äéä øúåé
÷øô) íìåò øãñá äéåðù êë .íéðù á"é ÷çöé ìù åúãé÷ò éðôì äîã÷ äðù äúåàå ,ïåøáçì

 538עי' שם :הנה אם תשקור לי ולניני ולנכדי עד כאן רחמי האב על הבן א"ר אבא עד כאן
לאחים השותפין .א"ר יוסי בר חנינא כתיב ואויבי חיים עצמו )תהלים לח( ,מה שניתן לאברהם
לשבע דורות ,ניתן לאבימלך לשלשה .למה לא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים ,שעדיין נכדו קיים.
 539עי' בראשית רבה שם :קיים כחסד אשר עשיתי עמך מה חסד עשה לו אלא שאמר לו הנה
ארצי לפניך ואעפ"כ לא קבל עליו.
 540עי' שם )סי' ה( :ויאמר כי את שבע כבשות וגו' .רבנן ורבי יצחק בן חקורה ,רבנן אמרי,
רועיו של אברהם היו מדיינים עם רועיו של אבימלך .רועי אברהם אומרים לנו הבאר ,ואלו
אומרים לנו הבאר .אמרו להם רועי אברהם ,כל מי שהמים עולים להשקות את צאנו ,שלו היא
הבאר .כיון שראו המים צאנו של אברהם אבינו ,מיד עלו .אמר לו הקב"ה ,את סימן לבניך ,מה
את ,כיון שראו המים את צאנך ,מיד עלו ,אף בניך ,כיון שהבאר רואה אותן ,מיד יהא עולה .הה"ד
)במדבר כא( אז ישיר ישראל את השירה הזאת וגו' ,אמר להם ר' יצחק בר חקורה עוד מן אתרה
לית היא חסירה בעבור היתה לי לעדה אין כתיב כאן ,אלא בעבור תהיה לי לעדה.
 541עי' שם )סי' ו( :ויטע אשל בבאר שבע וגו' רבי יהודה ורבי נחמיה .רבי יהודה אמר ,אשל
פרדס ,שאל מה תשאל תאנים וענבים ורמונים .ר' נחמיה אמר ,אשל פונדיק ,שאל מה תשאל
עיגולא קופר חמר ביעין.
ועי' סוטה )י ע"א( :ויטע אשל בבאר שבע ,אמר ריש לקיש מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל
מיני מגדים ,רבי יהודה ורבי נחמיה .חד אמר פרדס ,וחד אמר פונדק .בשלמא למ"ד פרדס ,היינו
דכתיב ויטע .אלא למ"ד פונדק ,מאי ויטע כדכתיב ויטע אהלי אפדנו וגו'.
 542עי' שם :פונדק מאי ויטע כדכתיב ויטע אהלי אפדנו וגו' ויקרא שם בשם ה' אל עולם אמר
ריש לקיש אל תיקרי ויקרא אלא ויקריא מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך
הוא בפה כל עובר ושב כיצד לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר להם וכי משלי אכלתם משל
אלהי עולם אכלתם הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם.
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:543(à
äéäù ,ïèù ìù åéøáã øçà íéøîåà åðéúåáøî ùé .äìàä íéøáãä øçà (à) áë ÷øô
øîà ,ãçà ìéà åà ãçà øô êéðôì áéø÷ä àì íäøáà äùòù äãåòñ ìëî øîåàå âøè÷î
ùéå .544áëòî äéä àì éðôì åúåà çáæ åì øîåà éúééä åìéà åðá ìéáùá àìà äùò íåìë åì
,äçéî àìå äðù â"é ïá ìîù ÷çöé ìò øàôúî äéäù ìàòîùé ìù åéøáã øçà ,íéøîåà
éðôì êîöò çáæ àåä êåøá ùåã÷ä éì øîà åìéà éðàøéî äúà ãçà øáàá ,÷çöé åì øîà
(á) :546ïåîéæ ïåùìå àåä äåðò ïåùì ,íéãéñç ìù íúééðò àéä êë .éððä :545áëòî éúééä àì
÷åÉ æa éì ãåîò êîî äù÷áá åì øîà ,(á"ò èô ïéøãäðñ) äù÷á ïåùì àìà àð ïéà .àð ç
.éì ùé íéðá éðù ,åì øîà .êðá úà :547ùîî ïäá äéä àì úåðåùàøä åøîàé àìù ,ïåéñðä
,åì øîà .úáäà øùà ,åì øîà .åîàì ãéçé äæå åîàì ãéçé äæ ,åì øîà .êãéçé úà ,åì øîà
íåàúô åááøòì àìù ,äìçúî åì äìéâ àì äîìå .÷çöé úà ,åì øîà .áäåà éðà íäéðù
 543ז"ל :אבינו אברהם היה בפלגה בין מ"ח שנה ,אמר רבי יוסי נביא גדול היה עבר שקרא שם
בנו פלג ברוח הקודש ,שנאמר כי בימיו נפלגה הארץ וגו' )שם ע"בראשית ע" י כה( ,אם בתחלת
ימיו ,והלא יקטן אחיו היה קטן ממנו והוליד י"ג משפחות ונתפלגו ,ואם באמצע ימיו והלא לא
בא לסתום אלא לפרש ,הא אינו אומר כי בימיו נפלגה הארץ אלא בסוף ימיו ,אברהם אבינו היה
בשעה שנדבר עמו בין הבתרים בן ע' שנה ,שנאמר ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה וגו'
)שמות יב מא( ,לאחר שנדבר עמו ירד לחרן ועשה שם חמש שנים ,שנאמר ואברם בן חמש שנים
ושבעים שנה בצאתו מחרן )בראשית יב ד( ,נמצא מן הפלגה ועד שיצא אברהם אבינו מחרן כ"ז
שנים הן ,הן שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעמר ושלש עשרה שנה מרדו ,ובארבע עשרה שנה
בא כדרלעמר אותה השנה שיצא בה אבינו אברהם מחרן היא היתה שנת הרעב ,וירד למצרים
ועשה שם שלשה חדשים ,ועלה ובא וישב באלני ממרא אשר בחברון ,והיא השנה שכבש בה את
המלכים ,ועשה שם עשר שנים עד שלא נשא את הגר ,שנאמר ותקח שרי אשת אברם את הגר
המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען וגו' )בראשית טז ג( ,וכתיב ואברם בן
שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל )בראשית טז טז( ,נמצא ישמעאל גדול מיצחק י"ד
שנה ,נמצא מן הפלגה ועד שנולד אבינו יצחק נ"ב שנה ,ישיבתה של סדם נ"א שנה ,מהן שלוה
והשקט היה לה ולבנותיה כ"ו שנה .ומן המבול ועד שנולד יצחק שצ"ב שנה ,וזה פרטן ,אלה
תולדת שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול )בראשית יא י( ,ארפכשד
ל"ה ,שלח ל' ,עבר ל"ד ,פלג ל' ,רעו ל"ב ,שרוג ל' ,נחור כ"ט ,תרח ע' ,ואברהם בן מאת שנה
בהולד לו את יצחק בנו )בראשית ע" כא ה( ,אבינו יצחק היה כשנעקד על המזבח בן ל"ז שנה,
ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים ,הימים הללו מרובים על חברון שהיו עשרים וחמש שנה,
והללו עשרים ושש שנה.
 544עי' סנהדרין )פט ע"ב( :ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם .מאי אחר,
אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא ,אחר דבריו של שטן .דכתיב ויגדל הילד ויגמל וגו' ,אמר
שטן לפני הקדוש ברוך הוא ,רבונו של עולם ,זקן זה חננתו למאה שנה פרי בטן ,מכל סעודה
שעשה לא היה לו תור אחד או גוזל אחד להקריב לפניך .אמר לו ,כלום עשה אלא בשביל בנו,
אם אני אומר לו זבח את בנך לפני ,מיד זובחו .מיד והאלהים נסה את אברהם ,ויאמר קח נא את
בנך.
 545עי' שם :רבי לוי אמר ,אחר דבריו של ישמעאל ליצחק .אמר לו ישמעאל ליצחק ,אני גדול
ממך במצות ,שאתה מלת בן שמונת ימים ואני בן שלש עשרה שנה .אמר לו ,ובאבר אחד אתה
מגרה בי ,אם אומר לי הקדוש ברוך הוא ,זבח עצמך לפני ,אני זובח .מיד ,והאלהים נסה את
אברהם.
 546עי' תנחומא )פרק כב( :ויאמר אליו אברהם אברהם ויאמר הנני .מהו לשון הנני ,לשון
ענוה ,לשון חסידות ,שכך ענותנותן של חסידים בכל מקום.
 547עי' סנהדרין )פט ע"ב( :אין נא אלא לשון בקשה ,משל למלך בשר ודם שעמדו עליו
מלחמות הרבה ,והיה לו גבור אחד ונצחן .לימים עמדה עליו מלחמה חזקה .אמר לו ,בבקשה
ממך ,עמוד לי במלחמה זו ,שלא יאמרו ראשונות אין בהם ממש ,אף הקדוש ברוך הוא אמר
לאברהם ניסיתיך בכמה נסיונות ,ועמדת.
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øåáã ìë ìò øëù åì ïúéìå ,äåöîä úà åéìò ááçì éãëå ,óøèúå åéìò åúòã çåæúå
íÄìÇ Leøé
È aÄ 'ä úéaÅ úàÆ úÉåðáÀ ìÄ (à â 'á) íéîéä éøáãá ïëå ,íéìùåøé .äéøåîä õøà :548øåáãå
Ä ånäÇ øäÇ aÀ
,åîâøú ñåì÷ðåàå .549ìàøùéì äàöé äàøåä íùîù íù ìò ,åùøéô åðéúåáøå .äÈiøÉ
éôì ,åäèçù åì øîà àì .åäìòäå :íéîùá øàùå ãøð øåî åá ùéù ,úøè÷ä úãåáò íù ìò
åäìòäùîå ,äìåò åúåùòì øäì åäìòäì àìà åèçùì àåä êåøá ùåã÷ä õôç äéä àìù
àäùî à"ñ) íé÷éãöä àäúî àåä êåøá ùåã÷ä .íéøää ãçà :550åäãéøåä åì øîà
jÈ àÆ øÀ àÇ øLÆ àÂ õøÆ àÈ äÈ ìàÆ ïëå .ïøëù úåáøäì éãë äæ ìëå ,íäì äìâî êë øçàå (íé÷éãöì
:552äåöîì æøãæð .íëùéå (â) :551äàé
È øÄ wÀ äÇ úàÆ äé
È ìÆ àÅ àøÈ ÷e
)À (á â) äðåéá ïëå ,(à áé ìéòì
553
éðù úà : äøåùä úà úì÷ì÷î äáäàäù ,åéãáòî ãçàì äåö àìå ,åîöòá àåä .ùáçéå
íàù ,íéùðà éðù àìá êøãì úàöì éàùø áåùç íãà ïéàù ,øæòéìàå ìàòîùé .åéøòð
ïcÅ øÇ
À iäÇ eçìÀ öÀ
È å åîë ,çìöå åîåâøú .ò÷áéå :554åîò éðùä äéäé ÷çøúéå åéá÷ðì ãçàä êøèöé
)åúåàøäìî øçéà äîì .éùéìùä íåéá (ã) :æ"òìá à"øãðéô .òå÷éá ïåùì ,(çé èé 'á ìàåîù
ìà êìîäì úåäù åì äéä åìéàå ,åúòã óøèå íåàúô åááøòå åîîä åøîàé àìù éãë ,ãéî
êøã øîåìë .äë ãò (ä) :556øää ìò øåù÷ ïðò äàø .íå÷îä úà àøéå :555äùåò äéä àì åáì
 548עי' שם :את בנך ,שני בנים יש לי .את יחידך ,זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו .אשר אהבת,
תרוייהו רחימנא להו .את יצחק .וכל כך למה ,כדי שלא תטרף דעתו עליו .ועי' בראשית רבה
)פרשה לט סי' ט( :אמר ר' יוחנן )בראשית כב( ויאמר קח נא את בנך את יחידך א"ל זה יחיד
לאמו וזה יחיד לאמו .אמר לו אשר אהבת .א"ל ,ואית תחומין במעיא ,א"ל את יצחק .ולמה לא
גלה לו ,כדי לחבבו בעיניו ,וליתן לו שכר על כל דבור ודבור .דאמר רב הונא משם רבי אליעזר
בנו של רבי יוסי הגלילי ,משהה הקב"ה ומתלא עיניהם של צדיקים ,ואח"כ הוא מגלה להם טעמו
של דבר.
 549עי' בראשית רבה )פרשה נה סי' ז( :ולך לך אל ארץ המוריה ,רבי חייא רבה ורבי ינאי .חד
אמר למקום שהוראה יצאה לעולם ,ואוחרנא אמר למקום שיראה יצאה לעולם.
 550עי' שם )פרשה נו סי' ח( :שפתי לא אשנה ,כשאמרתי לך קח נא את בנך לא אמרתי
שחטהו אלא והעלהו ,לשם חיבה אמרתי לך אסיקתיה ,וקיימת דברי .ועתה אחתיניה .נ"א ,משלו
משל למלך שאמר לאוהבו העלה את בנך אל שלחני .הביאו אותו אוהבו ,וסכינו בידו .אמר
המלך ,וכי העלהו לאכלו אמרתי לך ,העלהו אמרתי לך .מפני חיבתו הדא הוא דכתיב )ירמיה יט(
ולא עלתה על לבי זה יצחק.
 551עי' שם )פרשה לט סי' ט( :אמר רב הונא משם רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ,מתהא
הקב"ה ומתלא עיניהם של צדיקים ואח"כ הוא מגלה להם טעמו של דבר ,אל הארץ אשר אראך,
על אחד ההרים אשר אומר אליך וגו' ,דכוותה ,וקרא אליה את הקריאה אשר אני דובר אליך )יונה
ג( ,קום צא אל הבקעה ושם אדבר אתך )יחזקאל ג(.
 552עי' יומא )כח ע"ב( :זריזין מקדימין למצות שנאמר וישכם אברהם בבקר ויחבש וגו'.
 553עי' בראשית רבה )פרשה נה סי' ח( :וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו .אר"ש בן
יוחאי ,אהבה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה .אהבה מקלקלת את השורה
דכתיב ,וישכם אברהם בבוקר וגו' .ולא היה לו כמה עבדים ,אלא אהבה מקלקלת את השורה.
 554עי' ויקרא רבה )פרשה כו סי' ז(:א"ר איבו למדתך תורה דרך ארץ ,שלא יהא אדם יוצא
לדרך בפחות משנים .שאם יצא ,סופו נעשה עבד לעבדו .דא"ר איבו ,שני בני אדם נהגו בדרך
ארץ ,אברהם ושאול .באברהם מהו אומר) ,בראשית יט( וישכם אברהם בבקר ויקח את שני נעריו
עמו .ומי היו ,ישמעאל ואליעזר .בשאול מהו אומר ,וילך הוא ושני אנשים עמו ,ומי היו אבנר
ועמשא.
 555עי' מדרש תנחומא וירא )סי' מו( :ביום השלישי וישא אברהם את עיניו .ולמה ביום
השלישי ולא ביום הראשון ולא ביום השני ,שלא יאמרו אומות העולם הממו והלך ושחט את
בנו ,שאילו היה בדעתו ,לא היה שומע לו להקריב בנו ,לכך ביום השלישי וגו'.
 556עי' בראשית רבה )פרשה נו סי' א( :וירא את המקום מרחוק .מה ראה ,ראה ענן קשור בהר
אמר דומה שאותו מקום שאמר לי הקב"ה להקריב את בני שם.
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äÆéäÄ
À é äkÉ íå÷îä éì øîàù äî àåä ïëéä äàøà ,äãâà ùøãîå .åðéðôì øùà íå÷îì èòåî
íù ìò ,ïéëñ .úìëàîä (å) :558íäéðù åáåùéù àáðúð .äáåùðå :557(ä åè ìéòì) êÈ òÆ øÇ
Àæ
øùá úøùëîùå ,øNÈ aÈ ìëà
Ç zÉ éaÄ øÀ çÀ
Ç å (áî áì íéøáã) àîéúã äîë ,øùáä úà úìëåàù
560
: äøëù ïúî íéìëåà ìàøùéù íù ìò ,úìëàî úàø÷ð úàæ ,øçà øáã .559äìéëàì
äçîùå ïåöøá êìåä äéä åðá úà èåçùì êìåäù òãåé äéäù íäøáà .åãçé íäéðù åëìéå
ïéà íàå ,äùä åì øçáéå äàøé øîåìë .äùä åì äàøé (ç) :øáãá ùéâøî äéä àìù ÷çöéë
áìá ,åãçé íäéðù åëìéå ,èçùäì êìåä àåäù ÷çöé ïéáäù éô ìò óàå .éðá äìåòì ,äù
ïåùì àåäå ,äãé÷ò àéä ãçéá íéìâøäå íéãéä åéøåçàî åéìâøå åéãé .ã÷òéå (è) :561äåù
(àé) :øëéð äéä åá ïúåà ïéã÷åòù íå÷î íéðáì íäéìåñø÷ åéäù (èì ì ïìäì) íécÄ ÷Â
Ëò
562
íà ,åì øîà ,èåçùì .çìùú ìà (áé) : åîù úà ìôåëù àåä äáç ïåùì .íäøáà íäøáà
åì ùòú ìà ,åì øîà .íã èòî åðîî àéöåàå äìáç åá äùòà ïàëì éúàá íðçì ïë
ùøôà ,íäøáà åì øîà ,àáà éáø øîà .éúòãé äúò éë :563íåî åá ùòú ìà ,äîåàî
úøîàå úøæçå (áé àë ìéòì) òøÈ
Ç æ êÈ ìÀ àøÅ wÄ
È é ÷çÈ öÄ
À éaÀ ékÄ éì úøîà ìåîúà ,éúçéù úà êéðôì
åì øîà .øòðä ìà êãé çìùú ìà éì øîåà äúà åéùëò (á ÷åñô ìéòì) ,êÈ ðÀ aÄ úàÆ àÈð ç÷Ç
éúøîàùë ,(äì èô íéìäú) äÆpLÇ àÂ àìÉ éúÇ ôÈ NÀ àöÉ
È åîe éúé
Ä øÄ aÀ ììÅ çÂ àÇ àìÉ ,àåä êåøá ùåã÷ä
÷åñô ìéòì) åäìòä àìà åäèçù êì éúøîà àì ,äðùà àì éúôù àöåî ,(á ÷åñô) ç÷ êì
íéäîúä úåîåàìå ïèùì áéùäì äî éì ùé äúòî .éúòãé äúò éë :564äéúçà äéú÷ñà ,(á
äðäå (âé) :565äúà íéäìà àøé éë íéàåøù ,åéùëò äô ïåçúô éì ùé ,êìöà éúáéç àéä äî
 557עי' שם :ואני והנער נלכה עד כה .מהו עד כה ,נראה מה יהיה בסוף כה שאמר לי הקב"ה
כה יהיה זרעך.
 558עי' שם :ונשתחוה ונשובה אליכם ,בשרו פיו שיחזרו שניהם בשלום.
 559עי' שם )סי' ג( :ויקח בידו את האש ואת המאכלת אמר ר' חנינא למה נקראת סכין מאכלת
לפי שמכשר אוכלים.
 560עי' שם :ויקח בידו את האש ואת המאכלת אמר ר' חנינא למה נקראת סכין מאכלת לפי
שמכשר אוכלים .ורבנן אמרי ,כל אכילות שישראל אוכלים בעוה"ז אינם אוכלים אלא בזכות
אותה המאכלת.
 561עי' פסיקתא רבתי )פרשה מ( :וילכו שניהם יחדיו ,מהו יחדיו ,שלא היצר )כמה( במה
שאמר לו אביו ,אלא כשם שזה היה שמח לקרב ,כך זה היה שמח ליקרב .אברהם שמח לעקוד,
ויצחק שמח ליעקד .אברהם שמח לשחוט ,ויצחק שמח לישחט.
ועי' בראשית רבה )פרשה נו סי' ד( :אלהים יראה לו השה בני ,ואם לאו אתה השה לעולה
בני .וילכו שניהם יחדו ,זה לעקוד וזה ליעקד ,זה לשחוט וזה לישחט.
 562עי' שם )סי' ז( :ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים אברהם אברהם ,תני רבי חייא לשון חיבה
לשון זירוז .ר' אליעזר בן יעקב אמר ,לו ולדורות .אין דור שאין בו כאברהם וכו'.
 563עי' שם :א"ל אחנקנו ,אמר לו אל תשלח ידך אל הנער .א"ל אוציא ממנו טפת דם ,אמר לו,
אל תעש לו מאומה ,אל תעש לו מומה.
 564עי' שם )סי' ח( :א"ר אחא התחיל אברהם תמיה אין הדברים הללו אלא דברים של תימה,
אתמול אמרת כי ביצחק יקרא לך זרע ,חזרת ואמרת קח נא את בנך .ועכשיו את אמר לי אל
תשלח ידך אל הנער ,אתמהא ,אמר לו הקב"ה ,אברהם )תהלים פט( לא אחלל בריתי ומוצא
שפתי לא אשנה ,כשאמרתי לך קח נא את בנך ,לא אמרתי שחטהו ,אלא והעלהו ,לשם חיבה.
אמרתי לך אסיקתיה ,וקיימת דברי .ועתה אחתיניה.
 565מדרש תנחומא וירא )סי' מו( :באותה שעה אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ,רבונו של
עולם ,אדם מנסה לחבירו שאינו יודע מה בלבו של חבירו ,אתה שאתה חוקר לבות וכליות,
הייתה צריך לעשות לי כך ,לא היה גלוי לפניך שאתה אומר שאקריב את בני ואני מזרז לשחטו
בלב שלם ,א"ל הקדוש ברוך הוא ,להודיע לאומות העולם שלא על חנם בחרתי בך .שנאמר כי
עתה ידעתי כי ירא וגו'.
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êãé çìùú ìà êàìîä åì øîàù éøçà .øçà :566úéùàøá éîé úùùî êëì äéä ïëåî .ìéà
äãâàä éôìå à"ñ) .ïéìà øúá éäåðéò íäøáà ó÷æå ïðéîâøúîù àåäå ,æçàð àåäùë åäàø
äéäù .åéðø÷á :ïìéà .êáñá :(íäøáà ìù åéúåðòè øçàå äðéëùäå êàìîä éøáã ìë øçà
åäìòéå áåúëù øçàî .åðá úçú :567úåðìéàá åááøòîå åëáåñ ïèùäå íäøáà ìöà õø
ììôúî äéä åðîî äùòù äãåáò ìë ìò ,åðá úçú åäî ,íåìë àø÷îä øñç àì äìåòì
,÷åøæ åîã åìéàë ,èåçù éðá åìéàë ,éðáá äéåùò àéä åìéàë åæ àäúù ïåöø éäé øîåàå
'ä ,åîåâøúë åèåùô .äàøé 'ä (ãé) :568ïùã äùòðå øè÷ð àåä åìéàë ,èùôåî éðá åìéàë
øîàé øùà :úåðáø÷ ïàë áéø÷äìå åúðéëù åá úåøùäì äæä íå÷îä úà åì äàøéå øçáé
íéîéä .íåéä :åîòì àåä êåøá ùåã÷ä äàøé äæ øäá ,åéìò úåøåãä éîéì åøîàéù .íåéä
àø÷îä úà íéàøå÷ä íéàáä úåøåãä ìëù ,àø÷îä ìëáù äæä íåéä ãò åîë ,ïéãéúòä
çåìñì åæ äãé÷ò äàøé 'ä ,äãâà ùøãîå .åá íéãîåòù íåéä ìò äæä íåéä ãò íéøîåà äæä
íéàáä úåøåãä ìëá äæä íåéä øîàéù éãë ,úåðòøåôä ïî íìéöäìå äðù ìëá ìàøùéì
úçàå áàì úçà .êëøáà êøá (æé) :569äøôëì ãîåòå øåáö ÷çöé ìù åøôà äàøé 'ä øäá
íäøáà áùéå (èé) :(íù) ïáì úçàå áàì úçà .äáøà äáøäå :(àé 'éñ å"ðô ø"á) ïáì
,÷çöé ìù åúãé÷ò éðôì íéðù á"é áùåé äéä ïåøáçá éøäù ,ùîî äáéùé àì .òáù øàáá
õøÆ àÆ aÀ íäÈ øÈ áÀ àÇ øÈâiÈåÇ (ãì àë ìéòì) øîàðù åîë ,ïåøáçì åì êìäå òáù øàáî àöé
äìòîì åðùøéôù åîë äðù å"ë íäå ,íéðåùàøä ïåøáç ìùî íéáåøî ,íéaÄ øÇ íéîÈ
Ä é íézÄ LÀ ìÄ tÀ
øîåàå øäøäî íäøáà äéä äéøåîä øäî åáåùá .'åâå ãâéå äìàä íéøáãä éøçà (ë) :(íù)
ìåëùà øðò úåðáî äùà åàéùäì éì äéä ,íéðá àìá êìåä äéä øáë èåçù éðá äéä åìéà
éøåäøä ,äìàä íéøáãä åäæå .åâåæ úá ä÷áø äãìåðù àåä êåøá ùåã÷ä åøùá ,àøîîå
.íäøáà úåçôùîì äéúåçôùî äúååùä àéä óà .àéä íâ :570äãé÷ò éãé ìò åéäù íéøáã
,úåçôù éðá äòáøàå úåøéáâä éðá äðåîù á÷òéî åàöéù íéèáù øùò íéðù íäøáà äî
 אי אפשר לי לירד מכאן, רבון העולמים, אמר אברהם:( עי' במדבר רבה )פרשה יז סי' ב566
 וישא אברהם את עיניו וירא, הרי קרבנך מתוקן מששת ימי בראשית, אמר לו הקב"ה.בלא קרבן
 נטלו אברהם והעלהו עולה תחת, אילו של אברהם נברא בין השמשות, ושנו רבותינו,והנה איל
.בנו
 ובא, בין השמשות היה, ר' זכריה אומ' אותו האיל כשנברא:( עי' פרקי דרבי אליעזר )פרק ל567
להתקרב תחת יצחק והיה סמאל עומד ומסטינו כדי לבטל קרבנו של אברהם אבינו ונאחז בשני
. שנ' וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו,קרנותיו בין האילנות
 תהא רואה כאלו, רבון העולמים, אמר אברהם, תחת בנו:( עי' במדבר רבה )פרשה יז סי' ב568
 ואמר כך תהא רואה כאלו עורו של יצחק הפשטתי, נטל האיל והפשיטו.דם יצחק זרוק לפניך
 כך תהא רואה, שרפו ואמר. אמר כך תהא רואה כאלו יצחק מסתפג לפניך, נטלו והספיגו.לפניך
.כאלו אפרו של יצחק צבור על גבי המזבח
 מיד פתח הקדוש ברוך הוא את הרקיע ואת הערפל:( עי' מדרש תנחומא )וירא סי' כג569
 א"ל אתה נשבעת ואני נשבעתי שלא ארד מן המזבח עד שאומר כל,'ויאמר בי נשבעתי נאם ה
 א"ל אמור לא כך אמרת לי ספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם כה יהיה זרעך,מה שאני צריך
 א"ל כשם שהיה בלבי מה להשיבך ולומר לך אתמול אמרת לי כי, א"ל מיצחק, א"ל ממי,א"ל הן
 וכבשתי את יצרי ולא השבתיך כך, עכשיו אתה אומר לי העלהו שם לעולה,ביצחק יקרא לך זרע
כשיהיו בניו של יצחק חוטאין ונכנסין לצרה תהא נזכר להן עקדתו של יצחק ותחשב לפניך כאלו
.אפרו צבור על גבי המזבח ותסלח להן ותפדם מצרתן
 אחר הרהורי דברים שהיו, ויהי אחרי הדברים האלה:( עי' בראשית רבה )פרשה נז סי' ג570
 עכשיו מה, אילו מת בהר המוריה לא היה מת בלא בנים, אמר. אברהם הרהר, מי מהרהר.שם
 א"ל הקדוש. וכי מה איכפת לי מיוחסים, אשיאנו מבנות ענר אשכל וממרא שהן צדקניות,אעשה
. כבר נולד זוגו של יצחק, אין אתה צריך,ברוך הוא
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ìë .ä÷áø úà ãìé ìàåúáå (âë) :571ùâìô éðá äòáøàå úåøéáâ éðá äðåîù åìà óà
:äæ ÷åñô ìéáùá àìà åáúëð àì åììä ïéñåçéä
àøéå úùøô úìñç
äøù ééç úùøô
ììë ìëá äðù áúëð êëì .íéðù òáùå äðù íéøùòå äðù äàî äøù ééç åéäéå (à) âë
äàèç àì 'ë úá äî ,àèçì 'ë úáë '÷ úá ,åîöòì ùøãð ãçà ìëù êì øîåì ,ììëå
ïìë .äøù ééç éðù :572éôåéì 'æ úáë 'ë úáå ,àèç àìá '÷ úá óà ïéùðåò úá äðéà éøäù
éîìúå éùù ïîéçà ,íù åéäù íé÷ðò òáøà íù ìò .òáøà úéø÷á (á) :äáåèì ïéåù
íäøáà ,äåçå íãà ,åúùàå ùéà íù åøá÷ðù úåâåæ òáøà íù ìò ,øçà øáã .íäéáàå
.äúëáìå äøùì ãôñì :òáù øàáî .íäøáà àáéå :573äàìå á÷òé ,ä÷áøå ÷çöé ,äøùå
äèéçùì äðá ïîãæðù äãé÷òä úøåùá éãé ìòù éôì ,÷çöé úãé÷òì äøù úúéî äëîñðå
õøàî øâ .íëîò éëðà áùåúå øâ (ã) :574äúîå äðîî äúîùð äçøô èçùð àìù èòîëå
áùåú äéäà åàì íàå ,øâ éðéøä åöøú íà ,äãâà ùøãîå .íëîò éúáùéúðå úøçà
:575úà ÉfäÇ õøÆ àÈ äÈ úàÆ ïzÅ àÆ êÂ
È òøÇ
À æìÀ (æ áé ìéòì) àåä êåøá ùåã÷ä éì øîàù ,ïéãä ïî äðìèàå
êé
È îÆ çÂ øÇ àìÈ ëÀ úÄ àìÉ åîë ,òðîé àì .äìëé àì (å) :úåøá÷ä úéáì ò÷ø÷ úæåçà .øá÷ úæçà
ïåùì .éì åòâôå :576íëðåöø .íëùôð (ç) :(á ç ìéòì) íLÆ
Æ bäÇ àìÅ kÄ
)È iåÇ åîëå .(áé î íéìäú
,øçà øáã .åéáâ ìò äéìòå úéá .äìôëîä (è) :(æè à úåø) éáÄ éòÄ bÀ ôÀ zÄ ìàÇ åîë ,äù÷á

 571עי' שם :הנה ילדה מלכה גם היא ,היא גם היא ,מה זו בני גבירה שמונה ובני פילגשים
ארבעה ,אף זו בני גבירה שמונה ובני פילגשים ארבעה.
 572עי' שם )פרשה נח סי' א( :ויהיו חיי שרה מאה שנה )תהלים לז( ,יודע ה' ימי תמימים
ונחלתם לעולם תהיה .כשם שהן תמימים כך שנותם תמימים ,בת כ' כבת ז' לנוי בת ק' כבת
עשרים שנה לחטא.
 573עי' שם )סי' ד( :ותמת שרה בקרית ארבע ,ד' שמות נקראו לה אשכול ,וממרא קרית ארבע,
חברון .ולמה הוא קורא אותה קרית ארבע ,שדרו בה ד' צדיקים ענר ,אשכול ,וממרא אברהם.
ונמולו בה ד' צדיקים אברהם ענר אשכול וממרא .ד"א קרית ארבע שנקברו בה ד' צדיקים אבות
העולם ,אדם הראשון ,אברהם ,יצחק ויעקב .ד"א שנקברו בה ד' אמהות חוה ושרה ורבקה ולאה,
ועל שם בעליה שהן ד' ענק וג' בניו .אמר רבי עזריה שמשם יצא אבינו אברהם שרדף אחרי ארבע
מלכיות קוזמוקרטורין שהוא עולה בקרנסין של ד' בתחלה ליהודה ואח"כ לכלב ואח"כ ללוים
ואח"כ לכהנים והוא אחד מד' מקומות מגונים שבא"י ואלו הן ר' יצחק ורבנן רבי יצחק אמר דור
ונפת דור תמנת סרח וחברון ,ורבנן אמרי דנה וקרית סנה ותמנת סרח וחברון.
ועי' פרקי דרבי אליעזר )פרק כ( :לפיכך נקראת מערת המכפלה שהיא כפולה ושם נתון אדם
ועזרו ,אברהם ועזרו ,יצחק ועזרו ,יעקב ועזרו .לפיכך נקרא קרית ארבע על שם ארבע זו.
 574עי' מדרש תנחומא )וירא פיסקא כג( :באותה שעה הלך השטן אצל שרה ונזדמן לה כדמות
יצחק כיון שראה אותו אמרה לו בני מה עשה לך אביך ,אמר לה נטלני אבי והעלני הרים והורידני
בקעות והעלני לראש הר אחד ובנה מזבח וסדר המערכה והעריך את העצים ועקד אותי על גבי
המזבח ולקח את הסכין לשחטני ואלולי שאמר לו הקב"ה אל תשלח ידך אל הנער כבר הייתי
נשחט ,לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצאה נשמתה .הה"ד ויבא אברהם לספוד לשרה
ולבכותה ,מהיכן בא מהר המוריה.
 575עי' בראשית רבה )פרשה נח סי' ו( :גר ותושב .גר ,דייר .תושב ,מארי ביתא .אם רציתם גר
ואם לאו מארי ביתא ,שכך אמר לי הקב"ה לזרעך נתתי את הארץ הזאת.
 576עי' תרגום אונקלוס :ומליל עמהון למימר אם אית רעוא נפשכון.
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'à íéîéä éøáã) äÈðåÀ øÇ àÇ ìÀ øîà ãåã ïëå .äéååù ìë íìùà .àìî óñëá :577úåâåæá äìåôëù
éðôî ,íäéìò øèåù åäåðî íåéä åúåà ,øñç áéúë .áùé ïåøôòå (é) :àìÅ îÈ óñÆ ëÆ aÀ (áë àë
åìèá ïìåëù .åøéò øòù éàá ìëì :578äìåãâì äìò åì êéøö äéäù íäøáà ìù åúåáéùç
.êì éúúð :íéîãá äúåà äð÷ú àì .éðãà àì (àé) :579äøùì ãñç ìåîâì åàáå ïúëàìîî
ç÷éìå êì òåîùì éì øîåà äúà .éðòîù åì äúà íà êà (âé) :êì äéúúðù åîë àéä éøä
æ"òìá ù"éðåã .éúúð :éðòîùúå éàåìä ,éðòîù åì äúà íà êà ,êëá éùôà éà éðà ,íðçá
àéä äî åðåîë íéáäåà éðù ïéá .êðéáå éðéá (åè) :øáë êì éúúð éàåìäå éìöà àåä ïëåî
øñç .ïøôòì íäøáà ì÷ùéå (æè) :øåá÷ êúî úàå øëîä úà çðä àìà ,íåìëì äáåùç
øîàðù ,ïéøèð÷ íéìåãâ íéì÷ù åðîî ìèðù ,äùò àì èòî åìéôàå äáøä øîàù éôì ,å"éå
ïéøèð÷ ïäù íéìåãâ ïäéì÷ùù íå÷î ùéå ,íå÷î ìëá ì÷ùá íéìá÷úîù ,øçåñì øáåò
.581êìî ãéì èåéãä ãéî àöéù ,åì äúéä äîå÷ú .ïåøôò äãù í÷éå (æé) :580æ"òìá ù"øàéèðö
ìëá (çé) :'åâå äð÷îì íäøáàì õòä ìëå åá øùà äøòîäå äãùä í÷éå ,àø÷î ìù åèåùôå
:åì åäð÷ä íìåë ãîòîáå íìåë áø÷á .åøéò øòù éàá
äéä ïá åì äéäù øçàîå ,ïá àéøèîéâá äìåò ìëá .ìëá íäøáà úà êøá (à) ãë ÷øô
òáùðäù éôì .éëøé úçú :ï÷À
Ç æ ãå÷ð ÷åáã àåäù éôì .åúéá ï÷æ (á) :äùà åàéùäì êéøö
äðåùàø äåöî äúéä äìéîäå ,ïéìéôú åà äøåú øôñ ïåâë äåöî ìù õôç åãéá ìåèéì êéøö
êëéøé úçú øîà àìù äî ì"øå) :582äìèðå åéìò äáéáç äúéäå øòö éãé ìò åì äàáå åì
ãáòä úìéî íãå÷ åì äðåùàø äúéä íäøáà ìùù éôì ,åúìéîá ãáòä òéáùäì ì"äå
÷åñô) äìòîìå ,õøàä éäìàå øîà àìå .éáà úéáî éðç÷ì øùà íéîùä éäìà 'ä (æ) :(ì"÷å
éôá åéúìâøäù õøàä éäìàå íéîùä éäìà àåä åéùëò ,åì øîà .'åâå êÂ
È òéaÄ LÀ àÀ
Ç å øîà (â
éàá åéä àìù ,õøàä éäìà àìå íéîùä éäìà äéä éáà úéáî éðç÷ìùë ìáà ,úåéøáä

 רב ושמואל חד. מערת המכפלה, ומאן דתני מעברין כאשה עוברה:( עי' עירובין )נג ע"א577
 בשלמא למאן דאמר זה על גב זה.אמר שני בתים זה לפנים מזה וחד אמר בית ועלייה על גביו
. שכפולה בזוגות, אלא למאן דאמר שני בתים זה לפנים מזה מאי מכפלה,היינו מכפלה
, רבי יצחק אמר ישב כתיב. ועפרון יושב בתוך בני חת:( עי' בראשית רבה )פרשה נח סי' ז578
. דלא יהא בר נש רב זבין מן בר נש זעיר,אותו היום מינו אותו ארכוסטרטיגוס
 אמר ר' פנחס מלמד שנעלו דלתותיהן, ויען עפרון החתי את אברהם באזני בני חת: עי' שם579
." ובילקוט )רמז קב( גרס "חסד לשרה.והלכו לגמול חסדים לאברהם
 ומנין שהרשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם:( עי' אבות דרבי נתן )פרק שלשה עשר580
 אבל באחרונה כששקל, שכן מצינו בעפרון שאמר לאברהם ארץ ארבע מאות שקל כסף,עושים
.( וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון וגו' )וכ"ה בגמ' ב"מ פז ע"א,לו את הכסף
 א"ר חנינא כל שקלים האמורים בתורה סלעים ובנביאים:(ועי' בראשית רבה )פרשה נח סי' ז
 הה"ד נבהל להון איש רע, ר' יודן אמר חוץ משקלי עפרון שהיו קנטרין,ליטרין בכתובים קנטרין
 זה עפרון שהכניס עין רע בממונו, נבהל להון איש רע עין,(עין ולא ידע כי חסר יבואנו )משלי כח
.של צדיק
 דהות נפילה וקמת דהות דבר אינש זעיר ואיתעבידת, ויקם שדה עפרון:( עי' שם )סי' ח581
.לבר נש רב
, א"ר ברכיה לפי שנתנה להם בצער, שים נא ידך תחת ירכי:( עי' שם )פרשה נט סי' ח582
.לפיכך היא חביבה ואין נשבעין אלא בה
 מתחילה הראשונים היו נשבעין בברית מילה עד שלא נתנה,(ועי' פרקי דרבי אליעזר )פרק לח
. שנאמר שים נא ידך תחת ירכי,התורה
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øåàî .éúãìåî õøàîå :ïøçî .éáà úéáî :583õøàá ìéâø äéä àì åîùå åá íéøéëî íìåò
íäìå åìå éì ìë ïëå .(ã á 'à íéëìî) éìÇ òÈ øaÆ cÄ øLÆ àÂ åîë ,éëøöì .éì øáã øùàå :íéãùë
ùîúùäì íåâøúä êøãù åðåöø) íäìù íåâøúå .ìò ïåùìá íéùøåôî øåáã ìöà íéëåîñä
íäìå åìå éì ïåùì øåáã ìöà ìôåð ïéàù ,ïåäéìò éäåìò éìò (ì"÷å øåáòá íå÷îá ã"îì
éì ïåùì ìôåð äøéîà ìöà ìáà ,ïåäîò äéîò éîò íäìù íåâøúå ,íäéìà åéìà éìà àìà
úåðáî äùà åì ç÷å .'åâå éúòåáùî úé÷ðå (ç) :584íéøúáä ïéá .éì òáùð øùàå :íäìå åìå
éðá ïá á÷òé ìáà øæåç åðéà éðá ,àåä èåòéî ÷ø .'åâå éðá úà ÷ø :585àøîîå ìåëùà øðò
ìæâä éðôî ïéîåîæ ïéàöåé åéäù ,íéìîâ øàùî åéä ïéøÄ kÈ ðÄ .åéðåãà éìîâî (é) :586øåæçì åôåñ
øùà ìë ìò ÷çöéì áúë äðúî øèù .åãéá åéðåãà áåè ìëå :587íéøçà úåãùá åòøé àìù
êøáéå (àé) :úáùåé úåøäð éúù ïéá .íéøäð íøà :588íúá åì çåìùì åöô÷éù éãë ,åì
úìîåâ àäúù åì àéä äéåàø .úçëä äúåà (ãé) :(àé 'éñ è"ðô ø"á) íöéáøä .íéìîâä
äáå :æ"òìá è"ùéáåøôà ,úøøéá úçëåä ïåùìå .íäøáà ìù åúéáá ñðëéì éàãëå íéãñç
éë òãà åì úðâåäå åúçôùîî äéäú íà .ãñç úéùò éë :äá éì òãåä ,äðçú ïåùì .òãà
íéåâä úåðáù éôì .äëøãë àìù .äòãé àì ùéàå :íéìåúá íå÷îî .äìåúá (æè) :ãñç úéùò
äéé÷ð àéäù åæ ìò ãéòä ,øçà íå÷îî ïîöò úåøé÷ôîå ïäéìåúá íå÷î úåøîùî åéä
ïåùì .àð éðéàéîâä :590äúàø÷ì íéîä åìòù äàøù éôì .äúàø÷ì ãáòä õøéå (æé) :589ìëî
ùîùî íà éøä .åìë íà ãò (èé) :äîëù ìòî .äãë ãøúå (çé) :æ"òìá ø"ééîåä äòéîâ
:ï÷åôñ éã åúùùë ïúééúù øîâ àéä åæù ,ïe÷tÀ ñÇ éãÄ ñåì÷ðåà íâøú .åìë íà :øùà ïåùìá
.(à"ò áò æ"ò) éìë ìà éìëî äøòîä ,äðùî ïåùìá ùé äáøäå ,äöéôð ïåùì .øòúå (ë)
âð äéòùé) åÉ LôÇ
À ð úÆånÈ ìÇ äøÁ
È òäÆ øLÆ àÂ ,(ç àî÷ íéìäú) éLÄ ôÇ
À ð øòÇ zÀ ìàÇ äîåã åì ùé àø÷îáå
íéøÄ òÈ eàLÈ åîë ,äéàù ïåùì .äàúùî (àë) :íéìîâä äá íéúåùù äìåìç ïáà .ú÷ùä :(áé
áåø÷ åøáã äàøù ìò ìäáúîå íîåúùî .äàúùî :(íù) äîÈ îÈ LÀ äàÆ MÈ zÄ ,(àé å äéòùé)
ìù å"éúá äîúú ìàå .591åàì íà àéä íäøáà úçôùîî íà òãåé åðéà ìáà ,çéìöäì
å"éú ïéàù ìòôúî ïåùìá úøáãîå ï"éù äãåñé úìçúù äáéú êì ïéàù ,äàúùî
 א"ר פינחס עד שלא, ואשביעך בה' אלהי השמים:( עי' בראשית רבה )פרשה נט סי' ח583
. אלהי הארץ, וכיון שהודעתי אותו לבריותיו. אלהי השמים,הודעתי אותו לבריותיו
. בין הבתרים, ואשר דבר לי, בחרן, ואשר נשבע לי:( עי' שם )סי' י584
. בין הבתרים, ואשר נשבע לי. בחרן, ואשר דבר לי:(ועי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קז
 הזהירו שלא ילך אל בנות ענר אשכל, אשר לא תקח:( עי' בראשית רבה )פרשה נט סי' ח585
.וממרא
. בן בני חוזר, בני אינו חוזר, רק מיעוט, רק את בני לא תשב שמה:( עי' שם )סי' י586
 גמליו של אברהם אבינו היו,' ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וגו:( עי' שם )סי' יא587
. שהיו יוצאים זמומים,ניכרים בכל מקום
 רבי חלבו אמר זו דיאתיקי ]אמנם עי' ב"מ יט ע"א שמשמע, וכל טוב אדוניו בידו: עי' שם588
.[שזה לשון של מתנת שכ"מ וצ"ע
 לא נבעלה אשה ממהול לשמונה תחלה, אמר רבי יוחנן:( עי' בראשית רבה )פרשה ס סי' ה589
 ומפקירות עצמן, לפי שבנותן של עובדי כוכבים משמרות עצמן ממקום ערותן, אר"ל.אלא רבקה
. ואיש לא ידעה ממקום אחר, בתולה ממקום בתולים, אבל זאת.ממקום אחר
 כיון, וזו, כל הנשים יורדות וממלאות מן העין. ותרד העינה ותמלא כדה ותעל: עי' שם590
. מיד עלו,שראו אותה המים
.' ההצליח ה, ממצמץ ומביט בה, ר"י דציפורין אמר, משתאה לה:( עי' שם )סי' ו591
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äéòùé) ììÉ
Å åzLÀ îÄ ,äàù úøæâî äàúùî ïåâë ,ãåñéä ø÷éò ìù úåéúåà éúù ïéá äãéøôî
å äëéî) éøÄ îÀ òÈ úÉåwçË ønÅ zÇ LÄ
À éåÀ ,äîîù úøæâî (æè íù íù) íîÉ
Å åzLÄ
À iåÇ ,ììåù úøæâî (åè èð
íîåùî ïåùì àöåî äúàù íùëå .äàÆ LÈ zÄ úøæâî äàúùî ïàë óà ,øîù úøæâî (æè
íÄéîÇ LÈ enLÉ ,(ë çé áåéà) íéðÄ øÉ çÂ àÇ enLÈ
Ç ð åÉ îÉåé ìòÇ åîë ,úåáùçî ìòáå íìàðå ìäáð íãàá
ìåäá íãàá äééàù ïåùì ùøôú êë ,(æè ã ìàéðã) äãÈ çÂ äòÈ LÈ kÀ íîÉ
Ç åzLÀ àÆ ,(áé á äéîøé)
ãçà íå÷îá ãîåòå ääåù ,éäù àøáâå ,äéäù ïåùì íâøú ñåì÷ðåàå .úåáùçî ìòáå
úìôåð ó"ìà ïéàù ,äéúù ïåùì åðéà éøäù ,éúÅ LÈ íâøúì ïéàå .åëøã 'ä çéìöää úåàøì
åîëå ,(âé ë ìéòì) àeä éçÄ àÈ éìÄ éøÄ îÀ àÄ åîë ,äéìò íîåúùî .äì äàúùî :äéúù ïåùìá
úìÆ bÉ ìË
À bìÇ ò÷Ç aÆ ìàøùé éì÷ùì æîø .ò÷á (áë) :(æ åë ïìäì) åÉ zLÀ àÄ ìÀ íÉå÷nÈ äÇ éLÅ ðÀ àÇ eìàÂ LÄ
À iåÇ
592
áäæ äøùò : úåãîåöî úåçåì éðùì æîø .íéãéîö éðùå :(ïúðåé íåâøú) (åë çì úåîù)
,äìàù äì ïúðù øçàì .úà éî úá øîàéå (âë) :593ïäáù úåøáãä úøùòì æîø .íì÷ùî
.úçà äðéì .ïéìì :åëøã àåä êåøá ùåã÷ä çéìöäù íäøáà ìù åúåëæá çåèá äéäù éôì
ìò åúáéùä .ìàåúá úá (ãë) :594úåðéì äîë ,ïeììÈ (äë ÷åñô) äøîà àéäå .øáã íù ïéìÄ
ïåâë ,àåôñî éåø÷ íéìîâä ìëàî ìë .àåôñî (äë) :595ïåøçà ïåøçà ìòå ïåùàø ïåùàø
.êéøö éúééäù êøã åúåàá ,øùéä êøã ,ïîåæîä êøã .êøãá (æë) :íéøåòùå (äöò à"ð) ïáú
øáãá íéøáãî ç"úôá íéãå÷ðå äáéúä ùàøá íéùîùîä à"äå ã"îìå ú"éá ìë ïëå
úéáì (çë) :øáãî àåä åæéàá øëéðå øøåáî àåäù åà ,øçà íå÷îá øáë øëæðù èåùôä
àìà úãâî úáä ïéàå ,ïúëàìîì åá áùéì úéá ïäì úåéäì äúéä íéùðä êøã .äîà
äæ àåä øéùò øîà ,íæðä úà úåàøë éäéå [àìà] ,õø äî ìòå õø äîì .õøéå (èë) :596äîàì
:íùîùì (ç çé ìéòì) íäé
Æ ìÂ
Å ò ãîÅ òÉ àeäÀå åîë ,ïøîùì .íéìîâä ìò (ì) :ïåîîá åéðéò ïúðå
úà íúåñ äéäù ,íäìù íîæ øéúä .çúôéå (áì) :597íéìéìà úãåáòî .úéáä éúéðô (àì)
(âì) :(è÷ æîø - ãë ÷øô - úéùàøá éðåòîù èå÷ìé) íéøçà úåãùá êøãá åòøé àìù íäéô
.(é èî ïìäì) åÉ ìéLÄ àáÈ
É é ékÄ ãòÇ åîë ,éë ïåùìáå øùà ïåùìá ùîùî íà éøä .éúøáã íà ãò
:íà àåäå éà ãçàäå ,úåðåùì 'ãá ùîùî éë (à"ò è úéðòú ,à"ò â ä"ø) ì"æç åøîàù äæå
úåðáî éðáì äùà ç÷ú àì (æì) :598íäì äàøä äðúî øèù .åì øùà ìë úà åì ïúéå (åì)
 אבן יקרה היה בו והיה משקלה בקע ושני צמידים על, רב הונא בשם רבי יוסף: עי' שם592
. כנגד עשרת הדברות, עשרה זהב משקלם,ידיה כנגד שני לוחות
. שם593
. לינות הרבה, ותאמר בת בתואל אנכי בת מלכה גם מקום ללון. לינה אחת, ללין: עי' שם594
 עשרה דברים בגולם ועשרה בחכם וכו' ואומר על דבר:(' אבות דרבי נתן )פרק מ – נוסח ב595
 ויאמר בת מי את היש בית, שנאמר. זו רבקה בת בתואל,שהוא ראשון ראשון ועל אחרון אחרון
אביך מקום לנו ללין ותאמר אליו בת בתואל אנכי וגו' ותאמר אליו גם תבן גם מספוא ]רב עמנו
.[גם מקום ללון
 א"ר יוחנן אין האשה, ותרץ הנערה ותגד לבית אמה:( עי' בראשית רבה )פרשה ס סי' ז596
 ולמי היה לה. אמר להם שמתה אמה, והכתיב ותגד לאביה, אתיבון ליה.רגילה אלא לבית אמה
. לא לאביה,להגיד
. מטינופת של עבודת כוכבים, ואנכי פניתי הבית: עי' שם597
 גמליו של אברהם אבינו, אמרו. חסידים כך בהמתן היו חסידות:(ועי' אבות דרבי נתן )פרק ח
. שנאמר )בראשית כד( ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים,לא נכנסו לבית שיש בו עבודת כוכבים
 מלמד שלא נכנסו לבית לבן הארמי עד שפנו, ומת"ל ומקום לגמלים. מתרפים,ואנכי פניתי הבית
.כל העבודת כוכבים מפניהם
.588  עי' לעיל הערה598
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êìú àì éìà (èì) :êéøçà úëìì äáàú àìå éáà úéá ìà äìéçú êìú àì íà .éðòðëä
íäøáà åì øîàéù äìéò àåöîì øæçî äéäå øæòéìàì åì äúéä úá ,áéúë éìÇ àÅ .äùàä
÷áãî øåøà ïéàå øåøà äúàå êåøá éðá ,íäøáà åì øîà .åúá åàéùäì åéìà úåðôì
øîà .600õøàä åì äöô÷ù ïàëî ,éúàá íåéäå éúàöé íåéä .íåéä àáàå (áî) :599êåøáá
ìù äùøô éøäù ,íéðá ìù ïúøåúî íå÷îä éðôì úåáà éãáò ìù ïúçéù äôé ,àçà éáø
íâ .äúà íâ (ãî) :601äæéîøá àìà åðúð àì äøåú éôåâ äáøäå äøåúá äìåôë øæòéìà
íøè (äî) :øáã øåøá àø÷îáù äçëåä ìë ïëå .òéãåäå øøéá .çéëåä :åîòù íéùðà úåáøì
ìåëéå ,øáò ïåùìá øáãî àåäù íéîòô äååä ïåùì ìë ïëå .äìëî éðàù íøè .äìëà
ïåùì éøä (ä à áåéà) áåéà øîà éë åîë ãéúò ïåùìá øáãîù íéîòôå éúéìë íøè áåúëì
äéä øîåà éë ,äååä ïåùì íäéðù ùåøéôå ,ãéúò ïåùì éøä (íù) áÉåiàÄ äNÂ
Æ òéÇ äëÈ kÈ ,øáò
àåä éøäù ,øãñä äðù .íùàå ìàùàå (æî) :êë äùåò äéäå 'åâå éðá åàèç éìåà áåéà
ïééãòå äì úúð êàéä åøîàéå åéøáãá åäåùôúé àìù àìà ,ìàù êë øçàå ïúð äìçú
áùåé äéäù èåì úåðáî .ìàîù ìò :602ìàòîùé úåðáî .ïéîé ìò (èî) :àéä éî òãåé êðéà
ìëåð àì :åéáà éðôì áéùäì õô÷å äéä òùø .ìàåúáå ïáì ïòéå (ð) :603íäøáà ìù åìàîùì
,ïåâä øáã úáåùú éãé ìò àìå òø øáã úáåùú éãé ìò àì äæä øáãá ïàîì .êéìà øáã
.äöøà åçúùéå (áð) :êì äðîéæù êéøáã éôì øáãä àöé 'äîù (øëéðù éôì à"ñ) øëéðå
åîò àéáäù ,íéãâî ïåùì .úåðãâîå (âð) :(å 'éñ ñ"ô ø"á) äáåè äøåùá ìò íéãåîù ïàëî
øîàéå (äð) :ãçà äìéì úðéì àø÷îáù äðéì ìë .åðéìéå (ãð) :ìàøùé õøà ìù úåøéô éðéî
äðù .íéîé :604åúéîäå êàìî àáå áëòì äöåø äéä àåä ,äéä ïëéä ìàåúáå .äîàå äéçà
úà ñðøôì ùãç á"é ïîæ äìåúáì ïéðúåð êëù ,(èë äë àø÷éå) åÉ úlÈ àË âÀ äÆéäÀ zÄ íéîÈ
Ä é åîë
íéù÷áîä êøã ïéà ,ùîî íéîé ,øîàú íàå .íéùãç 'é .øåùò åà :íéèéùëúá äîöò
 אתה, א"ל. אתן לו בתי, אולי לא תאבה האשה, אמר:( עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קז599
. ואין ארור מדבק בברוך,ארור ובני ברוך
 ואבא, דעתיה דר' יצחק. בן יומו הוא, ר' יצחק אמר:( עי' בראשית רבה )פרשה נט סי' יא600
. היום יצאתי והיום באתי,היום אל העין
 אחת, זו אחד מארבע קפיצות שקפצה הארץ, וילך חרנה:(ועי' מדרש תנחומא )ויצא פרק ג
 שנאמר ואבא היום אל העין, ואחת לאליעזר,( ויחלק עליהם לילה )בראשית יד,בימי אברהם
.( שנאמר בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה )תהלים ס, ואחת בימי דוד,()שם כד
 מקרית ארבע עד חרן מהלך שבעה עשר יום ובג' שעות בא:(ועי' פרקי דרבי אליעזר )פרק טז
' ר, שנ' ואבא היום אל העין. ואמר היום יצאתי והיום באתי, והיה העבד תמה בלבו,העבד לחרן
אבהו אמ' רצה הב"ה לגמול חסד ליצחק ושלח מלאך לפני אליעזר ונקפצה הדרך עליו ובג' שעות
.בא העבד לחרן
 יפה שיחתן של, א"ר אחא, ויתן תבן ומספוא לגמלים:( עי' בראשית רבה )פרשה ס סי' ח601
 ושרץ. הוא אומרה ושונה, פרשתו של אליעזר שנים וג' דפים,עבדי בתי אבות מתורתן של בנים
. ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקרא,מגופי תורה
 היך. על שמאל זה לוט, על ימין זה ישמעאל, ואפנה על ימין או על שמאל:( עי' שם )סי' ט602
. אם הימין ואשמאילה,מד"א )בראשית יג( אם השמאל ואימינה
. שם603
 ביקש לעכב, ובתואל היכן הוא, ויאמר אחיה ואמה תשב הנערה אתנו:( עי' שם )סי' יב604
 תיישר דרכו של, זה יצחק, צדקת תמים.( הה"ד צדקת תמים תיישר דרכו )משלי יא.וניגף בלילה
 ויושם: ועי' בראשית רבתי פרשת חיי שרה. זה בתואל שניגף בלילה, וברעתו ידחה רשע,אליעזר
 וייסם, כיון שנכנסו לבית הניח הקערה לפניו וסם המות בתוכה שנאמר ויושם.לפניו לאכול
 מיד עמדה ברכת אברהם נכח מלאך והחליף הקערה לפני, סם המות הניחו לפניו לאכול,כתיב
.( )ועי' ילקוט שמעוני תורה רמז קט,בתואל ואכל ומת באותו הלילה
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ïéàù ïàëî .äéô úà äìàùðå (æð) :605äæî äáåøî åðì ïú äöøú àì íàå èòåî øáã ù÷áì
:607íéöåø íëðéà íà óàå éîöòî .êìà øîàúå (çð) :606äúòãî àìà äùàä úà ïéàéùî
)äéøåîä øäá íäøáàì øîàðù äëøá äúåà åìá÷ú êòøæå úà .äááø éôìàì ééä úà (ñ
äùàî àìå êîî òøæä åúåà àäéù ïåöø éäé ,(æé áë ìéòì) 'åâå êÀ òÅ øÇ
À æ úàÆ äaÆ øÀ àÇ äaÈ øÀ äÇ
608
áùåé : äðàùéù åéáà íäøáàì øâä àéáäì êìäù .éàø éçì øàá àåáî (áñ) :úøçà
áLÅ
Æ iåÇ áÆâpÆ äÇ äöÈ øÀ àÇ íäÈ øÈ áÀ àÇ íMÈ îÄ òqÄ
Ç iåÇ (à ë ìéòì) øîàðù ,øàá åúåàì áåø÷ .áâðä õøàá
(âñ) :ãøÆ aÈ ïéáe
Å LãÅ ÷È ïéáÅ äÅpäÄ (ãé æè ìéòì) øîàðù øàáä äéä íùå ,øeL ïéáe
Å LãÅ ÷È ïéaÅ
609
åúåà äúàø .÷çöé úà àøúå (ãñ) : åÉ çéNÄ êÀ tÉ LÄ
À é (à á÷ íéìäú) åîë ,äìôú ïåùì .çåùì
,úðéëøúàå åîåâøúë ,õøàì äîöò äèéîùä .ìôúå :610åéðôî (ääîúå à"ñ) àäåúå øåãä
èÅiåÇ ,éðé
Ä ëÄ øÀ àÇ êÀ cÅ ëÇ àÈð éhÄ äÇ (ãé ÷åñô ìéòì) åîë ,ò÷ø÷ä ãò äòéâä àìå õøàì äîöò äúèä
æì íéìäú) ìèeé
È àìÉ ìtÄ
É é ékÄ åì äîåãå .õøàì äèåî ïåùì ,ïéëøàå (é áë 'á ìàåîù) íÄéîÇ LÈ
øáÅ wÈ zÇ
Ä å åîë ,ìòôúúå ïåùì .ñëúúå (äñ) :ò÷ø÷ä ãò òéâé àì õøàì äèé íà øîåìë ,(ãë
äöô÷ù ,åì åùòðù íéñð åì äìâ .ãáòä øôñéå (åñ) :(çé ã 'à ìåàîù) øáÅ MÈ zÇ
)Ä å (ç äì ïìäì
611
éøäå äìäàä äàáéå .åîà äøù äìäàä (æñ) : åúìôúá ä÷áø åì äðîãæðùå õøàä åì
÷åìã øð äéä úîéé÷ äøùù ïîæ ìëù ,åîà äøù úîâåã úéùòðå øîåìë ,åîà äøù àéä
å÷ñô äúîùîå ,ìäàä ìò øåù÷ ïðòå äñéòá äéåöî äëøáå úáù áøòì úáù áøòî
êåøë úîéé÷ íãà ìù åîàù ïîæ ìë õøà êøã .åîà éøçà :612ø"á åøæç ä÷áø úàáùëå

 605עי' שם :תשב הנערה אתנו ימים ,אלו שבעת ימי אבלו .או עשור ,אלו י"ב חודש שנותנין
לבתולה לפרנס את עצמה.
ועי' כתובות )נז ע"ב( :ויאמר אחיה ואמה תשב הנערה אתנו ימים או עשור ,מאי ימים,
אילימא תרי יומי ,משתעי איניש הכי ,אמרו ליה תרי יומי ,אמר להו לא .אמרו ליה עשרה יומי,
אלא מאי ימים ,שנה .דכתיב ימים תהיה גאולתו.
 606עי' בראשית רבה )פרשה ס סי' יב( :ויאמרו נקרא לנערה .מכאן שאין משיאין את היתומה
אלא על פיה.
 607עי' שם :ותאמר אלך ,הולכת אני על כרחכם שלא בטובתכם.
 608עי' שם )סי' יד( :ויצחק בא מבוא ,אתא ממיתא .ולהיכן הלך ,באר לחי רואי .הלך להביא
את הגר ,אותה שישבה על הבאר ואמרה לחי העולמים ראה בעלבוני.
 609עי' ברכות )כו ע"ב( :יצחק תקן תפלת מנחה ,שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב,
ואין שיחה אלא תפלה ,שנאמר תפלה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחו.
 610עי' בראשית רבה )פרשה ס סי' טו( :ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק .א"ר הונא ,צפת
שידו שטוחה בתפלה .אמרה ,ודאי אדם גדול הוא ,לכך שאלה עליו ,ותפול מעל הגמל ,איתרכינת.
היך מה דאת אמר )תהלים לז( ,כי יפול לא יוטל .ותאמר אל העבד ,ר' חייא אמר ראתה אותו הדור,
ותוהא מפניו.

 611עי' שם :ויספר העבד ליצחק ,אמר רבי אלעזר ,כללה של תורה מרובים מפרטיה .שאלו,
בא לכתוב שנים וג' דפין ,היה כותב .ורבנן אמרי ,דברי שבח גלה לו ,מה שקפצה הארץ לפניו.
 612עי' שם )סי' טז( :ויביאה יצחק האהלה שרה אמו .כל ימים שהיתה שרה קיימת ,היה ענן
קשור על פתח אהלה .כיון שמתה ,פסק אותו ענן .וכיון שבאת רבקה ,חזר אותו ענן .כל ימים
שהיתה שרה קיימת ,היו דלתות פתוחות לרוחה .וכיון שמתה שרה ,פסקה אותה הרוחה .וכיון
שבאת רבקה ,חזרה אותה הרוחה .וכל ימים שהיתה שרה קיימת ,היה ברכה משולחת בעיסה.
וכיון שמתה שרה ,פסקה אותה הברכה .כיון שבאת רבקה ,חזרה .כל ימים שהיתה שרה קיימת,
היה נר דולק מלילי שבת ועד לילי שבת .וכיון שמתה ,פסק אותו הנר .וכיון שבאת רבקה ,חזר.
וכיון שראה אותה שהיא עושה כמעשה אמו ,קוצה חלתה בטהרה וקוצה עיסתה בטהרה ,מיד,
ויביאה יצחק האהלה.
90

חומש רש"י

:613åúùàá íçðúî àåä äúîùîå ,äìöà àåä
äë ÷øô
)àìù äçúô äøù÷ùå ,úøè÷ë äéùòî íéàðù íù ìò äøåè÷ úàø÷ðå ,øâä åæ .äøåè÷ (à
.615úåîåà éùàø íù .íùåèìå íøåùà (â) :614íäøáàî äùøôù íåéî íãàì äâååãæð
íàå .äðçî ïåùì ïÈéøé
À LÄ îÇ ìÀ ùøéôù ,àø÷îä ïåùì ìò åáùéì éì ïéà ñåì÷ðåà ìù íåâøúå
ó"ìà íùàøá ïéàù úåáéú åðì éøä ,úéãåñé äðéàù ó"ìàä éðôî ïë åðéàù øîàú
,(ã ã 'á ìàåîù) íÄéìÈ âÀ øÇ äëÅ ðÀ ïî àåäù (æ æ ñåîò) êÈ
À ðàÂ úîÉ
Ç åç åîë ,íùàøá ó"ìà äôñåúðå
éìòá íä .íùåèìå :(â â úåø) zëÀ ñÈ
Ç å zÀ öÀ çÇ øÀ
È å ïî àåäù (á ã 'á íéëìî) ïîÆ LÈ êeñ
À àÈ åîëå
ìòÇ íéLÄ èË ðÀ äÅpäÀ
Ä å øîåà àåä ïëå ,åÉ ðãÀ tÀ àÇ éìÅ äÃ àá
È ùéà íéòñåðå äðàå äðà íéøæôúîä íéìäà
.'åâå íäøáà ïúéå (ä) :åæá åæ úåôìçúî ï"åðå ã"îì ïëù ,(æè ì 'à ìàåîù) õøÆ àÈ äÈ ìëÈ éÅðtÀ
äëÈ øÈ aÀ äÅéäÆ
À å íäøáàì àåä êåøá ùåã÷ä åì øîàù ,åì ïúð é÷éúééã úëøá äéîçð éáø øîà
616
)(å) : ÷çöéì ïøñî íäøáàå ,äöøúù éî úà êøáì êãéá úåøåñî úåëøáä ,(á áé ìéòì
íéùð .617äøåè÷ àéä øâä àéä úçà ùâìô àìà äúéä àìù ,áéúë øñç .íéùâìéôä
:618ãåãã íéùâìôå íéùðá (à"ò àë) ïéøãäðñá ïðéøîàãë ,äáåúë àìá íéùâìô ,äáåúëá
 613עי' בראשית רבתי חיי שרה :עד שלא נשא אדם אשה ,אהבתו הולכת אחר הוריו .משנשא,
אהבתו הולכת אחר אשתו שנאמר וינחם יצחק אחרי אמו.
 614עי' בראשית רבה )פרשה סא סי' ד( :ושמה קטורה ,רב אמר זו הגר וכו' .ושמה קטורה,
א"ל שמקוטרת מצות ומעשים טובים .א"ל ,והכתיב ולבני הפילגשים אשר לאברהם ,א"ל פלגשם
כתיב ,בעודנו חי ,אותה שישבה על הבאר ואמרה לחי העולמים ראה בעלבוני .א"ר ברכיה ,אע"ג
דאת אמר ותלך ותתע במדבר וגו' ,תאמר שנחשד עליה בריה ,ת"ל ושמה קטורה מן קטר כזה
שהוא חותם גנזכה ומוציאה בחותמת קשורה וחתומה.
ועי' מדרש תנחומא )חיי שרה פיסקא ח( :ר' אומר היא הגר היא קטורה .ולמה נקרא שמה
קטורה ,שהיתה קשורה כנוד ,ורבותינו אומרים אשה אחרת לקח .ומה טעם של רבי שאומר הגר
היא קטורה ,שכתוב ביצחק ויצחק בא מבא באר לחי רואי ,אותה שכתוב בה ותקרא שם ה'
הדובר אליה אתה אל ראי )בראשית טו( .מכאן אתה למד שהיא הגר .דבר אחר למה נקרא שמה
קטורה ,שנאים מעשיה כקטרת.
 615עי' בראשית רבה )פרשה ס"א סי' ה( :רמי בר יחזקאל אמר ,זמרן שהיו מזמרין בעולם ,יקשן
שהן מתקשין בעולם .ורבנן אמרי ,זמרן ,שהיו מזמרין לעבודת כוכבים .יקשן ,שהיו מקשין בתוף
לעבודת כוכבים ,ויקשן ילד את שבא ואת דדן .רבי שמואל בר נחמן אמר ,אע"ג דאינון מתורגמין
אימרין תגרין לופרין ,וראשי אומין ,כולהון ראשי אומות הן.

 616עי' מדרש שוחר טוב )תהלים מזמור א( :ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק .מה נתן לו.
ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן .רבי יהודה אומר ,זו בכורה .ור' נחמיה אמר ,זו ברכה .ורבנן אמרי ,זו
קבורה ודיאתיקי )שטר ירושה( .אמר ר' לוי בשם רבי חמא ,לא ברכו ,אלא מתנות נתן לו .ולמה
לא ברכו .משל למלך שהיה לו פרדס ומסרו לאריס והיה בו כל מיני אילנות כרוכין זה בזה .אחד
של סם חיים ואחד של סם המות .אמר האריס ,אם אני משקה של סם חיים של סם המות יחיה
עמו .ואם אין אני משקהו היאך זה של סם חיים חי .חזר ואמר אותו אריס ,לשנה זו אני משלים
את אריסותי והולך לי ומה דאהנייה למריה דפרדיסא עביד .כך אמר אברהם ,אני איני מברך את
יצחק לפי שעכשיו בני ישמעאל ובני קטורה מתברכים.
 617עי' בראשית רבה )פרשה סא סי' ד( :ושמה קטורה ,רב אמר ,זו הגר .אמר ליה רבי נחמיה
והכתיב ויוסף ,א"ל על פי הדבור נשאה .היך מד"א ויוסף ה' דבר אלי עוד )ישעיה ח( .א"ל,
והכתיב ושמה קטורה ,א"ל שמקוטרת מצות ומעשים טובים .א"ל ,והכתיב ולבני הפילגשים אשר
לאברהם ,א"ל פלגשם כתיב.
 618ז"ל :ויקח דוד עוד פלגשים ונשים בירושלים ,למלויי שמונה עשר .מאי נשים ומאי
פלגשים ,אמר רב יהודה אמר רב ,נשים בכתובה ובקידושין ,פלגשים בלא כתובה ובלא קידושין.
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ìò åì ïúéðù äî ,øçà øáã .619íäì øñî äàîåè íLÅ åðéúåáø åùøéô .úåðúî íäøáà ïúð
äðù úàî (æ) :íäî úåðäéì äöø àìù ,íäì ïúð ìëä åì åðúðù úåðúî øàùå äøù úåãåà
.ìàòîùéå ÷çöé (è) :àèç àìá 'ä ïáë 'ò ïáå ,'ò ïáë '÷ ïá .íéðù ùîçå äðù íéòáùå
øîàðù äáåè äáéù àéäå .åéðôì ÷çöé úà êéìåäå äáåùú ìàòîùé äùòù ïàëî
.621íéìáà éîåçðú åîçð .'åâå êøáéå íäøáà úåî éøçà éäéå (àé) :620(ç ÷åñô) íäøáàá
úà êøáì àøééúð íäøáàì úåëøáä úà àåä êåøá ùåã÷ä øñîù éô ìò óà ,øçà øáã
áèéé øùà úà êøáéå úåëøáä ìòá àáé øîà ,åðîî àöåé åùò úà äôöù éðôî ,÷çöé
:äæ øçà äæ ïúãéì øãñ .íúãìåúì íúåîùá (âé) :622åëøáå àåä êåøá ùåã÷ä àáå ,åéðéòá
),äçéúô ïåùì íéçöåôî íäù ,ïåäéçöôá åîåâøúå .äîåç íäì ïéàù íéëøë .íäéøöçá (æè
,àáà øá àééç éáø øîà .'åâå ìàòîùé ééç éðù äìàå (æé) :(ã çö íéìäú) eðpÀ øÀ
Ç å eçöÀ tÄ åîë
ìàòîùé ìù åéúåðùî .á÷òé ìù åéúåðù íäá ñçééì éãë ,ìàòîùé ìù åéúåðù åðîð äîì
éøäù ,ïáì ìöà àáù íãå÷ åéáàî ùøéôùë äðù ã"é øáò úéáá á÷òé ùîùù åðãîì
åîë ,'åâå ìàòÅ îÈ LÄ
À é ìàÆ åNÈ òÅ êÀ ìÅ
Æ iåÇ (è çë ïìäì) øîàðù ,ìàòîùé úî åéáàî á÷òé ùøéôùë

 619עי' סנהדרין )צא ע"א( :ושוב פעם אחת באו בני ישמעאל ובני קטורה לדון עם ישראל
לפני אלכסנדרוס מוקדון .אמרו לו ,ארץ כנען שלנו ושלכם ,דכתיב ואלה תלדת ישמעאל בן
אברהם ,וכתיב ואלה תולדת יצחק בן אברהם .אמר להן גביהא בן פסיסא לחכמים ,תנו לי רשות
ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדרוס מוקדון .אם ינצחוני ,אמרו הדיוט שבנו נצחתם ,ואם אני
אנצח אותם ,אמרו להם ,תורת משה רבינו נצחתכם .נתנו לו רשות ,הלך ודן עמהן .אמר להם,
מהיכן אתם מביאין ראייה ,אמרו לו ,מן התורה .אמר להן ,אף אני לא אביא ראייה אלא מן
התורה ,שנאמר ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ,ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם
מתנת .אב שנתן אגטין לבניו בחייו ,ושיגר זה מעל זה ,כלום יש לזה על זה כלום .מאי מתנות,
אמר רבי ירמיה בר אבא ,מלמד שמסר להם שם טומאה.
 620עי' בבא בתרא )טז ע"ב( :רבא אמר להו ,דרדקי ,הכי א"ר יוחנן ,ישמעאל עשה תשובה בחיי
אביו ,שנאמר ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו.
ועי' בראשית רבה )פרשה סב סי' ג( :ויקברו אותו יצחק וישמעאל אל מערת המכפלה ,כאן בן
האמה חולק כבוד לבן הגבירה.
ועי' שם )פרשה ל סי' ד( :תקבר בשיבה טובה ,בשרו שישמעאל עושה תשובה.
 621עי' סוטה )יד ע"א( :אמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב אחרי ה' אלהיכם תלכו וכי
אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה ,והלא כבר נאמר כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא ,אלא להלך אחר
מדותיו של הקדוש ברוך הוא .מה הוא מלביש ערומים ,דכתיב ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו
כתנות עור וילבישם ,אף אתה הלבש ערומים ,הקדוש ברוך הוא ביקר חולים ,דכתיב וירא אליו
ה' באלוני ממרא ,אף אתה בקר חולים ,הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים ,דכתיב ויהי אחרי מות
אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו ,אף אתה נחם אבלים ,הקדוש ברוך הוא קבר מתים ,דכתיב
ויקבר אותו בגיא ,אף אתה קבור מתים.
 622בראשית רבה )פרשה סא סי' ו( :ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק רבי יהודה ורבי
נחמיה ורבנן .רבי יהודה אמר ,בכורה ,רבי נחמיה אמר ברכה ,ורבנן אמרי קבורה ודאתיקי .רבי
חמא אמר ,לא ברכות אלא מתנות נתן לו .משל למלך שהיה לו פרדס ,מסרו לאריס ,והיה בו שתי
אילנות כרוכים זה לזה בכרך אחד ,אחד של סם חיים ואחד של סם המות .אמר אותו אריס ,אם
משקה אני זה של סם חיים ,זה של סם המות שותה עמו .ואם איני משקה זה של סם המות ,היך
זה של סם חיים חי .חזר ואמר ,אנא אריס ,עביד אנא אריסותי ,ומאי דאהני למארי דפרדיסא
למיעבד יעביד ליה .כך אמר אברהם ,אם מברך אני את יצחק עכשיו ,בני ישמעאל ובני קטורה
בכלל .ואם אין אני מברך בני ישמעאל ובני קטורה ,היך אני מברך את יצחק .חזר ואמר ,ב"ו אני
אני ,היום כאן ומחר בקבר ,כבר עבידת אנא דידי .מכאן ואילך ,מה שהקב"ה רוצה לעשות
בעולמו ,יעשה .כיון שמת אברהם אבינו ,גלה הקב"ה על יצחק ,וברכו .הדא הוא דכתיב ויהי
אחרי מות אברהם ,ויברך אלהים את יצחק בנו.
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:624íé÷éãöá àìà äòéåâ äøîàð àì .òåâéå :623(à"ò æé äìéâî) úàø÷ð äìâî óåñá ùøåôîù
àåä ïàë .(áé æ íéèôåù) ÷îÆ òÅ aÈ íéìÄ ôÀ ðÉ íãÆ ÷Æ éÅðaÀ ìëÀ
È å ÷ìÅ îÂ
È òåÇ ïÈéãÀ îe
)Ä åîë ,ïëÈ LÈ .ìôð (çé
úî àìù ãò ,(áé æè ìéòì) ïkÉ LÄ
À é åéçÈ àÆ ìëÈ éÅðtÀ ìòÀ
Ç å øîåà àåä ïìäìå äìéôð ïåùì øîåà
:625ìôð íäøáà úîùî ,ïåëùé íäøáà
äøù ééç úùøô úìñç
úåãìåú úùøô
)à"ñ) .÷çöé úà ãéìåä íäøáà :äùøôá íéøåîàä åùòå á÷òé .÷çöé úåãìåú äìàå (èé
éãé ìò (,øçà øáã .÷çöé úà ãéìåä êë øçà íäøáà åîù àåä êåøá ùåã÷ä àø÷ù øçàì
éðöéì åéäù éôì ,÷çöé úà ãéìåä íäøáà øîåì ÷÷æåä íäøáà ïá ÷çöé áåúëä áúëù
àìå íäøáà íò äúäù íéðù äîë éøäù ,äøù äøáòúð êìîéáàî íéøîåà øåãä
íäøáàì äîåã ÷çöé ìù åéðô øúñì÷ øö ,àåä êåøá ùåã÷ä äùò äî ,åðîéä äøáòúð
éøäù ,(äéä) íäøáà ïá ÷çöé ïàë áúëù åäæå .÷çöé úà ãéìåä íäøáà ìëä åãéòäå
øäî íäøáà àáùë éøäù .äðù íéòáøà ïá (ë) :626÷çöé úà ãéìåä íäøáàù ùé úåãò
 623ז"ל :למה נמנו שנותיו של ישמעאל כדי ליחס בהן שנותיו של יעקב ,דכתיב ואלה שני חיי
ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים כמה קשיש ישמעאל מיצחק ,ארביסר שנין ,דכתיב
ואברם בן שמונים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם ,וכתיב ואברהם בן מאת שנה
בהולד לו את יצחק בנו ,וכתיב ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם .בר כמה הוה ישמעאל
כדאתיליד יעקב ,בר שבעים וארבעה .כמה פיישן משניה ,שתין ותלת ,ותניא ,היה יעקב אבינו
בשעה שנתברך מאביו בן ששים ושלש שנה ,ובו בפרק מת ישמעאל .דכתיב וירא עשו כי ברך וגו'
וילך עשו אל ישמעאל ,ויקח את מחלת בת ישמעאל.
 624עי' בבא בתרא )טז ע"ב( :ושעשה ישמעאל תשובה בימיו מנלן ,כי הא דרבינא ורב חמא בר
בוזי הוו יתבי קמיה דרבא וקא מנמנם רבא .א"ל רבינא לרב חמא בר בוזי ,ודאי דאמריתו כל
מיתה שיש בה גויעה זו היא מיתתן של צדיקים ,א"ל אין .והא דור המבול ,א"ל ,אנן גויעה
ואסיפה קאמרינן .והא ישמעאל דכתיב ביה גויעה ואסיפה ,אדהכי איתער בהו רבא ,אמר להו,
דרדקי ,הכי א"ר יוחנן ,ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו ,שנאמר ,ויקברו אותו יצחק וישמעאל
בניו .ודילמא דרך חכמתן קא חשיב להו ,אלא מעתה ויקברו אותו עשו ויעקב בניו ,מאי טעמא
לא חשיב להו דרך חכמתן ,אלא מדאקדמיה ,אדבורי אדבריה ,ומדאדבריה ,שמע מינה תשובה
עבד בימיו.
 625עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז עט( :על פני כל אחיו ישכון ,הכא אמר ישכון ,ולהלן את
אמר על פני כל אחיו נפל ,אלא כל הימים שהיה אברהם אבינו קיים ,ישכון .כיון שמת ,נפל.
 626עי' מדרש תנחומא )תולדות סי' ו( :אברהם הוליד את יצחק ,א"ר יצחק אין לך דור שאין
בו לצנין וכו' וישלח דוד וידבר באביגיל לקחתה לו לאשה ,ולאחר שהביאה פירש דוד ממנה
שלשה חדשים כדי לידע אם היתה מעוברת מן נבל ואם לאו ,לאחר ג' חדשים בא עליה ונתעברה
הימנו ,והיו ליצני הדור מליצים ואומרים מן נבל היא מעוברת .מה עשה הקדוש ברוך הוא ,צוה
המלאך הממונה על יצירת הולד ועל צורתו ואמר לו לך וצר אותו בדמות דוד אביו כדי שיעידו
הכל שדוד הוא אביו ,מנין שכן כתיב )שמואל ב ג( ויהי בכורו אמנון לאחינועם היזרעאלית
ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי מה תלמוד לומר כלאב שהיה כולו אב שכל הרואהו
אומר דוד אביו של זה ,וכן אברהם היה דומה ליצחק ,ולא היו מכירין הבריות בין אב לבן עד
שבקש אברהם ואמר רבש"ע הפרש בין אב לבן ,והפריש ביניהם הזקנה לכך נאמר ואברהם זקן
ולכך כתיב אברהם הוליד את יצחק.
וכן עי' שם )סי' א( :בא וראה כח השלום .שבשעה שנתטלטלה שרה מיד פרעה ליד אבימלך
ונתעברה ביצחק ,היו אומות העולם אומרים הלבן מאה שנה יולד ,אלא היא מעוברת מאבימלך
או מפרעה ,והיתה חשד בלבו של אברהם על אלו הדברים .מה עשה הקב"ה ,אמר למלאך
הממונה על יצירת הוולד ,עשה כל אקונין שלו כדמות אביו ,כדי שיעידו הכל שהוא בנו של
אברהם .מנין ,ממה שקראו בענין אלה תולדות יצחק בן אברהם .ממשמע שהוא אומר יצחק בן
אברהם ,איני יודע שאברהם הוליד את יצחק ,ומה ת"ל אברהם הוליד את יצחק ,שכל הרואה
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,äøù äúî ÷øôá åá éøäù äðù æ"ì ïá äéä ÷çöéå ,ä÷áø äãìåðù øùáúð äéøåîä
úáå ÷çöé ãìåðùë äúéä 'ö úá éë ,äðù æ"ì äøù äúîù äãé÷òä ãò ÷çöé ãìåðùîå
÷øôá åáå ,íéðù æ"ì ÷çöéì éøä ,'åâå äøÈ NÈ éÅiçÇ eéäÄ
÷À iåÇ (à âë ìéòì) øîàðù ,äúîùë æ"ë
627
ïãôî ìàåúá úá : äàùðå íéðù 'â äàéáì äéåàø àäúù ãò äì ïéúîä ,ä÷áø äãìåð
àìà ,íøà ïãôîå ïáì úåçàå ìàåúá úá àéäù áúëð àì ïééãò éëå .ïáì úåçà íøà
:628íäéùòîî äãîì àìå òùø éùðà äîå÷îå òùø úåçàå òùø úá äúéäù ,äçáù ãéâäì
ãîÆ öÆ ïåùì .ïãô åúåà àøå÷ ,äáåö íøàå íéøäð íøà ,åéä íøà éðùù íù ìò .íøà ïãôî
áé òùåä) íøÈ àÂ äãÅ NÀ åîë íøà ïãô ïéøúåô ùéå .ïéøåú ïãô íåâøú (æ àé 'à ìåàîù) ø÷È aÈ
.åì øúòéå :äìôúá øéöôäå äáøä .øúòéå (àë) :ïãô äãùì ïéøå÷ ìàòîùé ïåùìáù ,(âé
øúÂ
Ç òåÇ ïëå ,àåä éåáøå äøöôä ïåùì øúò ïåùì ìë ,éðà øîåàå .åì äúôúðå ñééôúðå øöôúð
,(âé äì íù) íëé
Æ øÅ áÀ cÄ éìÇ òÈ ízÆ øÀ zÇ òÀ äÀ
Ç å ïëå ,ïùòä úéìò úéáøî (àé ç ìà÷æçé) úøÆ èÉ wÀ äÇ ïÇðòÂ
:æ"òìá à"øùéø÷ðà ,àùîì íðäå úåáåøîì úåîåã (å æë éìùî) àÅðåÉ N úÉå÷éLÄ ðÀ úÉåøzÈ òÇ
À ðåÀ ïëå
629
àìå åì .åì øúòéå : úììôúîå åæ úéåæá úãîåò åæå ììôúîå åæ úéåæá ãîåò äæ .åúùà çëðì
(áë) :630äì àìå åì êëéôì ,òùø ïá ÷éãö úìôúì ÷éãö ïá ÷éãö úìôú äîåã ïéàù ,äì
äîì ïë íà áúëå åæ äöéöø àéä äî íúñù ,éðùøã øîåà äæä àø÷îä êëøë ìò .åööøúéå
øáòå íù ìù äøåú éçúô ìò úøáåò äúéäùë ,äöéø ïåùì åäåùøã åðéúåáø .éëðà äæ
,øçà øáã .631úàöì ñëøôî åùò äøæ äãåáò éçúô ìò úøáåò ,úàöì ñëøôîå õø á÷òé

אברהם היה אומר בודאי שאברהם הוליד את יצחק ,ממה שהיה קלסתר פניהם דומין זה לזה.
לכך נאמר אברהם הוליד את יצחק.
 627עי' סדר עולם רבה פרק א :ומן המבול ועד שנולד יצחק שצ"ב שנה ,וזה פרטן ,אלה תולדת
שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול )בראשית יא י( ,ארפכשד ל"ה ,שלח
ל' ,עבר ל"ד ,פלג ל' ,רעו ל"ב ,שרוג ל' ,נחור כ"ט ,תרח ע' ,ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את
יצחק בנו )שם כא ה( ,אבינו יצחק היה כשנעקד על המזבח בן ל"ז שנה ,ויגר אברהם בארץ
פלשתים ימים רבים )שם כא לד( .הימים הללו מרובים על חברון שהיו עשרים וחמש שנה ,והללו
עשרים ושש שנה ,בו בפרק נולדה רבקה .נמצא ,אבינו יצחק נשא את רבקה בת ג' שנה.
 628עי' בראשית רבה )פרשה סג סי' ד( :כשושנה בין החוחים ,ר' יצחק פתר קרייה ברבקה
שנאמר ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן
הארמי וגו' .אם ללמד שהיא מפדן ארם ,מה ת"ל אחות לבן הארמי ,אלא אביה היה רמאי ,אחיה
היה רמאי ואנשי מקומה רמאין ,והצדקת הזאת יצאה מבינותם .למה היא דומה ,כשושנה בין
החוחים.
 629עי' שם )סי' ה( :לנכח אשתו ,מלמד שהיה יצחק שטוח כאן והיא שטוחה כאן .ואומר,
רבש"ע כל בנים שאתה נותן לי יהיו מן הצדקת הזו .אף היא אמרה כן ,כל בנים שאת עתיד ליתן
לי ,יהיו מן הצדיק הזה.
 630עי' יבמות )סד ע"א( :אמר רבי יצחק ,יצחק אבינו עקור היה ,שנאמר ויעתר יצחק לה'
לנכח אשתו ,על אשתו לא נאמר ,אלא לנוכח .מלמד ששניהם עקורים היו .א"ה ,ויעתר לו ,ויעתר
להם מיבעי ליה ,לפי שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע.
 631עי' בראשית רבה )פרשה סג סי' ו( :ויתרוצצו הבנים בקרבה .ר' יוחנן ור"ל .ר"י אמר ,זה רץ
להרוג את זה ,וזה רץ להרוג את זה .ר"ל אמר ,זה מתיר ציוויו של זה ,וזה מתיר ציוויו של זה.
רבי ברכיה בשם רבי לוי ,שלא תאמר משיצא ממעי אמו נזדווג לו ,אלא עד שהוא במעי אמו
זירתיה מתוחה לקבליה .הה"ד )תהלים נח( זורו רשעים מרחם .ויתרוצצו הבנים בקרבה ,בשעה
שהיתה עומדת על בתי כנסיות ובתי מדרשות ,יעקב מפרכס לצאת .הה"ד )ירמיה א( בטרם אצרך
בבטן ידעתיך ,ובשעה שהיתה עוברת על בתי עבודת כוכבים עשו רץ ומפרכס לצאת .הה"ד ,זורו
רשעים מרחם.
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:øåáòä øòö ìåãâ .ïë íà øîàúå :632úåîìåò éðù úìçðá íéáéøîå äæ íò äæ íéööåøúî
à"ñ] íù ìù åùøãî úéáì .ùøãì êìúå :ïåéøä ìò úììôúîå äåàúî .éëðà äæ äîì
íùì ,çéìù éãé ìò .äì 'ä øîàéå (âë) :äôåñá àäú äî äì ãéâéù .'ä úà ùøãì :633[øáòå
åìà ,íéàâ (åîä) åîë ,áéúë íééâ .êðèáá íéåâ éðù :634äì øîà àåäå ùã÷ä çåøá øîàð
úåîéá àìå äîçä úåîéá àì úøæç àìå ïåðö àì íðçìåù ìòî å÷ñô àìù éáøå ñåðéðåèðà
íä íéòîä ïî .åãøôé êéòîî :(á"ò á æ"ò) úåëìî àìà íåàì ïéà .íéîàì éðùå :635íéîùâä
ïëå .ìôåð äæ í÷ äæùë ,äìåãâá ååùé àì .õîàé íàìî :636åîåúì äæå åòùøì äæ ,íéãøôð
ìù äðáøåçî àìà øåö äàìîúð àì ,(á åë ìà÷æçé) äáÈ øÈ çÃ äÈ äàÈ ìÀ nÈ àÄ øîåà àåä
àìù ,(æë çì ïìäì) dzÈ ãÀ ìÄ úòÅ aÀ éäÀ
Ä éåÇ áéúë øîúá ìáà .äéîé åàìîéå (ãë) :637íéìùåøé
éôì àìî (íù) íéîÉ
Ä åàúÀ øîúáå ,øñç .íîåú äðäå :638íúãìé íéùãç 'æì éë äéîé åàìî
êôåù àäéù àåä ïîéñ .éðåîãà (äë) :639òùø ãçàå ÷éãö ãçà ïàë ìáà ,íé÷éãö íäéðùù
:æ"òìá à"ãé÷åìô ,641øòù äàìîä øîö ìù úéìèë øòù àìî .øòù úøãàë åìë :640íéîã

 632עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קי( :ויתרוצצו הבנים בקרבה ,שהיו חולקין בשביל העוה"ז
והעוה"ב .באותה שעה רצה סמאל להרוג יעקב במעי אמו אלא שעמד מיכאל כנגדו באותה שעה
עמד מיכאל ורצה לשרוף לסמאל עד שהושיב הקדוש ברוך הוא בתי דינים ביניהן.
 633עי' בראשית רבה )פרשה סג סי' ו( :ותלך לדרוש את ה' ,וכי בתי כנסיות ובתי מדרשות היו
באותן הימים ,והלא לא הלכה אלא למדרש של שם ועבר ,אלא ללמדך ,שכל מי שהוא מקביל פני
זקן כמקביל פני שכינה.
 634עי' שם )סי' ז( :ויאמר ה' לה רבי יהודה בר רבי סימון ורבי יוחנן בשם רבי אליעזר ב"ר
שמעון ,מעולם לא נזקק הקב"ה להשיח עם אשה אלא עם אותה הצדקת ,ואף היא על ידי עילה.
רבי אבא בר כהנא אומר ,כמה כרכורין כרכר בשביל להשיח עמה ,שנאמר ויאמר לא כי צחקת,
והכתיב ותקרא שם ה' הדובר אליה ,רבי לוי בשם רבי אבא ]חמא[ בר חנינא אמר ,ע"י מלאך ,רבי
אלעזר אמר ,על ידי שם בן נח.
 635עי' ע"ז )יא ע"א( :ויאמר ה' לה שני גוים בבטנך ,אמר רב יהודה אמר רב ,אל תקרי גוים
אלא גיים ,זה אנטונינוס ורבי ,שלא פסקו מעל שולחנם לא חזרת ולא קישות ולא צנון לא בימות
החמה ולא בימות הגשמים.
 636ועי' בתי מדרשות )לקוטי מדרשים מכתב יד ,פרשת וירא( :ושני לאמים ממעיך יפרדו,
שהיה לכל אחד מהם דת ,אחד אוהב ואחד שונא .האוהב נאמר ואוהב את יעקב )מלאכי א ב(,
והשונא נאמר ואת עשו שנאתי )שם(.
 637עי' מגילה )ו ע"א( :קסרי וירושלים ,אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן ,ישבו
שתיהן אל תאמן ,חרבה קסרי וישבה ירושלים ,חרבה ירושלים וישבה קסרי ,תאמן .שנאמר
אמלאה החרבה ,אם מליאה זו חרבה זו .אם מליאה זו חרבה זו .רב נחמן בר יצחק אמר ,מהכא,
ולאום מלאום יאמץ.
 638עי' בראשית רבה )פרשה סג סי' ח( :וימלאו ימיה ללדת ,להלן חסרים וכאן מלאים .להלן
כתיב תאומים פרץ וזרח ,שניהם צדיקים .וכאן תומים ,יעקב צדיק ועשו רשע.
 639עי' שם :להלן כתיב תאומים ,פרץ וזרח ,שניהם צדיקים .וכאן תומים ,יעקב צדיק ועשו
רשע.
640
עי' שם :אדמוני ,אמר רבי אבא בר כהנא ,כאלו שופך דמים .וכיון שראה שמואל את דוד
אדמוני ,דכתיב וישלח ויביאהו והוא אדמוני )שמואל א טז( נתיירא ואמר ,אף זה שופך דמים
כעשו ,אמר לו הקדוש ברוך הוא ,עם יפה עינים ,עשו מדעת עצמו הוא הורג ,אבל זה מדעת
סנהדרין הוא הורג.
 641עי' שם :כלו כאדרת שער ,אמר רבי חנינה כולו ראוי לאדרת .רבנן דרומאי בשם ר'
אלכסנדרי ורחבה בשם ר' אבא בר כהנא אמר ,יצא כולו מפוזר ומפורד כאדרת לזרותו כמוץ
וכקש מאדרא.
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:642äáøä íéðù ïáë åøòùá øîâðå äùòð äéäù éôì ,ïë åì åàø÷ ìëä .åùò åîù åàø÷éå
)åá æçåà äéä ïéãá ,åèåùô éôì åùøåãä äãâà ùøãî éúòîù .'åâå åéçà àöé ïë éøçàå (åë
ïú äøö÷ äéôù úøôåôùî ãîìå àö ,äéðùä ïî åùòå äðåùàø äôéèî øöåð á÷òé ,åáëòì
àöú äðåøçà úñðëðäå äðåøçà àöú äðåùàø úñðëðä ,åæ úçú åæ íéðáà éúù äá
,ïåøçà àöé äðåùàø øöåðù á÷òéå ,ïåùàø àöé äðåøçàá øöåðä åùò àöîð ,äðåùàø
úà ìåèéå äîçø úà øåèôéå ,äøéöéì ïåùàøë äãéìì ïåùàø àäéù åáëòì àá á÷òéå
ãîåò äæù ãò åúåëìî øåîâì ÷éôñî äæ ïéàù ïîéñ .åùò á÷òá :643ïéãä ïî äøåëáä
íëøåëáì ïåúéø÷ íúà øîà à"ñ) àåä êåøá ùåã÷ä .á÷òé åîù àø÷éå :644åðîéä äìèåðå
åì àø÷ åéáà ,øçà øáã .645(á÷òé åîù àø÷éå ã"ää ,íù éøåëá éðáì àø÷à éðà óà íù
äðù â"é úá úéùòðù ãò äàùðùî íéðù 'é .äðù íéùù ïá :á÷òä úæéçà íù ìò á÷òé
àìù ïåéë ,äøùì åéáà äùòù åîë äì ïéúîäå äôö åììä íéðù 'éå ,ïåéøäì äéåàøå
øäá ùã÷úðù éôì àùéì äöø àì äçôùå .äéìò ììôúäå äø÷ò àéäù òãé äøáòúð
åéä àì íéðè÷ åéäù ïîæ ìë .åùò éäéå íéøòðä åìãâéå (æë) :äîéîú äìåò úåéäì äéøåîä
äæ äðù äøùò ùìù éðá åùòðù ïåéë ,íáéè äî íäá ÷ã÷ãî íãà ïéàå íäéùòîá íéøëð
,åéôá åéáà úà úåîøìå ãåöì .ãéö òãé :646äøæ äãåáòì ùøéô äæå úåùøãî éúáì ùøéô
:647úåöîá ÷ã÷ãî àåäù åéáà øåáñë ,ïáúä úàå çìîä úà ïéøùòî êàéä àáà åìàåùå
åáì ,äìà ìëá é÷á åðéà .íú :úåôåòå úåéç åúù÷á äãåöå ìèá íãà åòîùîë .äãù ùéà
:648øáò ìù åìäàå íù ìù åìäà .íéìäà áùé :íú éåø÷ úåîøì óéøç åðéàù éî .åéô ïë
)åäîøîå åúåà ãö äéäù ,åùò ìù åéôá ,åùøãîå .÷çöé ìù åéôá ,åîåâøúë .åéôá (çë
ã äéîøé) àîéúã äîë ,äçéöøá .óéò àåäå :åîåâøúë ,ìåùéá ïåùì .ãæéå (èë) :649åéøáãá
 642עי' בתי מדרשות )חלק א מדרש ילמדנו פרשת תולדות אות נח( :כשנולד עשו וראו אותו
באדרת שער ,לא היו יודעים מה שם יקראו לו ,באו בני אדם וקראו שמו עשו.
 643עי' בראשית רבה )פרשה סג סי' ח( :מטרונא שאלה את רבי יוסי בן חלפתא אמרה ליה,
למה יצא עשו תחלה ,אמר לה טיפה ראשונה של יעקב היתה .אמר לה משל ,אם תניחו שתי
מרגליות בשפופרת אחת ,לא זו שאת נותנה ראשונה יוצאה אחרונה ,כך טיפה ראשונה של יעקב
היתה.
644
עי' פרקי דרבי אליעזר )פרק לא( :יעקב אחז בעקבו של עשו להפילו ,שנאמר ואחרי כן יצא
אחיו וידו אוחזת בעקב עשו .מכאן אתה למד שאין בני עשו נופלים עד שיבא שריד מיעקב
ויקצץ רגליו של בני עשו מהר שעיר .שנאמר כל קביל די חזית .וכתוב אחר אומ' לי נקם ושלם.
ועי' בתי מדרשות )מדרש ילמדנו פרשת תולדות אות נט( :ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת
בעקב עשו .מהו אוחזת ,שאין מלכות יעקב מתחלת עד שתכלה מלכות עשו.
 645עי' מדרש תנחומא )שמות פיסקא ד( :ואלה שמות נאין השמות לישראל את מוצא
שהקב"ה קרא להן שמות וכו' ואף יעקב הקב"ה קרא לו שם שנאמר ויקרא שמו יעקב.
 646עי' בראשית רבה )פרשה סג סי' י( :ויגדלו הנערים ,רבי לוי אמר ,משל להדס ועצבונית
שהיו גדילים זה על גבי זה .וכיון שהגדילו והפריחו ,זה נותן ריחו וזה חוחו .כך כל י"ג שנה
שניהם הולכים לבית הספר ,ושניהם באים מבית הספר .לאחר י"ג שנה ,זה היה הולך לבתי
מדרשות ,וזה היה הולך לבתי עבודת כוכבים.
 647עי' שם :ויהי עשו איש יודע ציד ,צד את הבריות בפיו ,לא גנבת מאן גנב עמך ולא קטלית
מאן קטל עמך .אמר רבי אבהו ,שודני צידני ,צד בבית צד בשדה .בבית ,היך מתקנין מילחא,
בשדה ,היך מתקנין תבנא.
 648עי' שם :איש תם יושב אהלים ,שני אהלים ,בית מדרשו של שם ובית מדרשו של עבר.
 649עי' מדרש תנחומא )תולדות פיסקא ח( :ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ,מהו כי ציד
בפיו ,היה צד את יצחק הצדיק בפיו.
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åðéðùù åîë ,åëåúì äáøä êåôùå éô çúôà .éðèéòìä (ì) :650íéâÄ øÀ äÉ ìÀ éLÄ ôÇ
À ð äôÀ
È éòÈ ékÄ (àì
651
)íéùãò .íãàä íãàä ïî : åúåà ïéèéòìî ìáà ìîâä úà ïéñáåà ïéà (á"ò äð÷ úáù
åæ ïéàå ,äòø úåáøúì àöåé åðá ïá åùò úà äàøé àìù íäøáà úî íåéä åúåàå ,úåîåãà
íéðù 'ä àåä êåøá ùåã÷ä øö÷ êëéôì ,àåä êåøá ùåã÷ä åçéèáäù äáåè äáéù
.ìáàä úà úåøáäì íéùãò á÷òé ìùéáå .652äðù ä"ò÷ äæå äðù ô"÷ éç ÷çöéù ,åéúåðùî
íäì ïéà íéùãò äî ,ãåòå) .íìåòá øæåçä ìâìâ úåìáàäù ,ìâìâì úåîåãù ,íéùãò äîìå
úìçúá ìáàä úà úåøáäì âäðîä êëéôìå ,653øáãì øåñàù ,äô åì ïéà ìáàä êë äô
àë) ïè÷ ãòåîá ïðéøîàãë ,äô åì ïéà ìáà êë ,äô íäì ïéàå íéìåâò íäù íéöéá åìëàî
ìàåù åðéàù ïëù ìëå íãà ìëì íåìù áéùî åðéà íéðåùàøä íéîé äùìù ìë ìáÅ àÈ ,(á"ò
íåéë ,åîåâøúë .íåéë äøëî (àì) :(ïùé é"ùøá 'åëå ìàåù åðéàå áéùî 'æ ãòå 'âî ,äìçúá
,úåøåëáá äãåáòäù éôì .êúøëá :äøåøá äøéëî éì øåëî êë øåøá àåäù íåéë ,ïäìéã
.úåîì êìåä éëðà äðä (áì) :654àåä êåøá ùåã÷äì áéø÷éù éàãë äæ òùø ïéà á÷òé øîà
)ìåèé éåì èáù éë úåøåëáá äãåáòä úò ìë àäé àìù ,äøåëáä àéä úëìåäå úããåðúî
úåúéîå ïéùðåòå úåøäæà äîë åì øîà ,åæ äãåáò ìù äáéè äî åùò øîà (,ãåòå .äúåà
,ùàø éòåøôå ïéé ééåúù äúéîáù ïä åìà (á"ò áë ïéøãäðñ) åðéðùù äúåàë ,äá ïééåìú
åòùø ìò áåúëä ãéòä .åùò æáéå (ãì) :äá éì õôç äî ïë íà äãé ìò úåîì êìåä éðà øîà

עי' בתי מדרשות )מדרש ילמדנו פרשת תולדות אות ס( :ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו,
כשהיה בא עשו מן החוץ היה אביו שאלו היכן היית היום ,ואומר לו בבית המדרש ,לא כך וכך
היא הלכה מכך וכך ,לא כך איסורו ,לא כך התירו ,ואומר לאביו )ולאמו( אבי ,המלח מהו
שתתעשר ,והיה תמה יצחק ואומר ,ראה כמה בני מדקדק במצוות .ומתוך דברים אלו היה צדו
בפיו ואוהבו.
עי' בתי מדרשות )מדרש איוב( :ולפי שעשו גונב דעת אביו ,היה לבנו רוח הקודש בגנבה
כשהיה בא מבית עבר ,אמר לו אביו במה עסקת היום ,אמר לו בתרומות ומעשרות ,אלא אבא
מלח מהו במעשרות ,והיה מרמה לקבל הברכות מאביו .אמר אביו כמה זה מחמיר במצות ,ואין
ציד בפיו אלא הלכות ,שנאמר בפיך ובלבבך לעשותו )דברים ל יד(.
 650עי' בראשית רבה )פרשה סג סי' יב( :שעבר עשו שתי עבירות ,שבא עשו על נערה
המאורסה שנא' כי בשדה מצאה )דברים כב( .והוא עיף ,שהרג את הנפש .היך מה ד"א כי עיפה
נפשי להורגים )ירמיה ד(.
 651עי' שם :ויאמר עשו הלעיטני נא מן האדום .א"ר זעירא ,פער פיו אותו הרשע כגמל ,א"ל,
אנא פתח פומי ,ואת תהא משתדר ואזיל .כהדא דתנינן ,אין אובסין את הגמל ולא דורסין אבל
מלעיטין.
 652עי' שם :ויבא עשו מן השדה ,רבי יודן בשם רבי אייבו ורבי פנחס בשם רבי לוי ורבנן בשם
רבי סימון ,את מוצא אברהם חיה קע"ה שנה ויצחק ק"פ ,אלא אותן ה' שנים שמנע הקב"ה
מחייו ,מפני שעבר עשו שתי עבירות וכו' אמר הקב"ה כך הבטחתי את אברהם ואמרתי לו ,ואתה
תבא אל אבותיך בשלום ,זו היא שיבה טובה .והוא רואה לבן בנו עובד עבודת כוכבים ומגלה
עריות ושופך דמים ,מוטב לו שיפטר בשלום .זה הוא שכתוב )תהלים סג( כי טוב חסדך מחיים.
 653עי' בבא בתרא )טז ע"ב( :אותו היום נפטר אברהם אבינו ,ועשה יעקב אבינו תבשיל של
עדשים לנחם את יצחק אביו .ומ"ש של עדשים ,אמרי במערבא משמיה דרבה בר מרי ,מה עדשה
זו אין לה פה ,אף אבל אין לו פה .דבר אחר ,מה עדשה זו מגולגלת ,אף אבילות מגלגלת ומחזרת
על באי העולם .מאי בינייהו ,איכא בינייהו לנחומי בביעי.
 654עי' בראשית רבה )פרשה סג סי' יג( :ויאמר השבעה לי ,מה ראה אבינו יעקב שנתן נפשו
על הבכורה ,דתנינן עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורים ,משהוקם
המשכן נאסרו הבמות ועבודה בכהנים אמר יהי' רשע זה עומד ומקריב לפיכך נתן נפשו על
הבכורה.
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:655íå÷î ìù åúãåáò äæéáù
,áòøä éîéá åéáà ãøéù åîë íéøöîì úãøì åúòã äéäù .äîéøöî ãøú ìà (á) åë ÷øô
.ìàä (â) :656êì éàãë õøàì äöåç ïéàå äîéîú äìåò äúàù ,äîéøöî ãøú ìà åì øîà
ìëá ïëå .÷çöé ìù åòøæë êòøæ àäé åðáì øîåà íãà .êòøæá åëøáúäå (ã) :äìàä åîë
äìì÷ä ïéðòì óàå .(ë çî ïìäì) 'åâå êÈ îÀ NÀ
Ä é øîà
É ìÅ ìàÅ øÈ NÄ
À é êÀ øÅ áÀ
È é êÈ aÀ ,ïìåëì áà äæå .àø÷îä
ïëå ,úéðåìôë àäú øîåà åàðåù ìì÷îäù ,(æë ä øáãîá) äìÈ àÈ ìÀ äMÈ àÄ äÈ äúÈ éÀ äÀ
È å ,ïë åðéöî
éúéùò íà éðåìôë àäà øîåà òáùðäù ,(åè äñ äéòùé) éøé
Ç çÄ áÀ ìÄ äòeá
È LÀ ìÄ íëÆ îÀ LÄ ízÆ çÇ
À päÀ
Äå
ìò ä÷çøäì úåøæâ .éúøîùî øîùéå :åúåà éúéñðùë .éìå÷á íäøáà òîù (ä) :êëå êë
åáúëð àì åìéàù íéøáã .éúåöî :657úáùì úåáùå úåéøòì úåéðù ïåâë ,äøåúáù úåøäæà
òøä øöéù íéøáã .éúå÷ç :(á"ò æñ àîåé) íéîã úåëéôùå ìæâ ïåâë ,úååèöäì íä ïééåàø
àìà øáãá íòè ïéàù ,æðèòù úùéáìå øéæç úìéëà ïåâë ,íäéìò ïéáéùî íìåòä úåîåàå
äùîì äëìä ,äô ìòáù äøåú àéáäì .éúøåúå :658åéãáò ìò åéúå÷çå êìîä úøéæâ
øîà .åëøà éë (ç) :(âé ë ìéòì) àeä éçÄ àÈ éìÄ éøÄ îÀ àÄ åîë ,åúùà ìò .åúùàì (æ) :659éðéñî
ó÷ùéå :øîùð úåéäì øäæð àìå ,åéùëò ãò äåñðà àìù øçàî âåàãì éì ïéà äúòî
úàáäå :661êìîä äæ ,íòá ãçåéîä .íòä ãçà (é) :660åúèî ùîùî åäàøù .'åâå êìîéáà
 655עי' ב"ב )טז ע"ב( :שט את הבכורה ,דכתיב ויבז עשו את הבכורה.
 656עי' בראשית רבה )פרשה סד סי' ג( :גור בארץ הזאת א"ר הושעיה את עולה תמימה ,מה
עולה אם יצאת חוץ לקלעים היא נפסלת אף את אם יצאת חוץ לארץ נפסלת.
 657עי' יבמות )כא ע"א( :ושמרתם את משמרתי ,עשו משמרת למשמרתי.
 658עי' פסיקתא רבתי )פיסקא יד( :זאת חוקת התורה וגו' .ר' יהושע בשם ר' לוי ארבעה
דברים יצר הרע משיב עליהם ובכולהם כתב בהו חוקה ,ואילו הן ,אשת אחיו וכלאים ושעיר
המשתלח ופרה אדומה ,אשת אחיו מניין ערות אשת אחיך לא תגלה )ויקרא י"ח ט"ז( מת בלא
בנים מותרת לו ,וכתב ביה חוקה ושמרתם את חוקותי וגו' )שם שם( ,כלאים מניין לא תלבש
שעטנז )דברים כ"ב י"א( סדין בציצית מותר ,וכתיב ביה ]חוקה[ את חוקותי תשמרו בהמתך לא
תרביע כלאים וגו' )ויקרא י"ט י"ט( ,שעיר המשתלח מניין והמשלח השעיר לעזאזל יכבס בגדיו
)שם ט"ז כ"ו( הוא עצמו מכפר על אחרים ,וכתיב ביה חוקה והיתה זאת לחוקת עולם וגו' )שם
שם ל"ד( ,פרה אדומה דתנינן תמן כל העסוקים בפרה מתחילה ועד סוף מטמאין בגדים )פרה פ"ד
מ"ד( והיא עצמה מטהרת אחרים ,וכתב ביה חוקה זאת חוקת התורה וגו'.
 659עי' תוספתא קדושין )פרק ה( :תורתי לא נאמר אלא ותורותי ,מלמד שנתגלו לו טעמי
תורה ודקדוקיה.
 660בראשית רבה )פרשה סד סי' ה( :ויהי כי ארכו לו שם הימים ,א"ר יוחנן חלום קשה ונבואה
קשה אבל שוטה אריכות ימים מבטלת ,נבואה קשה מנין שכך היו ישראל אומרים לנביא
)יחזקאל יב( יארכו הימים ואבד כל חזון ,אבל שוטה אריכות ימים מבטלת ,מיצחק דכתיב ויהי כי
ארכו לו שם הימים מיד והנה יצחק מצחק ,רבי חייא בר אבא אמר בשביל שהעלו לך ימים רבים
היית עושה את הדבר הזה לא כך א"ר יוחנן המשמש מטתו ביום הרי זה מגונה ,דאר"י אין
תשמיש המטה אלא בלילה ,שנא' )אסתר ב( בערב היא באה ובבקר היא שבה.
ועי' זוהר )תולדות קמ ע"ב( :ויהי כי ארכו לו שם הימים וגו' את רבקה אשתו דייקא וכו' וכי
ס"ד דיצחק הוה משמש ערסיה ביממא דהא תנינן ישראל קדישין אינון ולא משמשי ערסייהו
ביממא ויצחק דהוה קדיש הוה משמש ערסיה ביממא אלא ודאי אבימלך חכים הוה ואיהו
אסתכל באצטגנינותא דיליה דאיהו חלון כתיב הכא בעד החלון וכתיב התם )שופטים ה'( בעד
החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא מה להלן באצטגנינותא אוף ה"נ באצטגנינותא וחמא דלא הוה
כמה דהוה אמר יצחק אלא ודאי איהו מצחק ואיהי אתתיה.
תרגום" :ויהי כי ארכו לו שם הימים" וגו'" ,את רבקה אשתו" ,דוקא ,וכו' וכי

תעלה על דעתך שיצחק היה משמש מטתו ביום ,שהרי שנינו ,ישראל הם קדושים
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äáåùç äðéàù éô ìò óà .àåää õøàá (áé) :íùà åðéìò úàáä øáë áëù íà .íùà åðéìò
äúéäù ,äð÷úë äðéàù éô ìò óà .àåää äðùá :íéåâä äòáù õøàë äîöò ìàøùé õøàë
äù÷ äðùäå äù÷ õøàäù øîåì ,äîì íäéðù .àéää äðùá àéää õøàá :ïåáòø úðù
äîî äàî úçà ìò äúùòå úåùòì äéåàø äîë äåãîàù .íéøòù äàî :(å 'éñ ã"ñô ø"á)
ìáæ íéøîåà åéäù .ãàî ìãâ éë (âé) :662äéä úåøùòîì äæ ãîåà ,åøîà åðéúåáøå .äåãîàù
ïåùìá ,äáø äìåòô .äáø äãáòå (ãé) :663êìîéáà ìù åáäæå åôñë àìå ÷çöé ìù åéúåãøô
íåîúñ (åè) :äáø äìåòô òîùî äcÈ áÂ
Ë ò ,úçà äãåáò òîùî äãåáò .à"ðéøáåà æ"òì
664
éàúùìô ïåðåîè . åðéìò úåàáä úåñééâä éðôî åðì íä äì÷ú åøîàù éðôî .íéúùìô
÷åçø .øøâ ìçðá (æé) :(à"ò áî íéçñô) áìä úà íèîèî ãåîìúä ïåùìáå ,äîéúñ ïåùì
,íåîúñ íéúùìôå ,åéáà íäøáà éîéá åøôç øùà úåøàáä .øôçéå áùéå (çé) :øéòä ïî
äéìò åîò å÷ùòúð .åîò å÷ùòúä éë :øåòøò .÷ùò (ë) :ïøôçå øæç øøâî ÷çöé òñðù íãå÷å
:àòøàá ùåôéðå åîåâøúë .õøàá åðéøôå (áë) :è"ðîéùåð .äðèù (àë) :øåòøòå äáéøîá
'î ,åäòøî ïéøúåô ùéå .665åéáäåàî úòéñ ,éäåîçøî úòéñå åîåâøúë .åäòøî úæçàå (åë)
úæçàå úáéú äéäúù éãë ,(àé ãé íéèôåù) ïåùîùã íéòÄ øÅ îÅ íéLÄ ìÉ LÀ åîë ,äáéúä ãåñéî
åéáäåà úòéñ ìë ïë íàù ,åéáäåà úòéñ ïë úåëìîä ìò øáãì õøà êøã ïéà ìáà .ä÷åáã
ìàå .ïåùàøä ïåùìë åøúåôì ùé ïëì ,íéáäåà ìù úçà äòéñ àìà åì äéä àìå åîò êéìåä
úøÀ
È æòÆ àø÷îá äúîâåã ùé ,äëåîñ äáéú äðéàù éô ìò óàå ,úæçà ìù å"éú ìò äîúú
ïéæçàðù äãåâàå äöéá÷ ïåùì .úæçà :(àë àð äéòùé) ïéÄ iÈîÄ àìÀ
É å úøÇ ëË Le
À ,(âé ñ íéìäú) øvÈ îÄ
666
øùà äìàä .'åâå åðéúåðéá äìà àð éäú : êá åðéàø êéáàá åàø .åðéàø åàø (çë) :ãçé
eðîÈ òÄ îÅ êÀ ìÅ åðøîàùë .êåðòâð àì (èë) :êðéáå åðéðéá äúò íâ éäú êéáà éîéî åðéúåðéá
(ãì) :úéøáä íù ìò .äòáù (âì) :ïë åîë åðì äùò (äúò à"ñ) äúà íâ .äúà :(æè ÷åñô)

 אלא ודאי, ויצחק שהיה קדוש היה משמש מטתו ביום,ולא משמשים מטתם ביום
 כתוב כאן "בעד. והוא הסתכל באיצטגנינותו שהוא חלון,שאבימלך היה חכם
 מה להלן באיצטגנינות," וכתוב שם "בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא,"החלון
 אלא ודאי הוא, וראה שלא היה כמו שיצחק היה אומר.אף כאן באיצטגנינות
. והיא אשתו,מצחק
 כמה דתימא כמעט שכב אחד, אין יחיד אלא לשון גדולה:(עי' במדבר רבה )פרשה ג סי' ו
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.העם
 וכו' באומות כיוצא בהן וכן באבימלך, כ"מ שנא' אחד גדול הוא:(וכן עי' שם )פרשה י סי' ה
.הוא אומר )בראשית כב( כמעט שכב אחד העם לפי שהיה מלך
 מאה כורים מאה, וימצא בשנה ההוא מאה שערים:( עי' בראשית רבה )פרשה סד סי' ו662
 והלא אין. כמה שהאמידוה, מלמד שהאמידו אותה ועשת מאה.שערים מאה מנינים מאה שערים
. מפני המעשרות, מפני מה מדד אותה,הברכה שורה על דבר שהוא במשקל ובמדה ובמנין
 א"ר חנין עד שהיו אומרים זבל פרדותיו של, ויגדל האיש וילך הלוך וגדל:( עי' שם )סי' ז663
.יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך
 משמת. היה בארות נובעות מים, כל זמן שהיה אברהם קיים:( עי' תוספתא סוטה )פ"י ה"ב664
 אינם אלא, הואיל ואין נובעות מים, אמרו,' מה הוא אומר )שם( וכל הבארות אשר חפרו וגו,אברהם
 שנאמר )שם( וישב יצחק. בא יצחק והיו בארות נובעות מים. עמדו וסתמו.תקלה לנו מפני גייסות
.'ויחפור את בארות המים וגו' ויחפרו עבדי וגו

 ואחוזת מרעהו רבי יהודה אמר אחוזת מרעהו היה:( עי' בראשית רבה )פרשה סד סי' ט665
. רבי נחמיה אמר סיעת מרחמוהי.שמו
. ראינו מעשיך ומעשה אבותיך, ויאמרו ראה ראינו:( עי' שם )סי' י666
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.øòÈ
Ç iîÄ øéÄæçÂ äÈpîÆ ñÀ øÀ ëÀ
Ç é (ãé ô íéìäú) øîàðù ,øéæçì ìùîð äéä åùò .äðù íéòáøà ïá
íéñîåçå íéìæåâ åìà êë ,øåäè éðàù åàø øîåì åéôìè èùåô áëåù àåäùë äæä øéæçä
,íúåà äðòîå ïäéìòá ãé úçúî íéùð ãö åùò äéä äðù 'î ìë .íéøùë íîöò íéàøîå
ïåùì .çåø úøåî (äì) :667ïë éðà óà äùà àùð äðù 'î ïá àáà ,øîà 'î ïá äéäùë
÷çöéì :ïåáöòìå ñéòëäì åéä ïäéùòî ìë ,(ãë è íéøáã) íúéÄ
Æ éäÁ íéøÄ îÀ îÇ åîë ,çåø úàøîä
668
: äøæ äãåáò úåãáåò åéäù .ä÷áøìå
,øçà øáã .669(äøæ äãåáòì úåøéè÷îå úåðùòî åéäù) åìà ìù ïðùòá .ïéäëúå (à) æë ÷øô
åàøå íéîùä åçúôð äòù äúåàá ,åèçùì äöåø åéáà äéäå çáæîä éáâ ìò ã÷òðùë
,øçà øáã .670åéðéò åäë êëéôì ,åéðéò ìò åìôðå íäéúåòîã åãøéå íéëåá åéäå úøùä éëàìî
íà ,äçø÷ ïá òùåäé éáø øîà .éúåî íåé éúòãé àì (á) :671úåëøáä úà á÷òé ìåèéù éãë
éë) â"ë÷ ïá äéä ÷çöéå ,ïë øçàì ùîçå ïäéðôì íéðù ùîç âàãé åéúåáà ÷øôì íãà òéâî
àéäå òéâî éðà éîà ÷øôì àîù ,øîà ,(øãñä óåñ é"ùøá ÷åã êøáúðùë â"ñ ïá á÷òé
àîù ,éúåî íåé éúòãé àì êëéôì ,ä÷øôì êåîñ íéðù ùîç ïá éðéøäå æ"ë÷ úá äúî
(à"ò çë äöéá) åðéðùù äúåàë ,äæçùä ïåùì .àð àù (â) :672àáà ÷øôì àîù éîà ÷øôì
 667עי' שם )פרשה סה סי' א( :ויהי בן ארבעים שנה הה"ד יכרסמנה חזיר מיער )תהלים פ( .ר'
פנחס בשם רבי סימון ,מכל הנביאים לא פירסמוה אלא שנים ,משה ואסף .משה אמר )דברים יד(
ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא .אסף אמר יכרסמנה חזיר מיער .למה הוא מושלה בחזיר ,אלא
מה חזיר הזה ,בשעה שהוא רובץ הוא מפשיט את טלפיו כלומר שאני טהור ,כך מלכות הזאת
הרשעה גוזלת וחומסת נראת כאלו מצעת את הבימה .כך עשו ,כל ארבעים שנה צד נשי אנשים
ומענה אותם ,וכיון שהגיע לארבעים שנה דימה עצמו לאביו .אמר ,מה אבא נשא אשה בן
ארבעים שנה ,אף אני נושא אשה בן ארבעים שנה.
 668עי' פרקי דרבי אליעזר )פרק מח( :רבון העולמים ,אל תשכח חטאת עשו שעשה לאביו
שלקח נשים נכריות מזבחות ומקטרות לע"ז למרר שני חיי אבותיו .שנ' ותהיין מורת רוח ליצחק
ולרבקה ,זכור חטאתו על בניו ועל בני בניו עד סוף כל הדורות .וכן עי' תרגום יונתן.
 669עי' מדרש תנחומא )תולדות פיסקא ח( :ותכהין עיניו ,מה כתיב למעלה ,ותהיין מורת רוח
ליצחק ,ואח"כ ותכהין עיניו .מפני הכעס שהיה מכעיסו ,לפי שהשכינה היתה שרויה בביתו של
יצחק ,עמד עשו ונטל מבנות כנען ,והיו נשיו מעשנות ומקטרות לעבודה זרה שלהם ונסתלקה
הימנו שכינה מיצחק ,והיה רואה יצחק ומיצר .אמר הקב"ה ,הריני מכהה את עיניו שלא יראה
ויוסיף צער .לפיכך ותכהין עיניו.
 670עי' בראשית רבה )פרשה סה סי' י(] :עוצם עיניו[ מראות ,מכח אותה ראיה .שבשעה
שעקד אברהם אבינו את בנו על גבי המזבח ,בכו מלאכי השרת .הה"ד הן אראלם צעקו חוצה וגו'
)ישעיה לג( ,ונשרו דמעות מעיניהם לתוך עיניו ,והיו רשומות בתוך עיניו .וכיון שהזקין ,כהו
עיניו .הה"ד ויהי כי זקן יצחק וגו' .ד"א מראות ,מכח אותה הראיה .שבשעה שעקד אברהם אבינו
את יצחק בנו על גבי המזבח ,תלה עיניו במרום והביט בשכינה .מושלים אותו משל למה הדבר
דומה ,למלך שהיה מטייל בפתח פלטין שלו ,ותלה עיניו וראה בנו של אוהבו מציץ עליו בעד
החלון .אמר ,אם הורגו אני עכשיו ,מכריע אני את אוהבי .אלא גוזרני שיסתמו חלונותיו .כך,
בשעה שהעקיד אברהם אבינו את בנו על גבי המזבח ,תלה עיניו והביט בשכינה .אמר הקב"ה
,אם הורגו אני עכשיו אני מכריע את אברהם אוהבי אלא גוזר אני שיכהו עיניו וכיון שהזקין כהו
עיניו ויהי כי זקן יצחק וגו'.
 671עי' מדרש תנחומא )תולדות פיסקא ח( :למה כהו עיניו ,לפי שהיה צפוי לפני הקב"ה
שיצחק יברך לעשו .אמר הקב"ה ,יכהו עיניו ויבא יעקב ויטול את הברכות ,ולא יהא יודע יצחק
למי הוא מברך.
 672עי' בראשית רבה )פרשה סה סי' יב( :א"ר יהושע בן קרחה ,הגיע אדם לפרק אבותיו קודם
לה' שנים ולאחר חמש שנים ,ידאג מן המיתה .שכן יצחק אמר ,אם לשניו של אבא אני מגיע ,עד
עכשיו מתבקש לי אם לשנים של אמי אני מגיע.
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àìù ,äôé èåçùå êðéëñ ããç .äúøáç éáâ ìò äàéùî ìáà ïéëñä úà ïéæéçùî ïéà
(ä) :674ìæâä ïî àìå ø÷ôää ïî .éì äãåöå :äúåìúì êøãù êáøç .êéìú :673äìáð éðìéëàú
,åúåùøá .'ä éðôì (æ) :675ìæâä ïî àéáé ãéö àöîé àì íà ,àéáäì åäî .àéáäì ãéö ãåöì
ìåèéì äúáåúëá ÷çöé äì áúë êëù ,ìæâ íðéàå íä éìùî .éì ç÷å (è) :éãé ìò íéëñéù
àìà ,÷çöé ìù åìëàî äéä íéæò ééãâ éðù éëå .íéæò ééãâ éðù :676íåé ìëá íéæò ééãâ éðù
:(677àì ÷øô) øæòéìà éáøã é÷øôá .íéîòèî äùò ãçàäå åçñôì áéø÷ä ãçàä ,äéä çñô
åîë .éðùîé (áé) :øòù ìòá .øòÄ NÈ ùéà (àé) :éáöä íòèë éãâä íòè éë .áäà øùàë
,øçà øáã .àúéëã åîåâøúë ,úåé÷ðä .úãîçä (åè) :(èë çë íéøáã) íÄéøÃ
Ç ävÈ aÇ LMÅ îÇ îÀ
678
ìöà ãé÷ôî àåäå åì åéä íéùð äîë àìäå .úéáá äúà øùà : ãåøîð ïî ïúåà ãîçù
åùòå ,êì àéáîä éëðà .êøëá åùò éëðà (èé) :679ïãùåçå ïäéùòîá é÷á äéäù àìà ,åîà
êëì ,ïçìùä ìò áñéî ïåùì .äáù :éìà úøáã øùàë íéøáã äîë .éúéùò :680êøåëá àåä
íéîù íù úåéäì åùò êøã ïéà ,åáìá ÷çöé øîà .êùîàå àð äùâ (àë) :øçúñà íâøåúî
ïåùìá øáãîù .á÷òé ìå÷ (áë) :681(ë ÷åñô) êé
È äÆ ìÉ à
Á 'ä äøÈ ÷À äÄ ékÄ øîà äæå ,åéôá øåâù
682
: (àì ÷åñô ïìäì) éáÄ àÈ í÷È
Ë é øáã àéøåèð÷ ïåùìá åùò ìáà ,(èé ÷åñô) àÈð íe÷ íéðåðçú
)øúåé òø çéø ïéà àìäå .'åâå çøéå (æë) :683éðà àìà ,åùò éðà øîà àì .éðà øîàéå (ãë

 673עי' שם )סי' יג( :ועתה שא נא כליך ,שחוז מאני זינך ,שלא תאכילני נבילות וטריפות .סב
מאני זינך ,שלא תאכילני גזילות וחמסים.
 674עי' הערה קודמת.
 675עי' שם :וילך עשו השדה לצוד ציד להביא .אם מצא הרי מוטב ,ואם לאו ,להביא מן
הגזילות ומן החמסין.
 676עי' שם )סי' יד( :וקח לי משם שני גדיי עזים טובים ,א"ר לוי ,אם מצאת ,הרי מוטב ,ואם
לאו הבא לי מפרפורנין שלי .שכך כתב לה ,שהוא מעלה לה שני גדיים בכל יום.
 677ז"ל :וכי שני גדיי עזים היה מאכלו של יצחק ,אלא להקריב אחד קרבן פסחים ,ואחד עשה
מטעמים.
 678עי' בראשית רבה )פרשה סה סי' טז( :ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות ,מה
שחמד מנמרוד והרגו ונטלן .הה"ד חמד רשע מצוד רעים )משלי יב(.
 679עי' שם :אשר אתה בבית כמה נשים היו לו ואת אמרת אשר אתה בבית ,אלא דהוה ידע
מאי עובדיהון ,א"ר אבא בר כהנא ,עובדא הוה בהדא סיעא דפריצין בהדה כפר חטיאה דהוון.
 680עי' שם )סי' יח( :אנכי עשו בכורך ,א"ר לוי ,אנכי עתיד לקבל עשרת הדברות ,אבל עשו
בכורך.
ועי' זהר וישלח קסז ע"ב :אנכי עשו בכורך ,וכי יאות הוא לצדיקא כיעקב למחלף שמיה
בשמא דמסאבא ,אלא אנכי פסקא טעמא ,ואמר אנכי מאן דאנא ,אבל עשו בכורך.
 681עי' בראשית רבה )פרשה סה סי' יט( :בשעה שאמר כי הקרה ה' אלהיך לפני ,אמר יצחק,
יודע אני שאין עשו מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא ,זה מזכיר ,אין זה עשו אלא יעקב.
 682עי' מדרש תנחומא )תולדות פיסקא יא( :כיון שנכנס הרשע התחיל קורא לאביו בזדון
יקום אבי ויאכל מציד בנו ,והכתוב אומר עליו )שם יח( ,בבא רשע בוא גם בוז .יקום אבי ,היה
גוזר עליו ,אבל יעקב לא אמר כן ,אלא נא ,בלשון בקשה ,קום נא ,שבה ,ואכלה .שלשתן לשון
בקשה לשון שפלות וענותנות .ואותו רשע אמר יקום אבי ויאכל .אמר ליה הקב"ה ליעקב ,אתה
אמרת קום נא ,הרי בן בנך משה יאמר לי קומה ה' ויפוצו )במדבר י( .אתה אמרת שבה ,בן בנך
יאמר )שם( שובה ה' רבבות וגו' .אבל עשו שאמר יקום אבי בו בלשון אני מעורר עליו מדת הדין.
שנאמר )תהלים סח( יקום אלהים יפוצו אויביו ,יקום אבי.
 683עי' במדבר רבה )פרשה י סי' ו( :אתה זה בני עשו ויאמר אני ,איני עשו אלא יעקב או
אשה.
101

חומש רש"י

åá ïúðù .'ä åëøá øùà äãù çéøë :684ïãò ïâ çéø åîò äñðëðù ãîìî àìà ,íéæòä óèùî
øåæçéå ïúé .êì ïúéå (çë) :(á"ò èë úéðòú) ì"æø åùøã êë ,íéçåôú äãù åäæå ,áåè çéø
çéøë àåä êåøá ùåã÷ä åì ïúðù éðá çéø äàø ,ïåùàøä ïéðòì áñåî åèåùô éôìå .685ïúéå
äáøäì ùé äãâà ùøãîå .åòîùîë .íéîùä ìèî :'åâå íéîùä ìèî êì ïúé ãåòå ,'åâå äãù
åùòì ìáà .êì ïúé àì åàì íàå ,êì ïúé êì éåàø íà ïéãá íéäìàä åäî .íéäìàä] .íéðô
ãîì åðîîå .êì ïúé òùø ïéá ÷éãö ïéá ,(èì ÷åñô ïìäì) êÈ áÆ LÉ
È åî äÆéäÄ
À é õøÆ àÈ äÈ éÅpîÇ LÀ îÄ ,øîà
àì ïéãä úà åéìò ÷éãöîå äðåîà ìòá àåäù ìàøùé ,åúìôú øãéñ úéáä äùòùë äîìù
,(èì ç 'à íéëìî) åÉ ááÈ ìÀ úàÆ òãÇ zÅ øLÆ àÂ åéëÈ øÈ cÀ ìëÈ kÀ LéàÄ ìÈ zÈ úÈ
Ç ðåÀ êëéôì ,øâú êéìò àø÷é
àøÈ ÷Ä
À é øLÆ àÂ ìëÉ kÀ úé
È NÄ òÀ
È å 'åâå íéîÇ MÈ äÂ òîÇ LÀ zÄ äzÈ àÇ øîà êëéôì ,äðîà øñåçî éøëð ìáà
686
:[ øâú êéìò àø÷é àìù éãë åì ïú éåàø åðéàù ïéá éåàø ïéá ,(âî ÷åñô íù) éøÄ ëÈ
À ðäÇ êé
È ìÆ àÅ
äîëî íéðá åì åéäù éôì ,(ç èî ïìäì) êé
)È áÄ àÈ éÅðaÀ äãåäéì øîà á÷òéå .êîà éðá (èë
687
.êåøá êéëøáîå øåøà êéøøà : êîà éðá øîà úçà äùà àìà àùð àìù ïàëå ,úåäîà
íúìçú íé÷éãöä ,(è ãë øáãîá) øeøàÈ êé
È øÆ øÀ àÀ
É å êeø
À aÈ êéëÂ
Æ øáÈ îÀ øîåà àåä íòìááå
úìì÷ íéã÷ä ÷çöé êëéôì ,íäéëøáîì íéîãå÷ íäéøòöîå íäéøøåàå äåìù ïôåñå íéøåñé
íéã÷ä íòìá êëéôì ,ïéøåñé ïôåñå äåìù ïúìçú íéòùøäå ,íéëøáî úëøáì íéøøåà
,äÈåúe
À åîåâøúë .ãøçéå (âì) :(àé àîåçðú) àá äæå àöåé äæ .àöé àöé (ì) :688äìì÷ì äëøá
íò ùîùî åîöòì ïåùì .àåôà éî :689åéúçúî äçåúô íðäéâ äàø ,åùøãîå .äéîú ïåùì
 684עי' בראשית רבה )פרשה סה סי' כב( :ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ,א"ר יוחנן אין לך
דבר שריחו קשה מן השטף הזה של עזים ,ואת אמרת וירח את ריח בגדיו ויברכהו ,אלא בשעה
שנכנס אבינו יעקב אצל אביו ,נכנסה עמו גן עדן .הדא הוא דא"ל ראה ריח בני כריח שדה.
ובשעה שנכנס עשו אצל אביו ,נכנסה עמו גיהנם .המד"א בא זדון ויבא קלון )משלי כ(.
 685עי' שם )פרשה סו סי' ג( :ויתן לך ,יתן ויחזור ויתן לך .יתן לך ברכות ,ויתן לך כיבושיהון.
יתן לך שלך ,ויתן לך של אביך .יתן לך שלך ,ויתן לך של אחיך .רבי אחא אמר ,יתן לך ויתן לך,
אלהותא אימתי ,לכשתצטרך לה.
 686עי' אגדת בראשית )פרק מג( :ויתן לך האלהים )בראשית כז כח( בדין אם יש לך מעשים
נותן לך ,ואם לאו אינו נותן לך .אבל בעשו לא אמר לו ויתן לך ,אלא הנה משמני הארץ וגו' )שם
שם לט( ,לא הזכיר ]שמו של[ הקדוש ברוך הוא ,אלא הנה משמני הארץ .אבל ליעקב ויתן לך
האלהים מטל השמים .משל לסוחר שמכרו לו כלים שני בני אדם ,אחד מכרו לו כלים בעשרה
זהובים ,ואחד במאתי' זהובים .הלכו עמו ליטול הימנו .מיד נתן לאותו עשרה זהובים ,והלך לו.
והשני היה משהה .אמר לו ,לאותו נתת ,מיד ואני יושב ממתין .אמר לו אותו ,הי' לו ליטול
קימעה בעשר' זהובים ,והיה בידי ,ונתתי לו .אבל אתה מאתים יש לך ליטול ,ואני עומד מן
השלחן שתטול .כך לעשו נתן מיד ,הנה משמני הארץ וגו' .למה ,שאין לו אלא העולם הזה .אבל
ליעקב ,מה רב טובך אשר צפנת ליראיך )תהלים לא כ(.
 687עי' בראשית רבה )פרשה סו סי' ד( :וישתחוו לך בני אמך ,הכא את אמר וישתחוו לך בני
אמך ,ולהלן את אמר וישתחוו לך בני אביך )בראשית מט( ,אלא יעקב ,ע"י שנטל ד' נשים לאה
ורחל זלפה ובלהה ,הוא אומר בני אביך .יצחק נטל רבקה ,אמר בני אמך.
 688עי' שם :אורריך ארור וגו' ,ולהלן אומר מברכיך ברוך ואורריך ארור ,אלא בלעם ,ע"י שהיה
שונא ,פתח בברכה וסיים בקללה .ויצחק ,שהיה אוהב ,פתח בקללה וסיים בברכה .רבי יצחק בר
רבי חייא אמר ,הרשעים ,ע"י שתחלתן שלוה וסופן יסורין ,פותחין בברכה וחותמין בקללה,
מברכיך ברוך ואורריך ארור .הצדיקים ,ע"י שתחלתן יסורין וסופן שלוה ,הם פותחין בקללה
וחותמין בברכה ,אורריך ארור ומברכיך ברוך.
 689עי' מדרש תנחומא )וזאת הברכה סי' א( :ויחרד יצחק .למה ויחרד ,אמר רבי אלעזר בן
פדת ,שראה גיהנם פתוח לפניו.
ועי' בראשית רבה )פרשה סז פסקה ב( :א"ר יוחנן ,מי שיש לו שני בנים ,אחד יוצא ואחד
נכנס ,חריד ,אתמהא .אלא בשעה שנכנס עשו אצל אביו ,נכנסה עמו גיהנם.
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ìëî .ìëî ìëàå :ãéö ãöä àåä äôéàå àåä éî ,äô äéà àåôéà ,øçà øáã .íéøáã äîë
á÷òé äîéøù éìåìéà øîàú àìù .äéäé êåøá íâ :690åá éúîòè íåòèì éúù÷áù íéîòè
(åì) :692äîëçá .äîøîá (äì) :691åúòãî åëøáå íéëñä êëì ,úåëøáä úà ìèð àì åéáàì
åîù àø÷ð êëì àîù ,(åè èë ïìäì) äzÈ àÇ éçÄ àÈ éëÄ äÂ åîë ,àåä äîéú ïåùì .åîù àø÷ éëä
éá ùé ïåò àîù øîà ,÷çöé ãøç äîì ,àîåçðú .éðá÷òì ãéúò àåäù åôåñ íù ìò á÷òé
.íéîòô äæ éðá÷òéå ÷òöî åùò ìéçúä .ñçéä øãñ éúéðùå ìåãâä éðôì ïè÷ä éúëøáù
àîù ,ãøçå øöî éúééä êëá ,øîà .ç÷ì éúøëá úà ,åì øîà .êì äùò äî ,åéáà åì øîà
.éðá÷òéå :693(âì ÷åñô ìéòì) äÆéäÄ
À é êeø
À aÈ íÇb ,éúëøá øåëáì åéùëò ,ïéãä úøåù ìò éúøáò
:éì íëçúð ,épÄ îÇ kÀ çÀ
Ç å ïéîâøúî ùéå .ïîëå (àé èé íéøáã) áøÇ àÀ
È å .éðáøà ,épÄ îÇ ëÀ
È å ,åîåâøúë
ïä (æì) :((è àì ïìäì) ìvÇ
Å iåÇ ìöéå à"ñ) .(äë àé øáãîá) ìöàÈ
Æ iåÇ åîë ,äùøôä ïåùì .úìöà
êì úìòåú äî åì øîà àìà ,äðåùàø äúåà äùåò àåäå àéä úéòéáù åæ äëøá .øéáâ
:694åáø äð÷ ãáò äð÷ù äîå êì åéúîù øéáâ éøäù ,íä åìù íéñëð äð÷ú íà ,äëøáá
åæ à"ä .úçà äëøáä (çì) :êì úåùòì äî ù÷áà äôéà äéà .äùòà äî àåôà äëìå
ìáÈ
È ð úÉåîkÀ äÇ .(ë-èé âé øáãîá) àåäÄ äÈðîÅ MÀ äÇ ,íéðÄ çÂ îÇ aÀ äÇ åîë ,äéîú ïåùì úùîùî
åîë .êáøç ìòå (î) :695ïåé ìù äàéìèéà åæ .'åâå õøàä éðîùî (èì) :(âì â 'á ìàåîù)
,íëáøçá (åë âì ìà÷æçé) íëÆ aÀ øÀ çÇ ìòÇ ízÆ ãÀ îÂ
Ç ò åîë ,'á úåà íå÷îá àåäù ìò ùé .êáøçá
éçé
Ä NÄ aÀ ãéøÄ àÈ åîë ,øòö ïåùì .ãéøú øùàë äéäå :íúåàáöá (åë å úåîù) íúÈ àÉ áÀ öÄ ìòÇ
ìò øòèöäì äô ïåçúô êì äéäéå äøåúä ìò ìàøùé åøáòéùë øîåìë ,(â äð íéìäú)
,åòîùîë .éáà ìáà éîé åáø÷é (àî) :(696æ 'éñ æ"ñô ø"á) 'åâå åÉ lòË zÈ ÷À øÇ ôe
È ,ìèðù úåëøáä
ùãå÷ä çåøá .ä÷áøì ãâéå (áî) :ùé íéðô äîëì äãâà ùøãîå .àáà úà øòöà àìù
úøçà äáùçî áåùçì äåçàä ìò íçð .êì íçðúî :697åáìá øäøäî åùòù äî äì ãâåä
ìù ñåë êéìò äúùå åéðéòá úî äúà øáë ,äãâà ùøãîå .êâøäìå êì øëðúäì

 רבי יהודה אומר מכל מה שנברא בששת ימי, רבי יהודה ורבי נחמיה, ואוכל מכל: עי' שם690
 עיקרו של דבר מה, אמר לו. ר' נחמיה אומר מכל טוב שהוא מתוקן לעתיד לבא,בראשית
 טעם, אלא טועם הייתי טעם פת טעם בשר טעם דגים טעם חגבים, איני יודע, אמר לו,האכילך
.כל מעדנים שבעולם
 תאמר שלא עשיתי כשורה, א"ר לוי לפי שהיה אבינו יצחק מתפחד ואומר: עי' שם691
 אין, אמר ר"א. אמר יאות ברכתי,שעשיתי את שאינו בכור בכור כיון שאמר את בכורתי לקח
 ת"ל גם, שלא תאמר אלולי שרימה יעקב באביו לא נטל את הברכות,קיום הגט אלא בחותמיו
.ברוך יהיה
. בא בחכמת תורתו, ר' יוחנן אמר, בא אחיך במרמה:( עי' שם )סי' ד692
, א"ל אביו.' הכי קרא שמו יעקב וגו, התחיל מצעק ואומר:( מדרש תנחומא )תולדות סי' כג693
 א"ל יצחק על הדבר הזה הייתי מיצר ואומר שמא, א"ל כבר לקח את בכורתי,ומה אעשה לך
. עתה שכבר ברכתיו גם ברוך יהיה,עברתי על מצות הדין וברכתי את הקטן לפני הגדול
 הן גביר, א"ר ברכיה, ויען יצחק ויאמר לעשו הן גביר:( עי' בראשית רבה )פרשה סז סי' ה694
 וברכותיך, מלך עשיתיהו עליך, אלא א"ל, ולמה הוא אומרה לו תחלה. ברכה שביעית,שמתיו לך
. ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים, דמאן עבדא כל מה דיליה למרא, עבדא דמאן נכסיה.שלו הן
. זו איטאליאה, ויען יצחק ויאמר הנה משמני הארץ יהיה מושבך:( עי' שם )סי' ו695
 גזור עליו שמדים, אם ראית אחיך פורק עולה של תורה מעליו, א"ר יוסי בר חלפתא: ז"ל696
.ואתה שולט בו
, רבי חגי בשם רבי יצחק, ויוגד לרבקה וגו' מי הגיד לה:( עי' בראשית רבה )פרשה סז סי' ט697
. ורבקה היתה מן האמהות,אמהות נביאות היו
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(ãî) :êúâéøäá úåëøáä ìò àåä íçðúî ,íéîåçðú ïåùì ,åèåùô éôìå .698íéîåçðú
åéðá úà øáå÷ä (ìò ãîéì) ,íëéðùî äìåëù äéäà .ìëùà äîì (äî) :íéèòåî .íéãçà
íà .íëéðù íâ :(ãé âî ïìäì) ézÄ ìÀ ëÈ LÈ ézÄ ìÀ ëÉ LÈ øLÆ àÂ kÇ øîà á÷òéá ïëå .ìåëù àø÷ð (éåø÷ù)
íåéáù äàáðúðå äá ä÷øæð ùã÷ä çåøå ,êåâøäéå åéðá åãîòé åðâøäú äúàå êéìò íå÷é
éúñàî .ééçá éúö÷ (åî) :(699à"ò âé äèåñ) åúùàì àð÷îä 'ôá ùøåôîù åîë ,åúåîé ãçà
:ééçá
ã"îì äëéøöù äáéú ìë .ìàåúá úéáì .ìàåúá äúéá :ïãôì åîë .äðãô (á) çë ÷øô
åéúåëøáá éãù éî .éãù ìàå (â) :(á"ò âé úåîáé) äôåñá à"ä äì ìéèä äúìçúá
áé ìéòì) ìÉåãÈb éÉåâìÀ êÈ NÀ òÆ àÀ
Æ å åì øîàù .íäøáà úëøá úà (ã) :êúåà êøáé åéôî ïéëøáúîì
åúåà àöé êîî ,êìéáùá úåøåîàä úåëøá ïúåà åéäé ,(çé áë ìéòì) êÂ
È òøÇ
À æáÀ eëÂøaÈ úÀ äÀ
Ä å , (á
700
.á÷òé òîùéå (æ) :åðãîìî äî òãåé éðéà .åùòå á÷òé íà (ä) : êøåáîä òøæä åúåàå éåâä
òîù éëå ,íøà äðãô åúåà çìù éëå ,'åâå ÷çöé êøá éë åùò àøéå ,äìòî ìù ïéðòì øáåçî
(è) :ìàòîùé ìà àåä íâ êìäå ,ïòðë úåðá úåòø éëå ,íøà äðãô êìäå åéáà ìà á÷òé
äë ìéòì ïééò) úåéáð úåçà àéäù òãåé éðéà ìàòîùé úá øîàðù òîùîî .úåéáð úåçà
.äéçà úåéáð äàéùäå ,äéàåùð íãå÷ åùòì äãòéùî ìàòîùé úîù åðãîì àìà ,(âé
ãìåðùë äéä íéðù ã"ò ïá ìàòîùé éøäù ,íéðù â"ñ ïá ÷øôä åúåàá á÷òé äéäù åðãîìå
,ã"ò éøä íúåà úãìá äðù 'ñ ïá ÷çöéå ÷çöéî ìàòîùé ìåãâ äéä äðù ã"éù ,á÷òé
úîùë á÷òé àöîð ,'åâå ìàòÅ îÈ LÄ
À é éÅiçÇ éÅðLÀ älÆ àÀ
Å å (æé äë ìéòì) øîàðù ,æ"ì÷ åéä åéúåðùå
êìä êë øçàå ,äðù ã"é øáò úéáá ïîèðù ïàëî åðãîìå .äéä íéðù â"ñ ïá ìàòîùé
àì ïìäì) øîàðù ,äðù ã"é àìà óñåé ìù åúãéì éðôì ïáì úéáá ääù àì éøäù ,ïøçì
ãìåðùî ïàöä øëùå ,êÆ
È ðàöÉ aÀ íéðÄ LÈ LLÀ
Å å êé
È úÆ ðÉ áÀ ézÅ LÀ aÄ äÈðLÈ äøÅ NÀ òÆ òaÇ øÀ àÇ êé
È zÄ ãÀ áÂ
Ç ò (àî
äéä äðù 'ì ïá óñåéå ,'åâå óñÉ
Å åé úàÆ ìçÅ øÈ äãÈ ìÈ
À é øLÆ àÂ kÇ éäÀ
Ä éåÇ (äë ì ïìäì) øîàðù ,äéä óñåé
øîà á÷òéå ,áòø ìù 'áå òáåù ìù 'æ íéðù 'è íéøöîì á÷òé ãøéù ãò íùîå ,êìîùë
úãéì éðôìù äðù ã"é áåùçå àö ,(è æî ïìäì) äÈðLÈ úàÇ îe
À íéLÄ ìÉ LÀ éøeâ
Ç îÀ éÅðLÀ éîÀ
Å é äòøôì
ïá äéä åéáàî ùøéôùëå ,â"ð éøä á÷òé àáù ãò êìîùî òùúå óñåé ìù íéùìùå óñåé
øçàù úãîì àä ,íéðù ã"é íéøñç éøä ,äðù úàîå íéùìù øîåà àåäå ,å"é÷ éøä â"ñ
éøäù ,äøåúä úåëæá íäéìò ùðòð àì ìáà) .íéðù ã"é øáò úéáá ïîèð úåëøáä ìá÷ù
åéáàî á÷òé ùøéôù á"ë ãâðë ,è"ì ãò æ"éî åðééäã ,äðù á"ë àìà åéáàî óñåé ùøéô àì
 כמת, כמת הוא תוה עליך, הנה עשו אחיך מתנחם לך:( עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קטז698
. כבר הוא שותה עליך כוס תנחומין,הוא מתנחם עליך
 ויקירן, חושים בריה דדן תמן הוה, אל תקרי אמרי שפר אלא אמרי ספר, א"ר אבהו: ז"ל699
, עד דאתי נפתלי מארעא דמצרים, ואמרו ליה קא מעכב האי, מאי האי, אמר להו.ליה אודניה
 מחייה, שקל קולפא, ועד דאתי נפתלי מארעא דמצרים יהא אבי אבא מוטל בבזיון,אמר להו
 ישמח, והיינו דכתיב. פתחינהו יעקב לעיניה ואחיך. נתרן עיניה ונפלו אכרעא דיעקב,ארישיה
 דכתיב, באותה שעה נתקיימה נבואתה של רבקה.צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע
 ואף על גב דמיתתן לא ביום אחד הואי קבורתן מיהא ביום אחד.למה אשכל גם שניכם יום אחד
.הואי
700
 ויתן לך את ברכת אברהם מהו את א"ר חמא בר:(עי' במדבר רבה )פרשה ב פסקה יב
חנינא כך אמר לו ברכה שנתברכנו אני ואברהם כאחד כי ברך אברכך ברכה לאב ברכה לבן
.והרבה ארבה רבייה לאב רבייה לבן וכחול אשר על שפת הים את הברכה הזו מסר יצחק ליעקב
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úÄéaÈ åÉ ì ïáÄ
Æ iåÇ áéúëãë ,êøãá ääùù íéðù éúùå ïáì úéáá íéðù 'ë íäå ,åãáë àìå
úéáã ,êøãá íéùãç ç"é ääùù ÷åñôä äæî ì"æø 'éôå ,(æé âì ïìäì) úkÉ ñË äNÈ òÈ eäÅð÷À îÄ ìe
À
ìéòì åðáùçù íé÷åñôä ïåáùçìå ,äîçä úåîéá äåä úåëåñå íéîùâä úåîéá äåä
,íéðù ã"é ãåò íéàöåî åðà íùù íéðù ì"÷ ïá äéäù íéøöîì ãøéù ãò åéáàî ùøéôùî
äøåúä úåëæ ìéáùáå ,åðîî äøåú ãåîìì ïáì úéáì åúëéìäá øáò úéáá ïîèð éàãå àìà
é"ùøá ë"ò .äãî ãâðë äãî äðù á"ë àìà åðîî óñåé ùøéô àìå ,íäéìò ùðòð àì
,(ì"÷å øáë åì åéäù úåéòùøî ìò úòùøî ì"ø) åúòùø ìò äòùø óéñåä .åéùð ìò :701(ïùé
:702úåðåùàøä úà ùøâ àìù
úåãìåú úùøô úìñç
àöéå úùøô
)ìà åùò êìä åéáà ÷çöé éðéòá ïòðë úåðá úåòøù ìéáùáù éãé ìò .á÷òé àöéå (é
,'åâå êÀ øÇ áÅ ékÄ åNÈ òÅ àøÇ
À iåÇ (å ÷åñô ìéòì) áéúëå á÷òé ìù åúùøôá ïéðòä ÷éñôä ,ìàòîùé
äîìå äðøç á÷òé êìéå àìà áåúëì êéøö äéä àì .àöéå :ïåùàøä ïéðòì øæç øîâùîå
øéòá ÷éãöäù ïîæáù ,íùåø äùåò íå÷îä ïî ÷éãö úàéöéù ãéâî àìà ,åúàéöé øéëæä
ïîÄ àöÅ zÇ
Å å ïëå .äøãä äðô äåéæ äðô äãåä äðô íùî àöé ,äøãä àåä äåéæ àåä äãåä àåä
.íå÷îá òâôéå (àé) :ïøçì úëìì àöé .äðøç êìéå :703úåøå éîòðá øåîàä (æ à úåø) íÉå÷nÈ äÇ
øîàðù ,äéøåîä øä àåä ,øçà íå÷îá øëæðä íå÷îá àìà íå÷î äæéàá áåúëä øéëæä àì
òÇâôe
È ,(æ æè òùåäé) åÉ çéøé
Ä aÄ òÇâôe
È åîë .òâôéå :÷çÉ øÈ îÅ íÉå÷nÈ äÇ úàÆ àøÇ
À iåÇ (ã áë ìéòì) åá
åðãîìå .(æè æ äéîøé) éaÄ òÇbôÀ zÄ ìàÀ
Ç å åîë ,äìôú ïåùì åùøéô åðéúåáøå .(àé èé íù) úLÆ aÈ ãÇ aÀ

 701עי' מגילה )יז ע"א( :תניא ,היה יעקב אבינו בשעה שנתברך מאביו בן ששים ושלש שנה,
ובו בפרק מת ישמעאל ,דכתיב וירא עשו כי ברך וגו' ,וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת
ישמעאל אחות נביות ,ממשמע שנאמר בת ישמעאל ,איני יודע שהיא אחות נביות ,מלמד
שקידשה ישמעאל ומת ,והשיאה נביות אחיה .שתין ותלת ,וארביסר עד דמתיליד יוסף ,הא
שבעין ושבעה .וכתיב ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה ,הא מאה ושבע ,שב דשבעא
ותרתי דכפנא ,הא מאה ושיתסר .וכתיב ויאמר פרעה אל יעקב ,כמה ימי שני חייך ,ויאמר יעקב
אל פרעה ,ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה ,מאה ושיתסר הויין ,אלא שמע מינה ארבע עשרה
שנין דהוה בבית עבר לא חשיב להו .דתניא ,היה יעקב בבית עבר מוטמן ארבע עשרה שנה ,עבר
מת לאחר שירד יעקב אבינו לארם נהרים שתי שנים .יצא משם ,ובא לו לארם נהרים .נמצא,
כשעמד על הבאר ,בן שבעים ושבע שנה .ומנלן דלא מיענש ,דתניא ,נמצא יוסף שפירש מאביו
עשרים ושתים שנה כשם שפירש יעקב אבינו מאביו ,דיעקב תלתין ושיתא הויין ,אלא ארביסר
דהוה בבית עבר ,לא חשיב להו סוף סוף דבית לבן עשרין שנין הויין ,אלא משום דאשתהי
באורחא תרתין שנין .דתניא ,יצא מארם נהרים ובא לו לסכות ,ועשה שם שמונה עשר חודש.
שנאמר ,ויעקב נסע סכותה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכות .ובבית אל ,עשה ששה חדשים
והקריב זבחים.
 702עי' בראשית רבה )פרשה סז סי' יג( :אמר ר"א ,אלו הוציא את הראשונות ,יפה היה .אלא
על נשיו ,כאב על כאב.
 703עי' שם )פרשה סח סי' ו( :ויצא ,וכי לא יצא משם אלא הוא ,והרי כמה חמרים וכמה
גמלים יצאו ,ואת אמר ויצא יעקב ,רבי )זעירא( עזריה בשם ר' יהודה בר סימון אמר ,בזמן
שהצדיק בעיר ,הוא זיוה הוא הדרה .יצא משם ,פנה זיוה פנה הדרה .ודכוותה ותצא מן המקום
אשר היתה שמה וגו' )רות א( .ותצא ,וכי לא יצא מן המקום אלא היא ,והרי כמה חמרים כמה
גמלים יצאו ,ואומר ותצא ,רבי עזריה בשם רבי יהודה בר סימון ור' חנין בשם ר' שמואל בר ר'
יצחק אמר ,כשהצדיק בעיר ,הוא זיוה הוא הדרה .יצא משם ,פנה זיוה פנה הדרה .ניחא דתמן לא
היתה שם אלא אותה הצדקת בלבד ,אלא הכא דהוי יצחק ורבקה ,רבי עזריה בשם רבי סימון
אמר לא דומה זכותו של צדיק אחד לזכותו של שני צדיקים.
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åîë ,õøàä åì äöô÷ù êãîìì ,ììôúéå áúë àìå áåúëä äðùå .704úéáøò úìôú ï÷úù
ùîùä àáéå áåúëì åì äéä .ùîùä àá éë :(705á"ò àö ïéìåç) äùðä ãéâ 'ôá ùøåôîù
:706íù ïéìéù éãë äúðåòá àìù íåàúô äîç åì äò÷ùù òîùî ùîùä àá éë ,íù ïìéå
åìéçúä .707úåòø úåéç éðôî àøéù ,åùàøì áéáñ áæøî ïéîë ïàùò .åéúåùàøî íùéå
ïàùò ãéî ,çéðé éìò úøîåà úàæå åùàø úà ÷éãö çéðé éìò úøîåà úàæ ,åæ íò åæ úåáéøî
íNÈ øLÆ àÂ ïáÆ àÆ äÈ úàÆ çwÄ
Ç iåÇ (çé ÷åñô ïìäì) øîàðù åäæå ,úçà ïáà àåä êåøá ùåã÷ä
ùîùù íéðù ã"é ìáà áëù íå÷î åúåàá ,èåòéî ïåùì .àåää íå÷îá áëùéå :708åéúÈ LÉ àÂ øÇ îÀ
øçàå äìçú íéìåò .íéãøéå íéìò (áé) :709äøåúá ÷ñåò äéäù ,äìéìá áëù àì øáò úéáá
éëàìî åãøéå ,òé÷øì åìòå õøàì äöåç íéàöåé ïéà õøàá åäååéìù íéëàìî .íéãøåé êë
éô ìò óà .÷çöé éäìàå :(à 'éñ ã"ô ø"ãîá) åøîùì .åéìò áöð (âé) :710åúååìì õøàì äöåç
éäìà áåúëì íäééçá íé÷éãöä ìò åîù àåä êåøá ùåã÷ä ãçééù àø÷îá åðéöî àìù
éôì ,÷çöé ìò åîù ãçéé ïàë ,ïéîÄ àÇ
Â é àìÉ åéLÈ ãÉ ÷À aÄ ïäÅ (åè åè áåéà) øîàðù íåùî ,éðåìô
711
ùåã÷ä ìôé÷ .äéìò áëù : åðîî ÷ñô òøä øöéå úîë àåä éøäå úéáá àåìëå åéðéò åäëù
äæù úåîà òáøàë) åéðáì ùáëéì äçåð àäúù åì æîø ,åéúçú ìàøùé õøà ìë àåä êåøá
éôì .êîò éëðà (åè) :(áé à úåîù) õøÉ ôÄ
À é ïëÀ
Å å åîë ,ú÷æçå .úöøôå (ãé) :712(íãà ìù åîå÷î
êëøöì .êì éúøáã :éë ïåùìá ùîùî íà .éúéùò íà øùà ãò :ïáìîå åùòî àøé äéäù
éë åì éúøîà àìù ,åùòì àìå åéúçèáä êì åòøæ ìò íäøáàì éúçèáäù äî ,êéìòå
 704עי' ברכות )כו ע"ב( :יעקב תקן תפלת ערבית ,שנאמר ויפגע במקום וילן שם ,ואין פגיעה
אלא תפלה שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי.
 705ז"ל :ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ,וכתיב ויפגע במקום .כי מטא לחרן ,אמר ,אפשר
עברתי על מקום שהתפללו אבותי ואני לא התפללתי ,כד יהיב דעתיה למיהדר ,קפצה ליה ארעא.
מיד ויפגע במקום.
 706עי' שם :כד צלי בעי למיהדר אמר הקב"ה צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה מיד
בא השמש.
 707עי' בראשית רבה )פרשה ס"ח סי' יא( :ר' לוי ור"א בשם ר' יוסי בר זימרא אמר ,עשאן כמין
מרזב ונתן תחת ראשו שהיה מתיירא מן החיות.

 708עי' חולין )צא ע"ב( :כתיב ויקח מאבני המקום ,וכתיב ויקח את האבן .אמר רבי יצחק,
מלמד שנתקבצו כל אותן אבנים למקום אחד ,וכל אחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק זה ראשו.
תנא ,וכולן נבלעו באחד.
 709עי' בראשית רבה )פרשה סח סי' יא( :וישכב במקום ההוא ,רבי יהודה ור' נחמיה .ר' יהודה
אמר ,כאן שכב ,אבל כל י"ד שנה שהיה טמון בבית עבר לא שכב .ור' נחמיה אמר ,כאן שכב ,אבל
כל כ' שנה שעמד בביתו של לבן לא שכב.
 710עי' שם )סי' יב( :עולים ויורדים בו ,עולים אותם שליוו אותו בארץ ישראל ,יורדים אלו
שליוו אותו בחוצה לארץ.
 711עי' מדרש תנחומא )תולדות סי' ז( :אתה מוצא ,כל מי שנתייסם בעיניו כאלו הוא מת.
כיצד ,אמר רשב"י ,אין הקדוש ברוך הוא מיחד שמו על הצדיקים בחייהן אלא לאחר מיתתן.
שנאמר לקדושים אשר בארץ המה וגו' )תהלים טז( ,אימתי הן קדושים ,כשהן קבורים בארץ,
שכל זמן שהן חיין אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליהן .כל כך למה ,שאין הקדוש ברוך הוא
מאמין בהן שלא יטעה אותן היצר הרע ,וכיון שמתים הקדוש ברוך הוא מיחד שמו עליהן .והרי
מצינו שיחד הקדוש ברוך הוא שמו על יצחק הצדיק בחייו ,שכן הוא אומר ליעקב ,אלהי אברהם
אביך ואלהי יצחק ,רבי ברכיה ורבנן .רבנן אמרי ,רואה את אפרו כאלו הוא צבור על גבי המזבח,
ורבי ברכיה אמר ,הואיל ונתייסם בעיניו כאלו הוא מת ,לפי שהיה גנוז לתוך הבית ויצר הרע
פסק הימנו.
 712עי' חולין )צא ע"ב( :אשר אתה שוכב עליה וגו' ,מאי רבותיה ,אמר רבי יצחק ,מלמד
שקפלה הקב"ה לכל ארץ ישראל והניחה תחת יעקב אבינו ,שתהא נוחה ליכבש לבניו.
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éì ìë ïëå ,(à"ò àì íéøãð) ÷çöé ìë àìå (áé àë ìéòì) ÷çöéá éë àìà òøæ êì àø÷é ÷çöé
øáéã àì á÷òé íò éøäù çéëåé äæå ,ìò ïåùì íéùîùî øåáã ìöà íéëåîñä íäìå åìå êìå
úéá íà éë (æé) :äæë ùåã÷ íå÷îá éúðùé àì éúòãé íàù .éúòãé àì éëðàå (æè) :ïëì íãå÷
òöîàå òáù øàáá ãîåò äæä íìåñä ,àøîæ ïá éñåé éáø íùá øæòìà éáø øîà .íéäìà
íéìùåøéå äãåäé ìù äîåøãá ãîåò òáù øàáù ,713ùã÷îä úéá ãâðë òéâî åòåôéù
ïéáù ìåáâá ïéîéðá úìçð ìù ïåôöá äéä ìà úéáå ,ïéîéðáå äãåäé ïéáù ìåáâá äðåôöá
òöîà òéâî ìà úéáá åùàøå òáù øàáá åéìâøù íìåñ àöîð ,óñåé éðá ïéáå ïéîéðá
àá äæ ÷éãö àåä êåøá ùåã÷ä øîàù åðéúåáø åøîàù [éôìå] (éôìëå) .íéìùåøé ãâð åòåôù
àéä æåì åæå 715ìà úéá íéìùåøéì åàø÷ á÷òé åøîà ãåòå ,714äðéì àìá øèôéå éðåìî úéáì
àéä åæå ,ïàëì àáå äéøåîä øä ø÷òðù éðà øîåà ,ïë øîåì åãîì ïëéäîå ,íéìùåøé àìå
úéá ãò åúàø÷ì ùã÷îä úéá àáù (á"ò àö óã) ïéìåç úèéçùá äøåîàä õøàä úöéô÷
,íù åáëò àì òåãî ùã÷îä úéá ìò á÷òé øáòùë ,øîàú íàå .716íå÷îá òâôéå åäæå ,ìà
ãò åäéà ,åäåáëòé íéîùä ïîå åéúåáà åììôúäù íå÷îá ììôúäì äéáì áéäé àì åäéà
,(é ÷åñô) äÈðøÈ çÈ êÀ ìÅ
Æ iåÇ çéëåî àø÷å ,(á"ò àö ïéìåç) äùðä ãéâ ÷øôá ïðéøîàãë ,ìæà ïøç
áäé ,åá éúììôúä àìå éúåáà åììôúäù íå÷î ìò éúøáòù øùôà øîà ïøçì àèî éë
àìà éòì êåîñä àåä äæ àì ìà úéá) .õøàä åì äöô÷å ìà úéá ãò øæçå øãäîì äéúòã
åá ììôúäù äéøåîä øä àåäå ,ìà úéá äàø÷ íéäìàä øéò äúéäù íù ìòå ,íéìùåøéì
äìÂ
Æ òðÇ åÀ eëìÀ (à"ò çô íéçñô) àøîâá åøîà ïëå ,÷çöé åá ììôúäù äãùä àåäå ,íäøáà
åàø÷ù á÷òéë àìà äãù åàø÷ù ÷çöéë àìå øä åàø÷ù íäøáàë àì ,(â á äéòùé) 'åâå
,åðúìëåñ åîë ,àåä øáã íù åìéçã .ïéãä àøúà åìéçã äî íåâøú .àøåð äî :(.717ìà úéá
úéáù ,åùøãîå .718äîéîùä íúìôú úåìòì äìôú íå÷î .íéîùä øòù äæå :ùáìîì åñëå
íà .éãîò íéäìà äéäé íà (ë) :719äèî ìù ùã÷îä úéá ãâðë ïååëî äìòî ìù ùã÷îä
ìéòì) êÀ nÈ òÄ éëÄ ðÉ àÈ äÅpäÀ
Ä å éì øîàù åîë ,éãîò úåéäì éðçéèáäù åììä úåçèáä éì øåîùé
åîë .ìëàì íçì éì ïúðå :721êÀ ìÅ zÅ øLÆ àÂ ìëÉ aÀ êé
È zÄ øÀ îÇ Le
À éì øîàù åîë .éðøîùå :720(åè ÷åñô
 הסולם הזה עומד, ר"א בשם ר' יוסי בן זמרא אמר:( עי' בראשית רבה )פרשה סט סי' ז713
, ויצא יעקב מבאר שבע ויחלום והנה סולם, מ"ט. ושיפועו מגיע עד בית המקדש,בבאר שבע
 הסולם הזה עומד בבית המקדש, א"ר יהודה בר' סימון.ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה
.ושיפועו מגיע עד בית אל
.705  עי' לעיל הערה714
 שנאמר ויקרא את שם המקום, יעקב שקראו ]להר המוריה[ בית:( עי' פסחים )פח ע"א715
.ההוא בית אל
.705  עי' לעיל הערה716
, לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב וגו' אלהי יעקב ולא אלהי אברהם ויצחק: ז"ל717
 ולא כיצחק שכתוב בו,אלא לא כאברהם שכתוב בו הר שנאמר אשר יאמר היום בהר ה' יראה
 שנאמר ויקרא את שם המקום. אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה,שדה
.ההוא בית אל
 כי כל מי שהוא מתפלל, מכאן אמרו:( עי' מדרש שוחר טוב על תהלים )מזמור צא718
, ששער השמים הוא שם ופתח פתוח לשמוע תפלה,בירושלים כאילו מתפלל לפני כסא הכבוד
. וזה שער השמים,שנאמר
 שבית המקדש של מטה מכוון כנגד, לית מילתא פליגא, אמר רב חסדא:( עי' שם )מזמור ל719
.בית המקדש של מעלה
, חד אמר מסורסת היא הפרשה, רבי אבהו ור' יונתן:( עי' בראשית רבה )פרשה ע סי' ד720
 שנאמר והנה, שכבר הבטיחו הקב"ה, מ"ד מסורסת היא הפרשה.ואחרינא אמר על הסדר נאמרה
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éúé
Ä àÄ øÈ àìÀ
É å (äë æì íéìäú) øîàðù ,áæòð éåø÷ àåä íçì ù÷áîäå .êÈ áÈ
À æòÁ àÆ àìÉ ékÄ øîàù
722
ìéòì) äîÈ ãÈ àÂ äÈ ìàÆ êé
È úÄ áÉ LÄ äÇ
Â å éì øîàù åîë .éúáùå (àë) : íçÆ ìÈ LwÆ áÇ îÀ åÉ òøÇ
À æåÀ áÈæòÁ ðÆ ÷écÄ öÇ
723
ìåçéù .íéäìàì éì 'ä äéäå : ïáì éëøãî ãîìà àìù ,àèçä ïî íìù .íåìùá :(åè ÷åñô
,(íù) jìÈ ézøÀ aÇ ãÄ øLÆ àÂ øîàðù åîë ,éòøæá ìåñô àöîé àìù ,óåñ ãòå äìçúî éìò åîù
.724êé
È øÆ çÂ àÇ êÂ
È òøÇ
À æìe
À íéäÄ ìà
É ìÅ êÈ ìÀ úÉåéäÀ ìÄ (æ æé ìéòì) øîàðù íäøáàì çéèáä åæ äçèáäå
),ïáàäå ìù åæ å"éå ùøåôî êë .úàæä ïáàäå (áë) :(ìåñô íåù åá àöîé àìù ,ñçåéî êòøæ
.'åâå äáöî éúîù øùà úàæä ïáàäå :úàæ äùòà éðà óàå äìà úà éì äùòé íà
ìàÅ úéáÅ äìÂ
Å ò íe÷ åì øîàùë íøà ïãôî åáåùá äùò ïëå ,'ä íã÷ äìò çìô éäà ,åîåâøúë
:êÀ ñÆ
Æ ð äé
È ìÆ òÈ êÀ qÇ
Å iåÇ 'åâå äáÈ öÅ îÇ á÷É òÇ
Ç é ávÇ
)Å éåÇ ,(ãé ÷åñô) íù øîàð äî ,(à äì ïìäì
úà åáì àùð äøéîùá çèáåäù äáåè äøåùá øùáúðùî .åéìâø á÷òé àùéå (à) èë ÷øô
.íéøãòä å÷ùé (á) :725(ç 'éñ ò"ô) äáø úéùàøáá ùøåôî êë ,úëìì ì÷ äùòðå åéìâø
,óñàäì åéä íéìéâø .åôñàðå (â) :äøö÷ ïåùìá øáã àø÷îäå ,íéøãòä úà íéòåøä íé÷ùî
øáãì äðúùî äååä ïåùì ìë .ïéøãðâîå åîåâøúå ïéììåâå .åììâå :äìåãâ ïáàä äúéäù éôì
.åáéùäå :úåéäì ãéúòå äéä øáë ãéîú äåää øáã ìëù éôì ,øáò ïåùìáå ãéúò ïåùìá
÷åñô ïìäì) äàÈ aÈ ìçÅ øÀ
È å .àéúà åîåâøúå ,ó"ìàá íòèä .ïàöä íò äàá (å) :ïéáéúîå åîåâøú
אנכי עמך ,והוא אומר אם יהיה אלהים עמדי ,אתמהא .מ"ד על הסדר נאמרה ,מה אני מקיים אם
יהיה אלהים עמדי ,אלא כך אמר יעקב ,אם יתקיימו לי התנאים שאמר לי להיות עמי ולשמרני
אני אקיים את נדרי.
 721עי' שם )פרשה סט סי' ו( :והנה אנכי עמך ,ושמרתיך בכל אשר תלך ,רבנן אמרי ,על הכל
השיבו ,ועל הפרנסה לא השיבו ,אם יהיה אלהים עמדי ,אמר לו הנה אנכי עמך ושמרני בדרך
הזה ,שנאמר ושמרתיך בכל אשר תלך ,ושבתי בשלום אל בית אבי ,והשיבותיך אל האדמה הזאת,
ועל הפרנסה לא השיבו .א"ר איסי אף על הפרנסה השיבו ,שנאמר כי לא אעזבך ,ואין עזיבה אלא
פרנסה .המד"א ולא ראיתי צדיק נעזב וגו' )תהלים לז(.
 722עי' הערה הקודמת.
 723עי' בראשית רבה )פרשה ע סי' ד( :רבי אבהו ורבנן רבי אבהו אמר אם יהיה אלהים עמדי
ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ,מלשון הרע ,היך מה דאת אמר )ירמיה ט( וידרכו את לשונם
קשתם שקר .ונתן לי לחם לאכול ,מגילוי עריות ,המד"א )בראשית לט( ולא ידע אתו מאומה כי
אם הלחם אשר הוא אוכל ,לשון נקי .ושבתי בשלום אל בית אבי ,משפיכות דמים .והיה ה' לי
לאלהים ,מעבודת כוכבים .רבנן פתרין לה בכל עניינא ,אם יהיה אלהים עמדי ,ושמרני בדרך הזה
אשר אנכי הולך ,מעבודת כוכבים מגילוי עריות משפיכות דמים מלה"ר .אין דרך אלא עבודת
כוכבים ,כמד"א )עמוס ח( הנשבעים באשמת שומרון ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך באר שבע .ואין
דרך אלא גילוי עריות ,שנאמר )משלי ל( כן דרך אשה מנאפת וגו' .ואין דרך אלא שפיכות דמים,
שנאמר )שם א( בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם וגו' .ואין דרך אלא לשון הרע ,שנא'
)בראשית לא( וישמע יעקב את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב.
 724עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז תתלג( :שמע ישראל למה נאמר .לפי שנאמר דבר אל בני
ישראל ,דבר אל בני אברהם ויצחק לא נאמר ,אלא בני ישראל ,זכה יעקב אבינו שיאמר דבור
לבניו ,לפי שהיה יעקב מפחד כל ימיו ואמר ,אוי לי שמא תצא ממני פסולת כדרך שיצא מאבותי,
אברהם יצא ממנו ישמעאל ,יצחק יצא ממנו עשו ,ישמעאל עבד אלילים שנאמר ותרא שרה את
בן הגר המצרית .אמר יעקב ,אבינו אברהם יצא ממנו ישמעאל ,יצחק יצא ממנו עשו אבל אני לא
תצא ממני פסולת .וכן הוא אומר ,וידר יעקב נדר לאמר ,וכי עלתה על לב היה יעקב אבינו אומר
והיה ה' לי לאלהים ,כביכול אם לאו אין לו לאלהים ,תלמוד לומר שבתי בשלום אלא בית אבי
מכל מקום ,ומה תלמוד לומר לי לאלהים ,שיחול שמו עלי שלא תצא ממני פסולת מתחלה ועד
סוף.
 725ז"ל :וישא יעקב רגליו ,א"ר אחא חיי בשרים לב מרפא )משלי יד( ,כיון שנתבשר בשורה
טובה ,טעין ליביה ית רגלוהי .הדא אמרה כריסא טענא רגליא.
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ïä (æ) :äúùò ïåùì éðùäå ,äùåò ïåùì ïåùàøä .úúà åîåâøúå ,ú"éáá äìòîì íòèä ,(è
åòøé àìå äúéáä äð÷îä óåñàì íéöåøù øåáñë íéöáåø íúåà äàøù éôì .ìåãâ íåéä ãåò
íàå ,íåéä úìåòô íúîìù àì íúà íéøéëù íà øîåìë ,ìåãâ íåéä ãåò ïä ïäì øîà ,ãåò
éôì úå÷ùäì .ìëåð àì (ç) :726'åâå äð÷îä óñàä úò àì ïë éô ìò óà íëìù úåîäáä
.ìâéå á÷òé ùâéå (é) :ãéúò ïåùì àåäù éôì ,ïåøãðâéå íâøåúî äæ .åììâå :äìåãâ ïáàäù
éôì .êáéå (àé) :727ìåãâ åçëù êòéãåäì ,úéçåìö éô ìòî ÷÷ôä úà øéáòîù [äæë] íãàë
,úåéð÷éø íéãéá àáù éôì ,øçà øáã .728äøåá÷ì åîò úñðëð äðéàù ùãå÷ä çåøá äôöù
.729íåìë éãéá ïéà éðàå ,úåðãâîå íéãéîöå íéîæð åéãéá åéä àáà éáà ãáò øæòéìà ,øîà
å÷éçá æôéìà ìãâù éôìå ,åâéùäå åâøåäì åéøçà åéáà úåöîá åùò ïá æôéìà óãøù éôì
731
éãéáù äî ìåè ,á÷òé åì øîà .àáà ìù éååöì äùòà äî ,åì øîà .åãé êùî 730÷çöé ìù
ìéòì) eðçÈ
À ðàÂ íéçÄ àÇ íéLÈ
Ä ðàÂ åîë ,äéáàì áåø÷ .àåä äéáà éçà éë (áé) :732úîë áåùç éðòäå
éðà íâ àåä øùë íãà íàå ,733úåàîøá åéçà éðà íâ àá àåä úåàîøì íà ,åùøãîå .(ç âé
:735åì àìà ãéâäì äì äéä àì äúî äîàù éôì .äéáàì ãâúå :734äøùëä åúåçà ä÷áø ïá
 726עי' בראשית רבה )פרשה ע סי' יא( :ויאמר הן עוד וגו' ,א"ל ,אם שומרי שכר אתם הן עוד
היום גדול ,ואם שלכם אתם רועים לא עת האסף המקנה.
 727עי' קהלת רבה )פרשה ט סי' יג( :כי לא לקלים המרוץ זה יעקב אבינו ,אתמול וישא יעקב
רגליו ,היום כתיב ויאסף רגליו אל המטה .ולא לגבורים המלחמה זה יעקב ,אתמול ויגש יעקב
ויגל את האבן ,אמר ר' יוחנן ,כאדם שמעביר את הפקק מעל פי הצלוחית .והיום ,וישאו בני
ישראל את יעקב אביהם ,בגופו ,ואפי' בגלקטיקא לא היה יכול להטען.
 728עי' בראשית רבה )פרשה ע סי' יב( :למה בכה ,שראה שאינה נכנסת עמו לקבורה .הדא היא
דהיא אמרה לה ,לכן ישכב עמך הלילה .אמרה לה ,עמך הוא דמיך ,עמי לית הוא דמיך.
 729עי' שם :וישא את קולו ויבך ,למה בכה ,אמר ,אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה ,מה
כתיב ביה ויקח העבד עשרה גמלים וגו' ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד.
 730עי' דברים רבה )פרשה ב סי' כ( :כי תוליד בנים זש"ה פעולת צדיק לחיים תבואת רשע
לחטאת )משלי י( ,פעולת צדיק לחיים ,א"ר תנחום זה אליפז שגדל בחיקו של יצחק ,ותבואת
רשע לחטאת ,זה עמלק שגדל בחיקו של עשו.
 731עי' בראשית רבתי פרשת ויצא :אמרו רבותינו ,כיון שראה עשו שנתחתן עם ישמעאל ולא
נתקיימה מחשבתו ,הלך וצוה אחד מבניו לרדוף אחר יעקב להורגו ,ופגע ביעקב ,א"ל אבי צוני
להורגך ואני מתירא ממנו שלא יקללני ,תן לי עצה היאך אקיים דברי אבי ולא יקללני ,א"ל יעקב
טול כל מה שיש לי ואשאר עני ואחשב כמת ונמצאת מקיים דברי אביך ,מיד נטל כל מה שהיה
לו והפשיטו והלך לו.
ועי' ספר הישר )תולדות( ,ויקרב אליפז מול יעקב ,ויען ויאמר אליו ,כה וכה צוה לי אבי ועתה
לא אעבור על מצותו אשר צוני ,וירא יעקב כי דבר עשו חזקה אל אליפז בנו ,ויגש יעקב ויתחנן
לאליפז ולאנשים אשר אתו ,לאמר הנה כל אשר לי ואשר נתנו לי אבי ואמי קח לך ולך מעלי ואל
תמיתני ,ויהיה לך הדבר הזה אתי לצדקה .ויתן ה' את חן יעקב עיני אליפז בן עשו ואנשיו,
וישמעו בקול יעקב ולא המיתוהו ,ויקחו אליפז ואנשיו את כל אשר ליעקב ואת הכסף ואת הזהב
אשר הוציא עמו מבאר שבע לא השאירו לו דבר וילכו מעליו אליפז ואנשיו וישובו בארה שבע
אל עשו.
 732עי' נדרים )סד ע"ב( :תניא ,ארבעה חשובין כמת ,עני ,ומצורע ,וסומא ,ומי שאין לו בנים.
 733עי' מגילה )יג ע"ב( :ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא ,וכי אחי אביה הוא ,והלא בן אחות
אביה הוא ,אלא אמר לה מינסבא לי ,אמרה ליה אין ,מיהו אבא רמאה הוא ולא יכלת ליה .אמר
לה אחיו אנא ברמאות ,אמרה ליה ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא ,אמר לה אין ,עם נבר תתבר
ועם עקש תתפל.
 734עי' בראשית רבה )פרשה ע סי' יג( :ויגד יעקב לרחל כי אחי וגו' וכי בן רבקה ,אם לרמאות,
כי אחי אביה הוא ,ואם לצדיק ,וכי בן רבקה הוא.
 735עי' שם :ותרץ ותגד לאביה ,א"ר יוחנן לעולם אין האשה רגילה אלא לבית אמה .אתיביה,
והא כתיב ותרץ ותגד לאביה ,א"ל שמתה אמה ,ולמי היה לה להגיד ,לא לאביה.
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)íéìîâ äøùòá ïàëì àá úéáä ãáò éøäù ,ïåòè àåä ïåîî øåáñë .åúàø÷ì õøéå (âé
÷ùðéå :737å÷éçá íðäå àéáä íéáåäæ àîù øîà íåìë åîò äàø àìùë .÷áçéå :736íéðåòè
,åéçà ñðåà êåúî àìà àá àìù .ïáìì øôñéå :738åéôá íäå àéáä úåéìâøî àîù øîà .åì
ïéàå ìéàåä äúéáä êôñàì éì ïéà äúòî .éøùáå éîöò êà (ãé) :739åðîî åðåîî åìèðùå
äéäù íðçì àì åæ óàå ,740äùò ïëå ,íéîé ùãç êá ìôèà äáøå÷ éðôî àìà ,íåìë êãéá
:íðç éðãáòú äúà éçàù ìéáùá éëå ,äîéú ïåùì .äúà éçà éëä (åè) :åðàö äòåø
úëôåä àéäå äùàøá å"éå óéñåä øáò ïåùì àéäù äáéú ìë ïëå ,éðãáòúå åîë .éðúãáòå
ìëä åéäù ,äúëáå åùò ìù åìøåâá úåìòì äøåáñ äúéäù .úåëø (æé) :àáäì äáéúä
àåä .øàú .741ïè÷ì äðè÷äå ìåãâì äìåãâä ïáìì úåðá éúùå ä÷áøì íéðá éðù íéøîåà
åéæ àåä .äàøî :æ"òìá ù"àôðå÷ .(âé ãî äéòùé) ãøÆ OÆ áÇ eäøÅ à
Â úÀ
È é ïåùì ,óåöøôä úøåö
íéîÈ
Ä é åÉ nòÄ zÈ áÀ LÈ
÷Ç éåÀ åîà åì äøîàù íéãçà íéîé íä .íéðù òáù êãáòà (çé) :øúñì
íéîÈ
Ä ékÀ åéÈðéòÅ áÀ eéäÄ
À iåÇ (ë ÷åñô ïìäì) áéúë éøäù ,àåä ïëù òãúå ,(ãî æë ìéòì) íéãÄ çÈ àÂ
,éàîø àåäù åá òãåé äéäù éôì ,äîì åììä íéðîéñä ìë .äðè÷ä êúá ìçøá :742íéãÄ çÈ àÂ
àîùå ,êúá øîåì ãåîìú ,÷åùä ïî úøçà ìçø øîàú àîùå ,ìçøá êãáòà åì øîà
àì ïë éô ìò óàå .äðè÷ä øîåì ãåîìú ,ìçø äîù àø÷àå äîù äàìì óéìçà øîàú
ã"ô ïá éðà éøäù ,éîé åàìî ãåòå .éîà éì äøîàù .éîé åàìî (àë) :743åäîø éøäù ,ìéòåä
åðéà íéì÷áù ì÷ àìäå ,äéìà äàåáàå øîàðù åäæå ,íéèáù á"é ãéîòà éúîéàå äðù
äìéìá ìáà .äàì àéä äðäå ø÷áá éäéå (äë) :744ïë øîà úåãìåú ãéìåäì àìà ,ïë øîåà
 736עי' שם :ויהי כשמוע לבן וגו' ,אמר אליעזר פסול הבית היה ,דכתיב ויקח העבד עשרה
גמלים .זה ,שהוא אהובו של בית ,עאכ"ו.
 737עי' שם :וכיון דלא חמי אפילו אפיסתיקתי ,ויחבק לו ,אמר ,דינרים אינון ואינון בחרציה,
וכיון דלא אשכח כלום ,וינשק לו ,אמר דלמא מרגליות אינון ואינון בפומיה ,וכיון דלא חמא
כלום ,א"ל יעקב מה את סבור ,ממון אתית טעין ,לא אתית טעין אלא מילין ,ויספר ללבן.
 738עי' הערה הקודמת.
 739עי' הערה הקודמת.
 740עי' שם )סי' יד( :וישב עמו חדש ימים .א"ר אמי למדתך תורה דרך ארץ עד היכן צריך אדם
להטפל בקרוביו ,עד חדש ימים.
 741עי' עי' בבא בתרא )קכג ע"א( :ועיני לאה רכות מאי רכות אילימא רכות ממש אפשר בגנות
בהמה טמאה לא דבר הכתוב דכתיב מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה ,בגנות
צדיקים דבר הכתוב ,אלא א"ר אלעזר ,שמתנותיה ארוכות .רב אמר ,לעולם רכות ממש ,ולא גנאי
הוא לה אלא שבח הוא לה ,שהיתה שומעת על פרשת דרכים בני אדם שהיו אומרים שני בנים
יש לה לרבקה ,שתי בנות יש לו ללבן גדולה לגדול וקטנה לקטן .והיתה יושבת על פרשת דרכים
ומשאלת ,גדול מה מעשיו ,איש רע הוא מלסטם בריות .קטן מה מעשיו ,איש תם יושב אוהלים.
והיתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניה.
 742עי' בראשית רבה )פרשה סז סי' י( :ועתה בני שמע בקולי וקום ברח לך וישבת עמו ימים
אחדים .כתיב ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים .א"ר חנינא בר פזי ,נאמר
כאן אחדים ונאמר להלן אחדים ,מה להלן אחדים ,שבע שנים ,אף אחדים שנאמר כאן ,שבע
שנים.
 743עי' שם )פרשה ע סי' יז( :ויאהב יעקב את רחל ,בגין דאנא ידע דאנשי מקומך רמאין ,לפיכך
אני מברר עסקי עמך .ויאמר אעבדך ברחל בתך ,ברחל ,ולא בלאה .בתך ,שלא תביא אחרת מן
השוק ושמה רחל .קטנה ,שלא תחליף שמותן זו בזו.
 744עי' שם )סי' יח( :ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי ,א"ר אייבו אפילו אדם פרוץ אין
אומר כלשון הזה ,כך היה יעקב אומר הבה את אשתי ואבואה אליה ,אלא כך א"ל ,אמר לי הקב"ה
שאני מעמיד י"ב שבטים ,עכשיו הרי אני כבן שמונים וד' שנים ,ואם אין אני מעמידן עכשיו,
אימתי אני מעמידן ,לפיכך הוצרך הכתוב לומר ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי.
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äøîà äàì åì ïéñéðëîù ìçø äúàøùëå íéðîéñ ìçøì á÷òé øñîù éôì ,äàì äúéä àì
,àåä ÷åáã .úàæ òáù àìî (æë) :745íéðîéñ ïúåà äì äøñîå äãîò ,éúåçà íìëú åéùëò
àøîâá .äúùîä éîé úòáù ïäå ,úàæ ìù òeá
Ç LÀ ,(à"åùá 'éô) óèçá ãå÷ð éøäù
êéøö äéä ïë íàù ,ùîî òåáLÈ øîåì øùôà éàå .(746æ"ä à"ô) ïè÷ ãòåîá úéîìùåøé
øtÈ ñÀ zÄ úòÉ áË LÈ äòÈ áÀ LÄ áéúëãë ,øëæ ïåùì òåáùù ,ãåòå .(õ"î÷ ì"ø) ï"éùä ç"úôá ã÷ðéì
ïåùì .êì äðúðå :æ"òìá à"ðééèù ,äòáù àìà òeá
Ç MÈ òîùî ïéà êëéôì ,(è æè íéøáã) êÀ ìÈ
ãéî .úàæ úà íâ :äðúðå ïåùì äæ óà ,(æ ,â àé ìéòì) äôÈ øÀ NÀ ðÀÄ å äìÈ áÈ
À ðåÀ äãÈ øÅ
À ð åîë ,íéáø
úåøçà .úåøçà íéðù òáù ãåò (ì) :äéàåùð øçàì ãåáòúå ,äúùîä éîé úòáù øçàì
úåàîøáù éô ìò óàå ,äðåîàá úåðåøçàä óà äðåîàá úåðåùàø äî ,úåðåùàøì ïùé÷ä
,éîç ïáì éðá ïéá äî åàø äøîà ,åùøéô åðéúåáø .ïáåàø åîù àø÷úå (áì) :747åéìò àá
åéìò øòøò àìù ãåò àìå ,åéìò øòøò àìå óñåéì äøëî àì äæå á÷òéì äøåëáä øëîù
åéä úåàéáð úåäîàäù éôì .éùéà äåìé íòôä (ãì) :748øåáä ïî åàéöåäì ù÷áù àìà
éìò äô ïåçúô åì ïéà äúòî äøîà ,àùé íéùð 'ãå á÷òéî íéàöåé íéèáù á"éù úåòãåéå
õåç ,ïéñåìëåàá äáåøî ïë ìò åá øîàðù éî ìë .ïë ìò :749íéðáá é÷ìç ìë éúìèð éøäù
,àø÷ åá áúë äæå ,àø÷úå áéúë íìåëá .éåì åîù àø÷ :750íäá äìëî äéä ïåøàäù éåìî
åéðôì åàéáäå ìàéøáâ àåä êåøá ùåã÷ä çìùù ,äáø íéøáãä äìàá äãâà ùøãî ùéå
íòôä (äì) :éåì åàø÷ úåðúîá åäåìù íù ìòå ,äðåäë úåðúî ã"ë åì ïúðå äæ íù åì àø÷å
:751úåãåäì éì ùé äúòî ,é÷ìçî øúåé éúìèðù .äãåà
àì éðîî ä÷ãöù éìåìà äøîà ,íéáåèä äéùòîá äàð÷ .äúçàá ìçø àð÷úå (à) ì ÷øô

 745עי' מגילה )יג ע"ב( :אמר לה מינסבא לי ,אמרה ליה אין ,מיהו אבא רמאה הוא ולא יכלת
ליה.וכו' אמר לה ומאי רמיותא ,אמרה ליה אית לי אחתא דקשישא מינאי ,ולא מנסיב לי מקמה.
מסר לה סימנים ,כי מטא ליליא ,אמרה ,השתא מיכספא אחתאי ,מסרתינהו ניהלה .והיינו דכתיב
ויהי בבקר והנה היא לאה ,מכלל דעד השתא לאו לאה היא ,אלא מתוך סימנין שמסרה רחל
ללאה לא הוה ידע עד השתא.
 746ז"ל :רבי לא שמע לה מן הדא )מלכים א ח( כי חנוכת המזבח עשו שבעת ימים והחג
שבעת ימים .ר' יעקב בר אחא שמע לה מן הדא ,מלא שבוע זאת.
 747עי' בראשית רבה )פרשה ע סי' כ( :א"ר יהודה בר סימון ,בנוהג שבעולם פועל עושה
מלאכה עם בעל הבית שתים ושלש שעות באמונה ,ובסוף הוא מתעצל במלאכתו .ברם הכא מה
הראשונות שלימות אף האחרונות שלימות .מה הראשונות באמונה ,אף האחרונות באמונה.
 748עי' ברכות )ז ע"ב( :ראובן .אמר רבי אלעזר ,אמרה לאה ,ראו מה בין בני לבן חמי ,דאילו בן
חמי ,אף על גב דמדעתיה זבניה לבכירותיה ,דכתיב וימכר את בכרתו ליעקב ,חזו מה כתיב ביה,
וישטם עשו את יעקב ,וכתיב ויאמר הכי קרא שמו יעקב ,ויעקבני זה פעמים וגו' ,ואילו בני ,אף
על גב דעל כרחיה שקליה יוסף לבכירותיה מניה .דכתיב ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו לבני
יוסף .אפילו הכי לא אקנא ביה ,דכתיב וישמע ראובן ויצלהו מידם.
 749עי' לקמן הערה .751
 750עי' בראשית רבה )פרשה עא סי' ד( :ע"כ קרא שמו ,בכל מקום שנאמר על כן ,מרובה
באוכלסין.
 751עי' שם :ותאמר הפעם אודה את ה' ,ר' ברכיה בשם ר' לוי ,לכהן שירד לגורן נתן לו א' כור
של מעשר ,ולא החזיק לו טובה ,ואחד נתן לו קומץ של חולין והחזיק לו טובה .אמר ליה ,אדוני
הכהן אני נתתי לך כור ,וזה לא נתן לך אלא קומץ ואתה מחזיק לו טובה ,אמר ליה את מחלקי
נתת לי ,אבל זה נותן לי משלו לפיכך אני מחזיק לו טובה .כך לפי שהיו אמהות סבורות שזו
מעמדת שלשה וזו מעמדת שלשה ,וכיון שילדה לאה בן ד' ,אמרה הפעם אודה את ה'.
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.éëðà äúî :753äéìò ììôúä àìäå ,êîàì êéáà äùò êë éëå .éì äáä :752íéðáì äúëæ
.êîî òðî øùà :éðà åîå÷îá éëå .úçúä (á) :754úîë áåùçù íéðá åì ïéàù éîì ïàëî
êîî ,íéðá éì ùé éðà ,íéðá åì åéä àì àáà ,àáàë éðéà éðà ,àáàë äùòàù úøîåà úà
,åì äøîà ,íâ åäî .éëðà íâ äðáàå :éáøà àðàå ,åîåâøúë .éëøá ìò (â) :755éðîî àìå òðî
äúøö äñéðëä éúð÷æ ,äì øîà .äøù ãâðë åéðúî øâçå øâäî íéðá åì åéä íäøáà êð÷æ
(å) :756äøùë .äðîî éëðà íâ äðáàå :éúîà äðä áëòî äæä øáãä íà ,åì äøîà .äúéáì
úøáçîá åùøéô ÷åøñ ïá íçðî .íéäìà éìåúôð (ç) :757éðëæå éðáééçå éððã .íéäìà éððã
.íéðáì úåëæì éúåçà íò éúøáçúð íå÷îä úàî íéøåáç ,(åè èé øáãîá) ìéúÄ tÈ ãéîÄ öÈ
íå÷îì äáøä íéìåúôðå úåøéöô éúøöôäå éúù÷òúð ,ìÉåzìÀ úÇ ôe
À L÷Å òÄ ïåùì åùøôî éðàå
éìåúôð ,äìôú ïåùì íâøú ñåì÷ðåàå .éãé ìò íéëñä .éúìëé íâ :éúåçàì äåù úåéäì
äìá÷úð .éúìúôð :éúåçàë éúøúòúðå éúìá÷úð åéðôì úåáéáçä úåù÷á éúìúôð íéäìà
õåç ïåéøä øîàð ïìåëá .äôìæ ãìúå (é) :758ïå÷éøèåð ïåùìá íéáø ùé äãâà ùøãîå .éúìôú
úåîøì éãëå ,äá øëéð ïåéøä ïéàå íéðùá ú÷åðéúå 759ïìåëî äøåçá äúéäù éôì ,äôìæî
äçôù ïúéì ïâäðî êëù ,äàì úà åì ïéñéðëîù ïéáé àìù ,äàìì ïáì äðúð á÷òéì
æñ úáù) àì ÷åðñå éãâ ãâ åîë ,áåè ìæî àá .ãâ àá (àé) :äðè÷ì äðè÷äå äìåãâì äìåãâä
ecbÉ åîë ,ìåäî ãìåðù ,äãâà ùøãîå .(àé äñ äéòùé) ïçÈ ìÀ L
Ë ãÇbìÇ íéëÄ øÀ òÉ äÇ åì äîåãå ,(á"ò
äáéú úàø÷ð äîì ,øçà øáã .úçà äáéú áúëð äî ìò éúòãé àìå ,(àé ã ìàéðã) àÈðìé
È àÄ
760
éîéá (ãé) : íéøåòð úùàá ãâáù ùéàë ,éúçôù ìà úàáùë éá úãâá åîë ,ãâá úçà
 752עי' שם )סי' ו( :ותרא רחל כי לא ילדה וגו' ותקנא רחל באחותה .א"ר יצחק ,כתיב אל יקנא
לבך בחטאים כי אם ביראת ה' כל היום )משלי כג( ואת אמרת ותקנא רחל באחותה ,אלא מלמד
שקינאתה במעשיה הטובים .אמרה ,אילולי שהיא צדקת לא היתה יולדת.
 753עי' מדרש אגדת בראשית )פרק נב( :הבה לי בנים .אם תבקש את ,אני יולדת .עשה כשם
שעשה יצחק אביך שהיתה אשתו עקרה ,והתפלל עליה ,שנאמר ויעתר יצחק )שם כה כא(.
 754עי' נדרים )סד ע"ב( :אמר רבי יהושע בן לוי ,כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת ,שנאמר
הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי .ותניא ,ארבעה חשובין כמת :עני ,ומצורע ,וסומא ,ומי שאין לו
בנים .עני ,דכתיב כי מתו כל האנשים .מצורע ,דכתיב אל נא תהי כמת .וסומא ,דכתיב במחשכים
הושיבני כמתי עולם .ומי שאין לו בנים ,דכתיב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי.
 755עי' בראשית רבה )פרשה עא סי' ז( :ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן,
ממך מנע ממני לא מנע .אמרה לו ,כך עשה אביך לאמך ,לא חגר מתניו כנגדה .אמר לה ,אבי לא
היה לו בנים ,אבל אני יש לי בנים .אמרה לו וזקינך לא היה לו בנים ,וחגר מתניו כנגד שרה ,אמר
לה ,יכולה את לעשות כשם שעשתה זקנתי ,אמרה לו מה עשתה ,אמר לה הכניסה צרתה לתוך
ביתה .אמרה לו ,אם הדבר הזה מעכב ,הנה אמתי בלהה ,בא אליה ואבנה גם אנכי .מה זו נבנית
על ידי צרתה ,אף זו נבנית על ידי צרתה.
 756עי' הערה הקודמת.
 757עי' שם :ותאמר רחל דנני אלהים ,דנני וחייבני ,דנני וזכני .דנני וחייבני ,שנאמר ורחל
עקרה .דנני וזכני ,שנאמר ויתן לי בן.
 758עי' שם )סי' ח( :ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי וגו' ,נופתי פתיתי תליתי אחותי עלי.
א"ר יוחנן ,נינפה היה לי לעשות לפני אחותי ,אילו שלחתי ואמרתי לו תן דעתך שהן מרמים בך,
לא היה פורש .אלא אמרתי ,אם אין אני כדאי שיבנה העולם ממני ,יבנה מאחותי .ד"א ,נפתולי,
פיתולייה לא דידי הויין ,כלום הלך יעקב אצל לבן אלא בשבילי .ד"א ,נופת עצמו לא שלי היא,
דברי תורה שנאמר בהם )תהלים יט( ונופת צופים יהיו נאמרים בחלקו של נפתלי.
 759עי' שם )סי' ט( :ותלד זלפה שפחת לאה ,בכולם כתיב ותהר ,וכאן ותלד ,אלא בחורה היתה
ולא היתה ניכרת בעיבורה.
 760עי' זוהר ויחי )רמד ע"ב( :א"ר יצחק אלמלא דהוי גד מבני שפחות שעתא קיימא ליה
לאשלמא יתיר מכלא הדא הוא דכתיב )בראשית ל'( בא גד קרי וכתיב בגד חסר אל"ף דהא שעתא
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÷íéèç àéáäì ìæâá åãé èùô àìå äéä øéö÷ä úòù ,íéèáù ìù ïçáù ãéâäì .íéèç øéö
ïåùìáå ,àåä áùò ,éìâéù .íéàãåã :761åá ãéô÷î íãà ïéàù ø÷ôää øáã àìà ,íéøåòùå
úà íâ ç÷éì úàæ ãåò úåùòìå ,äéîúá .éðá éàãåã úà íâ úç÷ìå (åè) :762ï"éîñé ìàòîùé
éðàå ,åæ äìéì úáéëù äúéä éìù .äìéìä êîò áëùé ïëì :áñéîìå åîåâøúå ,éðá éàãåã
(æè) :763åîò øá÷äì äúëæ àì ÷éãöä áëùîá äìæìæù éôìå .êðá éàãåã úçú êì äðúåð
íùî àöéù åòééñ àåä êåøá ùåã÷ä .àåä äìéìá :äøëù ìçøì éúúð .êéúøëù øëù
(ë) :765íéèáù úåáøäì úøæçîå äåàúî äúéäù .äàì ìà íéäìà òîùéå (æé) :764øëùùé
.øåãî úéá ,æ"òìá à"ééøáøéä ,(âé ç 'à íéëìî) ìåáæ úéá ïåùì .éðìáæé :åîåâøúë .áåè ãáæ
åùøéô .äðéã (àë) :åéùð ìë ãâðë íéðá éì ùéù ,éîò àìà åúøéã ø÷éò àäú àì äúòî
,úåçôùä úçàë éúåçà ìçø àäú àì øëæ äæ íà ,äîöòá ïéã äàì äðãù åðéúåáø
äéðîéñ äøñîù äì øëæ .ìçø úà íéäìà øëæéå (áë) :766äá÷ðì êôäðå åéìò äììôúäå
ïéàù éôì á÷òé äðùøâé àîù åùò ìù åìøåâá äìòú àìù äøéöî äúéäùå ,767äúåçàì
,èééôä ãñééù àåä .íéðá äì ïéàù òîùùë åáìá äìò êë òùøä åùò óàå ,íéðá äì
קיימא בשלימו ואסתלק מניה הדא הוא דכתיב )איוב ו'( אחי בגדו כמו נחל בגין דההוא נהר
דנגיד אסתלק בהאי שעתא וכתיב בגד חסר אל"ף ועל דא לא זכה בארעא קדישא ואסתלק מינה.
תרגום :אמר רבי יצחק ,אלמלא שהיה גד מבני השפחות ,השעה עמדה לו להשלים יותר
מהכל .זהו שכתוב בא גד ,קרי ,וכתוב "בגד" חסר אל"ף ,שהרי השעה עומדת בשלמות ,והסתלקה
ממנו .זהו שכתוב "אחי בגדו כמו נחל" ,משום שאותו נהר שמשך הסתלק באותה שעה ,וכתוב
"בגד" חסר אל"ף ,ולכן לא זכה בארץ הקדושה והסתלק ממנה.
 761עי' סנהדרין )צט ע"ב( :וילך ראובן בימי קציר חטים ,אמר רבא ברבי יצחק אמר רב ,מכאן
לצדיקים שאין פושטין ידיהן בגזל .ועי' בראשית רבה )פרשה עב סי' ב( :וילך ראובן בימי קציר
חטים וימצא דודאים .ר' חייא בר אבא אמר ,יברוחין .ר' יצחק אמר ,שעורין .ר' יהודה בר' סימון
אמר ,מיישין .בין לדברי אלו ובין לדברי אלו ,הכל מודים שלא הביא אלא מן ההפקר .למאן דאמר
שעורים ,שעורים בימי קציר חטים כשדה של הפקר הן ,לפי שכבר כלה הקציר של שעורים .תדע
לך ,שהלך בשעת הקציר בשעת בכור כל מיני איפוריא ולא הביא אלא דבר שהוא מן המופקר.
להודיעך שהיו שמורים מגזל הארץ ,ואם כך היו שמורים מגזל הארץ על אחת כמה וכמה שהיו
שמורים מכל הגזל.
 762עי' שם :דודאים בשדה ,מאי דודאים ,אמר רב יברוחי ,לוי אמר סיגלי ,רבי יונתן אמר
)סיבסוך( ]סביסקי[.
 763עי' בראשית רבה )פרשה עב סי' ג( :ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך .המעט
קחתך את אישי ,הניאת לסבי מן דיקני ,תאני ר' שמעון לפי שזלזלה בצדיק ,לפיכך אינה נכנסת
עמו בקבורה .הוא דהיא אמרה לה ,לכן ישכב עמך הלילה .אמרה לה ,עמך הוא דמיך ,עמי לית
הוא דמיך .אמר ר"א זו הפסידה וזו הפסידה זו נשתכרה וזו נשתכרה .לאה הפסידה דודאים
ונשתכרה ב' שבטים ובכורה ,ורחל נשתכרה דודאים ,והפסידה שבטים ובכורה .ר' שמואל בר
נחמן אמר ,זו הפסידה דודאים ונשתכרה שבטים וקבורה עמו ,רחל נשתכרה דודאים והפסידה
שבטים וקבורה עמו.
 764עי' נדה )לא ע"א( :אמר רבי יוחנן ,מאי דכתיב וישכב עמה בלילה הוא ,מלמד שהקדוש
ברוך הוא סייע באותו מעשה .שנאמר יששכר חמור גרם ,חמור גרם לו ליששכר.
 765עי' בראשית רבה )פרשה עב סי' ה( :ותצא לאה לקראתו ,מלמד שלא הניחה אותו לרחוץ
רגליו ,ותאמר אלי תבא .א"ר אבהו ,צפה הקב"ה שלא היתה כוונתה אלא לשם שמים להעמיד
שבטים ,לפיכך הוצרך הכתוב לומר וישמע אלהים אל לאה.
 766עי' ברכות ס ע"א :ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה ,מאי ואחר ,אמר רב לאחר שדנה
לאה דין בעצמה ואמרה שנים עשר שבטים עתידין לצאת מיעקב ,ששה יצאו ממני וארבע מן
השפחות ,הרי עשרה .אם זה זכר ,לא תהא אחותי רחל כאחת השפחות ,מיד נהפכה לבת .שנאמר
ותקרא את שמה דינה.
 767עי' בראשית רבה )פרשה עג סי' ד( :ויזכור אלהים את רחל .מה זכירה זכר לה ,שתיקתה
לאחותה בשעה שהיו נותנין לו את לאה .היתה יודעת ושותקת.
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ä"ã úéøçù ä"øã 'à íåéì èééôá) äìäáúðå åì äúç÷ì äáö ,äìç àìù èáë ïåîãàä
àìÀ
É å ,(à ã äéòùé) eðúÅ tÈ øÀ çÆ óñÉ à
Á ïëå ,äàøú àìù íå÷îá äñéðëä .óñà (âë) :768(âåç ïáà
àì (ë ñ äéòùé) óñÅ àÅ
È é àìÉ êçÅ øéÄ
Å å ,(åè ã ìàåé) íäÈ âÈ
À ð eôñÀ àÈ ,(èé è úåîù) äúÀ
È éaÇ äÇ óñÅ àÅ
Èé
åùò ìù å÷ìçì äìòàù éìò íéøîåà åéäå ,äø÷ò éðàù äôøçì éúééäù .éúôøç .ïîèé
äìåú ïá äì ùéùî ,äðåçøñ úåìúì éîá äì ïéà ïá äùàì ïéàù ïîæ ìë ,äãâàå .769òùøä
úòãåé .øçà ïá éì 'ä óñé (ãë) :770êðá ,åìà íéðàú ìëà éî ,êðá ,äæ éìë øáù éî ,åá
åúåàù ïåöø éäé äøîà ,íéèáù øùò íéðù àìà ãéîòäì ãéúò á÷òé ïéàù äàåáðá äúéä
äãìé øùàë (äë) :771øçà ïá ìò àìà äììôúä àì êëì ,éðîî àäé ãéîòäì ãéúò àåäù
úéáe
Å LàÅ á÷Â
É òéÇ úéáÅ äÈéäÈ åÀ (çé à äéãáåò) øîàðù ,åùò ìù åðèù ãìåðùî .óñåé úà ìçø
çèá óñåé ãìåðùî ,÷åçøîì èìåù åðéà äáäì àìá ùà ,L÷Ç ìÀ åNÈ òÅ úéáe
Å äáÈ äÈ ìÆ óñÉ
Å åé
772
íà éë úàöì äöåø éðéà .'åâå éùð úà äðú (åë) : áåùì äöøå àåä êåøá ùåã÷äá á÷òé
úàáùë .äëøá éì äàá êãé ìòù éìù ùåçðá éúéñð ,éúééä ùçðî .éúùçð (æë) :úåùøá
åì ùé øùôà ,ïàvÉ äÇ íòÄ äàÈ aÈ åÉ zaÄ ìçÅ øÈ äÅpäÀ
Ä å (å èë ìéòì) øîàðù ,íéðá éì åéä àì ïàëì
úàÆ òîÇ LÄ
À iåÇ (à àì ïìäì) øîàðù íéðá åì åéä åéùëòå ,íéòåøä ìöà åúá çìåù àåäå íéðá
êð÷î äéä øùà úàå (èë) :êøâà ùéøô ,åîåâøúë .êøëù äá÷ð (çë) :773ïáÈ ìÈ éÅðáÀ éøÅ áÀ cÄ
ìéáùá ,éìâø íò .éìâøì (ì) :åéä äîë äìçúî éãéì àáù êð÷î èåòéî ïåáùç úà .éúà
éìÈ âÀ øÇ aÀ øLÆ àÂ íòÈ ìÈ ,(ç àé úåîù) êé
È ìÆ âÀ øÇ aÀ øLÆ àÂ íòÈ äÈ åîë ,äëøáä êìöà úàá éìâø úàéá
ïéùåò ïéà åéùëò ,éúéá êøåöì .éúéáì éëðà íâ :(ç âò ø"á) éîò íéàáä ,(ä ç íéèôåù)
øîåðî .ã÷ð (áì) :íâ åäæå ,ïëîñì íäîò éðà íâ äùåò úåéäì éðà êéøöå éðá àìà éëøöì
:úåáçø úåøåáøáç ,íéàìè ïåùì .àåìè :æ"òìá à"øèðåô ,úåãå÷ð åîë úå÷ã úåøåáøáçá
úàöîðå úéúîçù (á"ò âô á"á) äðùî ïåùì ,æ"òìá å"ùåø ,íåãàì äîåã íåçù .íåç
íéæòá íéàåìèå íéãå÷ð àáäìå ïàëî åãìåéù ïúåà .éøëù äéäå :äàåáúä ïéðòì äðáì
àìù ,êéðá ãéá íãé÷ôäå íäî ùøôä åéùëò ïðùéù ïúåàå ,éìù åéäé íéáùëá íéîåçùå
.337  עי' לעיל הערה768
 לומר שמא, היתה רחל מצירה, כיון שילדה לאה ליעקב:( עי' מדרש תנחומא ויצא )סי' כ769
 ואין, וכיון שילדה ליוסף אמרה אסף אלהים את חרפתי,יטלנה עשו מאחר שלא הולדתי בן
.( שנאמר כי חרפה היא לנו )בראשית לד יד,חרפה אלא ערלה
 א"ר, ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי:( עי' בראשית רבה )פרשה עג סי' ה770
 מאן אכל הדא, תלוי בבנה, לאחר שתלד. הסרחון נתלה בה, עד שלא תלד האשה,לוי בר זכריה
. אלא ברך, מאן תבר הדא מקמתא, ברך,מקמתא
 אמר רבי יהודה בן פזי בשם דבית רבי ינאי אמנו:( עי' ירושלמי ברכות )פרק ט הלכה ג771
. הדא הוא דכתיב יוסף ה' לי בן אחר. אמרה עוד אחר יהיה ממני.רחל מנביאות הראשונות היתה
 א"ר חנינא:( ועי' בראשית רבה )פרשה עב סי' ו. אלא עוד אחר יהי' ממני.בנים אחרים לא אמרה
 אחרים אין כתיב כאן אלא בן,בן פזי אמהות נביאות היו ורחל מן האמהות יוסף ה' לי בנים
 אמר ר' חנינא נתכנסו כל האמהות. הלואי יהיה ממני, אמרה עוד אחד הוא עתיד להעמיד,אחר
.ואמרו דיינו זכרים תפקוד עוד זאת
 כתיב ויהי כאשר ילדה רחל, בעא מיניה ר' חלבו מר' שמואל בר נחמני:( עי' ב"ב )קכג ע"ב772
 ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשו נמסר, אמר ליה, מאי שנא כי אתיליד יוסף,'את יוסף וגו
.' שנאמר והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש וגו,אלא ביד זרעו של יוסף
 שני בני אדם קבלו שני צדיקים ונתברכו בשבילן ולא:( עי' מדרש תנחומא )שמות סי' טז773
 אפשר היה לו, לבן. לבן ויתרו, ומשנכנסו לבתיהם נתן להם הקב"ה בנים,היה להם בנים מתחלה
 נתברך בנכסים, משנכנס יעקב לביתו. אלא שלא היו לו בנים,בן והיתה בתו רועה את צאנו
. וכתיב וישמע את דברי בני לבן,( נחשתי ויברכני ה' בגללך )בראשית ל, דכתיב.ובבנים
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íéøëæä éãé ìò éì øîàú àìù ,ãåòå .äìçúî íù åéä åìà äúòî íéãìåðä ìò éì øîàú
íà .'åâå éá äúðòå (âì) :êìéàå ïàëî ïúîâåã úåá÷ðä äðãìú íéàåìèå íéãå÷ð ïäù
éøëù ìò ãéòúå éú÷ãö àåáú éë ,éú÷ãö éá äðòú íåìë êìùî ìèåð éðàù éðãùçú
àåìè åà ãå÷ð åðéàù ïäá àöîúù ìëå ,íéàåìèå íéãå÷ð íà éë éøãòá àöîú àìù êéðôì
éäé åì :íéøáã úìá÷ ïåùì .ïä (ãì) :éìöà éåøù àåä äáéðâáå êì åéúáðâù òåãéá íåç åà
ìë :íéøëæ íéæò .íéùéúä úà àåää íåéá ïáì .øñéå (äì) :êëá õåôçúù éàåìä .êøáãë
.úøúåðä (åì) :åéðá ãéá ïáì .ïúéå :úåðáì úåøåáøáç åá äúéä øùà ìë .åá ïáì øùà
õò .äðáì ì÷î (æì) :774åì øñî ïúåà íéøéù àìà ïðéàù úåø÷òäå úåìåçä ,ïäáù úåòåòøä
ïéøå÷ù àåä ,éðà øîåàå .äÆðáÀ ìÀ
Ä å ïÉålàÇ úçÇ zÇ (âé ã òùåä) àîéúã äîë ,äðáì åîùå àåä
åá ïéìãâù õò ,æåì ì÷î ç÷ì ãåòå .æåìå :áåèø àåäùë .çì :ïáì àåäù æ"òìá à"ìáðéøè
äéäù ,íéôåì÷ íéôåì÷ .úåìöô :æ"òìá ø"ééðèù÷ .ïåîøòå :æ"òìá é"øãìå÷ íé÷ã íéæåâà
åìù ïáåì äìâðå äàøð äéä åôìå÷ äéäùë .ì÷î ìù ïáåì éåìâ .ïáìä óùçî :øîåðî åäùåò
äáøäå ,éîøà ïåùìá àåä äöéòðå äáéçú ïåùì ,õéòãå åîåâøú .âöéå (çì) :óåìé÷ä íå÷îá
äöòã åîë äöã ,(á"ò âö ïéìåç) éãéî äéá õã ,(á"ò ð úáù) äôìùå äöã ,ãåîìúá ùé
úå÷ùäì õøàá úåéåùòä úåëéøáá íéîä úåöåøîá .íéèäøá :åðåùì úà øö÷îù àìà
çëðì úåì÷îä âéöä íù úåúùì ïàöä äðàáú øùà íéèäøá .'åâå ïàáú øùà :ïàöä íù
äòáåø øëæäå äéøåçàì úòúøð àéäå úåì÷îä úà äàåø äîäáä .'åâå äðîçéå :ïàöä
,øëæì úåëéøö åéä àìå ïäéòîá òøæ ïéùòð íéîä ,øîåà àéòùåä éáø .åá àöåéë úãìåéå
íå÷îá íéðåùî .íéã÷ò :776úåì÷îä úåàøî ìà .úåì÷îä ìà (èì) :775'åâå äðîçéå åäæå
íéãå÷ð íéãå÷ò íéãìåðä .á÷òé ãéøôä íéáùëäå (î) :íäéìâøå íäéãé éìåñø÷ íä ,íúãé÷ò
,ïàöä éðôì ãå÷òä øãòä åúåà êéìåäå ,åãáì øãò øãò ïúåà äùòå ïîöòì ùéøôäå ìéãáä
åéäù ,ãå÷ò ìà ïàöä éðô ïúéå øîàù åäæ ,íäéìà úåôåö íäéøçà úåëìåää ïàöä éðôå
:éúùøéôù åîë .íéøãò åì úùéå :ïáì ïàöá àöîù íåç ìë ìàå íéãå÷òä ìà ïàöä éðô
ìôÆ úé
É çÄ àÂ íò åøáç íçðîå .àø÷îá ãò åì ïéàå ,úåøéëáä åîåâøúë .úåøù÷îä (àî)
øäîì ãçé úåøù÷úîä ïúåà ,(áé íù íù) õnÄ àÇ øLÆ wÆ äÇ éäÀ
Ä éåÇ ,(àì åè 'á ìàåîù) íéøÄ LÀ wÉ aÇ
úÉåöìÈ çÂ nÇ äÇ íò åøáç íçðîå .úåùé÷ìá åîåâøúë ,øåçéà ïåùì .óéèòäáå (áî) :ïøåáéò
ïðéàå ïøîöå ïøåòá úåôèòúî øîåìë ,úåñë úôéèò ïåùì ,(áë â äéòùé) úÉåôèÂ
È ònÇ äÀ
Çå
777
úåçôùå : ïàö øàùî úåáøå úåøô .úåáø ïàö (âî) :íéøëæä éãé ìò íçééúäì úååàúî
:778äìà ìë åì ç÷ìå íéø÷é íéîãá åðàö øëî .íéãáòå
 עשרת מונים י' פעמים י' דאין מנין פחות מעשרה:( עי' בראשית רבה )פרשה עג סי' ט774
 ריש לקיש אמר נותרות מנהון, ויעקב רועה את צאן לבן הנותרות.'וישם דרך שלשת ימים וגו
. נתרת כתיב, מנהון קווסרין,בישין מנהון עקרון
 כך היה, ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון חוטר חיור דלוז ודדליף:( עי' שם )סי' י775
 ורואה את המקלות, והיתה בהמה באה לשתות,אבינו יעקב נותן את המקלות בשקתות המים
 נעשו המים זרע בתוך, א"ר הושעיה. והיתה יולדת כיוצא בו, והזכר רובעה,ונרתעת לאחוריה
.מעיהם ולא היו חסירות אלא צורת הולד
. עי' הערה הקודמת776
 ויהי לו. צאנו של אבינו יעקב משונה היה מצאנו של לבן:( עי' תנחומא )ויצא פרק כד777
 והיו אומות העולם באין. שהיו פרות ורבות, אלא ויהי לו צאן רבות,מקנה הרבה אין כתיב כאן
.ונותנין ליעקב כסף וזהב בשביל ליקח ממנו צאנו
. עי' הערה הקודמת778
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õøà ìà áåù (â) :(çî ãé 'à ìåàîù) ÷ìÅ îÂ
È ò úàÆ êÇ
À iåÇ ìÄéçÇ NòÇ
Ç iåÇ åîë ,ñðë .äùò (à) àì ÷øô
779
: êéìò éúðéëù úåøùäì øùôà éà àîèì øáåçî êãåòá ìáà ,êîò äéäà íùå .êéúåáà
),úéáä úø÷ò äúéä àéäù ,äàìì êë øçàå äìçú ìçøì .äàììå ìçøì àø÷éå (ã
åðéã úéáå æòåá éøäù ,øáãá íéãåî äàì ìù äéðá óàå ,ïáì íò á÷òé âååãæð äìéáùáù
ìçø åîéã÷ä ,(àé ã úåø) 'åâå íäé
Æ zÅ LÀ eðaÈ øLÆ àÂ äàÈ ìÅ ëe
À ìçÅ øÈ kÀ íéøîåà äãåäé èáùî
781
ïäå ïåáùçä ììë íåëñ ïåùì .íéðî : äøùòî úåçô íéðåî ïéà .íéðåî úøùò (æ) :780äàìì
íìéãáäù éô ìò óà .íéãúòä äðäå (é) :782íéîòô äàî åàðú óéìçäù åðãîì ,úåéøéùò
éðá ãéá øåñîä øãòî ïúåà ïéàéáî íéëàìîä åéä ,ïúîâåã ïàöä åøáòúé àìù íìåë ïáì
óé÷î ïáì ìù èåç ,æ"òìá ã"éùééô ,ïéçéöôå åîåâøú .íéãøáå :783á÷òé ãéáù øãòì ïáì
éì ïéàå ,(ïæ ìà ïæî à"ñ) ,åæ ìà åæî úùìåôîå äçåúô åìù úåøåáøáçå áéáñ ïôåâ úà
úåàø÷îä êøãå ,äøéúé à"ää ,ìà úéá ìà åîë .ìà úéá ìàä (âé) :àø÷îä ïî ãò àéáäì
éåáø ïåùì .íù úçùî :(á ãì øáãîá) ïòÈ
Ç ðkÀ õøÆ àÈ äÈ ìàÆ íéàÄ aÈ ízÆ àÇ ékÄ åîë ,ïë øáãì
äçåùî úåéäì (çé çë ìéòì) dLà
È øÉ ìòÇ ïîÆ LÆ ÷öÄ
É iåÇ êë ,úåëìîì çùîðùë äìåãâå
,íéäìà úéá äéäé (áë íù) úøîàù ,åîìùì äúà êéøöå .éì úøãð øùà :784çáæîì
ùøéì úåìçéî åðà íåìë ,áåùìî êãé ìò áëòð äîì .åðì ãåòä (ãé) :úåðáø÷ íù áéø÷úù
éðá êøãù äòùá åìéôà .åì åðáùçð úåéøëð àåìä (åè) :íéøëæä ïéá íåìë åðéáà éñëðî
åúåà úãáòù) êì åðøëî éë ,úåéøëðë åðîò âäð ïéàåùð úòùá åéúåðáì àéðåãð úúì íãà
 779עי' מדרש תנחומא )ויצא סי' י( :ויאמר אלהים אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך .ילמדנו
רבינו נר שיש עליו צורת עבודת כו"ם מהו שידליק ישראל ממנו את הנר כך שנו רבותינו נר שיש
עליו צורת עבודת כו"ם אסור לישראל להדליק בו ,לפי שנאמר )דברים ז( ולא תביא תועבה וגו'
שאין השכינה שורה בבית שיש בו צורת עבודת כו"ם שנא' )שמות כ( בכל המקום אשר אזכיר
את שמי וגו' ,תדע לך שכל זמן שהיה אברהם דבוק ללוט לא היה הקדוש ברוך הוא נגלה עליו,
כיון שפירש ממנו נגלה עליו ,מנין א"ר אלעזר בן פדת משום רבי יוסי בן זמרה שנאמר )בראשית
יג( וה' אמר אל אברם אימתי אחרי הפרד לוט מעמו ,וכן יעקב כל זמן שהיה בבית לבן לא היה
הדבור נגלה עליו ,אף על פי שהבטיח ואמר לו הנה אנכי עמך אמר הקדוש ברוך הוא איני יכול
לטמא את כבודי בבית לבן הרשע אלא מה אני עושה משעה שהוא פורש ממנו אני מקיים את
דברי ואהיה עמו ,והיה יעקב מהרהר בלבו ואומר לא כך אמר לי כי לא אעזבך ,א"ל הקדוש ברוך
הוא מבקש את שאהיה עמך צא מבית לבן ושוב אל ארץ אבותיך.
 780עי' רות זוטא )פרשה ד סי' יג( :כרחל וכלאה ,אמר רבי יצחק רחל היתה עקרת של בית,
לפיכך הוא עושה את רחל עיקר.
 781עי' בראשית רבה )פרשה עג סי' ט( :א"ר חייא רבה ,כל דבר ודבר שהיה לבן מתנה עם
יעקב היה חוזר בו י' פעמים למפרע ,שנאמר הן לו .ורבנן אמרי ,מאה פעמים .שנאמר ואביכן
התל בי והחליף את משכורתי עשרת מונים ,י' פעמים י' ,דאין מנין פחות מעשרה.
 782עי' הערה הקודמת.
 783עי' שם )סי' י( :ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון ,חוטר חיור דלוז ודדליף ,כך היה
אבינו יעקב נותן את המקלות בשקתות המים ,והיתה בהמה באה לשתות ורואה את המקלות
ונרתעת לאחוריה והזכר רובעה ,והיתה יולדת כיוצא בו .א"ר הושעיה ,נעשו המים זרע בתוך
מעיהם ולא היו חסירות אלא צורת הולד בלבד .מעשה בכושי אחד שנשא לכושית אחת והוליד
ממנה בן לבן .תפס האב לבן ובא לו אצל ר' .א"ל ,שמא אינו בני ,א"ל ,היה לך מראות בתוך
ביתך ,א"ל הן ,א"ל שחורה או לבנה ,א"ל לבנה .א"ל ,מיכן שהיה לך בן לבן .א"ר הונא דבית
חורון ,מלאכי השרת היו טעונים מתוך צאנו של לבן ,באים ונותנים בתוך צאנו של יעקב .הה"ד,
שא נא עיניך וראה כל העתודים העולים על הצאן עולים על הצאן אין כתיב כאן אלא העולים,
מאליהם היו עולים.
 784עי' סוטה )טו ע"א( :ורשאין הכהנים ליתן לתוכו יין ושמן דבש .מאי טעמא ,אמר קרא,
למשחה ,לגדולה ,כדרך שהמלכים אוכלין.
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:êúìåòô øëù éîã áëòù .åðôñë úà :785äìåòôä øëùá (àìà êì åððúð àìå äðù ã"é åðá
)äî àìà íåìë åðì ïéà åðéáà ìùî ,øîåìë .àìà ïåùìá ùîùî äæ éë .øùòä ìë éë (æè
äìöä ïåùì ìë ïëå ,ùéøôä ïåùì .ìéöä :àåä åðìù åðéáàî àåä êåøá ùåã÷ä ìéöäù
íéã÷ä .åéùð úàå åéðá úà (æé) :áéåàä ïîå äòøä ïî åùéøôîù ,äùøôä ïåùì àø÷îáù
úàÀ
Æ å åéLÈ
È ð úàÆ åNÈ òÅ çwÄ
Ç iåÇ (å åì ïìäì) øîàðù ,íéøëæì úåá÷ð íéã÷ä åùòå ,úåá÷ðì íéøëæ
787
(èé) : íéøåîçå íéìîâå úåçôùå íéãáò åðàöî äð÷ù äî .åðéð÷ äð÷î (çé) :786'åâå åéÈðaÈ
.íéôøúä úà ìçø áðâúå :á÷òé ïéáå åðéá íéîé úùìù êøã åéðá ãéá ïúðù .åðàö úà ææâì
íéîé úùìù êøã éøäù .éùéìùä íåéá (áë) :788äðååëúð äøæ äãåáòî äéáà úà ùéøôäì
ãéâîä êìäù íéîé äùìù ïúåà ìë .íéîé úòáù êøã :åéáåø÷ .åéçà úà (âë) :íäéðéá äéä
,ïáì åâéùä éòéáùáå ,íéîé äùù ïáìî ÷åçø á÷òé àöîð ,åëøãì á÷òé êìä ïáìì ãéâäì
åéøçà óåãøéå øîàðù) ,ãçà íåéá ïáì êìä íéîé äòáùá á÷òé êìäù äî ìëù åðãîì
ïúáåè ìë .òø ãò áåèî (ãë) :789(íéîé úòáù åéøçà óåãøéå øîàð àìå ,íéîé úòáù êøã
éåø÷ äîçìîì àáä ìéç ìë .áøç úåéáùë (åë) :790íé÷éãöä ìöà àéä äòø íéòùø ìù
íëîò úåùòì éãéá ìéçå çë ùé .éãé ìàì ùé (èë) :éúòã úà úáðâ .éúåà áðâúå (æë) :áøç
äáøäå ,úãîç .äúôñëð (ì) :àåä íéðåà áåøå æåæò íù ìò ,ùã÷ ïåùì àåäù ìà ìëå .òø
:791(åè ãé áåéà) óñÉ ëÀ úÄ êé
È ãÈ
Æ é äNÂ
Å òîÇ ìÀ ,(â ãô íéìäú) éLÄ ôÇ
À ð äúÈ ìÀ kÈ íÇâåÀ äôÈ ñÀ ëÀ ðÄ àø÷îá ùé
792
)àì (áì) :'åâå éúåðá úà âäðúå åì øîàù , ïåùàø ïåùàø ìò åáéùä .'åâå éúàøé éë (àì
ìäà àåä .á÷òé ìäàá (âì) :êìùî .éãîò äî :793êøãá ìçø äúî äìì÷ äúåàîå .äéçé
 785עי' בראשית רבה )פרשה עד סי' ד( :הלא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו וגו' ,אפשר כן ,אלא
אם הוה קוקיא טבא הוה נסיב לה ,פטיקלין טב הוה נסיב ליה] .תרגום:אם היה עדר טוב היה
לוקח אותה ,מנה יפה היה לוקח אותה[.
 786עי' שם )סי' ה( :ויקם יעקב וישא את בניו .א"ר יוחנן ,כתיב לב חכם לימינו ולב כסיל
לשמאלו )קהלת י( ,לב חכם לימינו זה יעקב ,שנאמר ויקם יעקב וישא את בניו ,ואח"כ ואת נשיו.
ולב כסיל לשמאלו זה עשו ,ויקח עשו את נשיו ואת בניו ,ואח"כ ואת בנותיו.
 787עי' שם :מקנה קנינו מה שקנה מקנינו של לבן.
 788עי' שם :ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה ,והיא לא נתכוונה אלא לשם שמים ,אמרה
מה אנא מיזיל לי ונשבוק הדין סבא בקלקוליה ,לפיכך הוצרך הכתוב לומר ותגנוב רחל את
התרפים אשר לאביה.
 789עי' שם )סי' ו( :ויגד ללבן ביום השלישי .א"ר אבהו ,מה שהלך אבינו יעקב לג' ימים הלך
לבן ליום אחד .ויוגד ללבן ביום השלישי ,שלישי לבריחה .א"ר חייא רבה ,מה שהלך אבינו יעקב
לז' ימים הלך לבן ביום אחד .ממה נפשך ,רוצה ולא רוצה .כבר כתיב וישם דרך שלשת ימים בינו
ובין יעקב .וכתיב ויוגד ללבן ביום השלישי ,שלישי לבריחה .שנאמר ,ויקח את אחיו עמו וירדוף
אחריו דרך שבעת ימים .יומא דהוו קיימין ביה .הוי ,מה שהלך יעקב בז' ימים הלך לבן ליום אחד.
 790עי' יבמות )קג ע"ב( :טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים ,שנאמר השמר לך פן תדבר
עם יעקב מטוב עד רע .בשלמא רע ,לחיי ,אלא טוב אמאי לא ,אלא שמע מינה טובתן של רשעים
רעה היא אצל צדיקים.
 791עי' בראשית רבה )פרשה עד סי' ח( :כי נכסוף נכספתה לבית אביך למה גנבת את אלהי
את חמדת לילך אל בית אביך למה גנבת את אלהי.
 792עי' אבות )פרק ה משנה ז( :שבעה דברים בגלם ושבעה בחכם .חכם אינו מדבר בפני מי
שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין ,ואינו נכנס לתוך דברי חברו ,ואינו נבהל להשיב ,שואל כענין
ומשיב כהלכה ,ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון ,ועל מה שלא שמע ,אומר לא שמעתי,
ומודה על האמת .וחלופיהן בגלם.
 793עי' בראשית רבה )פרשה עד סי' ט( :עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה .והוה כן ,כשגגה
היוצאה מלפני השליט ,ותגנוב רחל ,ותמת רחל.
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ïìåëáå ,(èé åî ïìäì) á÷Â
É òéÇ úLÆ àÅ ìçÅ øÈ éÅðaÀ øîåà àåä ïëå .äìöà øéãú á÷òé äéäù ,ìçø
íãå÷ ìçø ìäàì åì øæç äàì ìäàî àöéùë .ìçø ìäàá àáéå :794á÷òé úùà øîàð àì
àéäù äá øéëî äéäù éôì ,äîì êë ìëå .(úåçôùä à"ñ) úåäîàä ìäàá ùôçù
àéäå ,àìîâã àèéáòá åîåâøúë ,(úåúñëå íéøë ïåùì) .ìîâä øëá (ãì) :795úéðùîùî
å"èùá ,íéìîâ éèéáò ïäå ,ïéèéáòá äåôé÷ä (à"ò æè) ïéáåøéòáå .øë ïéîë äéåùòä úòãøî
íézÄ LÀ ìÄ ôÀ éøÅ çÂ àÇ ÷ìÉ cÀ îÄ åîëå ,(èé ã äëéà) eð÷Ë ìÈ cÀ íéøÄ äÈ äÆ ìòÇ åîë ,úôãø .ú÷ìã (åì) :æ"òìá
àì .åìëù àì (çì) :æ"òìá ø"éáåøôà ,ïéãä éî íò åøøáéå .åçéëåéå (æì) :(âð æé 'à ìàåîù)
éìéàå :(é àë áåéà) ìkÅ LÇ úÀ àìÀ
É å åÉ úøÈ tÈ èìÅ ôÇ zÀ ,(ãé è òùåä) ìékÄ LÀ îÇ íçÆ øÆ åîë ,íøåáéò åìéôä
ìáà ìëà àì íéìéà ,åçáù äî ïë àì íàù ,ìéà éåø÷ åîåé ïá ìéà åøîà ïàëî .êðàö
òÇ ìÅ ÷É ïåùì .äðèçà éëðà :797áàæå éøà éãé ìò .äôøè (èì) :796àåä ïìæâ ïë íà ,ìëà íéùáë
(àë à 'à íéëìî) íéàÄ hÈ çÇ äîÉ ìÉ LÀ éðÄ áe
À éðÄ àÂ ,(æè ë íéèôåù) àèÄ çÂ éÇ àìÀ
É å äøÂ
È òùÇ äÇ ìàÆ ïáÆ àÆ aÈ
åîåâøú .äðèçà éëðà :äðù÷áú éãéîù ,éì äøñç äøñç íà ,äðøñçà éëðà .íéøñç
àì øáãîá) LéàÄ epnÆ îÄ ã÷Ç ôÀ ðÄ àìÀ
É å åîë ,úøñåçîå úã÷ôð äúéäù ,àðéðîî àéâù úåäã
798
: éúîìù ìëä äìéì úáåðâ åà íåé úáåðâ .äìéì éúáðâå íåé éúáðâ :àâù àìå åîåâøú (èî
,(àë à äéòùé) ètÈ LÀ îÄ éúÄ àÂ ìÅ îÀ ,(à à äëéà) úÉåðéãÄ nÀ aÇ éúÄ øÈ NÈ íÄéåÉ âaÇ éúÄ aÈ øÇ åîë .éúáðâ
åîë .çø÷å :(ãë ã íéøáã) äìÈ ëÀ àÉ LàÅ ïåùì .áøç éðìëà (î) :(àé é òùåä) LeãìÈ ézÄ áÀ äÇ àÉ
úà óìçúå (àî) :äðéù ïåùì .éúðù :àãéìâ åîåâøú (æé æî÷ íéìäú) åÉ çøÀ ÷Ç êé
À ìÄ LÀ îÇ
.÷çöé ãçôå (áî) :íéãåøáì íéãå÷òîå àåìèì ãå÷ðî ,åðéðéáù éàðú äðùî úééä .éúøëùî
óàå .íäééçá íé÷éãöä ìò åîù ãçééî àåä êåøá ùåã÷ä ïéàù ,÷çöé éäìà øîåì äöø àì
çë ìéòì) ÷çÈ öÄ
À é éäÅ ìàÅ
É å êé
È áÄ àÈ íäÈ øÈ áÀ àÇ éäÅ ìÉ à
Á 'ä éðÄ àÂ òáù øàáî åúàöá åì øîàù éô ìò
799
.çëåéå : ãçôå øîàå éäìà øîåì àøééúð á÷òé ,úîë àåä éøäå åéðéò åäëù ìéáùá ,(âé
òøäì éáì ìò äìòú êéà .äìàì äùòà äî (âî) :àåä äçëåä ïåùì àìå ,àåä äçëåú ïåùì
åéìà íéùâð íéçà åì åéäù ,åéðá íä .åéçàì (åî) :àåä êåøá ùåã÷ä .ãòì äéäå (ãî) :ïäì

. באהל יעקב שהוא אהלה של רחל, ויבא לבן באהל יעקב ובאהל רחל: עי' שם794
 שהיה מכיר, למה באהל רחל שתי פעמים. ויצא מאהל לאה ויבא באהל רחל: עי' שם795
.שהיא משמשנית
 שור בן, אמר רבא שור בן יומו קרוי שור איל בן יומו קרוי איל:( עי' בבא קמא )סה ע"ב796
 איל בן יומו קרוי איל דכתיב ואילי צאנך לא, דכתיב שור או כשב או עז כי יולד.יומו קרוי שור
. אלא לאו שמע מינה איל בן יומו קרוי איל. כבשים אכל, אילים הוא דלא אכל.אכלתי
 איזהו טרפה שהוא פטור מלשלם כגון טרפת זאב:( עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז שמו797
.והארי והדוב והנמר והנחש והברדלס
 כד"א כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים, מהו אשמור: עי' בראשית רבתי פרשת ויצא798
 אם נגנבה ביום או בלילה שלי היתה,( הה"ד ליה גנובתי יום וגו' )ל"א ל"ט.('לשמור )שמות כ"ב ו
.ועלי לשלמה
 אין הקב"ה מיחד שמו על הצדיקים, אמר רשב"י:( עי' מדרש תנחומא )תולדות סי' ז799
 אימתי הן,' שנאמר )תהלים טז( לקדושים אשר בארץ המה וגו.בחייהן אלא לאחר מיתתן
, כל כך למה. שכל זמן שהן חיין אין הקב"ה מייחד שמו עליהן. כשהן קבורים בארץ,קדושים
. הקב"ה מיחד שמו עליהן, וכיון שמתים.שאין הקב"ה מאמין בהן שלא יטעה אותן היצר הרע
 שכן הוא אומר ליעקב )בראשית כה( אלהי,והרי מצינו שיחד הקב"ה שמו על יצחק הצדיק בחייו
 רבנן אמרי רואה את אפרו כאלו הוא צבור על גבי. רבי ברכיה ורבנן,אברהם אביך ואלהי יצחק
 ויצר, לפי שהיה גנוז לתוך הבית, הואיל ונתייסם בעיניו כאלו הוא מת, ורבי ברכיה אמר,המזבח
. לכך כתיב ויהי כי זקן יצחק.הרע פסק הימנו
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äôöîäå (èî) :ãò ìâ .ãòìâ .ãòìâ ìù åîåâøú .àúåãäù øâé (æî) :800äîçìîìå äøöì
íéèôåù) ãòÈ ìÀ âÄ ätÅ öÀ îÄ úàÆ øáÂ
É òiÇ åÇ áåúëù åîëå ,ãòìâä øäá øùà äôöîäå .'åâå øîà øùà
íà êðéáå éðéá 'ä óöé åøáçì íäî ãçà ìë øîàù éôì ,äôöî äîù àø÷ð äîìå .(èë àé
óà ,íéîòô éðù .éúðá éúðá (ð) :801åäòø úà ùéà äàøð àìå .øúñð éë :úéøáä úà øåáòú
(àð) :803ùéîùú úðåò ïäî òåðîì .éúðá úà äðòú íà :802ùâìôî åéä åéúåðá äôìæå ääìá
ùîùî íà éøä .éðà íà (áð) :804õç äøåé àåäù äæë ,(ã åè úåîù) íÈiáÇ äøÈ
È é åîë .éúéøé
:(éøáã éúøáã øùà ãò åùåøéôå) (âì ãë ìéòì) éøÈ áÈ cÀ ézÄ øÀ aÇ cÄ íàÄ ãòÇ åîë ,øùà ïåùìá
:806ùã÷ .íäøáà éäìà (âð) :805àéèî÷øôì øáåò äúà ìáà øáåò äúà éà äòøì .äòøì
:äúùîì úåîäá èçù .çáæ á÷òé çáæéå (ãð) :808ìåç .íäéáà éäìà :807ìåç .øåçð éäìàå
áøÇ íçÆ ìÀ ãáÂ
Ç ò åîë ,íçì éåø÷ ìëàî øáã ìë .íçì ìëàì :ïáì íòù åéáäåàì .åéçàì
:(èé àé äéîøé) åÉ îçÀ ìÇ aÀ õòÅ äúé
È çÄ LÇ
)À ð ,(à ä ìàéðã
åúååìì åúàø÷ì åàá ìàøùé õøà ìù íéëàìî .íéäìà éëàìî åá åòâôéå (á) áì ÷øô
ìàøùé õøà ìùå ,ïàë ãò åîò åàáù õøàì äöåç ìù ,úåðçî éúù .íéðçî (â) :809õøàì
:810åúàø÷ì åàáù

 800עי' מדרש תנחומא )וישלח סי' ד( :ויאמר יעקב לאחיו לקטו ,וכי אחיו היו ,חד הוה ליה
ולוי קבריה ,אלא בניו היו ,והיו גבורין כמותו.
 801עי' בראשית רבה )פרשה עד סי' י( :יצף ה' א"ר אבהו ,כי יסתר אין כתיב כאן אלא כי
נסתר ,עד כאן היינו רואין זה את זה ,מכאן ואילך אין אנו רואים זה את זה.
 802עי' שם :ויען לבן ויאמר ליעקב הבנות בנותי והבנים בני .אמר רבי אבין ,כולהון בנותיו
היו ,הבנות בנותי הרי שתים ,ולבנותי מה אעשה הרי ארבע .רבנן מייתי ליה מהכא ,אם תענה
את בנותי ,הרי שתים ,ואם תקח נשים על בנותי הרי ארבע.
 803עי' יומא )עז ע"א( :תשמיש המטה דאיקרי ענוי ,מנא לן ,דכתיב אם תענה את בנתי וכו'
אם תענה ,מתשמיש.
 804עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קל( :אשר יריתי ,כזה שהוא מורה את החנית.
 805עי' שם :לרעה אין אתה עובר עלי ,אבל אתה עובר לפרקמטיא.
 806עי' מסכת סופרים פרק רביעי :ואדני האדונים )שם( הראשון קודש והשני חול .אלהי
אברהם) ,בראשית לא( קודש ,ואלהי נחור )שם( חול .אלהי אביהם )שם( חול ,אלהים לא תקלל
)שמות כב( משמע קודש וחול.
 807עי' הערה הקודמת.
 808עי' הערה הקדומת.
 809עי' מדרש תנחומא )וישב סי' ב( :וישב יעקב .זש"ה בזעקך יצילוך קבוציך )ישעיה נז יג(,
מהו ,אלו המלאכים שניתנו לשמרו בשעה שיצא לילך לארם נהרים ,שאין המלאכים המשמשין
בארץ ישראל ,משמשין בחוצה לארץ ולא של חוצה לארץ בארץ ישראל ,כך יעקב ראה עולים
ויורדים אחרים לילך עמו לחוצה לארץ ,וכשבא לחזור קרא הקדוש ברוך הוא לאותן המלאכים
שהיו משמשין אותו בארץ ,אמר להם הרי יעקב חוזר ,צאו ונצא לאנפטי שלו )פי' תחום( ,למה
הדבר דומה ,למלך שיצא בנו למדינת הים ליקח אשה ,אחר ימים בא לחזור לבית אביו ,אמר
המלך לאפסיקין שלו )פי' לחייל( בואו ונצא לאנפטי של בני ,כך כשבא יעקב לחזור לבית אביו,
קרא הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת ,אמר להם בואו ונצא לאנפטי של יעקב ,כיון שתלה יעקב
עיניו ראה אותן ,שנאמר ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים וגו' )בראשית לב ב( ,כשראה
אותן יעקב מנין שהיו משמשין אותו בארץ ישראל ,שנאמר ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה
אלהים זה )שם שם ג( ,לכך נאמר בזעקך יצילוך קבוציך ,אלו המלאכים.
 810עי' מדרש תנחומא )וישלח סי' ג( :מחנה אלהים זה .מהו מחנים ,שתי מחנות .שבשעה
שהלך יעקב לארם נהרים היו מלאכי א"י משמרין אותו ומלוין אותו ,כיון שהגיעו לח"ל ,נסתלקו
וירדו אחרים ונתלוו לו .כיון שחזר מן לבן ,היו אותן מלאכים שנמסרו לו מלוין אותו עד ארץ
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àöéå úùøô úìñç
çìùéå úùøô
)äëéøöù äáéú ìë .øéòù õøàì .øéòù äöøà : ùîî íéëàìî .íéëàìî á÷òé çìùéå (ã
øù éúéùòð àì .éúøâ (ä) :(á"ò âé úåîáé) äôåñá à"ä áåúëä äì ìéèä äúìçúá ã"îì
êé
È çÆ àÇ ìÀ øéáÄ âÀ äÅåäÁ éðëøáù êéáà úåëøá ìò éúåà àåðùì éàãë êðéà ,812øâ àìà áåùçå
)ïáì íò øîåìë ,â"éøú àéøèîéâá éúøâ ,øçà øáã .813éá äîéé÷úð àì éøäù ,(èë æë ìéòì
.øåîçå øåù éì éäéå (å) :íéòøä åéùòîî éúãîì àìå éúøîù úåöî â"éøúå éúøâ òùøä
ïî àìå íéîùä ïî àì äðéà åæ ,(çë ÷åñô íù) õøÆ àÈ äÈ éÅpîÇ LÀ îe
Ä íÄéîÇ MÈ äÇ ìhÇ îÄ éì øîà àáà
äìéìá ,åøéáçì øîåà íãà .øåù äáøä íéøååù ìò øîåì õøà êøã .øåîçå øåù :814õøàä
÷àá éðàù òéãåäì .éðãàì ãéâäì äçìùàå :815íéìåâðøúä åàø÷ øîåà åðéàå ,ìåâðøúä àø
.åùò ìà êéçà ìà åðàá (æ) :êúáäà ù÷áîå êîò íìù éðàù .êéðéòá ïç àöîì :êéìà
àøééå (ç) :816åúàðùá åðãåò ,òùøä åùòë êîò âäåð àåä ìáà ,àåä éçà øîåà úééäù
.åäëäå úçàä äðçîä (è) :817íéøçà úà àåä âåøäé íà åì øöéå ,âøäé àîù àøéå .øöéå
,äá÷ð ïåùì éøä (â æë íéìäú) äÆðçÂ îÇ éìÇ òÈ äÆðçÂ zÇ íàÄ .äá÷ð ïåùìå øëæ ïåùì ùîùî äðçî
811

ישראל .כשהרגישו מלאכי ארץ ישראל שיעקב בא ,יצאו לקראתו להתלוות לו .שנאמר ויפגעו בו
מלאכי אלהים התחילו שתי מחנות עומדין אצל יעקב ,שנאמר מחנים.
 811עי' בראשית רבה )פרשה עה סי' ד( :מלאכים אלו שלוחי בשר ודם .רבנן אמרי מלאכים
ממש .א"ר חמא בר חנינא ,הגר שפחת שרי היתה ,ונזדמנו לה חמשה מלאכים .זה ,שהוא אהובו
של בית ,על אחת כמה וכמה .ומה אליעזר ,שהיה עבדו של בית ,נזדווגו לו כמה מלאכים ,זה,
שהוא אהובו של בית ,עאכ"ו .א"ר יוסי ,יוסף ,קטנן של שבטים היה ,ונזדווגו לו שלשה מלאכים.
הדא הוא דכתיב וימצאהו איש וישאלהו האיש ויאמר האיש )בראשית לז( .זה ,שהוא אביהן של
כולן ,עאכ"ו.
 812עי' אגדת בראשית )פרק נח( :וישב יעקב .זש"ה כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל
אבותינו )דברי הימים א' כט טו( .כך הן הצדיקים ,עיקר הן בעולם ,ועושין עצמם טפילה .וכך את
מוצא באברהם עיקרו של עולם היה ,ועשה עצמו טפילה ,שנאמר גר ותושב אנכי עמכם
)בראשית כג ד( .וכך יעקב אומר לעשו עם לבן גרתי.
 813עי' מדרש תנחומא )וישלח סי' ה( :אמר ר' פנחס ,אנטונינוס היה מכבד את רבינו מה שאין
סוף ,וכשהיה רבינו משלחני אצלו ,והיה כותב לו אגרת וכותב בה עבדך יהודה שואל בשלומך,
והיה רע לאנטונינוס לומר שהוא קורא עצמו עבד ,א"ל אל תכתוב עוד כדבר הזה ,א"ל רבינו כך
אני כותב לך ,שאיני טוב מיעקב אבא ,כששלח אצל עשו מה אמר לו ,כה אמר עבדך יעקב ,לא
נעשיתי אוונתיסאי ,עם לבן גרתי ,לא הגיעני אחת מן הברכות שברכני אביך ,אביך ברכני ויתן לך
האלהים מטל השמים ומשמני הארץ )בראשית כז כח( ,ואני אין בידי אחת מהן ,אלא ויהי לי שור
וחמור צאן ,שאינו לא מן השמים ולא מן הארץ ,כלום אתה שונא אותי ,אלא בשביל הברכות,
עדיין לא הגיעני אפילו אחת.
 814עי' הערה הקודמת.
 815עי' בראשית רבה )פרשה עה סי' ו( :ויהי לי שור וחמור וגו' .ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן ,ר'
יהודה אומר ,משור אחד יצאו שוורים הרבה ,ומחמור אחד יצאו חמורים הרבה .ר' נחמיה אמר,
לישנהון דברייתא היא ,חמורתא גמלתא .רבנן אמרי ,שור זה משוח מלחמה ,שנאמר )דברים לג(
בכור שורו הדר לו ,חמור זה מלך המשיח ,שנאמר )זכריה ט( עני ורוכב על חמור וגו' .צאן אלו
ישראל ,שנאמר )יחזקאל לד( ואתן צאני צאן מרעיתי .ועבד ושפחה )תהלים קכג( הנה כעיני
עבדים אל יד אדוניהם )שם( חננו ה' חננו כי רב שבענו בוז.
 816עי' שם )סי' ז( :וישובו המלאכים אל יעקב לאמר ,באנו אל אחיך אל עשו ,שאת נוהג בו
כאח ,והוא נוהג בך כעשו.
 817עי' שם )פרשה עו סי' ב( :ויירא יעקב מאד ויצר לו ,אמר ר' יהודה בר' אלעאי ,לא היא
יראה ,לא היא צרה .אלא ויירא שלא יהרוג ,ויצר לו שלא יהרג .אמר ,אם הוא מתגבר עלי,
הורגני ,ואם אני מתגבר עליו ,אני הורגו .הדא הוא ויירא ,שלא יהרוג ,ויצר לו ,שלא יהרג.
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.äá÷ð ïåùìå øëæ ïåùì íéùîùî íéøáã øàù ùé ïëå .øëæ ïåùì (ç âì ïìäì) äÆfäÇ äÆðçÂ nÇ äÇ
.øëæ ïåùì éøä ,(æ èé íéìäú) åÉ àöÉ
È åî íÄéîÇ MÈ äÇ äöÅ ÷À îÄ ,(âë èé ìéòì) õøÆ àÈ äÈ ìòÇ àöÈ
È é LîÆ MÆ äÇ
äàÈ aÈ äìÉ
È åãbÀ çeø
Ç äÅpäÀ
Ä å ,çåø ïëå .äá÷ð ïåùì éøä ,(áë â 'á íéëìî) íÄénÈ äÇ ìòÇ äçÈ øÈ
À æ LîÆ MÆ äÀ
Çå
äìÉ
È åãbÀ çeøÀ
Ç å .øëæ ïåùì éøä ,(íù) úÄéaÇ äÇ úÉåptÄ òaÇ øÀ àÇ aÀ òÇbiÄ åÇ ,äá÷ð ïåùì éøä ,(èé à áåéà)
úàÅ îÅ äàÈ öÈ
À é LàÀ
Å å ,ùà ïëå .äá÷ð ïåùìå øëæ ïåùì éøä ,(àé èé 'à íéëìî) íéøÄ äÈ ÷øÅ ôÈ îÀ ÷ÈæçÀ
Èå
øàùðä äðçîä äéäå :øëæ ïåùì ,(ã ã÷ íéìäú) èäÅ ìÉ LàÅ ,äá÷ð ïåùì ,(äì æè øáãîá) 'ä
.äîçìîìå äìôúì ïåøåãì ,íéøáã äùìùì åîöò ïé÷úä .åîò íçìà éë ,åçøë ìò .äèéìôì
.(é ÷åñô) íäÈ øÈ áÀ àÇ éáÄ àÈ éäÅ ìÉ à
Á ,äìôúì .(áë ÷åñô ïìäì) åéÈðtÈ ìòÇ äçÈ ðÀ nÄ äÇ øáÂ
É òzÇ
Ç å ,ïåøåãì
818
ìéòì) øîåà àåä ïìäìå .÷çöé éáà éäìàå (é) : äèéìôì øàùðä äðçîä äéäå ,äîçìîì
áåù éìà øîåàä áåúëì åì äéä ,ãçåéîä íù øéëæäå øæçù åäî ãåòå ,÷çÈ öÄ
À é ãçÇ ôe
Ç (áî àì
úçà ,éðúçèáä úåçèáä éúù ,àåä êåøá ùåã÷ä éðôì á÷òé øîà êë àìà .'åâå êöøàì
ìéòì) ÷çÈ öÀ éÄ éäÅ ìàÅ
É å êé
È áÄ àÈ íäÈ øÈ áÀ àÇ éäÅ ìÉ àÁ 'ä éðÄ àÂ éì úøîàù ,òáù øàáî éáà úéáî éúàöá
ìàÆ áeL éì úøîà ïáì úéááå ,(åè ÷åñô) êÀ ìÅ zÅ øLÆ àÂ ìëÉ aÀ êé
È zÄ øÀ îÇ Le
À éì úøîà íùå ,(âé çë
,åãáì ãçåéîä íùá éìà úéìâð íùå ,(â àì ìéòì) êÀ nÈ òÄ äÆéäÀ àÀ
Æ å êÈ zÆ ãÀ ìÉ
Ç åîìe
À êé
È úÉ
Æ åáàÂ õøÆ àÆ
àá éðà åìàä úåçèáä éúùá ,'åâå êé
È úÉ
Æ åáàÂ õøÆ àÆ ìàÆ áeL á÷É òÇ
Ç é ìàÆ 'ä øîà
Æ éÉ åÇ øîàðù
,éîò úéùòù úîàäå íéãñçä éãé ìò éúåéëæ åèòîúð .íéãñçä ìëî éúðè÷ (àé) :êéðôì
ìëîå :819åùò ãéá øñîäì éì íåøâéå ,àèçá éúëìëìúð éðúçèáäùî àîù àøé éðà êëì
éîò äéä àì .éì÷îá éë :éðúçèáäù úåçèáää ìë éì éúøîùù ,êéøáã úúîà .úîàä
ò÷áðå ïãøéá åì÷î ïúð ,äãâà ùøãîå .820åãáì éì÷î àìà ,äð÷î àìå áäæ àìå óñë àì
(âé) :òùøä åùòë àìà çàë éîò âäåð ïéàù éçà ãéî .åùò ãéî éçà ãéî (áé) :821ïãøéä
ïëéäå .íéä ìåçë êòøæ úà éúîùå :822êéúåáà úåëæá áéèéà ,êúåëæá áèéä .áéèéà áèéä
åì øîàù àìà .(ãé çë ìéòì) õøÆ àÈ äÈ øôÂ
Ç òkÇ êÂ
È òøÇ
À æ äÈéäÀ
È å àìà åì øîà àì àìäå ,ïë åì øîà
øîà íäøáàìå ,(åè ÷åñô íù) êÀ ìÈ ézÄ øÀ aÇ cÄ øLÆ àÂ úàÅ éúé
Ä NÄ òÈ íàÄ øLÆ àÂ ãòÇ êÈ áÈ
À æòÁ àÆ àìÉ ékÄ
823
Ç å íÄéîÇ MÈ äÇ éáÅ ëÉ
À åëkÀ êÂ
È òøÇ
À æ úàÆ äaÆ øÀ àÇ äaÈ øÀ äÀ
Çå
(ãé) : (æé áë ìéòì) íÈiäÇ úôÇ NÀ ìòÇ øLÆ àÂ ìÉåçëÀ
 מכלי, זה חכמתו של יעקב אבינו, טובה חכמה מכלי קרב:( עי' קהלת רבה )פרשה ט סי' כ818
 והתקין עצמו, זיינם כלי זיין מבפנים והלבישן לבנים מבחוץ, א"ר לוי.קרב של עשו הרשע
 לדורון. שנאמר הצילני נא מיד אחי, לתפלה מניין. לתפלה ולדורון ולמלחמה,לשלשה דברים
 שנאמר וישם את, למלחמה מניין. שנאמר ואמרת לעבדך ליעקב מנחה היא שלוחה,מניין
. אמר מוטב שיפגע בי ולא בבני,השפחות וגו' והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה
 דאמר לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר, רבי ינאי לטעמיה:( עי' שבת )לב ע"א819
 מאי, אמר רבי חנין. מנכין לו מזכיותיו, ואם עושין לו נס. שמא אין עושין לו נס,שעושין לו נס
. קטנתי מכל החסדים ומכל האמת,קראה
 אל תאמר יעקב כדרך שיצא, אמרו לו, אמר להם:( עי' בראשית רבה )פרשה עה סי' יא820
.' שנאמר כי במקלי עברתי וגו,מבית אביו הוא עומד
 ולא, ראה אותו ריקם, מה עשה עשו ליעקב, בא וראה:( עי' אגדת בראשית )פרק מו821
 שנאמר כה. אלא אמר הריני קודמו לדרך ואינו יכול לעבור בדרך ושם אני הורגו,נתרחם עליו
, ותלה עיניו להקב"ה, ידע יעקב.(אמר ה' על שלשה וגו' על רדפו בחרב אחיו וגו' )עמוס א יא
 שנאמר כי במקלי עברתי. ונתן מקלו במים ונקרע הירדן ועבר,ועשה לו הקדוש ברוך הוא נסים
.(את הירדן הזה )בראשית לב יא
, איטיב, בזכותך, היטב. ואתה אמרת היטב איטיב עמך:( עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קלא822
.בזכות אבותיך
 שנאמר הבט נא, את מוצא אברהם שנתברך בכוכבים:( עי' במדבר רבה )פרשה ב סי' יב823
 שנאמר )בראשית כב( כי ברך אברכך והרבה, ויצחק נתברך בחול,'השמימה וספור הכוכבים וגו
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àáä ïî ,äãâà ùøãîå .(åë àë øáãîá) åÉ ãÈiîÄ åÉ öøÀ àÇ ìkÈ úàÆ çwÄ
Ç iåÇ ïëå ,åúåùøá .åãéá àáä
824
àáä ïî ,øçà øáã . åãéá íàùåðå øåøöá øö íãàù úåéìâøîå úåáåè íéðáà ,åãéá
øãäå ,(áë çë ìéòì) êÀ ìÈ epøÆ OÀ òÇ àÂ øOÅ òÇ øîà úàã äîë øùòî ìèðù ,ïéìåçä ïî ,åãéá
ïëå ,íéùéú íéøùò úåëéøö íéæò íéúàî .íéøùò íéùéúå íéúàî íéæò (åè) :äçðî ç÷ì
äøåîàä äðåòì ïàëî ùøåã (æ 'éñ å"òô) äáø úéùàøááå .úåá÷ðä êøåö éãë íéøëæä íìë
úçà íéìîâä ,úáùá úçà íéøîçä ,úáùá íéúù íéìòåôä ,íåé ìëá íéìééèä ,äøåúá
êà .ïååëá äæä ùøãîä ïéåëì òãåé éðéàå ,(íù) íéùãç äùùì úçà íéðôñä ,íåé íéùìùì
.åéìò ìèåîä çøåè éôì àìà íãà ìëá äåù äðåòä ïéàù ïàëî åðãîìù ,éðéòá äàøð
íëøã äëàìîî íééåðô íäù éôì ,ìéà ìëì ïëå ,íéæò øùò ùéú ìëì øñîù ïàë åðéöîù
íéøôå .øëæ úìá÷î äðéà äøáòúðùî äîäáå ,úåá÷ð øùò øáòì ùéîùú úåáøäì
éúù ,ä÷åçø êøãá êìåäù øåîçìå .úåá÷ð òáøà àìà øëæì øñî àì ,äëàìîá ïé÷ñåòù
íéìîâ (æè) :825øëæì úçà äá÷ð ,ä÷åçø øúåé êøã íéëìåäù íéìîâìå .øëæì úåá÷ð
éôì ,äá÷ð ãâðë øëæ ,íäéàðá íäéðáå ,äãâà ùøãîå .íäîò íäéðáå .íéùìù úå÷éðéî
ïéî ìë .åãáì øãò øãò (æé) :íéøëæ íéøåîç .íøéòå :826áåúëä åîñøô àì ùéîùúá òåðöù
éðôì øãò .åîéùú çåøå :íëéøçà àåáà éðàå ,úåçô åà íåé êøã .éðôì åøáò :åîöòì ïéîå
éîì (çé) :827ïåøåãä éåáø ìò åäååúìå ,òùø åúåà ìù åðéò òéáùäì éãë ,ïéò àìî åøáç
éî ìù êéðôìù äìàå .êéðôì äìà éîìå :úà ïàîã íåâøúå ,êçìåù éî ,äúà éî ìù .äúà
øLÆ àÂ ìëÀ
É å åîë ,ìù íå÷îá äáéúä ùàøá úùîùî ã"îì .äçåìù úàæä äçðîä éîì ,íä
(èé) :'ä ìù (à ãë íéìäú) dàÉ
È åìîe
À õøÆ àÈ äÈ 'äìÇ ,àåä éìù (âî àì ìéòì) àeä éìÄ äàÆ øÉ äzÈ àÇ
êãáòì ,äúà éîì úìàùù ,ïåøçà ïåøçà ìòå ïåùàø ïåùàø ìò .á÷òéì êãáòì úøîàå
ארבה את זרעך וגו' ויעקב נתברך בעפר הארץ שנא' )שם כח( ,והיה זרעך כעפר הארץ וגו' .ברכתו
של אברהם באתה בימי משה ,שכן כתיב )דברים א( ה' אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום וגו'.
וברכתו של יעקב שנתברך כעפר הארץ באתה בימי בלעם ,שכן כתיב )במדבר כג( מי מנה עפר
יעקב ,וברכתו של יצחק שנתברך בחול באתה בימי הושע ,שנאמר )הושע ב( והיה מספר בני
ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר .והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם
בני אל חי ,והואיל דביצחק כתיב ביה ברכת החול ,היה נצרך לומר והיה מספר בני יצחק ,ואינו
אומר כן אלא והיה מספר בני ישראל .ולמה ,אלא בשעה שיצא יעקב אבינו לילך לפדן ארם מסר
לו יצחק את ברכת החול ,כמה שאמר לו) ,בראשית כח( ויתן לך את ברכת אברהם .מהו את ,א"ר
חמא בר חנינא כך אמר לו ,ברכה שנתברכנו אני ואברהם כאחד ,כי ברך אברכך ,ברכה לאב ברכה
לבן .והרבה ארבה ,רבייה לאב רבייה לבן .וכחול אשר על שפת הים ,את הברכה הזו מסר יצחק
ליעקב ,לפיכך הוא אומר והיה מספר בני ישראל כחול הים .הוי )תהלים קיט( לעולם ה' דברך נצב
בשמים.
 824עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קלא( :של יעקב .ויקח מן הבא בידו ,אבנים טובות
ומרגליות.
 825עי' בראשית רבה )פרשה עו סי' ז( :ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו עזים מאתים
ותישים עשרים .א"ר אלעזר ,מכאן לעונה האמורה בתורה ,הטיילים בכל יום ,הפועלים שתים
בשבת ,הספנין אחת לששה חדשים .עזים מאתים ,שהן צריכות תיישים עשרים ,רחלים מאתים,
שהן צריכות אילים עשרים.
 826שם :גמלים מיניקות ובניהם שלשים ובנאיהם שלשים .ר' ברכיה בשם ר' שמעון בן
גמליאל אמר ,לפי שהוא צנוע בתשמישו לפיכך לא פירסמו הכתוב אלא גמלים מיניקות ובניהם
שלשים.
 827עי' שם )סי' ח'( :ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו .למה לא הכניסן לו בערבוביא ,כדי לתמהו
על דורון שלו ,ולמה לא הכניסן כולן כאחת ,כדי להשביע עיניו של רשע ,אתי למחסל והוא אמר
קביל ,אתי למחסל והוא אמר קביל.
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:'åâå äçåìù àéä äçðî ,êéðôì äìà éîìå úìàùùå ,á÷òéã êãáòã åîåâøúå ,éðà á÷òéì
äéòùé) úÆåîÈ úàÆ íëÆ úé
À øÄ aÀ øtÇ ëÀ
Ë å ïëå ,åæâåø ìèáà .åéðô äøôëà (àë) :á÷òé .àåä íâ äðäå
ìöàå àèçå ïåò ìöàù äøôë ìëù ,éðéòá äàøðå .(àé æî íù) døÈ tÀ kÇ éìÄ ëeú
À
àìÉ ,(çé çë
éòá ,äéãé øôëå .ãåîìúá äáøäå àåä éîøà ïåùìå ,ïä äøáòäå çåð÷ ïåùì ïìåë íéðô
ùã÷ ìù íé÷øæîä íéàø÷ð àø÷îä ïåùìá íâå ,(à"ò åð ïéèéâ) àøáâ àåääá äéãé éøåôëì
(áë) :(á"ò æ úåçðî) ÷øæîä úôùá ïäá åéãé çð÷î ïäëäù íù ìò ,(é à àøæò) áäÈ
È æ éøÉ
Å åôkÀ
éúÉ
Ä åà íéñé
Ä òÄ ëÀ nÇ äÇ ïëå ,(æ å äéîøé) ãéîÄ zÈ éÇðtÈ ìòÇ daÈ òîÇ MÄ
È é ãLÈ
É å ñîÈ çÈ ïëå ,åéðôì åîë .åéðô ìò
828
: äæ ìëì êéøö äéäù ñòëá éåøù àåä óà ,åéðô ìò ,äãâà ùøãîå .(â äñ äéòùé) éÇðtÈ ìòÇ
åùò äá ïúé àìù äéðôá ìòðå äáéúá äðúð ,äúéä ïëéä äðéãå .åéãìé øùò ãçà úàå (âë)
.÷áé :829íëù ãéá äìôðå ,áèåîì åðøéæçú àîù åéçàî äòðîù á÷òé ùðòð êëìå ,åéðéò
çéðîå ïàëî ìèåð ,øLÇ
È âkÀ åîöò äùò .íéìèìèîäå äîäáä .åì øùà úà (ãë) :øäðä íù
ùøéô íçðî .ùéà ÷áàéå :831íäéìò øæçå íéðè÷ íéëô çëù .á÷òé øúåéå (äë) :830ïàë
àåäù äàøð éìå .íòåðòð éãé ìò íäéìâøá øôò íéìòî åéäù ,÷áà ïåùìî ,ùéà øôòúéå
÷áéî äéì ÷áàå ,(á"ò âñ ïéøãäðñ) äá å÷éáàã øúá àåä éîøà ïåùìå ,øù÷úéå ïåùì
å÷áåçù åäòø úà ùéà ìéôäì íéîöòúîù íéðù êøã ïëù ,äáéðò ïåùì (à"ò áî úåçðî)
êøéä úéìå÷ .åëøé óëá òâéå (åë) :832åùò ìù åøù àåäù ì"æø åùøéôå .åéúåòøæá å÷áåàå
ò÷ò÷úð .ò÷úå :äøéã÷ ìù óë ïéîë äéìòù øùáäù íù ìò ,óë éåø÷ úñåáì÷á òå÷úä
ò÷ò÷ì äðùîáå .äøñä ïåùì ,(ç å äéîøé) êÀ nÅ îÄ éLÄ ôÇ
À ð ò÷Ç zÅ ïtÆ åì äîåãå .äúøáç íå÷îî
833
.éðúëøá : íåéá äøéù øîåì éðà êéøöå .øçùä äìò éë (æë) :ïäéùøù ùøùì ,ïúöéá
ãåò øîàé àì .á÷òé àì (èë) :834ïäéìò øòøòî åùòù éáà éðëøáù úåëøáä ìò éì äãåä
êåøá ùåã÷äù êôåñå ,íéðô éåìâáå äøøùá íà éë ,äéîøáå äá÷òá êì åàá úåëøáäù
êì äãåàå äéäà íù éðàå ,êëøáî àåä íùå êîù óéìçîå ìà úéáá êéìò äìâð àåä
êàìîä äëá ,åÉ ì ïÆpçÇ úÄ
À iåÇ äëÈ aÈ ìëË
È iåÇ êÀ àÈ ìÀ îÇ ìàÆ øNÈ
Ç iåÇ (ä áé òùåä) áåúëù åäæå ,ïäéìò
åðîò øáãéù ãò éì ïúîä ,(íù) eðnÈ òÄ øaÅ ãÀ
Ç é íLÀ
È å epàÆ öÈ îÄ
À é ìàÅ úéaÅ ,åì ïðçúð äîå ,åì ïðçúéå
ïðçúî äéäù ,(ì ÷åñô) íLÈ åÉ úàÉ êÀ øÆ áÈ éÀ åÇ åäæå ,ïäéìò åì äãåä åçøë ìòå á÷òé äöø àìå ,íù
. אף הוא בעקא,' ותעבור המנחה על פניו וגו: עי' שם828
 ודינה היכן,' ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו וגו:( עי' שם )סי' ט829
 שלא יתלה עיניו ויראה אותה, הרשע הזה עינו רמה היא, אמר. נתנה בתיבה ונעל בפניה,היא
 אמר לו הקב"ה )שם ו( למס מרעהו חסד, ר"ה בשם ר' אבא הכהן ברדלא אמר.ויקח אותה ממני
 דנסבת לאיוב לאו, דאלו איתנסיבת לגברא לא זינתה,מנעת מרעך חסד מנעת חסדך מן אחוך
, לא בקשת להשיאה דרך היתר, לא בקשת להשיאה למהול הרי היא נשאת לערל,גיירתיה בתמיה
. הה"ד )בראשית לד( ותצא דינה בת לאה.הרי נשאת דרך איסור
 נסיב מן הכא, ר"ה בשם ר' אידי עשה עצמו כגשר, ויקחם ויעבירם את הנחל: עי' שם830
.ויהיב הכא
, ויותר יעקב לבדו. כמ"ד גיד הנשה נאסר לבני נח, גיד הנשה בפניהם:( עי' חולין )צא ע"א831
. מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם. שנשתייר על פכין קטנים,אמר רבי אלעזר
. לפי שאין פושטין ידיהן בגזל,וכל כך למה
. זה סמאל שרו של עשו, ויאבק איש עמו:( עי' מדרש תנחומא )וישלח פרק ח832
, או קוביוסטוס אתה, גנב אתה: אמר לו, ויאמר שלחני כי עלה השחר:( עי' חולין )צא ע"ב833
. ומיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו, מלאך אני: אמר לו.שמתיירא מן השחר
 מאי כי אם, כי אם תברכני מבעי ליה, עי' זהר )תולדות דף קמד ע"א( כי אם ברכתני834
. ולא תהא מקטרגא לי בגינייהו, אם אודית על אינון ברכאן דברכני אבא,ברכתני
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åðì ïéà .ìàùú äæ äîì (ì) :íäì .ìëåúå :ïáìå åùò .íéùðà íòå :835äöø àìå åì ïéúîäì
(áì) :836íéçìúùî åðàù úåçéìùä úãåáò úåöî éôì ìëä åðéúåîù íéðúùî ,òåá÷ íù
.åèåùô åäæ ,øçùä åðì øéàä éðåìô íå÷îì åðòâäùë ,àåä íãà éðá ïåùì .ùîùä åì çøæéå
LîÆ LÆ (ë â éëàìî) àîéúã äîë ,åúòìö úà úåàôøì ,åëøöì åì çøæéå ,äãâà ùøãîå
äøäéî òáù øàáî àöéùë åìéáùá òå÷ùì äøäéîù úåòù ïúåàå ,äé
È ôÈ
Æ ðëÀ aÄ àtÅ øÀ îe
Ç ä÷È ãÈ öÀ
837
åîù àø÷ð äîìå .äùðä ãéâ (âì) :ùîùä äçøæùë òìåö äéä .òìö àåäå : åìéáùá çåøæì
äúÈ LÈ
À ð ïëå ,äöéô÷ ïåùì àåäå ,(à"ò àö ïéìåç) äìòå åîå÷îî äùðù éôì ,äùðä ãéâ
.êøéä óë ìò) :(àð àî ïìäì) éìÄ îÂ
È ò ìkÈ úàÆ íéäÄ ìÉ à
Á éðÄ MÇ
Ç ð ékÄ ïëå ,(ì àð äéîøé) íúÈ øeá
È âÀ
éðîéñá óëä êøîúúù ãò åîë ,óë éåø÷ ìåâòå ìåìúå äåáâ øùá ìë ,æ"òìá à"ôìåô
:((á"ò æî äãð) úåøâá
øáò (â) :838(ç 'éñ ç"òô ø"á) áéáç ïåøçà ïåøçà .íéðøçà äéãìéå äàì úàå (á) âì ÷øô
åìâìâúð .åä÷áçéå (ã) :839äìéçú éá íçìé íçìäì òùø åúåà àáé íà ,øîà .íäéðôì
øáãá ïé÷ìåç ùéå ,åéìò ãå÷ð .åä÷ùéå :840åììä úåàååçúùä ìë äåçúùî åäàøùë åéîçø
.åáì ìëá å÷ùð àìù øîåì åæ äãå÷ð åùøãù ùé ,(èñ êúåìòäá) éøôñã àúééøáá äæä
åéîçø åøîëðù àìà ,á÷òéì àðåù åùòù òåãéá àéä äëìä ,éàçåé ïá ïåòîù éáø øîà
.ìçøå óñåé ùâð (æ) :êìù úåéäì äìà éî .êì äìà éî (ä) :841åáì ìëá å÷ùðå äòù äúåàá
,øàåú úôé éîà ,øîà ,äéðôì ùâð óñåé ìçøá ìáà ,íéðáä éðôì úåùâð úåäîàä ïìëá
óñåé äëæ ïàëî ,äá ìëúñäìî åðáëòàå äãâðë ãåîòà ,òùø åúåà åéðéò äá äìúé àîù
øîåìë ,êìù àåäù éúùâô øùà äðçîä ìë éî .äðçîä ìë êì éî (ç) :842ïéò éìò úëøáì
òâô íéëàìî ìù úåúë ,åùøãîå .äçðîä éëéìåî ìò ,àø÷î ìù åèåùô .êì àåä äîì
íäå ,åùò ìù íäì íéøîåà íäå ,íúà éî ìù íäì íéøîåàå åéùðà úàå åúåà ïéôçåã åéäù
 835עי' חולין )צב ע"א( :וישר אל מלאך ויוכל בכה ויתחנן לו ,איני יודע מי נעשה שר למי,
כשהוא אומר ,כי שרית עם אלהים ,הוי אומר יעקב נעשה שר למלאך .בכה ויתחנן לו ,איני יודע
מי בכה למי ,כשהוא אומר ,ויאמר שלחני ,הוי אומר ,מלאך בכה ליעקב.
 836עי' בראשית רבה )פרשה עח סי' ד( :וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ,רב אמר בשם רבי
יוסי בר דוסתאי ,כתוב אחד אומר )תהלים קמז( מונה מספר לכוכבים וגו' שמות יקרא ,וכתוב
אחד אומר )ישעיה מ( המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא ,אלא מלמד שיש שם שינוי ,לא
כשם שנקרא עכשיו כך הוא נקרא לאחר זמן ,שנאמר )שופטים יג( ויאמר לו מלאך ה' .למה זה
תשאל לשמי והוא פלאי ,איני יודע איזה שם אני מתחלף.
 837עי' שם )סי' ה( :ויזרח לו השמש וגו' א"ר ברכיה ולמי לא זרחה השמש ,אלא לו ,לרפואתו.
אבל לאחרים אורה .ר"ה בשם ר' אחא אמר ,כך היתה השמש מרפא באבינו יעקב ,ומלהטת בעשו
ובאלופיו.
 838ז"ל :וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה ,הדא אמרה אחרון אחרון חביב.
 839עי' שם )סי' ח( :והוא עבר לפניהם ,אמר טב דיגע בי ולא בהון.
 840עי' שם :למה שבע אמר לו הוי רואה את עצמך כאלו את נתון לפנים משבעה קינקלין
ויושב ודן ,ואני נדון לפניך ,ואת מתמלא עלי רחמים.
 841עי' ספרי )בהעלותך פיסקא יא( וישקהו ,שלא נשקו בכל לבו .ר' שמעון בן יוחאי אומר,
הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב ,אלא נהפכו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו.
 842עי' בראשית רבה )פרשה עח סי' י( :ותגשן השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין ותגש גם לאה
וילדיה וגו' ,ביוסף כתיב ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו ,אלא אמר יוסף ,הרשע הזה עינו רמה
שלא יתלה עיניו ויביט את אמי ,וגבהה קומתו וכסה אותה .הוא דכתיב ביה )שם מט( בן פורת
יוסף בן פורת עלי עין ,בן פורת רביית עלי עין ,בן פורת רביית יוסף בן פורת עלי עין בן פורת
רביית יוסף .רבי ברכיה בשם ר' סימון אמר ,עלי לפרוע לך מן אותה העין.
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åðá ïá ,åéìò íéçéâùî åéä àìå àåä ÷çöé ìù åðá åçéðä íéøîåà åìàå ,åëä åëä íéøîåà
åðìùî ïë íà íäì íéøîåà àåä á÷òé ìù åéçà ,åéìò íéçéâùî åéä àìå àåä íäøáà ìù
:ïë éì øîàú àð ìà .àð ìà (é) :844úåëøáä ìò åì äãåä ïàë .êì øùà êì éäé (è) :843íúà
êì ïåâäå éàãë éë .'åâå êéðô éúéàø ïë ìò éë éãéî éúçðî úç÷ìå êéðéòá ïç éúàöî àð íà
øù éúéàøù êàìîä éðô úééàøë éì ïéáåùç ïäå ,êéðô éúéàø øùà ìò éúçðî ìá÷úù
éãë ,êàìîä úééàø åì øéëæä äîìå .éðçøåñ ìò éì ìåçîì úéöøúðù ìò ,ãåòå .êìù
,éì úñééôúð .éðöøúå :845äúòî åì ìåëé éðéà ìåöéðå íéëàìî äàø øîàéå åðîéä àøééúéù
áë àø÷éå) íëÆ ìÈ äÆéäÄ
À é ïÉåöøÈ ìÀ àìÉ ékÄ .æ"òìá è"ðîåöéôà ,ñåéô ïåùì àø÷îáù ïåöø ìë ïëå
ñééôì íéòãåé (áì é éìùî) ïÉåöøÈ ïeòãÅ
À é ÷écÄ öÇ éúÅ ôÀ NÄ ïëå ,úåöøìå ñééôì úåàá úåðáø÷ä ,(ë
àìà äàá äðéà íé÷øôìå ,íéðô úééàø ìò äàáä åæ äçðî ,éúçðî .éúëøá (àé) :úåöøìå
,(æ æî ïìäì) äòÉ øÀ tÇ úàÆ á÷Â
É òéÇ êÀ øÆ áÀ
È éåÇ ïåâë íéðô úééàøì àéäù äëøá ìëå ,íåìù úìéàùì
êìî éòåúã åÉ ëÂøáÈ ìe
À íÉåìLÈ ìÀ åÉ ì ìàÈ LÀ ìÄ ïëå ,(àì çé 'á íéëìî) áéøçðñã äëÈ øÈ áÀ ézÄ àÄ eNÂò
,éúëøá åæ óà ,ø"àãåìù æ"òìá ïéøå÷ù ,ïä íåìù úëøá ïåùì íìåë ,(é ç 'á ìåàîù) úîç
.éððç :846êãéì äàáù ãò äòéâäì éúòâé éðàå ,äá úçøè àì .êì úàáä øùà :ã"åìù ï"åî
ïéàù ,éðððç øîåì åì äéäù ,ï"éðåð éðù íå÷îá úùîùî àéäù éôì úùâãåî äðåùàø ï"åð
ùé :(ë ì ìéòì) éðÄ ãÇ áÀ
È æ (æè èë äéòùé) éðÄ NÈ òÈ åîë ùåîéùì úéùéìùäå ,ï"éðåð éðù àìá ïðç
éãëî øúåéå øúåé ,(è ÷åñô ìéòì) áøÈ éìÄ LÆé ,äåàâ ïåùìá øáã åùòå ,é÷åôñ ìë .ìë éì
äòñð ïàë óà ,çìñ òîù åîë àåäù ,(èé è ìàéðã) äçÈ ìÈ ñÀ äòÈ îÈ LÀ åîë .äòñð (áé) :847éëøö
ïàëî òñð á÷òéì øîà åùò ,êäðå ìåè ñåì÷ðåà ìù íåâøúå .äáéúá ãåñé ï"åðäå ,òñð åîë
 843עי' שם :ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ,כל אותו הלילה נעשו מלאכי השרת
כתות כתות וחבורות חבורות והיו פוגעין באלין דעשו ,והוון אמרין להון ,מן דמאן אתון ,והן
אומרין מן דעשו ,והן אומרין הכו הכו יהבון להון ,מן דבר בריה דאברהם ,והן אומרין יהבון להון,
מן דבריה דיצחק ,והן אומרין יהבון להון .כיון דהוו אמרי מן דאחוי דיעקב אנן ,הוו אמרין שבקון
להון ,מן דידן אינון .בצפרא א"ל ,מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי וגו' ,א"ל אמרין לך כלום,
א"ל מיכתת אנא גביהון ,ויאמר למצא חן וגו' .ויאמר עשו ,יש לי רב מכות אחי ,יהי לך וגו'.
 844עי' שם :ויאמר עשו יש לי רב וגו' א"ר אייבו ,לפי שהיו הברכות מפוקפקות בידו והיכן
נתאוששו לו ,כאן ,מן דא"ל אחי יהי לך אשר לך .א"ר אלעזר ,אין קיום הגט אלא בחותמיו ,שלא
תאמר שאלולי שרימה יעקב אבינו את אביו לא נטל הברכות ,תלמוד לומר אחי יהי לך אשר לך.
 845עי' שם :ואף יעקב היה מזכיר לעשו שמו של הקדוש ברוך הוא ליראו ולבהלו ,שנא' כי על
כן ראיתי פניך כראות פני אלהים ,משל למה הדבר דומה לאחד שזימן את חבירו לסעודה והכיר
בו שהיה מבקש להרגו אמר דומה טעם תבשיל זה כטעם אותו תבשיל שטעמתי בבית המלך,
אמר ידע ביה מלכא מסתפי ולא קטליה ,אף כך יעקב כיון שאמר לעשו כי על כן ראיתי פניך
כראות פני אלהים ,אמר עשו הרשע הגיעו הקדוש ברוך הוא לכבוד הזה שוב איני יכול לו.
ועי' שיר השירים רבה )פרשה ג ד"ה ג( :ר' חמאי בר' חנינא אמר לשרו של עשו הרשע נדמה
לו ,הה"ד כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלהים ,אמר ליה אפך דמיין לשרך ,משל למלך שהיה
לו ארי אימירון וכלב אגריון ,מה עשה המלך זיווג את הארי והיה מלבבו כנגד בנו והיה אומר
שאם יבא הכלב להזדווג לבני יאמר בני לארי יכלתי ולכלב איני יכול ,כך בשעה שאומות העולם
באים להזדווג לישראל הקדוש ברוך הוא אומר להם שר שלכם לא יכול לעמוד באביהם ואתם
יכולין להם.
 846עי' בראשית רבה )פרשה ע"ח סי' יב( :קח נא את ברכתי אשר הובאת לך ,אמר לו ,כמה
יגיעה יגעתי עד שתבא לידי ,אבל אתה מאליה היא באה אצלך .אשר הבאתה אין כתיב כאן אלא
אשר הובאת ,מאליה באה לידך.
 847עי' מדרש תנחומא )וישלח סי' ג( :הצדיקים ממעטין את עצמן והרשעים מרוממים את
עצמן שכן עשו אומר יש לי רב ,עליהן נאמר יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב )משלי יג(.
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èàì úëìì éúëìäî éîé êéøààù êì äùòà åæ äáåè ,êì äåùá .êãâðì äëìàå :êìðå
úåìèåî úåìò ïäù ø÷áäå ïàöä .éìò úåìò (âé) :êì äåùá ,êãâðì åäæå ,êéøö äúà øùàë
äéòùé) íéîÈ
Ä é ìeò ,(àé á äëéà) ÷ÅðåÉ éÀå ììÉ
Å åò ïåùì ,ïäéììåò úåìãâî .úåìò :èàì ïìäðì éìò
íàå .ãçà íåé íå÷ôãå :ù"éèéôðà æ"òìáå .(æ å 'à ìàåîù) úÉåìòÈ úÉåøôÈ ézÅ Le
À ,(ë äñ
øéù) ÷ôÉ
Å åã éãÉ
Ä åc ìÉå÷ åîë .íå÷ôãå :ïàöä ìë åúîå ,äöåøîá êøãá íòâéì ãçà íåé íå÷ôãé
êëøã éôë øåáò ,êúëéìä éîé êéøàú ìà .éðãà àð øáòé (ãé) :úìãá ù÷åð ,(á ä íéøéùä
äòÈ îÀ LÀ àÆ ,(àë çé ìéòì) äãÂ
È øàÅ åîë äøéúé à"ä ,ìäðúà .äìäðúà :÷çøúú íà óàå
øòÇ
)Ç pìÇ éìÄ èàÇ ìÀ ,(å ç äéòùé) èàÇ ìÀ íéëÄ ìÀ äÉ äÇ ,úçð ïåùì ,éìù èàì .éèàì :(è äô íéìäú
)ìâøì :éìù úçð ìäðúà ,úùîùî äðéàå ãåñéä ïî ã"îìä ,éèàì .(ä çé 'á ìàåîù
éôì .íéãìéä ìâøìå :êéìåäì éìò úìèåîä äëàìîä éìâø úëéìä êøåö éôì .äëàìîä
äéä àìù ,êøãä åì áéçøä .äøéòù éðãà ìà àáà øùà ãò :êìéì íéìåëé íäù íäéìâø
àåäå ,åìöà éàåá ãò ïéúîé äòø éì úåùòì åúòã íà øîà ,úåëåñ ãò àìà úëìì åúòã
ïåÉ éöÄ øäÇ aÀ íéòÄ LÉ
Ä åî eìòÀ
È å (àë à äéãáåò) øîàðù ,çéùîä éîéá ,êìé éúîéàå .848êìä àì
éì äùòú .äæ äîì øîàéå (åè) :íéáø åæ äùøôì ùé äãâà ùøãîå .849åLÈ òÅ øäÇ úàÆ ètÉ LÀ ìÄ
áùéå (æè) :ìåîâ íåù äúò éì íìùú àìå .éðãà éðéòá ïç àöîà :äì êéøö éðéàù åæ äáåè
.ãçà ãçà åìöàî åèîùð åîò åëìäù ùéà úåàî 'ãå .åãáì åùò .åëøãì åùò àåää íåéá
úÉåàîÅ òaÇ øÀ àÇ íàÄ ékÄ (æé ì 'à ìàåîù) øîàðù ,ãåã éîéá ,àåä êåøá ùåã÷ä íäì òøô ïëéäå
,õé÷å óøåçå õé÷ ,ùãç ç"é íù ääù .úéá åì ïáéå (æé) :850íélÄ îÇ bÀ äÇ ìòÇ eáëÀ øÈ øLÆ àÂ øòÇ
Ç ð LéàÄ
851
íìù ,åúòìöî àôøúðù åôåâá íìù .íìù (çé) : õé÷ úåëñ ,óøåç úéá ,õé÷ úåëñ
:852ïáì úéáá åãåîìú çëù àìù åúøåúá íìù ,ïåøåã åúåà ìëî íåìë øñç àìù åðåîîá
 848עי' ע"ז )כה ע"ב( :ת"ר ,ישראל שנזדמן לו עובד כוכבים בדרך ,טופלו לימינו .ר' ישמעאל
בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר ,בסייף ,טופלו לימינו ,במקל ,טופלו לשמאלו .היו עולין במעלה
או יורדין בירידה ,לא יהא ישראל למטה ועובד כוכבים למעלה ,אלא ישראל למעלה ועובד
כוכבים למטה .ואל ישוח לפניו ,שמא ירוץ את גולגלתו .שאלו להיכן הולך ,ירחיב לו את הדרך
כדרך שעשה יעקב אבינו לעשו הרשע ,דכתיב ,עד אשר אבא אל אדוני שעירה .וכתיב ,ויעקב נסע
סכותה .מעשה בתלמידי ר"ע שהיו הולכים לכזיב ,פגעו בהן ליסטים .אמרו להן ,לאן אתם
הולכים ,אמרו להן לעכו .כיון שהגיעו לכזיב ,פירשו .אמרו להן ,תלמידי מי אתם ,אמרו להן,
תלמידי ר"ע .אמרו להן ,אשרי ר"ע ותלמידיו ,שלא פגע בהן אדם רע מעולם.
 849עי' בראשית רבה )פרשה עח סי' י( :עד אשר אבא אל אדוני שעירה ,א"ר אבהו ,חזרנו על
כל המקרא ולא מצאנו שהלך יעקב אבינו אצל עשו להר שעיר מימיו .אפשר יעקב אמתי היה
ומרמה בו ,אלא אימתי הוא בא אצלו ,לעתיד לבא .הה"ד ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר
עשו )עובדיה א(.
 850עי' שם )סי' ט( :וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה .וד' מאות איש שהיו עמו היכן הם,
נשמטו כל אחד ואחד הלך לדרכו .אמרו ,שלא נכוה בגחלתו של יעקב .אימתי פרע להן הקב"ה,
להלן ולא נותר מהם איש כי אם ד' מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים וינוסו )ש"א ל(.
 851עי' מגילה )יז ע"א( :תניא ,יצא מארם נהרים ובא לו לסכות ועשה שם שמונה עשר חודש.
שנאמר ויעקב נסע סכותה ,ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכות ובבית אל עשה ששה חדשים
והקריב זבחים.
 852עי' בראשית רבה )פרשה עט סי' ה( :ויבא יעקב שלם ,שלם בגופו ,לפי שכתוב )שם לב(
והוא צולע על ירכו ,ברם הכא שלם בגופו .שלם בבניו ,לפי שכתוב בו )שם( אם יבא עשו אל
המחנה האחת והכהו והיה המחנה ,ברם הכא שלם בבניו .שלם בממונו ,אף על גב דא"ר אבון
בשם ר' אחא תשע שנים היה מכבד אבינו יעקב את עשו באותו הדורון ,ברם הכא שלם בממונו.
ר' יוחנן אמר ,שלם בתלמודו ,אבל יוסף שכח שנאמר )שם מא( כי נשני אלהים את כל עמלי.
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íãàë .íøà ïãôî åàáá :(èé à úåø) íçÆ ìÈ úéaÅ äÈðàÈ aÉ ãòÇ åäåîëå ,øéòì åîë .íëù øéò
íøà ïãôî íìù àáéå ïàë óà ,íìù àáå úåéøà éðéù ïéáî éðåìô àöé åøéáçì øîåàä
.äòî .äèéù÷ (èé) :853äéä úáù áøò .øéòä éðô úà ïçéå :êøãá åì åâååãæðù åùòîå ïáìî
åîåâøúå) .(à"ò åë ä"ø) äèéù÷ äòîì ïéøå÷ åéä íéä éëøëì éúëìäùë ,àáé÷ò éáø øîà
éäìà ìà åì àø÷éå (ë) :((æè âë ìéòì) øçÅ qÉ ìÇ øáÅ òÉ ïåâë ,íå÷î ìëá íéôéøç íéáåè ,ïôøåç
åìéöäå åîò àåä êåøá ùåã÷ä äéäù íù ìò àìà ìàøùé éäìà éåø÷ çáæîäù àì .ìàøùé
éî øîåìë ,íùä úàéø÷á øëæð íå÷î ìù åçáù úåéäì ,ñðä íù ìò çáæîä íù àø÷
àø÷éå ,äùîá åðéöî ïëå .ìàøùé éîùù éì íéäìàì àåä àåä êåøá ùåã÷ä àåä ìà àåäù
øéëæäì çáæîä íù àø÷ ñðä íù ìò àìà 'ä éåø÷ çáæîäù àì (åè æé úåîù) éqÄ ðÄ 'ä åîù
á÷òéì åàø÷ àåä êåøá ùåã÷äù ,åäåùøã åðéúåáøå .éñð 'ä àåä êåøá ùåã÷ä ìù åçáù
ìù åèåùô áùééì éðàå ,íéîòè äîëì íé÷ìçúî òìñ õöåôé ùéèôë äøåú éøáãå .854ìà
:éúàá àø÷î
àéä óàù ,äàì úá úàø÷ð äúàéöé íù ìò àìà ,á÷òé úá àìå .äàì úá (à) ãì ÷øô
äîàë ìùîä åìùî äéìòå) åÉ úàøÈ ÷À ìÄ äàÈ ìÅ àöÅ zÇ
Å å (æè ì ìéòì) øîàðù äúéä úéðàöé
áì ìò (â) :(íù) äëøãë àìù .äðòéå :(ä 'éñ ô"ô ø"á) äëøãë .äúåà áëùéå (á) :855(äúáë
éðà ,æáæá ïåîî äîë äðè÷ äãù ú÷ìçá êéáà éàø ,áìä ìò íéáùééúîä íéøáã .äøòðä
úåîåàäù ,úåìåúáä úà úåðòì .äùòé àì ïëå (æ) :856äéúåãù ìëå øéòä äð÷úå êàéùà
àúìéëî) äáåúë .øäî (áé) :äöôç .ä÷ùç (ç) :857ìåáîä éãé ìò úåéøòä ïî ïîöò åøãâ
éøäù ,äéîø äúéä àìù øîåà áåúëä .àîè øùà :äîëçá .äîøîá (âé) :(æé íéèôùî
àåä åøéáç óøçì àáä ,åðìöà àåä ìåñô õîù .àåä äôøç (ãé) :858íúåçà äðéã úà àîè
ïåùì ,íëì äöøúð .íëì úåàð (åè) :óåãâ íå÷î ìëá äôøç .ìøò ïá åà äúà ìøò åì øîåà
àìà ìåòôì ïåùì åðéà ,ìåîð úåéäì .ìîäì :(òãéåäéá íéðäëä) (è áé 'á íéëìî) eúàÅ
É iåÇ
ï"éðåð éúù íå÷îá úùîùî àéäù éôì ,úùâãåî äééðù ï"åð .åðúðå (æè) :ìòôäì ïåùì
éðá úáåùúáå á÷òéì øåîç øîàù éàðúá àöåî äúà .åðì ç÷ð íëéúðá úàå :åððúðå
íäéúåðáå íäì åøçáéù úà íëù úåðá ç÷éì á÷òé éðáá úåáéùçä åìúù ,øåîçì á÷òé
 וקבע, נכנס בערב שבת עם דמדומי חמה מבעוד יום, ויחן את פני העיר:( עי' שם )סי' ו853
. הדא אמרת ששמר יעקב את השבת קודם שניתן.תחומין מבעוד יום
 אמר רבי אחא אמר רבי אלעזר מנין שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב:( עי' מגילה )יח ע"א854
 ויקרא לו, דאי סלקא דעתך למזבח קרא ליה יעקב אל. שנאמר ויקרא לו אל אלהי ישראל,אל
. אלהי ישראל, ומי קראו אל. אלא ויקרא לו ליעקב אל,יעקב מיבעי ליה
 תלאה הכתוב. ותצא דינה בת לאה ולא בת יעקב היא:( עי' מדרש תנחומא )וישלח סי' ז855
. אף זו יוצאנית, מה לאה יוצאנית.באמה
 ויאהב את, אנו למדים מפרשתו של רשע הזה באהבה:( עי' בראשית רבה )פרשה פ סי' ז856
 אלא דברים שמיישבים את, וכי יש לך אדם שמדבר על הלב. וידבר על לב הנערה,הנערה בדיבור
 אני שיש לי ליתן לך, אביך בשביל שדה אחד ראה כמה בזבז וכמה ממון הכריע, אמר לה.הלב
.כמה נטעים וכמה שדה בית זרע על אחת כמה וכמה
, אפילו באומות העולם שמשעה שלקה העולם בדור המבול, וכן לא יעשה:( עי' שם )סי' ו857
.עמדו וגדרו עצמן מן העריות
 מה את סבור רמיית דברים, ויענו בני יעקב את שכם:( עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קלד858
. אשר טמא את דינה אחותם, ורוח הקודש משיבה.יש כאן
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ìëë åðì ç÷ð íëéúåðá úàå åðúòã éôì åðéúåðá úà åðúðå áéúëã ,íúòã éôì íäì åðúé
eðìÈ çwÇ ðÄ íúÈ ðÉ aÀ úàÆ ,íéøáãä åëôä íøéò éáùåé ìà åðá íëùå øåîç åøáãùëå .õåôçð øùà
.íéîìù (àë) :ìåîäì åúåàéù íúåöøì éãë (àë ÷åñô) íäÆ ìÈ ïzÅ ðÄ eðéúÅ ðÉ aÀ úàÀ
Æ å íéLÈ
Ä ðìÀ
àì øîåìë ,úéðøúåå äáçø åãéù íãàë .íéãé úáçø äðä õøàäå :íìù áìáå íåìùá
(âë) :ìåîð úåéäá .ìåîäá (áë) :íéðå÷ äì ïéàå ïàëì äàá äáøä àéèî÷øô ,íåìë åãéñôú
ïë éô ìò óàå åéä åéðá .á÷òé éðá éðù (äë) :åðúà åáùé ïë é"òå äæ øáãì .íäì äúåàð êà
.äðéã éçà :859åðîéä äöò åìèð àìù ,åéðá íðéàù íéùðà øàùë éåìå ïåòîù ïîöò åâäð
åéä íéçåèá ,äãâà ùøãîå .íéáàåë åéäù .çèá :860äéçà åàø÷ð äéìò ïîöò åøñîù éôì
:àéìéè÷ àöìçì ñåì÷ðåà íâøú ïëå ,íéììçä èùôì .íéììçä ìò (æë) :861ï÷æ ìù åçë ìò
øáãîá) ìÄéçÈ äNÆ òÉ ìàÅ øÈ NÄ
)À éåÀ ,(æé ç íéøáã) äÆfäÇ ìÄéçÇ äÇ úàÆ éìÄ äNÈ òÈ ïëå ,íðåîî .íìéç (èë
(ì) :òøìî åîòè êëéôì ,äééáù ïåùì .åáù :(àé èî íéìäú) íìé
È çÅ íéøÄ çÅ àÂ ìÇ eáÀæòÀ
È å ,(çé ãë
íúøëòå úéáçä äúéä äìåìö ,äãâàå .åéùëò äìåìö éúòã ïéà ,íéøåëò íéî ïåùì .íúøëò
øùà ãò íéøîåà åéäù àìà ,á÷òé éðá ãéá åìôéù íéðòðë ãéá äúéä úøåñî .äúåà
:íéèòåî íéùðà .øôñî éúî :862ïé÷úåù åéä êëéôì ,(ì âë úåîù) õøÆ àÈ äÈ úàÆ zÈ ìÀ çÈ
Ç ðåÀ äøôú
863
):àðúçà úé .åðúåçà úà : ø÷ôä .äðåæëä (àì
ùéù .øëðä (á) :864êúáî úàæ êì àáå úùðòð êøãá úøçàù éôì .äìò íå÷ (à) äì ÷øô
 859עי' בראשית רבה )פרשה פ סי' י( :ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי .ממשמע שנאמר שמעון
ולוי )בראשית מט( ,ידענו שבני יעקב הם ,אלא בני יעקב שלא נטלו עצה מיעקב.
 860עי' שם :אחי דינה ,וכי אחות שניהם היתה ,והלא אחות כל השבטים היתה ,אלא לפי
שנתנו אלו נפשם עליה נקראת על שמם.
 861עי' שם :העיר בטח ,א"ל ,בטוחים היו על כחו של זקן ולא היה אבינו יעקב רוצה שיעשו
בניו אותו המעשה .וכיון שעשו בניו אותו מעשה אמר מה אני מניח את בני ליפול ביד אוה"ע מה
עשה נטל חרבו וקשתו ועמד לו על פתחה של שכם ואמר אם יבואו האוה"ע להזדווג להם לבני,
אני נלחם כנגדן .הוא דהוא א"ל ליוסף )בראשית מח( ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך וגו' והיכן
מצינו שנטל אבינו יעקב חרבו וקשתו ,בשכם ,שנאמר )שם( אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי
ובקשתי ואת חמור ואת שכם בנו.
 862עי' שם )סי' יב( :ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אותי .רבנן אמרי ,צלולה היתה
החבית ועכרתם אותה .מסורת היא בידי הכנענים שהן עתידין ליפול בידי ,אלא שאמר הקדוש
ברוך הוא עד אשר תפרה בששים רבוא .אמר רבי יהודה בר סימון ,עכורה היתה החבית וצללנו
אותה.
 863עי' שם :ויאמרו הכזונה ,אמרו ,מה הם נוהגים בנו כבני אדם של הפקר .מי גרם ,ותצא
דינה.
864
עי' תנחומא )וישלח סי' ח( :כך שנו רבותינו בשלשה מקומות פנקסו של אדם נפתחת,
היוצא לדרך יחידי ,והיושב בבית המרועע ,והנודר ואינו משלם .וכו' הנודר ואינו משלם מנין,
דכתיב כי תדור נדר לה' אלהיך לא תאחר לשלמו וגו' )דברים כ"ג( וכתיב מוקש אדם ילע קדש
ואחר נדרים לבקר )משלי כ'( ואחר נדרים לבקר ,פנקסו מתבקרת ,ומלאכים מלמדין עליו חובה
ומזכירין עונותיו ,וכו' בא וראה כשהלך יעקב לארם נהרים מה כתיב שם וידר יעקב נדר לאמר
וגו' )בראשית כח( ,השיבו על כל דבר ודבר ,הלך ונתעשר ,ובא וישב לו ולא שלם את נדרו ,הביא
עליו עשו ובקש להרגו נטל ממנו כל אותו דורון עזים מאתים לא הרגיש .הביא עליו המלאך,
ורפש עמו ולא הרגו שנאמר ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו זה סמאל שרו של עשו שבקש
להרגו שנאמר וירא כי לא יכול לו ונעשה צולע ,כיון שלא הרגיש באת עליו צרת דינה שנאמר
ותצא דינה ,כיון שלא הרגיש באת עליו צרת רחל שנאמר ותמת רחל ותקבר ,מסייע ליה לרב
שמואל בר נחמן דאמר כל הנודר ואינו משלם גורם לאשתו שתמות שנאמר אם אין לך לשלם
וגו' אמר הקדוש ברוך הוא עד מתי יהא הצדיק הזה לוקה ואינו מרגיש באיזה חטא לוקה הריני
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íëãéá ùé àîù .íëéúìîù åôéìçäå :äøæ äãåáòî .åøäèäå :865íëù ìù ììùî íëãéá
ìà (æ) :ãçô .úúç (ä) :íëù ìöà .íëù íò :÷øñ ïìéà ïéî .äìàä (ã) :866æ"ò ìù úåñë
ú"éá äøñç äáéú ùé .ìà úéáá åúðéëù éåìéâ ,ìà úéáá àåä êåøá ùåã÷ä .ìà úéá
,øéëî úéáá åîë (ã è 'á ìàåîù) ìàé
Å nÄ òÇ ïaÆ øéëÄ îÈ úéaÅ àeä äÅðäÄ åîë ,äùàøá úùîùîä
À áÄ àÈ úéaÅ
íù ùé äáøä úåîå÷îá .íéäìàä åéìà åìâð :867êéáà úéáá åîë (âë ãë ìéòì) êé
(ãé áë úåîù) åÉ nòÄ åéìÈ òÈ aÀ íàÄ ,(ë èì ïìäì) óñÉ
Å åé éÅðãÉ àÂ åîë ,íéáø ïåùìá úåðãàå úåäìà
ìëî ãçà ìáà ,íéáø ïåùìá øëæð úåøîå èôåù ïåùì àåäù úåäìà ïëå ,åìòá øîàð àìå
àìà ,á÷òé úéáá äøåáã ïéðò äî .äøáã úîúå (ç) :íéáø ïåùìá àöîú àì úåîùä øàù
åìöà äøåáã äçìù (äî æë ìéòì) íMÈ îÄ êé
È zÄ çÀ ÷Ç ìe
À ézÄ çÀ ìÇ LÀ
È å á÷òéì ä÷áø äøîàù éôì
.ìà úéáì úçúî :äéúãîì ïùøãä äùî éáø éøáãî .êøãá äúîå íùî úàöì íøà ïãôì
øåùéî äéäù ,àøùéî éìåôéùá .ïåìàä úçú :øää éìâøá äøá÷ðå øäá úáùåé øéòä
,äãâàå .ïåìà åì ïéøå÷ åéä ìà úéá ìù øåùéîå ,äèîìî äøåá÷äå øää òåôùá äìòîìî
.868øçà (ìáà) éðåé ïåùìá ïåìàå äúîù åîà ìò åì ãâåäù ,éðù ìáàá íù øùáúð
óà ,åùò åðîî àöéù ñøë úåéøáä åìì÷é àìù ,äúåî íåé úà åîéìòä(ù éôìå) êëéôìå
.åúà êøáéå :åáåùá ãçàå åúëìá ãçà ,äæä íå÷îá éðù íòô .ãåò (è) :äîñøô àì áåúëä
ïåùì àìà ,äá÷òå áøàîá àáä íãà ïåùì .á÷òé ãåò êîù àø÷é àì (é) :869íéìáà úëøá
ïééãòù íù ìò .äáøå äøô :éìù úåëøáäù êøáì éàãë éðàù .éãù ìà éðà (àé) :ãéâðå øù
íéøôàå äùðî .íéåâ :ïéîéðá .éåâ :870åðîî äøáòúð øáëù éô ìò óàå ,ïéîéðá ãìåð àì
מודיעו שנאמר ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם ,א"ר איבו מהולתך טרשא
אקיש עלה ,א"ל הקדוש ברוך הוא לא הגיעוך הצרות האלו אלא על שאחרת את נדרך ,אם את
מבקש שלא יגיעוך עוד צרה קום עלה בית אל ועשה שם מזבח לאותו מקום שנדרת לי שם נדר
אנכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה אשר נדרת לי שם נדר ,א"ר אבא בר כהנא א"ל הקדוש
ברוך הוא ליעקב בשעת עקתא נדרא בשעת רווחא שמטי כשהיית בצרה נדרת וכשאתה בריוח
שכחת ,מיד ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו וגו' ונקומה ונעלה בית אל וגו' מהו כן
שבשעה שנדר מה הוא אומר אם יהיה אלהים עמדי שלא נטעה אחר עבודת כו"ם ושמרני מגלוי
עריות ,בדרך הזה משפיכות דמים ,ועל שאחר את נדרו לקה בשלשתן ,עבודת כו"ם מנין דכתיב
הסירו את אלהי הנכר ,גילוי עריות מדינה ,ש"ד שפיכות דמים ויהרגו כל זכר ,ללמדך שאיחור נדר
קשה משלשתן שעל שאחר את נדרו לקה בשלשתן.
 865עי' זוהר )וישלח קעג ע"א( :הסירו את אלהי הנכר וגו' ,הסירו את אלהי הנכר אלין אנון
דנטלו משכם מאני כספא ודהבא דהוה חקיק עלייהו טעוא דלהון.
תרגום" :הסירו את אלהי הנכר" וגו'" .הסירו את אלהי הנכר" ,אלה הם שנטלו ִמ ְש ֶכם כלי
כסף וזהב שהיה חקוק עליהם עבודה זרה שלהם.
 866עי' בראשית רבה )פרשה פא סי' ב( :ויאמר יעקב אל ביתו וגו' והחליפו שמלותיכם .ר'
כרוספדי בשם ר' יוחנן ,אין אנו בקיים בדיקדוקי עבודה זרה כיעקב ,דתנינן המוצא כלים ועליהם
צורת חמה צורת לבנה צורת הדרקון יוליכם לים המלח ,אמר ר' יוחנן כל כסות בכלל עבודה זרה.
 867תרגום יונתן :ובנא תמן מדבחא וקרא לאתרא ההוא אל דאשרי שכינתיה בבית אל.
 868עי' בראשית רבה )פרשה פא סי' ה( :ותמת דבורה מינקת רבקה וגו' ויקרא שמו אלון
בכות .ר' שמואל בר נחמן אמר לשון יונית הוא ,אלון אחר ,עד שהוא משמר אבלה של דבורה
באה ליה בשורתא שמתה אמו .הה"ד וירא אלהים אל יעקב וגו' ויברך אותו .מהו ברכה ברכו ,ר'
אחא בשם ר' יונתן אמר ,ברכת אבלים ברכו.
 869עי' הערה הקודמת.
 870עי' שם )פרשה פ"ב סי' ד( :ויאמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבה ,רבי יודן בשם ר'
יצחק אמר ,הייתי אומר ראובן כבר הוא מבחוץ שמעון כבר הוא מבחוץ ובנימין כבר יצא מחלציו
ועדיין הוא במעי אמו .חזרתי ואמרתי ,גוי ,זה בנימין ,וקהל גוים ,זה מנשה ואפרים דכתיב
)בראשית מח( וזרעו יהיה מלא הגוים .ר' ברכיה ור' חלבו ור' שמואל בר נחמן ,ומלכים מחלציך
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èáùî åéäù úùåá ùéàå ìåàù .íéëìîå :íéèáùä ïéðîá íäå óñåéî úàöì íéãéúòù
íéèáùä óàå ,úùåá ùéà êéìîäùë øðáà åùøã äæ ÷åñôå) 871åãìåð àì ïééãòù ïéîéðá
,äMÈ àÄ ìÀ ïîÈ
Ä éðÀ áÄ ìÀ ÉåzaÄ ïzÄ
Å é àìÉ epnÆ îÄ LéàÄ (à àë íéèôåù) áéúëã ,ïéîéðá åáø÷å åäåùøã
á÷òéì øîåà àåä êåøá ùåã÷ä äéä àì íéèáùä ïî äìåò äéä àìîìà åøîàå åøæçå
íäù íéåâä ïéðîë ,úåùòäì åéðá íéãéúò íéåâù .íéåâ ìä÷å éåâ :872åàöé êéöìçî íéëìîå
úòùá áéø÷äì åéðá íéãéúòù ,øçà øáã .873íéòáù ïéøãäðñä ìë ïëå ,úåîåà íéòáù
äî òãåé éðéà .åúà øáã øùà íå÷îá (ãé) :(874ïùé é"ùøá .åäéìà éîéá íéåâë úåîá øåñéà
ïîæá ,äãâàå .áø êìäî éåáø ,øéáë ïåùì ùøéô íçðî .õøàä úøáë (æè) :åðãîìî
ïéàå .875àá àì ïééãò áøùäå øáò åéúñä ,éåöî øéðäù ,äøáëë úá÷åðîå äìåìç õøàäù
øîåàå .(èé ä 'á íéëìî) õøÆ àÈ úøÇ áÀ kÄ åÉ zàÄ îÅ êÀ ìÅ
Æ iåÇ åðéöî ïîòðá éøäù ,àø÷î ìù åèåùô äæ
àë äéòùé) ãîÆ öÆ øîåà äúàù åîë ,øúåé åà äñøô êìäî åîë ,ò÷ø÷ úãî íù àåäù ,éðà
:õøà úøáë äãî íù ïúåð íãà êìäîá êë ,(èé âì ìéòì) äãÆ OÈ äÇ ú÷Ç ìÀ çÆ (é ä íù) íøÆ ëÆ (è
)ïéîéðá íòå ,äîåàú äãìåð èáù ìë íò ,åùøã åðéúåáøå .óñåé ìò êì óñåð .äæ íâ éë (æé
åãáì àåäù éôì éðéòá äàøð .ïéîéðá :877éøòö ïá .éðåà ïá (çé) :876äøéúé äîåàú äãìåð
יצאו זה ירבעם ויהוא ,רבנן אמרי אפשר אבנר אדם צדיק והוא חולק על מלכות בית דוד ,אלא
מדרש דריש והמליך את איש בושת הה"ד )שם לד( ומלכים מחלציך יצאו ,זה שאול ואיש בושת.
ומה ראו לקרב ולרחק בפלגש בגבעה אלא מקרא קראו ורחקו אותו מקרא קראו וקרבו אותם
מיד .מקרא קראו ורחקו ,אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי ,מקרא קראו וקרבו ,גוי וקהל
גוים יהיה ממך.
 871עי' הערה הקודמת.
 872עי' הערה הקודמת ,ועי' ירושלמי תענית )פרק ד הלכה ז( :ורבנן אמרי ,שבו הותר שבטו
של בנימין לבוא בקהל ,דכתיב )שופטים כא יח( ארור נתן אשה לבנימן .מקרא קראו וקירבוהו,
מקרא קראו וריחקוהו .מקרא קראו וקירבוהו) ,בראשית מח ה( אפרים ומנשה כראובן ושמעון
יהיו לי .מקרא קראו וריחקוהו) ,שם לה יא( גוי וקהל גוים יהיה ממך ,ומלכים מחלציך יצאו
ואדיין לא נולד בנימן.
ועי' מדרש תנחומא )וישלח סי' כט( :ולא עוד אלא בפלגש בגבעה ]קרבוהו[ .אמר ר' שמואל
בר נחמן מכאן קרבו אותו בשעה שחלקו עליו ואמרו איש ממנו לא יתן בתו לבנימן לאשה
)שופטים כא א( ,שנידו אותו ,ואחר כך חזרו וקבלו אותו ,אמרו אילולי שהוא מעולה מן השמים,
לא היה הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו כשהיה בא מחוצה לארץ ,ומלכים מחלציך יצאו,
הרי מכאן קרבו אותו.
 873עי' שם )סי' ל( :פרה ורבה ,לך הייתי מצפה שתפרה ותרבה ותעמיד שבטים .גוי וקהל גוים,
בישרו שבניו עתידין להיות נעשין כגוים ,מה הגוים שבעים ,אף בניך שבעים סנהדרין ,שנאמר
אספה לי שבעים איש )במדבר יא טז(.
 874עי' בראשית רבה )פרשה פ"ב סי' ה( :ר' יודן ור' איבו ור' משין בן נגרי )נגדי( בשם ר' יוחנן
אמרו ,עתידין בניך לעשות גוי כקהל עמים .מה קהל עמים מקריבין בשעת איסור במות אף בניך
מקריבים בשעת איסור במות ,ר' חנינא מייתי לה מהכא) ,מלכים א יח( ויקח אליהו שתים עשרה
אבנים וגו' אשר היה דבר ה' אליו לאמר ישראל יהיה שמך ,שמשעה שנתן לו השם הזה נאמר לו גוי
וקהל גוים יהיה ממך .ר' שמלאי מייתי לה מהכא) ,שופטים יח( ויקרא שם העיר דן כשם דן אביהם
אשר יולד לישראל ,שמשעה שנאמר לו השם הזה נאמר לו גוי וקהל גוים יהיה ממך ר' יוחנן מייתי
לה מהכא )דברים לג( עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק משיעשו בניך כעמים להרו של זבולן,
שם יזבחו זבחי איסור במות .אין כתיב כאן אלא זבחי צדק ,צדקה אני עושה עמהם ומקבל את
קרבנם.

 875עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קלו( :ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ ,בשעה שארץ
חלולה ככברה והבר מצוי .רבנן אמרי כבר הבר מצוי ועונת גשמים עברה ועדיין השרב לא בא.
 876עי' בראשית רבה )פרשה פב סי' ח( :א"ל מהו דין דכתיב ויהי בהקשותה בלדתה ,אמרו לו,
כך ממסמסין נפשה של חיה ואומרים לה בשעת הלידה ,אל תיראי כי בן זכר ילדת .אמר להם ,לא
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ïòÈ
Ç ðkÀ õøÆ àÆ aÀ áÆâpÆ aÇ øîàðù åîë ,íéøäð íøàî àá íãàùë áâðá àéäù ïòðë õøàá ãìåð
äzÈ àÇ ïéîÈ
Ä éåÀ ïåÉ ôöÈ ïåùì ,ïéîé ïá .ïéîéðá :(è áé ìéòì) äaÈ âÆ
À päÇ òÉ
Ç åñÈðåÀ êÉ
)À åìäÈ ,(î âì øáãîá
,åúð÷æ úòì ãìåðù íéîé ïá ïéîéðá ,øçà øáã :àìî àåä êëéôì ,(âé èô íéìäú) íúà
È øÈ áÀ
.àéää õøàá ìàøùé ïëùá (áë) :(âé áé ìàéðã) ïéîÈ
Ä iäÇ õ÷Å ìÀ åîë ï"åðá íéáúëðù ùé íéîéå
äìòî åáëùî ìáìáù êåúî .áëùéå :äìà ìë åäåòøà ÷çöé ìöà ïåøáçì àá àìù ãò
åúèî á÷òé ìèð ìçø äúîùëù ,åéòåöé ììçå ìáìá äîìå .äáëù åìéàë áåúëä åéìò
òáúå ïáåàø àá ,ääìá ìäàá äðúðå íéìäà øàùá àìå ìçø ìäàá øéãú äðåúð äúéäù
,éîàì äøö àäú éîà úåçà úçôù éîàì äøö äúéä éîà úåçà íà øîà ,åîà ïåáìò
äîìùð ïéîéðá ãìåðùî ,ïåùàø ïéðòì ìéçúî .øùò íéðù á÷òé éðá åéäéå :878ìáìá êëì
íìåëå ïéåù íìåëù àá åðãîìì ,åùøã åðéúåáøå .ïàðîå úåðîäì íééåàø äúòîå äèîä
:880øåëá åàø÷ äì÷ì÷ä úòùá åìéôà .á÷òé øåëá (âë) :879ïáåàø àèç àìù ,íé÷éãö
ïéðòì àìà óñåéì äøåëá äðúð àìå ,ïéðîì øåëá ,äãåáòì øåëá ,äìçðì øåëá .á÷òé øåëá
:øéòä íù .òáøàä úéø÷ :øåùéîä íù .àøîî (æë) :881íéèáù éðùì äùòðù ,íéèáùä
àøîî áåúëì åì äéä ,øîàú íàå .òáøà úéø÷ ìù øåùéî ìéà .òáøàä úéø÷ àøîî
,øæò éáà ,íçì úéá ïåâëå ,äæ ïåâë ,ìåôë åîùù øáã ìëá àø÷îä êøã ïë ,òáøà úéø÷ä
'à ìàåîù) éîÄ çÀ lÇ äÇ úéaÅ ,äéðùä äáéúä ùàøá äðúåð à"ä åá ìéèäì êøöåä íà ,ìà úéá
(èë) :(ãì æè 'à íéëìî) éìÄ à
Á äÈ úéaÅ ìàé
Å çÄ äÈðaÈ ,(ãë å íéèôåù) éøÀ
Ä æòÆ äÈ éáÄ àÂ úøÇ ôÀ òÈ aÀ ,(à æè
á"é ÷çöé ìù åúúéîì äîã÷ óñåé ìù åúøéëî ,äøåúá øçåàîå íã÷åî ïéà .÷çöé òåâéå
ïaÆ ÷çÈ öÄ
À éåÀ (åë äë ìéòì) øîàðù ,äðù íéùù ïá ÷çöé äéä á÷òé ãìåðùë éøäù ,äðù
äðù íéðåîùå äàîî íéùù àéöåú íà ,á÷òéì ë"÷ úðùá úî ÷çöéå ,'åâå äÈðLÈ íéMÄ LÄ
כך דרש רבי יהושע רבכם ,אלא כל שבט ושבט נולדה תאומתו עמו .כההיא דאמר אבא חלפוי בן
קורייה ,תאומה יתירה נולדה עם בנימין.
 877עי' שם )סי' ט( :ויהי בצאת נפשה ותקרא שמו בן אוני ,בר צערי בלשון ארמי .ואביו קרא
לו בנימין בלשון הקודש.
 878עי' שבת )נה ע"ב( :אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן ,כל האומר ראובן חטא אינו
אלא טועה .שנאמר ויהיו בני יעקב שנים עשר ,מלמד שכולן שקולים כאחת .אלא מה אני מקיים
וישכב את בלהה פילגש אביו ,מלמד שבלבל מצעו של אביו ,ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב
עמה .תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר ,מוצל אותו צדיק מאותו עון ,ולא בא מעשה זה לידו.
אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל ולומר ארור שוכב עם אשת אביו ויבא חטא זה לידו ,אלא
מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו ,עלבון אמו תבע .אמר ,אם אחות אמי היתה צרה
לאמי ,שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי ,עמד ובלבל את מצעה .אחרים אומרים שתי מצעות
בלבל ,אחת של שכינה ואחת של אביו .והיינו דכתיב אז חללת יצועי עלה )אל תקרי יצועי אלא
יצועיי( .כתנאי ,פחז כמים אל תותר .רבי אליעזר אומר ,פזתה חבתה זלתה .רבי יהושע אומר,
פסעתה על דת ,חטאת ,זנית .רבן גמליאל אומר ,פיללתה ,חלתה ,זרחה תפלתך .אמר רבן
גמליאל ,עדיין צריכין אנו למודעי ,רבי אלעזר המודעי אומר ,הפוך את התיבה ודורשה ,זעזעתה,
הרתעתה ,פרחה חטא ממך .רבא אמר ,ואמרי לה רבי ירמיה בר אבא ,זכרת עונשו של דבר ,חלית
עצמך חולי גדול ,פירשת מלחטוא.
 879עי' הערה הקודמת.
 880עי' בראשית רבה )פרשה פב סי' י( :בכורת ממון ניטלה ממנו ולא ניטלה ממנו בכורת
יוחסין ,דכתיב )ד"ה א ה( ובני ראובן בכור ישראל .ר' לוי ור' סימון ,חד מנהון אמר לא לראובן
להתייחס ,ואוחרנא אמר אין מיחסין ליוסף אלא לראובן .ר' חגי בשם ר' יצחק אמר ,אפי' בשעת
הקלקלה אין מיחסין אלא לראובן .הה"ד ויהי בשכון וגו' .בני לאה בכור יעקב ראובן ,רבי יודן
בשם רבי אחא ,ראובן בכור לעיבור בכור ללידה בכור לבכורה בכור לנחלה בכור לעבודה בכור
לתשובה .ר' עזריה אמר ,אף בכור לנבואה ,שנאמר )הושע א( תחלת דבר ה' בהושע.
 881עי' הערה הקודמת.
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ïá ,ãöéë ,á÷òéì äðåîùå äàî úðù äðù äúåàå ,äðù æ"é ïá øëîð óñåéå ,ë"÷ åøàùð
òáøàå ,òáùå íéòáù éøä ,øáò úéáá ïîèð äðù äøùò òáøàå ,êøáúð ùìùå íéùù
äãÈ ìÈ
À é øLÆ àÂ kÇ éäÀ
Ä éåÇ (äë ì ìéòì) øîàðù ,óñåé ãìåð äøùò òáøà óåñáå ,äùàá ãáò äøùò
ãåò) äðåîùå äàî éøä ,óñåé øëîð àìù ãò æ"éå ,úçàå íéòùú éøä ,'åâå óñÉ
Å åé úàÆ ìçÅ øÈ
àî ïìäì) øîàðù ,äðù á"ë äîéøöî á÷òé àáù ãò óñåé øëîðùî ,àø÷îä ïî ùøåôî
éøeâ
Ç îÀ éÅðLÀ éîÀ
Å é áéúëå ,á"ë éøä áòø íéúðùå òáåù íéðù 'æå ,'åâå äÈðLÈ íéLÄ ìÉ LÀ ïaÆ óñÉ
Å åéÀå (åî
:(ç"÷ åúøéëîá á÷òé àöîð ,(è æî ïìäì) äÈðLÈ úàÇ îe
À íéLÄ ìÉ LÀ
íù ìò úîùá úàø÷ðå ,(ãì åë ìéòì) ïåìéà úá úîùá àéä .ïåìéà úá äãò (á) åì ÷øô
úéãåäé äîù äðéë àåäå ,úéãåäé àéä .äîáéìäà :äøæ äãåáòì íéîùá úøè÷î äúéäù
äðò úá íà .ïåòáö úá äðò úá :åéáà úà úåòèäì éãë ,äøæ äãåáòá úøôåë àéäù øîåì
,äÈðòÂ åÇ äÈiàÀ
Ç å ïÉåòáÀ öÄ éÅðáÀ älÆ àÀ
Å å (ãë ÷åñô ïìäì) øîàðù ,ïåòáö ìù åðá äðò ,ïåòáö úá àì
áåúëä êòéãåäå ,íäéðù ïéáî äîáéìäà úàöéå äðò úùà åúìë ìò ïåòáö àáù ãîìî
,úìÇ çÂ îÈ äì àøå÷ (è çë ìéòì) ïìäìå .ìàòîùé úá úîùá (â) :882åéä úåøæîî éðá ïìåëù
äìåòäå øééâúðù øâ ,ïäéúåðåò ïäì íéìçåî 'â ,(æé ÷øô) ìàåîù øôñ ùøãî úãâàá åðéöî
úåçà :883åéúåðååò åìçîðù úìçî úàø÷ð êëì ,ïàëî íòèä ãîìå ,äùà àùåðäå äìåãâì
äãìé äîáéìäàå (ä) :884åîù ìò úàø÷ð ìàòîùé úîùî åì äàéùä àåäù íù ìò .úåéáð
,åùò úùà äîáéìäà ìà åéáà úùà ìò àáù ,äéä æôéìà ïáå ,äéä øæîî äæ çø÷ .'åâå
(æ) :àöîé øùàá øåâì .õøà ìà êìéå (å) :885ïéðòä óåñá æôéìà éôåìà íò éåðî àåä éøäù
 882עי' פסחים )נד ע"א( :דורשי חמורות היו אומרים ,ענה פסול היה ,לפיכך הביא פסול
לעולם .שנאמר אלה בני שעיר החרי ,וכתיב אלה בני צבעון ואיה וענה .אלא ,מלמד שבא צבעון
על אמו והוליד ממנה ענה .ודילמא תרי ענה הוו ,אמר רבא אמינא מילתא דשבור מלכא לא
אמרה ,ומנו ,שמואל .איכא דאמרי ,אמר רב פפא ,אמינא מילתא דשבור מלכא לא אמרה ,ומנו,
רבא ,אמר קרא ,הוא ענה ,הוא ענה דמעיקרא.
עי' מדרש תנחומא )וישב סי' א( :אלא בני שעיר דכתיב אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ
לוטן ושובל וצבעון וענה )שם( .ולהלן עושה ענה בן צבעון הוא ענה אשר מצא וגו' )שם( .מלמד
שבא צבעון על אמו ,וילדה ממנו את ענה .נמצא שהיה אחיו ובנו .שוב בא אל כלתו אשת ענה,
ויצתה אהליבמה מבין שניהם ,שנאמר )שם( ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בת צבעון אשת
עשו ,ונשאה עשו לאשה .ולפי שהיו כלם בני זמה ,פירשם הכתוב להודיע נוולם .אבל ישראל,
קרבן הקב"ה וקראן חבל ונחלה וחלק.
 883עי' בראשית רבה )פרשה סז סי' י( :וירא עשו כי רעות בנות כנען וילך עשו אל ישמעאל.
רבי יהושע בן לוי אמר ,נתן דעתו להתגייר .מחלת ,שמחל לו הקב"ה על כל עונותיו )בראשית
לו( .בשמת ,שנתבסמה דעתו עליו .ועי' מדרש שמואל )פרשה יז( :בן שנה שאול במלכו ושתי
שנים מלך על ישראל )שמואל א יג .א( .רבי זעירא ,בעון ממנייא יתיה ,ולא קבל עליו .כיון דשמע
הדא מתניתא ,חכם וחתן ונשיא והגדולה מכפרת ,קבל עליו .חכם) ,ויקרא יט ,לב( מפני שיבה
תקום והדרת פני זקן .וכתיב בתריה ,וכי יגור אתך גר .מה גר נמחלו לו כל עונותיו ,אף זה נמחל
לו על כל עונותיו .חתן ,וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת .וכי מחלת היה שמה ,והלא
בשמת היה שמה .אלא מלמד שמחלו לו על כל עונותיו .נשיא ,בן שנה שאול במלכו .וכי בן שנה
היה שאול כשמלך .אלא מלמד שמחלו לו על כל עונותיו .נשיא ומלך ,נעשה כתינוק בן שנה שלא
טעם טעם חטא.
 884עי' מגילה )יז ע"א( :וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל אחות נביות.
ממשמע שנאמר בת ישמעאל ,איני יודע שהיא אחות נביות ,מלמד שקידשה ישמעאל ,ומת,
והשיאה נביות אחיה.
 885עי' בראשית רבה )פרשה פב סי' י( :ואהליבמה ילדה וגו' ,הה"ד )עובדיה א( איך נחפשו
עשו ,רבי סימון אמר ,קליפת בצלים כל כך למה )ירמיה מט( ,גליתי את מסתריו ,בשביל לגלות
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,åéçà á÷òé éðôî ,äãâà ùøãîå .íäìù úåîäáì äòøî ÷éôñäì .íäéøåâî õøà äìëé àìå
,ïàëî éì êìà øîà ,÷çöé ìù åòøæ ìò ìèåîä êòøæ äéäé øâ éë úøæâ ìù áåç øèù éðôî
øëîù äùåáä éðôîå ,øèùä ïåòøôá àìå úàæä õøàä åì äðúðù äðúîá àì ÷ìç éì ïéà
äúéä òðîúå (áé) :øéòùì êìäùî åéðá åãéìåäù úåãìåúä .äìàå (è) :886åúøåëá úà
íéôåìà úá åæ òðîú .åòøæá ÷áãéì íéáàú åéä äîë íäøáà ìù åúìåãâ òéãåäì .ùâìô
ïî ,äéä øéòù éáùåé éôåìàî ïèåìå ,òÈðîÀ zÄ ïèÉ
È åì úÉåçàÇ
Â å (áë 'ñô ïìäì) øîàðù ,äúéä
887
éøáãáå . ùâìéô äéäàå éàåìä êì àùðäì äëåæ éðéà äøîà ,íéðôì äá åáùéù íéøåçä
äàöéå øéòù ìù åúùà ìò àáù ãîìî ,æôéìà ìù åéðáá äúåà äðåî (åì à 'à) íéîéä
éðá íò äàðî àìå ,òðîú ïèåì úåçàå åäæå ,åùâìéô úéùòð äìãâùëå ,íäéðéáî òðîú
:úåçôùî éùàø .åùò éðá éôåìà äìà (åè) :888áàä ïî àìå íàä ïî åúåçà äúéäù øéòù
)ïéàé÷á åéäù ,åùøã åðéúåáøå .íùì åùò àáù íãå÷ äéáùåé åéäù .õøàä éáùé (ë
ïéòãåéå øôòä ïéîòåè åéäù ,íéðôâì äæ äð÷ àìî íéúéæì äæ äð÷ àìî ,õøà ìù äáåùéá
ùé äáøäå .äðòå äéà åîë àåäå ,äøéúé å"éå .äðòå äéàå (ãë) :889åì äéåàø äòéèð åæ éà
.äðò àåä :(æ åò íéìäú) ñeñÈå áëÆ øÀ
Æ å ícÈ øÀ ðÄ ,(âé ç ìàéðã) ñîÈ øÀ îÄ àáÈ öÀ
È å LãÆ ÷À
É å úzÅ ,àø÷îá
àáù ãîìî ,åðá åúåà àøå÷ àåä ïàëå ,ïåòáö ìù åéçà àåäù (ë ÷åñô) äìòîì øåîàä
äãìéå äá÷ð ñåñ ìò øåîç òéáøä .íéãøô .íîéä úà :890äðò úà ãéìåäå åîà ìò ïåòáö
ìò úìèåî ïúîéàù ,íéîé íîù àø÷ð äîìå .891íìåòì ïéìåñô àéáäå øæîî äéä àåäå ,ãøô
את הממזרים שביניהם .וכמה ממזרים העמיד ,רב אמר שלשה ,ר' לוי אמר ארבעה .א"ר בנימין
בשם ר' לוי ,קרח דהכא ממזר הוא.
 886עי' שם :וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו ,ר' אליעזר אמר מפני שטר חוב )בראשית טו( כי גר
יהיה זרעך ,ר' יהושע בן לוי אמר מפני הבושה.
 887עי' שם :ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו .תני ר' שמעון בן יוחאי ,למה לי לדרוש ולומר
ותמנע היתה פילגש לאליפז ,להודיע שבחו של ביתו של אברהם אבינו ,עד היכן היו המלכיות
ושלטונים רוצים להדבק בו .ומה היה לוטן ,הוא היה אחד מן השלטונים ,שנאמר אלוף לוטן.
וכתיב ואחות לוטן תמנע ותמנע היתה פילגש וגו' .אמרה ,הואיל ואיני כדאי להנשא לו לאשה,
אהא לו לשפחה .והרי הדברים קל וחומר ,מה אם עשו הרשע ,שלא היה בידו אלא מצוה אחת,
ע"י שהיה מכבד את אביו היו מלכיות ושלטוניות רוצות להדבק לו ,על אחת כמה וכמה שיהיו
רוצין להדבק ביעקב אבינו הצדיק שקיים את כל התורה כולה.
 888עי' מדרש תנחומא )וישב סי' א( :בייחוס בני עשו ואלה תולדות עשו ,להודיע נוולן ,שאת
מוצא שהן בני זמה .שכן הוא אומר בני אליפז תימן ואומר צפו וגעתם קנז ותמנע ועמלק )ד"ה א
א( .ותמנע היתה פלגש לאליפז )בראשית לו( ,מלמד שנשא את בתו .כיצד ,היה בא אל אשתו של
שעיר ,ועברה וילדה ממנו תמנע ,ונשאה כנושא בתו של שעיר ,והיתה בתו .וכן הוא אומר ,אלה
בני שעיר החורי יושבי הארץ לוטן וגו' ואחות לוטן תמנע .מן האם ולא מן האב ,שהיתה מן
אליפז.
 889עי' שבת )פה ע"א( :וקים להו לרבנן דחמשא בשיתא לא ינקי מהדדי ,ומנלן ,דהא דקים
להו לרבנן )דחמשא בשיתא( מילתא היא ,דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ,מאי דכתיב
לא תסיג גבול רעך ]אשר גבלו ראשונים[ ,גבול שגבלו ראשונים לא תסיג .מאי גבלו ראשונים,
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן) ,מאי( דכתיב אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ ,אטו
כולי עלמא יושבי רקיע נינהו ,אלא שהיו בקיאין בישובה של ארץ ,שהיו אומרים מלא קנה זה
לזית ,מלא קנה זה לגפנים ,מלא קנה זה לתאנים .וחרי ,שמריחים את הארץ .וחוי ,אמר רב פפא,
שהיו טועמין את הארץ כחויא.
 890עי' לעיל הערה .882
 891עי' בראשית רבה )פרשה פב סי' ט( :תני ,האש והכלאים לא נבראו בששת ימי בראשית,
אבל עלו במחשבה להבראות .כלאים אימתי נבראו ,בימי ענה .הה"ד )בראשית לו( ,הוא ענה אשר
מצא את הימים במדבר .ר' יהודה בר סימון אמר ,המיונס .רבנן אמרי ,המיסו ,חציו חמור וחציו
סוס .ואלו הן הסימנין ,א"ר יונה כל שאזניו קטנות אמו סוסה ואביו חמור .גדולות ,אמו חמורה
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à÷ àìäå) äéçå äðáì äãøô úëî ìò íãà éðìàù àì éîéî àðéðç éáø øîàã ,úåéøáä
àìå .892(ïùé é"ùøá .íìåòì àôøúú àì äëîä éë ,äúéçå àìà äéçå éø÷ú ìà ,äéçã ïðéæç
åîë ,íäøáà úìåãâ òéãåäìå ,òðîú éðôî àìà éøåçä úåçôùî åðì áåúëì ÷÷æåä
á÷òé ãéîòä ïãâðëå ,åéä äðîù .'åâå íéëìîä äìàå (àì) :(áé ÷åñô) äìòîì éúùøéôù
àñà äéáà íòáçø äîìùå ãåã úùá ùéàå ìåàù ,ïä åìàå ,íäéîéá åùò úåëìî ìèéáå
eëìÄ îÇ
À iåÇ äãeäÀ
È é ãÇé úçÇ zÇ îÄ íåÉ ãà
Á òLÇ tÈ åéîÈ
È éaÀ (ë ç 'á íéëìî) áåúë åðá íøåé éîéáå .èôùåäé
ávÈ ðÄ íÉåãà
Á aÆ ïéàÅ êÀ ìÆ îe
Æ (çî áë 'à íéëìî) áéúë [èôùåäé] (ìåàù) éîéáå ,êÀ ìÆ îÆ íäé
Æ ìÂ
Åò
893
ìòÀ
Ç å (ãë çî äéîøé) øîàðù ,àéä áàåî éøòî äøöá .äøöáî çøæ ïá ááåé (âì) : êÀ ìÆ îÆ
äéòùé) øîàðù ,íäîò úå÷ìì äãéúò íåãàì êìî äãéîòäù éôìå .'åâå äøÈ öÀ aÈ ìòÀ
Ç å úÉåiøÄ ÷À
894
áàåî ìò ïéãî àáù .áàåî äãùá ïéãî úà äëîä (äì) : äøÈ öÀ áÈ aÀ 'äìÇ çáÆ
Ç æ ékÄ (å ãì
íéáéøî áàåîå ïéãî åéäù íéãîì åðà ïàëîå ,áàåî úà øåæòì íåãà êìî êìäå äîçìîì
,áäæ åäî .áäæ éî úá (èì) :895ìàøùé ìò øù÷úäì íåìù åùò íòìá éîéáå ,äæ íò äæ
íù ìò åàø÷ðù .åùò éôåìà úåîù äìàå (î) :896íåìëì åéðéòá áåùç áäæ ïéàå äéä øéùò
íä äìòîì íéøëæðä íéðåùàøäå ,úåëìî íäî ä÷ñôå øãä úîù øçàì ,íäéúåðéãî
óelàÇ íÉåãà
Á éôel
Å àÇ eéäÄ
À iåÇ ããÈ äÂ úîÈ
È iåÇ (àð à 'à) íéîéä éøáãá ùøåôî ïëå .íúåãìåú úåîù
) éîåø àåä .ìàéãâî (âî) :'åâå òÈðîÀ zÄילקוט שמעוני תורה  -רמז קלח(:
çìùéå úùøô úìñç

ואביו סוס .ר' מנא הוה מפקד לאלין דבי נשיאה דיהון זבנין מן אלין דאודניהון דקיקין ,מפני
שאמו סוסה ואביו חמור .מה עשה ענה ,הביא חמורה ,וזיווג לה סוס זכר ,יצאת ממנו פרדה .א"ל
הקב"ה ,אני לא בראתי דבר של היזק ,ואתה בראת דבר של היזק ,חייך שאני בורא לך דבר של
היזק .מה עשה ,הביא חכינא ,וזיווג לה חרדון ,ויצאת מהם חברבר .מעולם לא אמר אדם שנשכו
כלב שוטה וחיה ,חברבר וחיה ,פרדה לבנה וחיה.
עי' פסחים )נד ע"א( :רבי יוסי אומר ,שני דברים עלו במחשבה ליבראות בערב שבת ולא
נבראו עד מוצאי שבת ,ובמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דיעה באדם הראשון מעין דוגמא של
מעלה ,והביא שני אבנים וטחנן זו בזו ויצא מהן אור ,והביא שתי בהמות והרכיב זו בזו ויצא מהן
פרד .רבן שמעון בן גמליאל אומר ,פרד בימי ענה היה ,שנאמר הוא ענה אשר מצא את הימם
במדבר .דורשי חמורות היו אומרים ,ענה פסול היה ,לפיכך הביא פסול לעולם .שנאמר אלה בני
שעיר החרי וכתיב אלה בני צבעון ואיה וענה.
 892עי' יומא מט ע"א :אמר רבי חנינא ,מעולם לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה .והא
קא חזינן דחיי אימא וחיית ,והא קא חזינן דמיתסי בסומקן אינהו וחיורן ,ריש כרעיהו קאמרינן
מכל מקום.
 893עי' בראשית רבה )פרשה פג סי' ב( :ואלה המלכים ר' יוסי בר חנינא בשעה שזה מעמיד
מלכים זה מעמיד שופטים ,ובשעה שזה מעמיד אלופים זה מעמיד נשיאים ,ר' יהושע בן לוי אמר
זה העמיד שמונה וזה העמיד שמונה ,זה העמיד ח' ,בלע יובב חשם הדד שמלה שאול בעל חנן
הדר ,וזה העמיד ח' ,שאול ואיש בושת דוד שלמה רחבעם אביה אסא יהושפט.
 894עי' בראשית רבה )פרשה פג פסקה ג( :וימת בלע ,א"ר אבהו ,לבן מלכים שהיה לו דין עם
אחד וכלו מזונותיו .בא אחד וסיפק לו מזונות ,אמר המלך אין לי עסק אלא עם זה שסיפק לו
מזונות .כך אמר הקב"ה ,כבר היתה מלכות עקורה מאדום ,ובאת בצרה וסיפקה להם מלכים.
לפיכך אין לי עסק אלא עם בצרה ,שנאמר )שם לד( כי זבח לה' בבצרה וגו'.
 895עי' במדבר רבה )פרשה כ סי' ד( :ויאמר מואב אל זקני מדין ,והלא את מוצא שמדינים
נלחמים עם המואבים ,שנא' )בראשית לו( המכה את מדין בשדה מואב ,והשנאה ביניהם מעולם.
משל לשני כלבים שהיו מריבים זה עם זה ,בא זאב על אחד מהן .אמר השני ,אם איני עוזרו
היום ,הורג את זה ,ולמחר יבא עלי .לפיכך נתחברו מואב עם מדין.
 896עי' בראשית רבה )פרשה פג סי' ד( :בת מי זהב טרודים היו במזונותם ,מן דעתירין מהו
דהבא מהו כספא.
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áùéå úùøô
åéä àìù ,äøö÷ êøãá åéúåãìåúå åùò éáåùé êì áúëù øçà .åâå á÷òé áùéå (à) æì ÷øô
ùøéô ,éøåçä úà åùéøåä êéà íäéúåîçìî øãñå åáùééúð êàéä ùøôì íéáåùçå íéðåôñ
éðôì íéáåùç íäù éôì ,íúáñ éìåâìâ ìë äëåøà êøãá åéúåãìåúå á÷òé éáåùé êì
,éðåìô ãéìåä éðåìô çð ãòå íãàîù úåøåã äøùòá àöåî äúà ïëå .íäá êéøàäì íå÷îä
ìöà òéâäùîå ,íäá øö÷ íäøáà ãòå çðîù úåøåã äøùòá ïëå .åá êéøàä çðì àáùëå
äøáëá åøáåëå ìåçá ùîùîî íãà ,ìåçä ïéá äìôðù úéìâøîì ìùî .åá êéøàä íäøáà
.897úéìâøîä ìèåðå åãéî úåøåøöä úà êéìùî àåä äàöîùîå ,úéìâøîä úà àöåîù ãò
)ñðëé äðà äîú éîçôä ,ïúùô íéðåòè åéìîâ åñðëð äæä éðúùôä ,á÷òé áùéå ,øçà øáã
úà óøåùù êìù çåôîî àöåé ãçà õåöéð ,åì áéùî ãçà ç÷éô äéä ,äæä ïúùôä ìë
,ïìåë úà ùåáëì ìåëé éî øîàå äîú ,äìòîì íéáåúëä íéôåìàä ìë äàø á÷òé êë .åìåë
äáÈ äÈ ìÆ óñÅ Éåé úéáe
Å LàÅ á÷Â
É òéÇ úéáÅ äÈéäÀ
È å áéúëå ,óñåé á÷òé úåãìåú äìà äèîì áéúë äî
898
Å
é"ùøá . íìåë úà óøåùå äìëîù óñåéî àöåé õåöéð (çé à äéãáåò) ,L÷Ç ìÀ åNÈ òÅ úéáe
ãò íäéìåâìâå íäéáåùéé äìà ,á÷òé úåãìåú ìù äìàå .á÷òé úåãìåú äìà (á) :(ïùé
åãøéå åìâìâúð äæ éãé ìò ,'åâå äøùò òáù ïá óñåé ,äðåùàø äáñ .áåùéé ììëì åàáù
äãâà ùøãîå .åéðôåà ìò øåáã øáã úåéäì ,àø÷î ìù åèåùô áåùé øçà åäæ .íéøöîì
á÷òé ìù åîöò ìëù úçà ,íéøáã äîë éðôî óñåéá á÷òé úåãìåú áåúëä äìú ,ùøåã
òøéàù äî ìëå ,åì äîåã óñåé ìù ïéðå÷éà åéæ äéäùå ,899ìçøá àìà ïáì ìöà ãáò àì
,åâøäì íéù÷áî åéçÈ àÆ äæå åâøäì ù÷áî åéçà äæ ,íèùð äæå íèùð äæ ,óñåéì òøéà á÷òéì
áùéì á÷òé ù÷éá ,áùéå ,åá ùøãð ãåòå .900(å 'éñ ã"ôô) äáø úéùàøáá äáøä ïëå
 897עי' מדרש תנחומא )וישב סי' א( :למה נתעסק הקב"ה מתחלה ביחוסיהן של א"ה ,משל
למלך שהיה לו מרגלית מושלכת בתוך העפר ,ובתוך הצרורות הוצרך המלך לפשפש בעפר
ובצרורות להוציא את המרגלית מתוכן .כשהגיע המלך למרגלית ,הניח את העפר ואת הצרורות
ונתעסק במרגלית .כך ,נתעסק הקב"ה בדורות לשעבר וכללן ומניחן ,אדם שת אנוש קינן
מהללאל ירד וגו' )ד"ה א א( ,וכן בעשרה דורות השניים שם ארפכשד שלח וגו' ,והתינוק נוטל את
הספר וקורא עשרה דורות מאדם עד נח בבת אחת .כשהגיע לעשרה דורות שמנח ועד אברהם,
כמו כן קוראם בבת אחת .כשהגיע למרגליות אברהם יצחק ויעקב ,התחיל מתעסק בהן .לכך
נסמכה פרשת אלופי בני עשו לפרשה זו.
 898עי' בראשית רבה )פרשה פד סי' ה( :עי' בראשית רבה )פרשה פד סי' ה( :מה כתיב למעלה
מן הענין ואלה המלכים וגו' וכתיב הכא וישב יעקב .א"ר חוניא ,משל לאחד שהיה מהלך בדרך
וראה כת של כלבים ונתיירא מהם וישב לו ביניהם .כך כיון שראה אבינו יעקב עשו ואלופיו
נתיירא מהם ,וישב לו ביניהם .א"ר לוי ,משל לנפח שהיה פתוח באמצע פלטיא ופתח בנו זהבי
פתוח כנגדו וראה חבילות חבילות של קוצים ונכנסו למדינה אמר אנה יכנסו כל החבילות הללו
והיה שם פקח אחד .א"ל ,מאלו אתה מתיירא ,גץ אחד יוצא משלך וגץ אחד משל בנך ואתה
שורפן .כך כיון שראה אבינו יעקב עשו ואלופיו נתיירא ,א"ל הקב"ה ,מאלו אתה מתיירא ,גץ אחד
משלך וגץ א' משל בנך ואתם שורפים אותם כולם .הה"ד ,והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה
)עובדיה א(.
 899עי' שם :וישב יעקב ,כך אמרו חכמים ,אלה תולדות יעקב יוסף ,התולדות הללו לא באו
אלא בזכותו של יוסף ובשבילו .כלום הלך יעקב אצל לבן אלא בשביל רחל ,התולדות הללו היו
ממתינות עד שנולד יוסף .הה"ד ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף )בראשית ל( ,כיון שנולד שטנו
של אותו רשע ,ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה.
 900ז"ל :א"ר שמואל בר נחמן ,אלה תולדות יעקב יוסף לא היה צריך קרא למימר כן ,אלא אלה
תולדות יעקב ראובן .אלא מה ת"ל יוסף ,אלא שכל מה שאירע לזה אירע לזה ,מה זה נולד מהול
אף זה נולד מהול ,מה זה אמו עקרה אף זה אמו עקרה ,מה זה אמו ילדה שנים ,אף זה אמו ילדה
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àåä êåøá ùåã÷ä øîà ,äåìùá áùéì íéù÷áî íé÷éãö .óñåé ìù åæâåø åéìò õô÷ äåìùá
íìåòá äåìùá áùéì íéù÷áîù àìà àáä íìåòì íäì ï÷åúîù äî íé÷éãöì ïééã àì
äéäéù éãë åéðéòá ùîùîî åøòùá ï÷úî ,úåøòð äùòî äùåò äéäù .øòð àåäå :901äæä
ïúåà ïéæáî åéçà åéäù éôì ,ääìá éðá ìöà ìéâøå øîåìë .ääìá éðá úà :902äôé äàøð
,åéáàì ãéâî äéä äàì éðá åéçàá äàåø äéäù äòø ìë .äòø íúáã úà :903ïáø÷î àåäå
,úåéøòä ìò íéãåùçå ,íéãáò ïúåø÷ì úåçôùä éðáá ïéìæìæîå ,éçä ïî øáà ïéìëåà åéäù
äáã ìòå .éç åäåìëà àìå åúøéëîá íéæò øéòù åèçùéå ,éçä ïî øáà ìò .ä÷ì ïúùìùáå
úåéøòä ìòå .(æé ä÷ íéìäú) óñÉ
Å åé økÇ îÀ ðÄ ãáÆ òÆ ìÀ ,íéãáò íäéçàì ïéøå÷ù íäéìò øôñù
,æ"òìá õ"éìøô äáã ïåùì ìë .íúáã :904(æ èì ïìäì) 'åâå åéÈðãÉ àÂ úLÆ àÅ àOÈ zÇ
Ä å ,íäéìò øôñù
øéù) íéðÄ LÅ éÀ éúÅ ôÀ NÄ ááÉ
Å åc ïåùì .äáã :øôñî äéä äòø íäá øáãì ìåëé äéäù äî ìë
ìë ,äéìÅ àeä íékÄ çÇ øaÇ ,íâøú ñåì÷ðåàå .åúð÷æ úòì åì ãìåðù .íéð÷æ ïá (â) :(é æ íéøéùä
ïåùì .íéñô :åì äîåã åìù ïéðå÷éà åéæ äéäù ,øçà øáã .905åì øñî øáòå íùî ãîìù äî
ìàåîù) ïåðîàå øîúã íéqÄ tÇ äÇ úÆðúÉ ëe
À åîëå ,(å à øúñà) úìÆ ëÅ úe
À ñtÇ øÀ kÇ åîë ,906úìÇ îÄ éìë
שנים ,מה זה בכור אף זה בכור ,מה זה נתקשה אמו בלידה אף זה נתקשה אמו בשעת לידה ,מה
זה אחיו שונא אותו ,אף זה אחיו שונאים אותו .מה זה אחיו בקש להרגו אף זה בקשו אחיו
להרגו .מה זה רועה אף זה רועה .זה נשטם וזה נשטם ,זה נגנב שתי פעמים וזה נגנב שתי פעמים,
זה נתברך בעושר וזה נתברך בעושר ,זה יצא לחוצה לארץ וזה יצא לחוצה לארץ .זה נשא אשה
מחוצה לארץ וזה נשא אשה מחוצה לארץ .זה הוליד בנים בחוצה לארץ וזה הוליד בנים בחוצה
לארץ .זה ליווהו מלאכים וזה ליווהו מלאכים .זה נתגדל ע"י חלום וזה נתגדל ע"י חלום .זה
נתברך בית חמיו בשבילו וזה נתברך בית חמיו בשבילו .זה ירד למצרים וזה ירד למצרים .זה כלה
את הרעב וזה כלה את הרעב .זה משביע וזה משביע ,זה מצוה וזה מצוה ,זה מת במצרים וזה מת
במצרים ,זה נחנט וזה נחנט ,זה העלו עצמותיו וזה העלו עצמותיו.
 901עי' שם )פפ"ד סי' ג( :א"ר אחא בשעה שהצדיקים יושבים בשלוה ומבקשים לישב בשלוה
בעולם הזה ,השטן בא ומקטרג .אמר ,לא דיין שהוא מתוקן להם לעולם הבא ,אלא שהם
מבקשים לישב בשלוה בעולם הזה .תדע לך שהוא כן ,יעקב אבינו ע"י שבקש לישב בשלוה
בעוה"ז נזדווג לו שטנו של יוסף .וישב יעקב )שם ג( לא שלותי ולא שקטתי .לא שלותי מעשו ולא
שקטתי מלבן ולא נחתי מדינה ,ויבא רוגז ,בא עלי רגזו של יוסף.
 902עי' שם )סי' ז( :יוסף בן שבע עשרה שנה וגו' ,ואת אמר והוא נער ,אלא שהיה עושה
מעשה נערות ,ממשמש בעיניו מתלה בעקיבו מתקן בשערו.
 903עי' מדרש תנחומא )וישב סי' ז( :וכן ביוסף לא הגיעוהו כל אותן הצרות אלא על לשון
הרע שספר על אחיו ,שנאמר ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם .ומה א"ל ,רבנן אמרי אמר
לאביו שהן נוהגין בבני בלהה וזלפה מנהג עבדים וקורין אותן עבדים .ואני נוהג בהן מנהג אחוה,
שנאמר והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה וגו'.
 904עי' ירושלמי )פאה פ"א מ"א( :ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם .מה אמר ,ר"מ אמר
חשודים הן על אבר מן החי ,רבי יהודה אומר מזלזלין הן בבני השפחות ונוהגין בהן כעבדים.
ור"ש אומר ,נותנין הן עיניהן בבנות הארץ .אמר רבי יודה בן פזי ,פלס מאזני משפט לה' ,מעשה
כל אבני כיס .מה אמר ,חשודין הן על אבר מן החי ,אמר הקב"ה ,כך אני מוכיח עליהן שהן
שוחטין ,ואזלין וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתונת בדם .מה אמר ,מזלזלין הן בבני השפחות
ונוהגים בהן כעבדים ,לעבד נמכר יוסף .מה אמר נותנים עיניהם בבנות הארץ ,הא דובא מתגרי
לך .ותשא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף וגו'.
 905עי' בראשית רבה )פרשה פד סי' ח( :וישראל אהב את יוסף ,רבי יהודה ורבי נחמיה ,ר'
יהודה אומר שהיה זיו איקונין שלו דומה לו ,ר' נחמיה אמר שכל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב
מסרן לו.
 906עי' שבת )י ע"ב( :ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב לעולם אל ישנה
אדם בנו בין הבנים ,שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו ,נתקנאו בו
אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים.
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íéìàòîùéìå íéøçåñìå øôéèåôì øëîðù ,åéúåøö íù ìò ,äãâà ùøãîå .(çé âé 'á
äôá úçà åøáã àìù ,íçáù åðãîì íúåðâ êåúî .íìùì åøáã åìëé àìå (ã) :907íéðéãîìå
ïëå .ïéøîò ,ïéøñà ïéøñàî åîåâøúë .íéîìà íéîìàî (æ) :åîò øáãì .åøáã :908áìá úçàå
àòéöî àáá) æéøëîå ìèåð úåîåìàäå äðùî ïåùìá åäåîëå ,(å åë÷ íéìäú) åéúÈ nÉ ìË àÂ àNÅ ðÉ
ìò .åéøáã ìòå (ç) :äôé÷æá äãîò ìò ãåîòì .äáöð íâå :äô÷æð .éúîìà äî÷ :(á"ò áë
øçàì .åéçà ìàå åéáà ìà øôñéå (é) :(á ÷åñô ìéòì) íäéáàì àéáî äéäù äòø íúáã
:åéìò äàðù ìéèî äéäù éôì .åá øòâéå :íäéðôá åéáàì åøôñå øæç åéçàì åúåà øôñù
åúìãâù ääìáì ïéòéâî íéøáãäù òãåé äéä àì àåäå ,äúî øáë êîà àìäå .àåáð àåáä
àéöåäì ïååëúð á÷òéå ,910íéìèá íéøáã àìá íåìç ïéàù ïàëî åãîì åðéúåáøå .909åîàë
êë êîàá øùôà éàù íùë ,'åâå àåáð àåáä åì øîà êëì ,åäåàð÷é àìù åéðá áìî øáãä
íéðÄ îË à
Á øîÅ LÉ ïëå .àåáé éúî äôöîå ïéúîî äéä .øáãä úà øîù (àé) :ìèá àåä øàùä
.ïàö úà úåòøì (áé) :911ïéúîú àì ,(æè ãé áåéà) éúà
)Ä hÈ çÇ ìòÇ øÉåîLÀ úÄ àìÉ ïëå ,(á åë äéòùé
913
912
æøãæð , úåæéøæå äåðò ïåùì .éððä (âé) : ïîöò úà úåòøì àìà åëìä àìù ,úà ìò ãå÷ð
àìäå .ïåøáç ÷îòî (ãé) :914åúåà ïéàðåùù åéçàá òãåé äéäù éô ìò óàå ,åéáà úåöîì
ìù ä÷åîò äöòî àìà ,ïÉåøáÀ çÆ ãòÇ àáÈ
É iåÇ áÆâpÆ áÇ eìÂòiÇ åÇ (áë âé øáãîá) øîàðù ,øäá ïåøáç
øÅâ ékÄ (âé åè ìéòì) íéøúáä ïéá íäøáàì øîàðù äî íéé÷ì ,ïåøáçá øåá÷ä ÷éãö åúåà
,äðéã úà åðò íù ,íéèáùä åì÷ì÷ íù ,úåðòøåôì ïëåî íå÷î .äîëù àáéå :915êÂ
È òøÇ
À æ äÆéäÄ
Àé
 907עי' בראשית רבה )פרשה פד סי' ח( :פסים על שם צרות שהגיעוהו ,פ"א פוטיפר ,סמ"ך
סוחרים ,יו"ד ישמעאלים ,מ"ם מדינים.
 908עי' שם )סי' ט( :ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו ,א"ר אהבה בר זעירא ,מתוך
גנותן של שבטים אתה יודע שבחן .להלן ולא דבר אבשלום עם אמנון למרע ועד טוב )שמואל ב
יג( .די בליביה בליביה .ברם הכא ולא יכלו דברו לשלום ,די בליבהון בפומהון.
 909עי' שם )סי' יא( :ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת ,ר' לוי בשם ר' חמא בר חנינא ,כך
היה אבינו יעקב סבור ,שתחיית המתים מגעת בימיו ,שנאמר הבוא נבוא ,הבוא נבוא אני ואחיך
ניחא ,שמא אני ואמך ,והלא אמך כבר מתה ,ואת אומר אני ואמך ואחיך ,ולא היה יעקב אבינו
יודע שהדברים מגיעים לבלהה שפחת רחל ,שגדלתו כאמו.
 910עי' ברכות )נה ע"א( :אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי ,כשם שאי אפשר לבר בלא
תבן ,כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים .אמר רבי ברכיה ,חלום ,אף על פי שמקצתו
מתקיים כולו אינו מתקיים .מנא לן ,מיוסף דכתיב והנה השמש והירח וגו'.
 911עי' בראשית רבה )פרשה פד סי' יב( :ויקנאו בו אחיו ואביו שמר ,א"ר לוי נטל קולמוס
וכתב באיזה יום ובאיזה שעה באיזה מקום ,א"ר חייא רבה ואביו שמר את הדבר ורוח הקודש
אומרת שמור את הדברים שעתידין הדברים ליגע ,ר' לוי בשם רבי חמא בר חנינא אמר כך אבינו
יעקב סבר וראה דברים ממשמשין ובאין ,אמר אם נתבקרה פינקסו מה יכול אני לעשות.
 912עי' אבות דרבי נתן )פרק ארבעה ושלשים( :וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם )שם
לז( ,נקוד על א"ת ,מלמד שלא לרעות הצאן הלכו אלא לאכול ולשתות )ולהתפתות(.
ועי' מדרש חמש עשרה נקודות שבמקרא :וילכו אחיו לרעות את צאן )שם לז יב( למה נקוד
על את שלא הלכו לרעות את הצאן אלא לרעות את עצמן באכילה ובשתיה .והלא דברים קל
חומר ,ומה אם בשעה שהלכו לאכל ולשתות יצא מהם מחיה לעולם ,ואילו הלכו לדברי תורה על
אחת כמה וכמה.
 913עי' לעיל הערה .546
 914עי' בראשית רבה )פרשה פד סי' יג( :ויאמר לו הנני ,א"ר חמא בר חנינא ,הדברים הללו
היה יעקב אבינו נזכר ומעיו מתחתכין ,יודע היית שאחיך שונאים אותך והיית אומר לי הנני.
 915עי' סוטה )יא ע"א( :וישלחהו מעמק חברון .א"ר חנינא בר פפא ,בעצה עמוקה של אותו
צדיק שקבור בחברון ,דכתיב ידוע תדע כי גר יהיה זרעך.
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åäàöîéå (åè) :916äîÈ ëÆ LÀ íòÈ áÀ çÇ øÀ êÀ ìÅ
Æ iåÇ (à é á é"äáã) øîàðù ,ãåã úéá úåëìî ä÷ìçð íù
917
ïî ïîöò åòéñä .äæî åòñð (æé) : ìàé
Å øÄ áÇ
À b LéàÄ äÀ
È å (àë è ìàéðã) øîàðù ,ìàéøáâ äæ .ùéà
íå÷î íù ,åèåùô éôìå .íäá êåúéîéù úåúã éìëð êì ù÷áì .äðéúã äëìð :918äåçàä
åîë .åúà :úåéîåîøòå íéìëð åàìîúð .åìëðúéå (çé) :åèåùô éãéî àöåé àø÷î ïéàå .àåä
øîåà äæ àø÷î ,÷çöé éáø øîà .åéúîìç åéäé äî äàøðå (ë) :åéìà øîåìë ,åîòÄ ,åÉ zàÄ
åéäé äî äàøðå íééñî áåúëäå ,åäâøäð íéøîåà íä ,ïë úøîåà ùã÷ä çåø ,éðùøã
åéäé äî äàøðå íä åøîàéù øùôà éàå .éìù åà íëìù åà íå÷é éî øáã äàøð ,åéúåîåìç
àéä åæ ùôð úëî .ùôð åðëð àì (àë) :919åéúåîåìç åìèá åäåâøäéù ïåéëîù ,åéúåîåìç
ìéöäì àìà úàæ øîà àìù ïáåàø ìò äãéòî ùã÷ä çåø .åúà ìéöä ïòîì (áë) :920äúéî
àìà ïåçøñä äìúé àì ,ïìåëáù ìåãâå øåëá éðà ,øîà .íùî åðìòéå àåä àáéù ,åúåà
:åéçà ìò øúåé åéáà åì óéñåäù àåä .íéñôä úðúë úà :922÷åìç äæ .åúðúë úà (âë) :921éá
ãåîìú äî ,íéî åá ïéàù òãåé éðéà ÷ø øåáäå øîàðù òîùîî .íéî åá ïéà ÷ø øåáäå (ãë)
åîåâøúë .úçøà (äë) :923åá ùé íéáø÷òå íéùçð ìáà åá ïéà íéî ,íéî åá ïéà øîåì
òéãåäì ,íàùî úà áåúëä íñøô äîì .'åâå íéàùð íäéìîâå :çøåà éëìåä íù ìò ,úøééù
äæìå ,òø ïçéøù ïøèòå èôð àìà úàùì íééáøò ìù ïëøã ïéàù ,íé÷éãö ìù ïøëù ïúî
ïëå ,úàëð éåø÷ äáøä íéîùá éñåðë ìë .úàëð :924òø çéøî ÷æåé àìù íéîùá åðîãæð
:äåòù ïåùì íâøú ñåì÷ðåàå .åéîùá úç÷øî (âé ë 'á íéëìî) äúÉ ëÉ ðÀ úéaÅ ìkÈ úàÆ íàÅ øÇ
À iåÇ
éðîñ íò äðîðä (ãì ì úåîù) óèÈ
È ð àåäå ,(à"ò å úåúéøë) óè÷ä éöòî óèåðä óøù .éøöå
,(íèåìäå ïåùìä íù – å"î æ"ô úéòéáù) äðùî ïåùìá åîù àúéèåì .èìå :úøåè÷ä
.òöá äî (åë) :(à"ò ç) äãð úëñîá ä"éâåìåøèñøà åîùå áùò ùøù åäåùøéô åðéúåáøå
, בשכם ענו את דינה. מקום מזומן לפורענות, ויבא שכמה:( עי' מדרש תנחומא )וישב סי' ב916
 ויבן ירבעם את שכם בהר אפרים )מלכים, בשכם נחלקה מלכות בית דוד,בשכם מכרו את יוסף
.(א יב
 שנאמר והאיש גבריאל )דניאל, אין איש האמור כאן אלא גבריאל, וימצאהו איש: עי' שם917
.(ט
918
' ועי. ממדותיו של מקום, ויאמר האיש נסעו מזה:(עי' בראשית רבה )פרשה פד סי' י
 כיון שהם רואים אותך הן נעשין, מהו מזה. ויאמר האיש נסעו מזה:(מדרש תנחומא )וישב סי' יג
.אכזרים
 אתם, וכו' א"ל הקב"ה, ויאמר הנה בעל החלומות:( עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קמא919
. עתה נראה דבר מי יקום שלי או שלכם,אומרים ונראה מה יהיו חלומותיו
. עי' תרגום אונקלוס920
 למה שרוח הקודש. ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם:( עי' מדרש תנחומא )וישב סי' יג921
 היה, אילו היה ראובן יודע שהקב"ה כותב עליו הפסוק הזה,'אומרת למען הציל אותו מידם וגו
.נוטלו על שכמו והיה מוליכו אל אביו
 ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו ויפשיטו את יוסף את:( עי' בראשית רבה )פרשה פד סי' טז922
 את. זה חלוק, את כתנתו. זה הפינס, ויפשיטו את יוסף. בקילוס היה בא, ר' אלעזר אמר,כתנתו
. זו פמלניא שלו, אשר עליו. זה הפרגוד,כתונת הפסים
, מאי דכתיב והבור רק אין בו מים, אמר רב מניומי משמיה דרב תנחום:( עי' שבת )כב ע"א923
 מים אין, אלא מה תלמוד לומר אין בו מים, איני יודע שאין בו מים,ממשמע שנאמר והבור רק
. אבל נחשים ועקרבים יש בו,בו
 להודיע זכותן של, וגמליהם נושאים נכאת וצרי ולוט:( עי' מכילתא )פרשת בשלח פרשה ה924
 שאלו ירד ידיד האהוב הזה עם הערביי' לא היו ממיתים אותו מריח,צדיקים כמה מסייעתן
 שלא ימות, אלא זמן לו הקדוש ברוך הוא שקים מלאים בשמים וכל ריחנין טובים,גמלים ועיטרן
.מריח הגמלים ומריח העטרן
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ìëå ,äéðî åìéá÷å .åòîùéå (æë) :åúúéî úà íéìòðå .åîã úà åðéñëå :åîåâøúë ïåîî äî
äNÂ
Æ òðÇ ,(æ çë ìéòì) åéáÄ àÈ ìàÆ á÷Â
É òéÇ òîÇ LÄ
À iåÇ ïåâëå ,äæ ïåâë íéøáã úìá÷ àéäù äòéîù
'ä ìÉå÷ úàÆ eòîÀ LÄ
À iåÇ ïåâë ,ïæåàä úòéîù àéäù ìëå .ìá÷ð íâøúî ,(æ ãë úåîù) òîÈ LÀ ðÀÄ å
,(áë äì ìéòì) ìàÅ øÈ NÄ
À é òîÇ LÄ
À iåÇ ,(ä æë ìéòì) úòÇ îÇ LÉ ä÷È áÀ øÀ
Ä å ,(ç â ìéòì) ïÈbaÇ êÀ lÅ äÇ úÀ îÄ íéäÄ ìÉ à
Á
(çë) :éîÇ ãÃ
È ÷ òéîÄ LÀ ,òîÇ Le
À ,úòÇ îÈ Le
À ,eòîÈ Le
À íâøåúî ïìåë ,(áé æè úåîù) úpeì
É zÀ úàÆ ézÄ òÀ îÇ LÈ
:äáøä íéîòô øëîðù áåúëä êòéãåäå ,úøçà àøééù àéä åæ .íéðéãî íéùðà åøáòéå
,íéðéãîì íéìàòîùéäå ,íéìàòîùéì åäåøëîéå øåáä ïî óñåé úà á÷òé éðá .åëùîéå
ùîùìå êìéì åîåé òéâäù ,íù äéä àì åúøéëîáå .ïáåàø áùéå (èë) :925íéøöîì íéðéãîäå
éðà äðà (ì) :926åéáà éòåöé ìáìáù ìò åúéðòúáå å÷ùá äéä ÷åñò ,øçà øáã .åéáà úà
äæ .úðúëä :928íãà ìùì äîåã åîã .íéæò øéòù (àì) :927àáà ìù åøòöî çøáà äðà .àá
úÆðúÉ kÀ ,(â ÷åñô ìéòì) íéqÄ tÇ úÆðúÉ kÀ ,óñÅ åÉ é úÆðúÉ kÀ ïåâë ,úøçà äáéúì ä÷åáã àéäùëå .äîù
åá äöðöð .åäúìëà äòø äéç :åæ àéä .éðá úðúë øîàéå (âì) :úÆðúÉ kÀ ãå÷ð ,(ã æè àø÷éå) ãaÇ
éôì ,àåä êåøá ùåã÷ä åì äìéâ àì äîìå .929øôéèåô úùà åá äøâúúù åôåñ ,ùã÷ä çåø
äéä ÷çöé ìáà .930íäîò àåä êåøá ùåã÷äì åôúùå ,äìâéù éî ìë úà åìì÷å åîéøçäù
íéîé (ãì) :931åì úåìâì äöåø åðéà àåä êåøá ùåã÷äå äìâà êàéä øîà ,éç àåäù òãåé
äøùò òáù ïá óñåé øîàðù ,íéøöîì á÷òé ãøéù ãò åðîî ùøéôùî äðù á"ë .íéáø
áòøä íéúðùå ,òáåùä éðù òáùå ,äòøô éðôì åãîòá äéä äðù íéùìù ïáå ,'åâå äðù
'ë ,íàå áà ãåáë á÷òé íéé÷ àìù äðù á"ë ãâðë ,932äðù á"ë éøä ,íéøöîì á÷òé àáùë
íéùãç äùùå úåëñá éöçå äðù ïáì úéáî åáåùá êøãá äðù 'áå ,ïáì úéáá äéäù äðù

 925עי' לעיל הערה .907
 926בראשית רבה )פרשה פד סי' כט( :וישב ראובן אל הבור וגו' ואיכן היה ,ר' אליעזר א' עסוק
היה בשקו ובתעניתו וכיון שניפנה הלך והציץ לאותו הבור הה"ד וישב ראובן וגו' ,ר' יהושע א' כל
טרחות הבית היתה מושלכת עליו כיון שנפנה הלך והציץ לאותו הבור הה"ד וישב ראובן אל
הבור וגו'.
 927עי' פרקי דרבי אליעזר )פרק לז( :ירד ראובן בלילה להעלות יוסף מן הבור ולא מצאו שם,
אמר להם ראובן ,הרגתם את יוסף ,ואני אנה אני בא מצרת אבינו .ויגידו לו אחיו הדבר ,שעשו
ואת החרם שהחרימו ,ושתק.
 928עי' בראשית רבה )פרשה פד סי' יט( :ויקחו את כתונת הפסים וישחטו שעיר עזים .ולמה
שעיר עזים ,שדמו דומה לשל אדם.
 929עי' שם :בני חיה רעה אכלתהו וגו' .א"ר הונא ,נצנצה בו רוח הקודש ,חיה רעה אכלתהו זו
אשתו של פוטיפר.
 930עי' מדרש תנחומא )וישב סי' ב( :אמרו ,נחרים בינינו שלא יגיד אחד ממנו ליעקב אבינו.
אמר להם יהודה ,ראובן אינו כאן ,ואין החרם מתקיים אלא בעשרה ,מה עשו ,שתפו להקב"ה
באותו החרם שלא יגיד לאביהם .כיון שירד ראובן בלילה לאותו הבור להעלותו ,ולא מצאו .קרע
את בגדיו ובכה .חזר לאחיו ,אמר להם הילד איננו ,ואני אנה אני בא ,הגידו לו את המעשה ואת
החרם ושתק .ואף הקב"ה ,אע"פ שכתוב בו מגיד דבריו ליעקב )תהלים קמז( ,דבר זה לא הגיד
מפני החרם .לפיכך אמר יעקב טרף טורף יוסף.
 931עי' בראשית רבה )פרשה פד סי' כא( :ויבך אותו אביו ,זה יצחק .רבי לוי ור' סימון אמרו,
אצלו היה בוכה ,וכיון שיצא מאצלו היה הולך ורוחץ וסך ואוכל ושותה .ולמה לא גילה לו ,אמר,
הקב"ה לא גלה לו ואני מגלה לו ,א"ר סימון על שם כל שמתאבלין עליו מתאבלין עמו.
 932עי' ברכות )נה ע"ב( :דכתיב אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה וגו' .וכתיב ויוסף
בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה וגו' ,מן שבסרי עד תלתין כמה הוי ,תלת סרי .ושב דשבעא
ותרתי דכפנא הא עשרים ושתים.
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éôåñå ïä éìò ïä éì ,(àî ì ìéòì) êÈ úé
Æ áÅ aÀ äÈðLÈ íéøÄ NÀ òÆ élÄ äÆæ ïáìì øîàù åäæå .933ìà úéáá
èáùå èáù ìë íò åãìåð úåîåàú úåéçà ,øîåà äãåäé éáø .åéúðá ìëå (äì) :ïãâðë úå÷ìì
òðîð íãà ïéàù ,åéúåìë åéúåðá ìëå åäî àìà ,åéä úåéðòðë ,øîåà äéîçð éáø .íåàùðå
,éçä ìò ïéîåçðú ìá÷î íãà ïéà .íçðúäì ïàîéå :934åúá åúìëìå åðá åðúçì àåø÷ìî
åîë .éðá ìà ãøà :935éçä ìò àìå áìä ïî çëúùéù äøéæâ äøæâð úîä ìòù úîù øåáñå
ìàÆ .(à àë 'á ìàåîù) íéîÄ cÈ äÇ úéaÅ ìàÀ
Æ å ìeàLÈ ìàÆ ,ìò ïåùìá ïéùîùî ìà äáøäå .éðá ìò
,åèåùôë .äìàù ìáà :(àë ã 'à ìåàîù) dLé
È àÀ
Ä å äé
È îÄ çÈ (úåî) ìàÀ
Æ å íéäÄ ìÉ à
Á äÈ ïÉåøàÂ ç÷Ç lÈ äÄ
øåñî äéä äæ ïîéñ ,íðäéâ ,åùøãîå .éîé ìë íçðúà àìå øá÷à éìáàá ,àåä øá÷ ïåùì
êáéå :936íðäéâ äàåø éðéàù éðà çèáåî ééçá éðáî ãçà úåîé àì íà ,äøåáâä éôî éãéá
àåäù òãåé äéäù ìáàúî äéä àì ìáà ,á÷òé ìù åúøö éðôî äëåá äéä ÷çöé .åéáà åúà
:êìîä úåîäá éèçåù .íéçáèä (åì) :937éç
,óñåé ìù åúùøôá ÷éñôäå ïàëì åæ äùøô äëîñð äîì .àåää úòá éäéå (à) çì ÷øô
åìéà ,åøëîì úøîà äúà ,åøîà .íäéáà úøöá åàøùë åúìåãâî åéçà åäåãéøåäù ãîìì
(á) :åîò óúúùð .éîìãò ùéà ãò :åéçà úàî .èéå :938êì íéòîåù åðééä åáéùäì úøîà
ä÷ñôù íù ìò ,éðà øîåàå .íå÷îä íù .áéæëá äéäå (ä) :(à"ò ð íéçñô) àøâú .éðòðë
åéîé
È îÅ eáÀfëÇ éÀ àìÉ øLÆ àÂ ,(çé åè äéîøé) áÈæëÀ àÇ åîë éì äéäú åéä ïåùì ,áéæë àø÷ð úãìî
)åîù àø÷úå éúéàø (ã 'éñ ä"ôô) ø"ááå .åðòéãåäì àá äî ïë àì íàã .(àé çð äéòùé
íâ úîéå ïðåàá øîàðù ,åòøæ úéçùî ïðåà ìù åúòøë .'ä éðéòá òø (æ) :ú÷ñô 'åâå äìù
éãë ,åòøæ úéçùî øò äéä äîìå ,ïðåà ìù åúúéî øò ìù åúúéîë ,(é ÷åñô ïìäì) åúåà
.äöøà úçùå (è) :úîä íù ìò àø÷é ïáä .òøæ í÷äå (ç) :939äéôé ùéçëéå øáòúú àìù
 933עי' מגילה )יז ע"א( :נמצא יוסף שפירש מאביו עשרים ושתים שנה כשם שפירש יעקב
אבינו מאביו .דיעקב תלתין ושיתא הויין ,אלא ארביסר דהוה בבית עבר לא חשיב להו .סוף סוף
דבית לבן עשרין שנין הויין ,אלא משום דאשתהי באורחא תרתין שנין .דתניא ,יצא מארם נהרים
ובא לו לסכות ועשה שם שמונה עשר חודש .שנאמר ,ויעקב נסע סכותה ויבן לו בית ,ולמקנהו
עשה סכות .ובבית אל עשה ששה חדשים והקריב זבחים.
 934עי' בראשית רבה )פרשה פד סי' כא( :ויקומו כל בניו וכל בנותיו .כמה בנות היו לו ,חדא
הוות והלואי קברה .אלא אין אדם נמנע מלקרוא לחתנו בנו ולכלתו בתו .רבי יהודה אומר,
לאחיותיהם נשאו השבטים ,הה"ד ,ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו.
 935עי' מסכת סופרים )פרק אחד ועשרים( ,תני ,מה עשה יעקב אבינו כשהביאו בניו את
הכתונת בדם ,לא האמין להן כל עיקר .מנין ,דכתיב )בראשית לז( וימאן להתנחם .לפי שאין
מקבלין תנחומין על חי .אבל שמת הוא מעצמו משתכח מן הלב ,שנאמר )תהלים לא( נשכחתי
כמת מלב.
 936עי' מדרש תנחומא )ויגש סי' ט( :מהו כי ארד אל בני אבל שאולה ,אמר ,אני מת עם מיתת
הרשעים לעולם הבא ,שהבטיחני הקב"ה על שנים עשר שבטים ,והרי נטרף אחד מהן .שמא לא
זכיתי בהן ואני מת בשני עולמות ,לכך אמר כי ארד אל בני אבל שאולה.
 937עי' הערה .931
 938עי' שמות רבה )פרשה מב סי' ג( :בשעה שאחיו של יוסף מכרוהו והלכו לנחם אביהם ולא
נתנחם ,אמרו כל הדברים הללו עשה לנו יהודה ,שאלולי בקש לא מכרנו אותו .כשם שאמר לנו
אל תהרגוהו ושמענו לו ,אלו אמר לנו אל תמכרוהו נשמע לו ,אלא אמר לנו לכו ונמכרנו
לישמעאלים .ועמדו ונדוהו ,שנאמר )שם לח( ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו .ולא היה לו
לומר אלא וילך יהודה ,שהיה לו ירידה מצד אחיו.
 939עי' יבמות )לד ע"ב( :ער ואונן שמשו שלא כדרכן ,מיתיבי ,כל עשרים וארבעה חדש דש
מבפנים וזורה מבחוץ ,דברי ר' אליעזר .א"ל ,הללו אינו אלא כמעשה ער ואונן .כמעשה ער ואונן
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äéä àìù ,ù÷á äúåà äéä äçåã øîåìë .'åâå øîà éë (àé) :940õåçáî äøåæå íéðôáî ùã
éææåâ ìò ìòéå (áé) :941äéùðà åúåîéù åæ àéä ú÷æçåî .úåîé ïô øîà éë :åì äàéùäì åúòãá
ãøÅ
Æ iåÇ øîåà àåä ïåùîùáå .äúðîú äìò (âé) :åðàö éææåâ ìò ãåîòì äúðîú ìòéå .åðàö
äì ïéãøåéå ïàëî äì ïéìåò ,úáùåé äúéä øää òåôùá ,(à ãé íéèôåù) äúÈ
È ðîÀ zÄ 'åâå ïÉåLîÀ LÄ
,íéðéò úçéúôá .íéðéò çúôá áùúå :äá øéëé àìù äéðô äúñë .óìòúúå (ãé) :942ïàëî
ìëù ,åðéáà íäøáà ìù åçúôá ,åùøã åðéúåáøå .äúðîú êøã ìòù íéëøã úùøôá
,äãåäé ìöà äîöò äøé÷ôä êëéôì .'åâå äìù ìãâ éë äúàø éë :943åúåàøì úåôöî íéðéò
éë :íéëøã úùøôá úáùåéù éôì .äðåæì äáùçéå (åè) :íéðá åðîî ãéîòäì äåàúî äúéäù
äúéäùë ,äéðô äúñë éë ,åðéúåáø ùøãîå .äøéëäìå äúåàøì ìåëé àìå .äéðô äúñë
äá äéäù êøãî .êøãä ìà äéìà èéå (æè) :944äãùç àì êëéôì ,äòåðö äúéä äéîç úéáá
.êëì êúòãå êîöò éðéëä .àð äáä :ø"éðøåèùã æ"òì ïåùìáå .äá àéä øùà êøãä ìà äèð
ìù ïúåà óàå .äðéúð ïåùìá åîâøúì ùéù íå÷îî õåç ,945àåä äðîæä ïåùì äáä ïåùì ìë
êôéùåùå êú÷æò .êìéúôå êîúç (çé) :ïåëùî .ïåáøò (æé) :íä äðéúð ïåùìì íéáåø÷ äðîæä
)åá àöåéë íéøåáâ .åì øäúå :äá äñëúî äúàù êúìîùå äá íúåç äúàù úòáè ,(à"ú
äî äìù äéäé .äì ç÷ú (âë) :úåðæì úðîåæîå úùãå÷î .äùã÷ä (àë) :946åá àöåéë íé÷éãö
úåùòì éìò äî éë ,éàðâ äéäéå øáãä íñøôúé ãåò äðù÷áú íà .æåáì äéäð ïô :äãéáù
ìéáèäù ,íéæò éãâá åéáà úà äãåäé äîøù éôì .äæä éãâä éúçìù äðä :éøáã úîàì ãåò
ïåùàø ìù åáåø .íéùãç ùìùîë (ãë) :947íéæò éãâá åúåà íâ åäåîø ,åîãá óñåé úðúë
ולא כמעשה ער ואונן .כמעשה ער ואונן ,דכתיב והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה .ולא
כמעשה ער ואונן דאילו התם שלא כדרכה ,והכא כדרכה .בשלמא אונן דכתיב ביה ושחת ארצה,
אלא ער מנלן ,אמר רב נחמן בר יצחק ,דכתיב וימת גם אותו .אף הוא באותו מיתה מת .בשלמא
אונן ,משום לא לו יהיה הזרע ,אלא ער מאי טעמא עבד הכי ,כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה.
 940עי' בראשית רבה )פרשה פה סי' ד( :ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה' שהיה חורש בגנות
ומערה לאשפות .ועי' שם )סי' ה( :אונן היה דש מפנים וזורה מבחוץ.
 941עי' שם )סי' ה( :ויאמר יהודה לתמר כלתו ,א"ר אלעזר אף על פי שאין נחש יש סימן כי
אמר פן ימות גם הוא כאחיו ,רבנן אמרי בית תינוק ואשה ,אף על פי שאין נחש יש סימן.
 942עי' סוטה )י ע"א( :כתיב וירד שמשון תמנתה וכתיב הנה חמיך עולה תמנתה א"ר אלעזר
שמשון שנתגנה בה כתיב ביה ירידה יהודה שנתעלה בה כתיב ביה עליה ר' שמואל בר נחמני
אמר שתי תמנאות היו חדא בירידה וחדא בעליה רב פפא אמר חדא תמנה הואי דאתי מהאי
גיסא ירידה ודאתי מהאי גיסא עליה כגון ורדוניא ובי בארי ושוקא דנרש.
 943עי' שם :ותשב בפתח עינים ,א"ר אלכסנדרי ,מלמד שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם
אבינו ,מקום שכל עינים צופות לראותו .ר' חנין א"ר ,מקום הוא ששמו עינים .וכן הוא אומר,
תפוח והעינם.
 944עי' בראשית רבה )פרשה פה סי' ח( :ויראה יהודה א"ר חייא בר זבדא צריך אדם להזהר
עצמו באחות אשתו ובקרובותיו שלא יכשל באחת מהם ,ממי אתה למד מיהודה ,ויראה יהודה
וגו' ,למה כי כסתה את פניה עד שהיא בבית חמיה .ד"א ויראה יהודה לא השגיח כיון שכסתה
פניה ,אמר אילו היתה זונה היתה מכסה פניה.
 945עי' זהר ח"ב יח ע"א.
 946עי' בראשית רבה )פרשה פה סי' ט( :המשיח המד"א )ישעיה יא( ויצא חוטר מגזע ישי
)תהלים קי( ,מטה עוזך ישלח ה' מציון ויתן לה וגו' .ותהר לו ,גבורים כיוצא בו וצדיקים כיוצא
בו.
 947עי' שם :וישלח יהודה וגו' ,יהודה בר נחמן בשם ריש לקיש )משלי ח( משחקת בתבל ארצו
משחקת לפניו בכל עת ,התורה שהיא משחקת על הבריות ,אמר הקדוש ברוך הוא ליהודה אתה
רמית באביך בגדי עזים חייך שתמר מרמה בך בגדי עזים.
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åîë ,íéùãçä ùìúùäë ,íéùãç ùìùîë ïåùìå .948íìù éòöîàå ïåøçà ìù åáåøå
úåúìúë ñåì÷ðåà íâøú ïëå .(ãé àé äéòùé) íãÈ
È é çÉ
Ç åìLÀ îÄ ,(èé è øúñà) úÉåðîÈ çÉ
Ç åìLÀ îe
Ä
änÈ çÇ kÇ äøÈ aÈ åîëå ,(áë àë úåîù) äøÈ äÈ äMÈ àÄ åîë .úøáåòî ,øáã íù .íéðåðæì äøä :àéçøé
)äúéä íù ìù åúá ,øéàî éáø íåùî äàù÷î íéøôà øîà .óøùúå :(é å íéøéùä øéù
àéäå :óøùäì .úàöåî àåä (äë) :(é 'éñ ä"ôô ø"á) äôéøùá äåðã êëéôì ïäë àåäù
äìà øùà ùéàì àìà ,úøáåòî éðà êîî øîåìå åéðô ïéáìäì äúöø àì .äéîç ìà äçìù
åì çåð ,åøîà ïàëî .åéðô ïéáìà ìàå éðåôøùé åàì íàå ,äãåé åîöòî äãåé íà äøîà .åì
ïåùì àìà àð ïéà .àð øëä :949íéáøá åøéáç éðô ïéáìé ìàå ùàä ïùáëì åäåìéôéù íãàì
àéä .éðîî :äéøáãá .ä÷ãö (åë) :950úåùôð ùìù ãáàú ìàå êàøåá àð øëä ,äù÷á
äúéäù éôì ,íéøáãä åàöé éúàîå éðîî äøîàå ìå÷ úá äàöéù ,åùøã ì"æøå .úøáåòî
íéëìî ãéîòäì éúøæâ äãåäé èáùîå ,íéëìî äðîî åàöéù éúøæâ äéîç úéáá äòåðö
óñé àìå :éðá äìùì äéúúð àì øùà ìò ,äúùò ïéãá éë .äéúúð àì ïë ìò éë :951ìàøùéá
àìå ,ããéîå ããìà éáâ åøéáçå) .953÷ñô àì íéøîåà ùéå ,952óéñåä àì íéøîåà ùé .ãåò
úãÆ ìÆ ìÈ äé
È îÈ
Æ é eàìÀ îÄ
À iåÇ øîåà àåä ä÷áøáå .äúãì úòá (æë) :(å÷ñô àìå ïðéîâøúîå åôñé
íîÉ
)Ä åú (íù) ïìäìå ,àìî .íéîåàú äðäå :954íéøñçì ïàëå íéàìîì ïìäì ,(ãë äë ìéòì
åãé ãçàä àéöåä .ãé ïúéå (çë) :955íé÷éãö íäéðù åìà ìáà ,òùø ãçàäù éôì ,øñç
ìò øùà (ì) :956÷æåç êéìò ú÷æç .úöøô (èë) :äøéæçä éðÄ LÈ äÇ åãé ìò äøù÷ù øçàìå ,õåçì
ùéå .åðîî àöéù ïëò ìòîù íéîøç òáøà ãâðë ,ïàë úåáåúë úåãé òáøà .éðùä åãé
íéì÷ù íéúàî ìù óñë úåëéúç éðùå øòðù úøãà ,ç÷ìù íéøáã äòáøà ãâðë ,íéøîåà
:éðùä úéàøî úçéøæ íù ìò .çøæ åîù àø÷éå :957áäæ ïåùìå
 948עי' שם )סי' י( :סומכוס אומר בשם רבי מאיר ,מנין שאין העובר ניכר במעי האשה אלא עד
שלשה חדשים ,מהכא ,ויהי כמשלש חדשים .ר"ה בשם ר' יוסי ,לא סוף שלשה של ימים ,אלא
רובו של ראשון ורובו של אחרון ואמצעי שלם.
 949עי' סוטה )י ע"ב( :והיא שלחה אל חמיה לאמר ,לאיש אשר אלה לו אנכי הרה .ותימא ליה
מימר ,אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב ,ואמרי לה ,אמר רב חנא בר ביזנא ,אמר רבי שמעון
חסידא ואמרי לה אמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי ,נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן
האש ואל ילבין פני חבירו ברבים .מנלן ,מתמר.
 950עי' שם :הכר נא ,למי נא ,אין נא אלא לשון בקשה .אמרה ליה ,בבקשה ממך ,הכר פני
בוראך ואל תעלים עיניך ממני.
 951עי' שם :צדקה ממני .מנא ידע ,יצתה בת קול ואמרה ,ממני יצאו כבושים.
 952עי' ספרי )בהעלותך פיסקא פח( :ויכר יהודה ,ויאמר צדקה ממני .והמקום הכתיב על ידו
ולא יסף עוד לדעתה ,כיון שידע שכלתו היא לא יסף עוד לדעתה.
 953עי' סוטה )י ע"ב( :ולא יסף עוד לדעתה ,אמר שמואל סבא חמוה דרב שמואל בר אמי
משמיה דרב שמואל בר אמי ,כיון שידעה שוב לא פסק ממנה .כתיב הכא ולא יסף עוד לדעתה,
וכתיב התם קול גדול ולא יסף.
 954עי' בראשית רבה )פרשה פה סי' יג( :ויהי בעת לדתה ,כאן חסרים ולהלן מלאים והנה
תאומים בבטנה ,תאומים מלא .כאן שניהם צדיקים ,ולהלן כתיב תומים חסר ,אחד צדיק ואחד
רשע.
 955עי' הערה הקודמת.
 956עי' תרגום :מא תקוף סגי עלך למתקף.
 957עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז יח( :ויהי כמשיב ידו ,אשר על ידו השני ,כמה ידות כתיב
כאן ,רבי יודן אומר ארבעה ,כנגד ארבעה חרמים שהוא עתיד לפשוט ידו בהם .חרמו של עמלק
וחרמו של סיחון ועוג וחרמו של יריחו וחרמו של כנעניים .רבי הונא אמר כנגד ארבעה דברים
שהוא עתיד ליטול מן החרם שנאמר וארא בשלל וגו' .ועי' בראשית רבתי )וישב( :ר' יודן אמר ד'
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ìù åúãéøé êåîñì éãë åá ÷éñôäù àìà ,ïåùàø ïéðòì øæåç .ãøåä óñåéå (à) èì ÷øô
äùòî êåîñì éãë ãåòå .åúìåãâî åäåãéøåä åìéáùáù êì øîåì ,óñåé ìù åúøéëîì äãåäé
äúàøù ,íéîù íùì åæ óà íéîù íùì åæ äî êì øîåì ,øîú äùòîì øôéèåô ìù åúùà
(â) :958äúáî íà äðîî íà úòãåé äðéàå ,åðîî íéðá ãéîòäì äãéúòù äìù ïéâåìåøèöàá
òãé àìå (å) :øùà øñç ,øö÷ ïåùì éøä .åì ùé ìëå (ã) :959åéôá øåâù íéîù íù .åúà 'ä éë
ïåùìá øáãù àìà ,åúùà àéä .íçìä íà éë :íåìëì åáì ïúåð äéä àì .äîåàî åúà
ìñìñîå äúåùå ìëåà ìéçúä ìùåî åîöò äàøù ïåéë .øàú äôé óñåé éäéå :960äé÷ð
úà êá äøâî éðà ,êøòùá ìñìñî äúàå ìáàúî êéáà àåä êåøá ùåã÷ä øîà ,åøòùá
éúàèçå (è) :962êåîñ øçà øîàðù íå÷î ìë .'åâå åéðåãà úùà àùúå (æ) :ãéî .961áåãä
ידות כתיב כאן כנגד ד' חרמים שבנו של זרח עתיד לפשוט ידו בהם .הא כיצד ,ויהי בלדתה ויתן
יד )ל"ח כ"ח( ,כנגד חרמו של עמלק ,ויתן יד ,זה עכן שלקח מן החרם .ותקח המילדת )שם( ,זה
יצר הרע המוליד מעשים רעים לאדם הזה ,ותקשור על ידו שני )שם( ,זה חרם של כנענים שפשט
ידו בחרם ולקח ממנו .ומנין שהחרימו את הכנענים שנאמר ויתן את הכנעני ויחרם אתהם
)במדבר כ"א ג'( .ומ"ש ותקשור על ידו שני ,כיון ששנה בחטא נקשר בידו שנעשה לו כהתר .לאמר
זה יצא ראשונה )ל"ח כ"ח( זה יצא לתרבות רעה ראשונה שהוא מעל בחרם ראשונה .ויהי כמשיב
ידו )ל"ח כ"ט( ,כנגד חרם של סיחון ועוג שפשט ידו בהם .ומנין שהחרימו ישראל בסיחון שנאמר
ונחרם את כל עיר מתים )דברים ב' ל"ד( ,ובעוג כתיב ונחרם אותם )שם ג' ו'( .ולפי שבפרק אחד
היה לכך חשב לשני החרמים כאחד ,והיינו דכתיב ויהי כמשיב ידו שלקח פעם אחת והושיב ידו
שניה .ואחר יצא אחיו ,כנגד חרם של יריחו שפשט ידו בו .ומהו ואחר יצא אחיו ,בחרם האחרון
יצא לסקילה ,שלא החרימו עוד ישראל בכל העיירות שלקחו .אשר על ידו השני ,זה החטא
שנקרא שני שנאמר אם יהיה חטאיכם כשנים )ישעיה א' י"ח( .הא למדת בה' חרמים מעל עכן בד'
פרקים כנגד ד' ידות ,דכתיב אנכי חטאתי )יהושע ז' כ'( ,הרי חד ,כזאת כזאת )שם( הרי תלתא,
וכזאת וכזאת הרי חמשה .ר' הונא אמר למה נכתבו ד' ידות בזרח כנגד ד' דברים שלקח עכן מן
החרם הה"ד ואראה בשלל אדרת שנער )שם כ"א( ,חד ,ומאתים שקלים כסף )שם( ,תרין ,ולשון
זהב אחד )שם( ,הרי תלתא .היכן הוא הד' ,א"ר הונא לשון הזהב היה מונח בתרפים ולקח עכן את
התרפים והוציא לשון הזהב מפיו והשליך התרפים ,ועל שאחז בתרפים חשוב ליה ד' כנגד שקץ
תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא )דברים ז' כ"ו( .וזה לשון שקץ ולא תעב אלא לקח האדרת
הפרוסה לפניהם והכסף שמקריבין לפניהם ולשון הזהב שהיה מונח בפיו שכתוב עליו שם
טומאה .ולפי שלא גנב אלא ג' דברים לכך חלק ד' הידות בג' מקראות ואלו ]הם[ ויהי בלדתה ויתן
יד ,ויהי כמשיב ידו ,אשר על ידו השני.
 958עי' בראשית רבה )פרשה פה סי' ב( :ויהי בעת ההיא ,ולא היה צריך קרייה למימר אלא
ויוסף הורד מצרימה .ומפני מה הסמיך פרשה זו לזו ,רבי אלעזר ור' יוחנן .רבי אלעזר אמר ,כדי
לסמוך ירידה לירידה .רבי יוחנן אמר ,כדי לסמוך הכר להכר .ר"ש בר נחמן אמר ,כדי לסמוך
מעשה תמר למעשה אשתו של פוטיפר .מה זו לשם שמים ,אף זו לשם שמים .דא"ר יהושע בן
לוי ,רואה היתה באסטרולוגין שלה שהיא עתידה להעמיד ממנו בן ולא היתה יודעת אם ממנה
אם מבתה .הה"ד מודיעים לחדשים מאשר יבואו עליך )ישעיה מז יג(.
 959מדרש תנחומא )וישב סימן ח( :וכי פוטיפר רשע היה רואה שהקב"ה עמו ,ומה הוא כי ה'
אתו ,אלא שלא היה שמו של הקדוש ברוך הוא זז מפיו .היה נכנס לשמשו והוא היה מלחש
ואומר ,רבון העולם אתה הוא בטחוני ,אתה הוא פטרוני ,תנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך
ובעיני כל רואי ובעיני פוטיפר אדוני ,ופוטיפר אומר לו מה אתה מלחש ,שמא כשפים אתה עושה
לי ,והוא משיבו לא אלא אני מתפלל שאמצא חן בעיניך ,לפיכך כתיב וירא אדוניו כי ה' אתו.
 960עי' בראשית רבה )פרשה ע סי' ד( :ונתן לי לחם לאכול מגילוי עריות ,המד"א ולא ידע אתו
מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל ,לשון נקי.
 961עי' שם )פרשה פז סי' ג( :ותשא אשת אדוניו את עיניה ,מה כתיב למעלה מן הענין ,ויהי
יוסף יפה תואר ויפה מראה .לגבור שהיה עומד בשוק וממשמש בעיניו ומתקן בשערו ומתלה
בעקיבו ,אמר לי נאה לי יאי נאה גבור .אמרו ליה ,אי את גבור ,אי את יאי ,הא דובא קמך ,קום
קפחינה.
ועי' מדרש תנחומא )וישב סימן ח( :ומה וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו היה מוזג לרבו
קונדיטין והוא אומר לו מה מזגת לי הוא אומר קונדיטין וכו' כיון שראה רבו כן ,מסר כל
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àìá åìéôà .äìöà áëùì (é) :(à"ò åð ïéøãäðñ) úåéøòä ìò ååèöð çð éðá .íéäìàì
éäéå øîåìë .äæä íåéäë éäéå (àé) :(á"ò äì àîåé) àáä íìåòì .äîò úåéäì :963ùéîùú
äøîà ,äøæ äãåáò úéáì íìåë åëìäù ,íäìù ãéà íåé ÷åçö íåé ,ãçåéî íåé òéâä øùàë
:964êìéì äìåëé éðéàå éðà äìåç íäì äøîà .äæä íåéäë óñåéì ÷÷æäì ïåâä íåé éì ïéà
,äîò åéëøö úåùòì øîà ãçå ,ùîî åúëàìî øîà ãç ,ìàåîùå áø .åúëàìî úåùòì
åàø (ãé) :965(á"ò åì) äèåñ úëñîá àúéàãë ,'åëå åéáà ìù åð÷åéã úåîã åì úéàøðù àìà
:ïë úøîåà äìòá ìòå ,åàéáä éî ùøéô àìå åðì àéáä ,äøö÷ ïåùì äæ éøä .åðì àéáä
éøáòä ãáòä éá ÷çöì .éìà àá (æé) :óñåé ìù .åéðãà (æè) :øáò éðáî øäðä øáòî .éøáò
äøîàù åäæå ,ïë åì äøîà ùéîùú úòùá .'åâå åéðãà òåîùë éäéå (èé) :åðì úàáä øùà
ìáå÷î äéäù .ãñç åéìà èéå (àë) :966äìàë ùéîùú éðéðò ,êãáò éì äùò äìàä íéøáãë
.äùåò äéä àåä (áë) :(à"ò æé úåáåúë) äðùîáù äãåñçå äàð äìë ïåùì .åéàåø ìëì
:åúà 'äù ìéáùá .åúà 'ä øùàá (âë) :ãéáòúî äåä äéøîéîá ,åîåâøúë
øáãì íìåë éôá ÷éãöä úà äøåøà äúåà äìéâøäù éôì .äìàä íéøáãä øçà (à) î ÷øô
äçååøä àåáúù ,ãåòå .åéìà àìå íäéìà åðôéù åìà ìù íðçøåñ ä"á÷ä íäì àéáä ,åá
ïé÷ñåìâá øåøö àöîð äæå ,åìù ïéøéèåô éìééôá áåáæ àöîð äæ .åàèç :967íäéãé ìò ÷éãöì
ã÷ôéå (ã) :ø"åèñéô æ"òìáå .úôá àìà äééôà ïåùì ïéàå ,êìîä úô úà .äôàäå :968åìù
íåìç åîìçéå (ä) :969ùãç øùò íéðù .øîùîá íéîé åéäéå :íúà úåéäì .'åâå íéçáèä øù
úà íìçù ,íäéðù íåìç íìç ãçà ìë ,åùøãîå .åèåùô åäæ ,íåìç íäéðù åîìçéå .íäéðù

המפתחות ולא היה יודע אחריו כלום ,שכן אמר הן אדוני לא ידע אתי מה בבית ,כיון שראה יוסף
את עצמו בכך התחיל אוכל ושותה מסלסל בשערו ואומר ברוך המקום שהשכיחני בית אבי ,א"ל
הקדוש ברוך הוא אביך מתאבל עליך בשק ואפר ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך הרי אדונתך
מזדווגת לך ומצירה לך ,לכך כתיב ותשא אשת אדוניו.
 962עי' בראשית עי' בראשית רבה )פרשה מד פסקה ה( :רבי יודן ורבי הונא תרויהון בשם רבי
יוסי בן זימרא רבי יודן אמר ,בכל מקום שנאמר אחרי סמוך אחר מופלג .ור' הונא אמר ,בכל
מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופלג.
 963עי' שם )פרשה פז סי' ו( :ולא שמע אליה ,אפילו בשכיבה בלא תשמיש.
 964עי' סוטה )לו ע"ב( :תנא דבי ר' ישמעאל ,אותו היום יום חגם היה ,והלכו כולן לבית
עבודת כוכבים שלהם .והיא אמרה להן חולה היא ,אמרה ,אין לי יום שניזקק לי יוסף כיום הזה.
 965ז"ל :ויבא הביתה לעשות מלאכתו ,רב ושמואל .חד אמר לעשות מלאכתו ממש ,וחד אמר
לעשות צרכיו נכנס .וכו' ותתפשהו בבגדו לאמר וגו' ,באותה שעה באתה דיוקנו של אביו
ונראתה לו בחלון .אמר לו יוסף ,עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם ,רצונך
שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות ,דכתיב ורועה זונות יאבד הון ,מיד ותשב באיתן
קשתו .א"ר יוחנן משום ר' מאיר ,ששבה קשתו לאיתנו.
 966עי' בראשית רבה )פרשה פז סי' ט( :כדברים האלה ,רבי אבהו אמר ,בשעת תשמיש.
 967עי' שם )פרשה פח סי' א( :מכל פשעי הצילני וגו' זה יוסף ,לפי שכתוב בו ותקרא לאנשי
ביתה וגו' ,נתנה אותו בפיהם של כולם .אמר הקב"ה ,מוטב שיפנו אלו באלו ואל יפנו לצדיק
הזה .הה"ד ,ויהי אחר הדברים האלה חטאו וגו'.
 968עי' שם )סי' ב( :רבנן אמרי ,שר המשקים זבוב נמצא בתוך פיילי פוטירין שלו ,שר האופים
צרור נמצא בתוך גלוסקין שלו .הה"ד חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם ,בתשמיש
אדוניהם.
 969עי' )נזיר ד ע"ב( :תניא ,רבי אומר ,אבשלום נזיר עולם היה ,שנאמר ,ויהי מקץ ארבעים
שנה ויאמר אבשלום אל המלך אלכה נא ואשלם את נדרי אשר נדרתי לה' בחברון ,ומגלח אחד
לשנים עשר חדש ,שנא' ,ויהי מקץ ימים לימים ,ויליף ימים ימים מבתי ערי חומה ,מה התם י"ב
חדש ,אף כאן י"ב חדש.
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ùéà :970øúÈ tÈ áåÉ è ékÄ íéôÄ àÉ äÈ øNÇ àøÇ
À iåÇ (æè ÷åñô ïìäì) øîàðù äæå .åøéáç ïåøúôå åîåìç
,íéáöò .íéôòæ (å) :íäéìò àáì ãéúòä ïåøúôì äîåãä íåìç íìç ãçà ìë .åîåìç ïåøúôë
úåëåøà úåøåîæ .íâéøù (é) :(è æ äëéî) àOÈ àÆ 'ä óòÇ
Ç æ ,(âî ë 'à íéëìî) óòÈ
Å æåÀ øñÇ åîë
àéä åìéàë éîåìçá éì äîãð úçøåôë àéäå .úçøåôì äîåã .úçøôë àéäå :õ"éãéå ïéøå÷ù
àéäå .åìéùáä êë øçàå .æ"òìá ø"éðôùà .øãîñ åùòðå äöð äúìò çøôä øçàå ,úçøåô
äéòùé) áéúëãë ,çøôî ìåãâ õð .úçøåô ìù íåâøú ïàë ãò ïéáìáì ú÷éôà úçøôà ãë
.èçùàå (àé) :õéöÄ õöÈ
Æ éåÇ øãäå çøÇ ôÆ àöÅ iÉ åÇ (âë æé øáãîá) áéúëå ,ävÈ ðÄ äÆéäÄ
À é ìîÅ bÉ øñÆ áe
É (ä çé
úùìùì êì íä ïîéñ .íä íéîé úùìù (áé) :äðùî ïåùìá ùé äáøäå ,úéøöòå åîåâøúë
øàù ãå÷ôéùë ,ïåáùç ïåùì .êùàø úà äòøô àùé (âé) :äáøä äãâà éùøãî ùéå .íéîé
íà éë (ãé) :êáùåîå êìù ñéñá .êðë :íäîò êúåà äðîé äãåòñá åéðôì úøùì åéãáò
.ãñç éãîò àð úéùòå :éðåøúôë êì áèééù øçàî ,êúà éðúøëæ íà øùà .êúà éðúøëæ
åðîå÷îáå ,ïéøåç ïéøåç íéôåì÷ íéøöð ìù íéìñ .éøåç éìñ (æè) :äù÷á ïåùì àìà àð ïéà
úãìä íåé (ë) :íéìñ íúåàá íúúì ù"éìáåà ïéøå÷ù ïéðñë úô éøëåî êøãå ,äáøä ùé
àìà ãìåð ãìåä ïéàù éôì ,úãìåä ïåùìå .971àéñåðéâ íåé åì ïéøå÷å ,åúãéì íåé .äòøô úà
êÄ
À éúÉ
Ç åãìÉ
À åîe ïëå .úãìéî úàø÷ð äéçä ïë ìòå ,äùàä úà úãìéî äéçäù ,íéøçà éãé ìò
ìò åñåáéëù (äð âé àø÷éå) òÇâpÆ äÇ úàÆ ñaÅ kÇ äË éøÅ çÂ àÇ ïëå .(ã æè ìà÷æçé) êÀ úÈ àÉ úãÆ leä
Æ íÉåéaÀ
åì åúøùéù íéúøùîä äðåî äéäù ,åéãáò øàù íò íàðî .'åâå ùàø úà àùéå :íéøçà éãé
àìå (âë) :ïéðî ïåùì ,(á à øáãîá) LàøÉ úàÆ eàNÀ åîë .íëåúá åìà úà øëæå åúãåòñá
÷÷æåä åøëæì óñåé åá äìúù éðôî ,ïàëî øçàì .åäçëùéå :íåéá åá .íé÷ùîä øù øëæ
äÈðôÈ àìÀ
É å åÉ çèÇ áÀ îÄ 'ä íNÈ øLÆ àÂ øáÆ
Æ bäÇ éøÅ LÀ àÇ (ä î íéìäú) øîàðù ,íéðù éúù øåñà úåéäì
:972áäø íééåø÷ä íéøöî ìò çèá àìå ,íéáÄ äÈ øÀ ìàÆ
áùéå úùøô úìñç
õ÷î úùøô
íðéà úåøäð øàù ìë .øåàéä ìò :àåä óåñ õ÷ ïåùì ìëå ,óÉåñî åîåâøúë .õ÷î éäéå (à) àî
äìåò ñåìéðå íãà éãéá íéøåàé íéøåàé íéåùò õøàä ìëù éðôî ,ñåìéðî õåç íéøåàé ïéåø÷
úåôé (á) :(úåöøà øàùë) øéãú íéøöîá ïéãøåé íéîùâ ïéàù éôì ,íúåà ä÷ùîå íëåúá
äøö äéøá ïéò ïéàù ,åæì åæ úåôé úåàøð úåéøáäù ,òáåùä éîéì àåä ïîéñ .äàøî
.øùá úå÷ãå (â) :(àé ç áåéà) eçàÈ äÆbNÄ
À é åîë æ"òìá ÷"ùéøî íâàá .åçàá :973äúøáçá
éîéá úçëùð òáùä úçîù ìë àäúù ïîéñ .äðìëàúå (ã) :÷ã ïåùì æ"òìá ù"áðéè
ù"ãééìùä .úôåãùå (å) :æ"òìá ù"ðééù .úåàéøá :æ"òìá ì"ãéàåè .ãçà äð÷á (ä) :áòøä
 ויחלמו חלום שניהם וגו' רבי חייא בר אבא אמר:( עי' בראשית רבה )פרשה פח סי' ד970
.חלמא ופתרוניה דחלם חבריה
 ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה יום גינוסיא:( עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קמז971
.שלו
 ולא פנה אל, זה יוסף, אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו:( עי' בראשית רבה )פרשה פט סי' ג972
. ע"י שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני ניתוסף לו שתי שנים,רהבים
 הבריות נעשין, בשעה שהשנים יפות, והנה מן היאור:( עי' בראשית רבה )פרשה פ"ט סי' ד973
 וכן הוא אומר )ישעיה ל( ירעה מקניך ביום. אהבה ואחוה בעולם, ותרעינה באחו.אחין אלו לאלו
. וכן הוא אומר )תהלים עב( ישאו הרים שלום. כירי עבד קירי אדון,ההוא כר נרחב
145

חומש רש"י

:åéìò äëîä úìãä éãé ìò ãéîú èåáçä óå÷ùî ïåùì úåèåáç ,(à"ú) íåã÷ ïôé÷ùå æ"òìá
íìùð äðäå .íåìç äðäå :æ"òìá ù"ðééù .úåàéøáä (æ) :à"ùéá ïéøå÷ù úéçøæî çåø .íéã÷
úù÷ù÷î ,(à"ú) äéçåø àôøèîå .åçåø íòôúå (ç) :íéøúåôì êøöåäå åéðôì íìù íåìç
éúù íù åéäù éôì ,åÉ çeø íòÆ tÈ úÀ zÇ
Ä å (à á ìàéðã) øîåà àåä øöðãëåáðáå .ïåîòôë åëåúá
íéìàåùù ,íéúî éîéèá íéøçðä .éîèøç :974åðåøúô úîìòäå íåìçä úçëù úåîéòô
æ"éô úåìäà) àéîè àìî àåäù úéá äðùîáå .éîøà ïåùìá úåîöò ïä éîéè 975úåîöòá
äéä àìù ,äòøôì àì ìáà íúåà åéä íéøúåô .äòøôì íúåà øúåô ïéàå :úåîöò àìî (â"î
ãéìåî äúà úåðá òáù íéøîåà åéäù ,íðåøúôá çåø úøå÷ åì äéä àìå ,åéðæàá ñðëð ïìå÷
åðì øúôðù ïåøúôì éåàøä íåìç .åîåìç ïåøúôë ùéà (àé) :976øáå÷ äúà úåðá òáù
ïåùìá åøéëæî ,äîìù íúáåè ïéàù íéòùøä íéøåøà .ãáò éøáò øòð (áé) :åì äîåãå
áåúëå .ãáò :øéëî åðéà åððåùì åìéôà .éøáò :978äìåãâì éåàø ïéàå äèåù .øòð :977ïåéæá
íåìçä éôì .åîåìçë ùéà .979íéøù éãâá ùáåì àìå êìåî ãáò ïéàù íéøöî éñåîéðá
åéãÈ áÂ
È ò ìòÇ óöÇ ÷È äòÉ øÀ tÇ øîàù åîë ,äìòîì øëæðä äòøô .éðë ìò áéùä (âé) :980åðéðòì áåø÷å
áéùä éî ùøôì êéøö ïéàù éôì ,áéùä éî ùøéô àìå ïåùì øö÷ àø÷î éøä ,(é ÷åñô ìéòì)
íä úåùòì åéìòù éî ìò ,íéøö÷ úåàø÷î ìë êøã ïëå .äòøô àåäå áéùäì åãéáù éî
øåá ìë ïëå .àîåâ ïéòë éåùò àåäù ,øäåñä úéá ïî .øåáä ïî (ãé) :øáãä úà íéîúåñ
ãåáë éðôî .çìâéå :æ"òìá à"ùåô ,øåá éåø÷ íéî åá ïéà íà óàå ,àîåâ ïåùì àø÷îáù
ïåùì .òîùú :åúåà øåúôì íåìç ïéáúå ïéæàú .åúà øåúôì íåìç òîùú (åè) :981úåëìîä
,(èî çë íéøáã) åÉ ðLÉ ìÀ òîÇ LÀ úÄ àìÉ øLÆ àÂ ,(âë áî ïìäì) óñÉ
Å åé òÇ îÅ LÉ åîë äðæàäå äðáä
éôá äéðò ïúé ,äðòé íéäìà àìà éìùî äîëçä ïéà .éãòìá (æè) :æ"òìá à"øãðéèðà

 ר' יהודה,( ולהלן הוא אומר ותתפעם רוחו )דניאל ב, ויהי בבקר ותפעם:( עי' שם )סי' ה974
. ולהלן חלמא ופתרוניה, כאן חלמא ידע ופתרוניה בעא גביה, רבי יהודה אמר.ורבי נחמיה ורבנן
 להלן ליתן גדולה, ותתפעם רוחו, ורבנן אמרי. חלום הצלם וחלום האילן,רבי נחמיה אמר
 ותפעם ליתן, ותתפעם רוחו כדי ליתן חיים לארבעה. כאן ותפעם ליתן גדולה לאחד,לארבעה
 ולהלן שהוא בא מבערב כתיב ותתפעם. ותפעם רוחו, כאן על ידי שהוא סמוך לבקר.חיים לאחד
.רוחו
975
 אלו ששואלין. ויאמר המלך לקרא לחרטמים חסר כתיב:(עי' מדרש תנחומא )מקץ סי' ב
.בטימי מתים
 ויספר פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם לפרעה:( עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קמז976
 שבע. שבע פרות הטובות שבע בנות אתה מוליד.פותרין היו אותו אלא שלא היה נכנס באזניו
 שבע שבלים, ז' השבלים הטובים שבע אפרכיות אתה כובש.פרות הרעות שבע בנות אתה קובר
 ודעת לנבון.הרעות שבע אפרכיות מורדות בך הה"ד בקש לץ חכמה ואין אלו חרטומי מצרים
.נקל זה יוסף
 אע"פ שהזכיר אותו הוא,' ושם אתנו נער עברי וגו:( עי' בראשית רבה )פרשה פט סי' ז977
 א"ר שמואל,' מיד וישלח פרעה ויקרא ושם אתנו וגו. שהוא יודע לאיזה גדולה הוא נכנס,מבזהו
 שכך, עבד. שונא, עברי. שוטה, נער. ארורים הם הרשעים שאין עושים טובה שלימה,בר נחמן
.( שאין עבד מולך ולא לובש כלידים )פי' אצעדה כלי ידים,מוכתב בסקרידין של פרעה
. עי' הערה הקודמת978
. עי' הערה הקודמת979
. שנאמר איש כחלומו פתר, אמר רבא והוא דמפשר ליה מעין חלמיה:( עי' ברכות )נה ע"ב980
. כדי לחלוק כבוד למלכות, ויגלח ויחלף שמלותיו:( עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קמז981
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:(ã âé á ìàåîù) ïåðîàã ìcÇ äëÈ kÈ äzÈ àÇ òec
Ç îÇ åîë úåùåçë .úåìã (èé) :982äòøô íåìùì
àîðåö .úåîðö (âë) :ù"àåìá æ"òìáå ,øùá éøñç àø÷îáù úå÷ø ïåùì ìë .øùá úå÷øå
ïäá ïéà ïöð ,ïé÷ì ïöð åîåâøúå .òìñë úåù÷å çåìçì éìá õòë ïä éøä ,òìñ éîøà ïåùìá
,òáù àìà ïðéà ïìåë .íéðù òáùå .íéðù òáù (åë) :òøæä ïî åð÷åøúðù éôì ,õðä àìà
íÉåìçÂ äÇ úÉåðMÈ äÄ ìòÀ
Ç å óåñá åì ùøéôù åîë ,ïîåæî øáãäù éôì íééîòô íåìçä äðùð øùàå
,êåîñ äéäù éôì ,(äë ÷åñô) äòÉ øÀ ôÇ ìÀ ãébÄ äÄ øîàð úåáåèä íéðù òáùá .(áì ÷åñô) 'åâå
ìôåð ÷åçøå âìôåî øáãä äéäù éôì ,(çë ÷åñô) äòÉ øÀ tÇ úàÆ äàÈ øÀ äÆ øîàð áòø éðù òáùáå
òãåé àìå (àì) :(ãë ÷åñô) äòéìáä ïåøúô àåä .òáùä ìë çëùðå (ì) :äàøî ïåùì åá
.ùîçå (ãì) :ïîåæî .ïåëð (áì) :(àë ÷åñô) äÈðaÆ øÀ ÷Ä ìàÆ eàáÈ ékÄ òãÉ
Ç åð àìÀ
É å ïåøúô àåä .òáùä
åîòè êëéôì àåä øáã íù .ìëà ìë úà (äì) :(çé âé úåîù) íéLÄ îË çÇ
Â å ïëå ,æøæéå åîåâøúë
åîòè ,(äë æ àø÷éå) áìÆ çÅ ìëÅ àÉ ìkÈ ékÄ ïåâë ìòåô àåäù ìëåàå .ïè÷ çúôá ãå÷ðå ó"ìàá
øåáöä .ìëàä äéäå (åì) :åéúåøöåàáå åúåùøá .äòøô ãé úçú :ïè÷ õî÷ ãå÷ðå 'ëá äèîì
åðù÷áðå êìð íà ,(à"ú) ïéãë çëùðä .äæë àöîðä (çì) :õøàä íåé÷ì æåðâä ïåã÷ô øàùë
äãå÷ðå äáéú ùàøá úùîùîä à"ä ìë ïëå ,ääéîú ïåùì àöîðä .983åäåîë àöîðä
:êåîë àöîð àì úøîàù íëçå ïåáð ùéà ù÷áì .êåîë íëçå ïåáð ïéà (èì) :çúô óèçá
ìéòì) éúé
Ä aÅ ÷LÆ îÆ ïáe
Æ åîë ,êãé ìò íéùòð åéäé éîò éëøö ìë ,ñðøôúé (à"ú) ïæúé .÷ùé (î)
984
: êìî éì ïéøå÷ åéäéù .àñëä ÷ø :æ"òìá ï"åùéðøâ ,(áé á íéìäú) øáÇ e÷MÇ
À ð åîëå ,(á åè
à 'à íéëìî) êÀ ìÆ nÆ äÇ éðÄ ãÉ àÂ àqÅ kÄ îÄ åÉ àñÀ kÄ úàÆ ìcÇ
Å âéÄå åîë ,äëåìîä (ìù à"ñ) íù ïåùì .àñë
ïÉåéìÀ òÆ êÈ zÀ úÄ ìe
À åîë ,àåä äðéúð ïåùì ïë éô ìò óàå ,(à"ú) êúé éúéðî .êúà éúúð (àî) :(æì
íéÄæáÀ ðÄ íëÆ úÀ àÆ ézÄ úÈ
Ç ð åîë ,åéìò äðéúð ïåùì ìôåð úåìôùì ïéá äìåãâì ïéá .(èé åë íéøáã)
éîì úåà àéä êìîä úòáè úðéúð .åúòáè úà äòøô øñéå (áî) :(è á éëàìî) íéìÄ ôÈ Le
À
ìòå ÷ðò .ãéáø :íéøöîá àåä úåáéùç øáã .ùù éãâá :äìåãâì åì éðù úåéäì åì äðúåðù
éùøò éúôöø (æè æ éìùî) éNÄ øÀ òÇ ézÄ ãÀ áÇ øÈ íéãÄ áÇ øÀ îÇ ïëå ,ãéáø éåø÷ úåòáèá óåöø àåäù
àîåé) äøæòáù ãáåøä ìò ,(ç"î à"ô úåãî) ïáà ìù ïéãáåø ó÷åî äðùî ïåùìá .úåôöøî
:åìù ìöà úëìäîä åúáëøîì äéðùä .äðùîä úáëøîá (âî) :äôöø àéäå (á"ò âî
øá àìå àëéø àì ïéôúåùäá .êìî éîøà ïåùìá êø .àëìîì àáà ïéã åîåâøúë .êøáà
óñåé äæ êøáà ,äãåäé éáø ùøã ,(à íéøáã éøôñ) äãâà éøáãáå .(à"ò ã á"á) àëéø
åðéìò úååòî äúà éúî ãò ,úé÷ñîøåã ïá éñåé éáø åì øîà .íéðùá êøå äîëçá áà àåäù
,åãé úçú ïéàöåéå (åéðôì) ïéñðëð åéä ìëäù ,íéëøá ïåùì àìà êøáà ïéà ,íéáåúëä úà
,éúåëìî ìò úåøæâ øåæâì éãéá úìåëé ùéù .äòøô éðà (ãî) :'åâå åúåà ïåúðå øîàðù ïéðòë
éðà ,äòøô éðà ,øçà øáã .êúåùøá àìù ,êéãòìá åãé úà ùéà íéøé àìù øæåâ éðàå
 ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלהים תלה:( עי' בראשית רבה )פרשה פט סי' ט982
.הגדולה בבעליה
 אם מהלכים, ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה:( עי' בראשית רבה )פרשה צ פסקה א983
. אין אנו מוצאים כזה,אנו מסוף העולם ועד סופו
 שלא יהא אדם נושקני,' ויאמר פרעה אל יוסף וגו' אתה תהיה על ביתי וגו:( עי' שם )סי' ב984
 אמר ר"ל שתי פרשיות, רק הכסא, שלא יהא פרוקופי חוץ ממך, ועל פיך ישק כל עמי,חוץ ממך
, כתוב אחד אומר והיית רק למעלה,הכתיב לנו משה בתורה ואנו למדים מפרשת פרעה הרשע
 ת"ל רק גדולתי למעלה מגדולתכם ואנו למדים אותה מפרעה הרשע אתה,יכול כמוני אתמהא
. ת"ל רק גדולתי למעלה מגדולתך,תהיה יכול כמוני
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ùøôì êøöåäù àìà) (î ÷åñô ìéòì) 985àñÅ kÄ äÇ ÷øÇ úîâåã åäæå ,'åâå êéãòìáå êìî äéäà
.986úåðåôöä ùøôî .çðòô úðôö (äî) :åîåâøúë .åìâø úàå åãé úà :(úòáèä úðéúð úòùá
,åéìàî ñøúñðù ìò òøô éèåô àø÷ðå ,øôéèåô àåä .òøô éèåô :àø÷îá ïåéîã çðòôì ïéàå
ø÷òð ïåùìä ïéàå .åîåâøúë .õøàä ùòúå (æî) :987øåëæ áëùîì óñåé úà ãîçù éôì
øùà øéòä äãù ìëà (çî) :íéøöåà åéä ãé ìò ãé ,õîå÷ ìò õîå÷ .íéöî÷ì :äééùò ïåùìî
íå÷îä øôòî äàåáúá ïéðúåðå äéúåøéô úãîòî õøàå õøà ìëù .äëåúá ïúð äéúåáéáñ
,øåôñì øôåñä åì ìãç éë ãò .øåôñì ìãç éë ãò (èî) :988á÷øéìî äàåáúä úà ãéîòîå
(ð) :989àäã ïåùìá ùîùî éë éøäå ,øôñî ïéàù éôì .øôñî ïéà éë :øö÷ àø÷î äæ éøäå
àé úéðòú) ïåáòø éðùá åúèî ùîùì íãàì øåñàù ïàëî .áòøä úðù àåáú íøèá
øùà :991óñåé ìùî õåç åøöàù íúàåáú äáé÷øäù .íéøöî õøà ìë áòøúå (äð) :(990à"ò
êë íéøîåàå äòøô ìöà åàáùëå ,åìåîéù íäì øîåà óñåé äéäù éôì .åùòú íëì øîàé
åøîà ,íéàá áòøä éðùù íëì æéøëä àìäå øá íúøáö àì äîì íäì øîà ,åðì øîåà àåä
ìò øæâ éøä ,åùòú íëì øîàé øùà ìë ïë íà íäì øîà ,äáé÷øäå äáøä åðôñà åì
õøàä éðô íä éî .õøàä éðô ìë ìò (åð) :992úåîðå åðéìò øåæâé íà äî äáé÷øäå äàåáúä
 985עי' שם :אני פרעה ,יכול כמוני ,ת"ל אני פרעה ,גדולתי למעלה מגדולתך.
 986עי' שם )סי' ד( :ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח א"ר יוחנן ,צפונות מופיע ונחות לו
לאמרם .רבי חזקיה אמר ,צפונות מופיע בדעת מניח רוחן של בריות בהן .ורבנן אמרי ,צד"י
צופה ,פ"א פודה ,נו"ן נביא ,תי"ו תומיך.
 987עי' סוטה )יג ע"ב( :ויקנהו פוטיפר סריס פרעה ,אמר רב ,שקנאו לעצמו )בא גבריאל
וסירסו( ,בא גבריאל ופירעו .מעיקרא כתיב פוטיפר ולבסוף פוטיפרע.
ועי' בראשית רבה )פרשה פו פסקה ג( :וזרע רשעים נכרת מלמד שלא לקחו אלא לתשמיש
וסרסו הקב"ה.
 988עי' שם )פרשה צ סי' ה( :אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה ,נתן מה שבתחום
טבריה בטבריה ומה שבתחום ציפורי בצפורי מפני שכל ארץ וארץ מעמדת פירותיה רבי נחמיה
אמר נתן בהם עפר וקטמיות דברים שהן מעמידין פירות .ורבנן אמרי ,אם מתכנסין הם כל בני
טבריה לאכול מה שבתחום טבריה וכל בני ציפורי לאכול מה שבתחום ציפורי ,אין בה קומץ.
קומץ הדא אמרה שהברכה נתונה באוצרות.
 989עי' לעיל יח טו ,מתענית ט ע"א.
 990עי' מדרש תנחומא )בראשית סי' יא( :צא מן התבה ,אמר דוד ,הוציאה ממסגר נפשי
)תהלים קמא( .כשהיה נח בתיבה ,היה מתפלל תמיד הוציאה ממסגר נפשי .שנא' )שם לב( על
זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו .א"ל הקב"ה ,נח ,גזרה
היה מלפני שלא תצא מן המסגר הזה עד שתשלימו י"ב חדש .וכו' וכן עשה יוסף עד שלא באו
שני בצורת נזקק לאשתו ,שנאמר )בראשית מא( וליוסף יולד שני בנים .אימתי בטרם תבוא שנת
הרעב.
991
עי' שם )מקץ סי' ז( :כיון שחזק עליהם הרעב בארץ מצרים נתקבצו המצרים ובאו אצל
יוסף .א"ל ,תן לנו לחם .א"ל אלהי אינו זן את הערלים ,לכו ומולו עצמכם ואתן לכם לחם .הלכו
להם אצל פרעה והיו צועקין ובוכין לפניו ,שנאמר ותרעב כל ארץ מצרים .ויצעק העם אל פרעה
ללחם ,ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף .אמרו לו הלכנו אצלו ומדבר לנו דברים ריקים,
שאומר מולו עצמכם .אמר להם ,שוטים לא כך אמרתי לכם מתחלה ,עבדוהו וקנו לעצמכם
תבואה .וכי לא היה קורא לכם כל אותן שני השבע וצווח לכם ,הוו יודעים שרעב בא לעולם ,אם
אתם פשעתם בנפשותיכם מה תצעקו אלי ,מפני מה לא הנחתם בבתיכם תבואה של שתים של
שלש של ארבעה שנים ,אמרו לו כל תבואה שהיתה בבתינו כבר הרקיבה .אמר להם ,לא נשתייר
לכם קמח מאתמול ,אמרו לו פת שהיה בכלינו עפשה .אמר להן ,לכו אל יוסף ואשר יאמר לכם
תעשו .ומה אם שגזר על התבואה והרקיבה ,מתיראין אנו שאם יגזור עלינו שנמות כלנו מתים,
אלא כל אשר יאמר לכם תעשו.
 992עי' הערה הקודמת.
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øáù .íéøöîì øáùéå :àøåáéò ïåäá éã åîåâøúë .íäá øùà ìë úà :993íéøéùòä åìà
ïåùì (á âî ïìäì) ìëÆ àÉ èòÇ îÀ eðìÈ eøáÀ LÄ ,øëî ïåùì ùîùî ïàë ,àåä ïéð÷ ïåùìå øëî ïåùì
óñÆ ëÆ àÉåìaÀ eøáÀ LÄ eëìe
÷À åðéöî áìçå ïééá óàù ,äàåáúá íà éë åðéà øîàú ìàå .ïéð
íàå .øåáùì óñåé ìà .äîéøöî åàá õøàä ìëå (æð) :(à äð äéòùé) áìÈ çÀ
È å ïéÄ éÇ øéçÄ îÀ àÉåìáe
À
:óñåé ïî øåáùì áåúëì êéøö äéä åøãñë åäùøãú
òîù àìà äàø àì àìäå ,äàø ïëéäîå .íéøöîá øáù ùé éë á÷òé àøéå (à) áî ÷øô
åì ùé ïééãòù ùã÷ ìù àéøì÷ôñàá äàø àøéå åäîå ,(á ÷åñô) 'åâå ézÄ òÀ îÇ LÈ äÅpäÄ øîàðù
äîì .åàøúú äîì :994óñåé äæù ùåøéôá åòéãåäì ùîî äàåáð äúéä àìå ,íéøöîá øáÆ NÆ
äéä ïééãò äòù äúåàá éë ,íéòáù íúà åìéàë åùò éðáå ìàòîùé éðá éðôá íëîöò åàøú
íéäéîúîå íëá ïéìëúñî ìëä åäé äîì ,åàøúú äîì ,åèåùôë äàøð éìå) .995äàåáú íäì
,éúòîù íéøçà éôîå .(íëãéáù äî äìëéù íøèá ìëåà íëì íéù÷áî íúà ïéàù íëá
àé éìùî) àøÉ
Æ åé àeä íÇb äÆåøÀ îe
Ç åì äîåãå .áòøá íéùåçë åéäú äîì ,äùéçë ïåùì àåäù
ïéðîë íéøöîì åãáòúùðù íéðù øùòå íéúàîì æîø ,åëì øîà àìå .äîù åãø (á) :(äë
åðúðå åúøéëîá íéèøçúî åéäù ãîìî ,á÷òé éðá áúë àìå .óñåé éçà åãøéå (â) :996å"ãø
øîåì ãåîìú äî .äøùò :997íäéìò å÷ñôéù ïåîî ìëá åúåãôìå äåçàá åîò âäðúäì íáì
ïé÷åìç åéä äåçàä ïéðòì àìà ,(ã ÷åñô) çìÇ LÈ àìÉ óñÉ
Å åé éçÄ àÂ ïéîÈ
Ä éðÀ aÄ úàÀ
Æ å áéúë àìäå
áì íìë øá øåáùì ïéðòì ìáà ,åì äåù íìåë úàðùå íìåë úáäà äúéä àìù ,äøùòì
á÷òé ïá øæòéìà éáø øîà ,ïåñà åðàø÷é àì úéááå .ïåñà åðàø÷é ïô (ã) :998íäì ãçà
,íåøéëé àìù ïîöò ïéðéîèî .íéàáä êåúá (ä) :999äðëñä úòùá âøè÷î ïèùäù ïàëî
éãë ,åçúôá ãçà ìë ñðëéù àìà ãçà çúôá íìåë åàøúé àìù íäéáà íäì äåöù éôì

 993עי' שם :והרעב היה על כל פני הארץ ראוי היה למקרא לומר על הארץ מה ת"ל על כל פני
הארץ אמר רבי שמואל בר נחמן בא ללמדך שלא התחיל הרעב אלא בעשירים שאין פני הארץ
אלא עשירים לכך נאמר מונע בר.
 994עי' בראשית רבה )פרשה צא סי' ו( :וירא יעקב כי יש שבר במצרים ,וכי במצרים היה יעקב
שראה תבואה במצרים ,שאמר הכתוב וירא יעקב כי יש שבר במצרים ,והלא אמר לבניו ויאמר
הנה שמעתי ,אלא מיום שנגנב יוסף נסתלקה רוח הקודש ממנו ,ורואה ואינו רואה ושומע ואינו
שומע .ומפני מה לא נאמר יש אוכל במצרים שאמר הכתוב כי יש שבר במצרים ,והלא כבר נאמר
ותרעב כל ארץ מצרים ,ומה ת"ל יש שבר ,אלא אל תהי קורא יש שבר אלא יש סבר ,שראה
באספקלריא שסברו במצרים .ואיזה זה ,זה יוסף.
 995עי' תענית )י ע"ב( :ההולך ממקום שאין מתענין למקום שמתענין ,הרי זה מתענה עמהן.
ממקום שמתענין למקום שאין מתענין ,הרי זה מתענה ומשלים .שכח ואכל ושתה ,אל יתראה
בפני הצבור ,ואל ינהיג עידונין בעצמו ,שנאמר ויאמר יעקב לבניו למה תתראו .אמר להם יעקב
לבניו ,אל תראו עצמכם כשאתם שבעין לא בפני עשו ולא בפני ישמעאל ,כדי שלא יתקנאו בכם.
 996עי' בראשית רבה )פרשה צא סי' ב( :רדו ושברו לנו משם ,א"ר אבא בר כהנא ,בישרם שהן
עתידין לעשות שם ר"י שנה ,מנין רד"ו.
 997שם )סי' ו( :וירדו אחי יוסף בני ישראל ,צריך המקרא לומר ,אלא בתחלה לא נהגו בו
אחוה ומכרוהו ,ולסוף מתחרטין ואומרים אימתי נרד למצרים נחזיר את אחינו לאביו .וכשאמר
להם אביהם לירד למצרים ,נתנו כולם דעת אחת להחזירו.
 998עי' שם )סי' ב( :וירדו אחי יוסף עשרה ,א"ר בנימין ,ממשמע שנאמר אחי יוסף ,איני יודע
שהם עשרה ,אתמהא ,אלא תשעה חלקים לאחוה ואחד לשבר בר ,ואת בנימין אחי יוסף לא
שלח.
999
עי' שם )סי' ט( :א"ר אליעזר בן יעקב מיכן שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה.
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ìò áñåî .áòøä äéä éë) :1000íéøåáâ íìåëå íéàð íìåëù ,òøä ïéò íäá èåìùú àìù
.íéôà åì ååçúùéå (å) :(íùî úåøééù äáøä íéàá åéäå ïòðë õøàá áòøä äéä éë ,íéàáä
.íäéìà øëðúéå (æ) :1001àåä íéìâøå íéãé èåùô äàåçúùä ìë ïëå ,íäéðô ìò åì åçèúùð
:1003ï÷æ éîåúç íçéðäù éôì .'åâå óñåé øëéå (ç) :1002úåù÷ øáãì íéøáãá éøëðë íäì äùòð
ùøãîå .1004ï÷æ úîéúçá åäåàöî åéùëòå ï÷æ úîéúç àìá íìöàî àöéù .åäåøëä àì íäå
àì íäå ,íäéìò íçéøå åéçà íäù øéëä åãéá åøñîðùë ,åéçà úà óñåé øëéå ,äãâà
åîéé÷úðù òãéå ,íäéìò .íäì íìç øùà (è) :1005äåçà åá âåäðì íãéá ìôðùë ,åäåøéëä
døÈ ÷É îÀ úàÆ åîë ,ùáëéì äçåð àéä ïëéäî õøàä éåìâ .õøàä úåøò :åì ååçúùä éøäù
.éåìéâ ïåùì àø÷îáù äåøò ìë ïëå ,(æ æè ìà÷æçé) äéÈøÀ òÀ
Æ å íøÉ òÅ åîëå ,(çé ë àø÷éå) äøÁ
È òäÆ
åùøôì ÷ã÷ã àì ìáà ,úéáä òåòø (å áé 'á íéëìî) úÄéaÇ äÇ ÷ãÆ aÆ åîë ,àòøàã à÷ãá à"úå
åðìë (àé) :ìëåà øáùì åàá êéãáò éøäù ,ïë øîàú àì .éðãà àì (é) :àø÷îä ïåùì øçà
:1006íäéáà ïá àåä óàù ,íäîò åäåììëå ùã÷ä çåø íäá äöðöð .åðçð ãçà ùéà éðá
,(æ æë øáãîá) úøÉ áÀ cÉ ãçÈ ôÀ ìÈ öÀ úÉåðaÀ ïkÅ ,(èë é úåîù) zÈ øÀ aÇ cÄ ïkÅ åîë ,íééúîà .íéðë
íúñðëð éøäù .úåàøì íúàá õøàä úåøò éë (áé) :(å æè äéòùé) åécÈ aÇ ïëÅ àìÉ åÉ úøÈ áÀ òÀ
Æå
1007
.'åâå êéãáò øùò íéðù åøîàéå (âé) : ãçà øòùá íúñðëð àì äîì ,øéòä éøòù äøùòá
øùà øáãä .éúøáã øùà àåä (ãé) :1008åù÷áì øéòá åðøæôúð åððéàù ãçà åúåà ìéáùáå
åìéàå ,íäì øîà ,åùøãîå .åèåùô éôì åäæ ,ïåëðäå úîàä àåä íéìâøî íúàù éúøáã
åøîàé íàå ,íäì øîà .ïä ,åì åøîà .åäåãôú äáøä ïåîî íëéìò å÷ñôéå åúåà íúàöî
,íäì øîà .âøäéì åà âåøäì ,åðàá êëì ,åøîà .åùòú äî ïåîî íåùá åäåøéæçé àìù íëì
íëî íéðùù éìù òéáâá éðà ùçðî ,íúàá øéòä éðá âåøäì ,íëéìà éúøáã øùà àåä

 אמר יעקב לבניו אתם גבורים אתם נאים אל, ויאמר לבניו למה תתראו:( עי' שם )סי' ו1000
.תכנסו בשער אחד ואל תעמדו במקום אחד שלא תשלוט בכם עין הרע
 שנאמר הבוא. השתחואה זו פשוט ידים ורגלים, מכרע על ברכיו:( עי' ברכות )לד ע"ב1001
.נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה
 מלמד שנעשה, ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות:( עי' בראשית רבה )פרשה צא סי' ו1002
.להם כנכרי
 ויכר, בשעה שנפלו בידו, ר' לוי אמר. ר' לוי ורבנן,' ויכר יוסף את אחיו וגו:( עי' שם )סי' ז1003
 ויכר, הוא שהניחן בחתימת זקן, ורבנן אמרי. והם לא הכירוהו, בשעה שנפל בידן.יוסף את אחיו
. והם לא הכירוהו שלא הניחוהו בחתימת זקן,יוסף את אחיו
. עי' הערה הקודמת1004
. עי' הערה הקודמת1005
 אנן, אמרין ליה. נצנצה בהם רוח הקודש, ויאמר אליהם וגו' כלנו בני איש אחד: עי' שם1006
.ואת בנוהי דגבר חד אנן
 א"ל אם לשבר אכל באתם למה, ויאמר להם מרגלים אתם:( עי' בראשית רבתי )מקץ1007
 אם על עסק תבואה באתם והלא כבר עברו ג' ימים שבאתם,נכנסתם בי' פתחים אחר שנכנסתם
 אלא לא לשבור אכל באתם אלא, ועוד מה טיבכם בשוק של זונות,ועדיין לא קניתם תבואה
.לראות את ערות הארץ באתם
 למה הייתם הולכים, אמר להם תדעו שאתם מרגלים:( מדרש תנחומא )מקץ סי' יז1008
 ומשעה שמכרנוהו אבינו יושב, אמרו לו אח היה לנו ומכרנוהו לעבד,ומחזרים בכל המדינה
 אמר, לומר בכל מקום שאנו מוצאים אותו אנו פודים אותו, וירדנו והכסף בידינו,ומתאבל עליו
 אמר להם ואם, וכפלים בידינו לפדותו, אמרו לו לכך ירדנו,להם אדם שמוכר דבר יכל לחזור בו
 אמר להם, אמרו לו אפילו אנו נשרפים עליו אין אנו זזים עד שנפדה אותו,אינו מבקש למוכרו
.(הוא אשר דברתי אליכם לאמר מרגלים אתם )שם שם יד
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äéä ,ø÷ùì òáùð äéäùë äòøô äéçé íà .äòøô éç (åè) :1009íëù ìù ìåãâ êøë åáéøçä
.íëúà úîà íà .íëúà úîàä (æè) :äæä íå÷îä ïî .äæî åàöú íà :1010äòøô ééçá òáùð
íéìâøî éë äòøô éç åäåàéáú àì íàå ,äîéú ïåùìá åîë àåäù ,çúô ãå÷ð à"ä êëéôì
íúàå :åéùëò åá íéøåñà íúàù .íëøîùî úéáá (èé) :íéøåñàä úéá .øîùî (æé) :íúà
(ë) :íëéúá éùðà ïåáòøì íúéð÷ù äî .íëéúá ïåáòø øáù :íëéáà úéá ìà .åàéáä åëì
êéøáã àÈð ïîÆ àÅ
È é åîëå ,(áë ä øáãîá) ïîÅ àÈ ïîÅ àÈ åîë ,åîéé÷úéå åúîàúé .íëéøáã åðîàéå
,(ç 'éñ à"öô) ø"áá éúéàøå .àèùå÷á åîåâøúë .ìáà (àë) :(åë ç 'à íéëìî) êÈ øÀ áÈ cÀ
øáëù ,øáò ïåùìá àåäù éôì ú"éáá åîòè .åðéìà äàá :íøá ìáà ,àåä äàîåøã àðùéì
íã íâå åîã ,(ãé 'éñ à"ô ø"á) ïééåáø ïéîâå ïéúà .åîã íâå (áë) :àðì úúà åîåâøúå ,äàá
íéøáãî åéä åéðôáå ,íðåùì ïéáî .óñåé òîåù éë åòãé àì íäå (âë) :(ç 'éñ à"öô ø"á) ï÷æä
ïåùìå éøáò ïåùì òãåéä íäéðéá õéìîä äéä åîò íéøáãî åéäùë éë .íúåðéá õéìîä éë :ïë
øéëî óñåé ïéàù íéøåáñ åéä êëì ,íäì óñåé éøáãå óñåéì íäéøáã õéìî äéäå éøöî
÷çøúð .íäéìòî áñéå (ãë) :(ç 'éñ à"öô ø"á) åðá äùðî äæ .õéìîä :éøáò ïåùìá
åëéìùä àåä .ïåòîù úà :ïéèøçúî åéäù òîùù éôì .êáéå :äëåá åäåàøé àìù íäéìòî
,øçà øáã .1011àá äæìä úåîåìçä ìòá äðä éåìì øîàù àåä ,(æè 'éñ ã"ôô ø"á) øåáì
àì .íäéðéòì åúà øñàéå :1012åúåà âåøäì íäéðù åöòéúé àîù éåìî åãéøôäì óñåé ïéåëúð
àåä .ãçàä çúôéå (æë) :1013åä÷ùäå åìéëàäå åàéöåä åàöéù ïåéëå ,íäéðéòì àìà åøñà

 1009עי' הערה קודמת ,ועי' בראשית רבה )פצ"א סי' ח( :אמר להן ,איזה אבידה אני רואה
בגביע ,ששנים מכם החריבו כרך גדול של שכם ,אמרו לו ומי הן הקיש בגביע אמר להן שמעון
ולוי שמם ,מיד נזדעזעו ואמרו לו שנים עשר עבדיך אחים אנחנו ,אמר להן והיכן השנים ,אמרו
לו הקטן את אבינו היום והאחד איננו ,אמר להן את אחיכם הקטן הביאו אלי ויאמנו דבריכם,
לקח את שמעון ואסר אותו לעיניהם ואמר להן זה יהא חבוש עד שתביאו אחיכם ויאמנו
דבריכם.
 1010עי' בראשית רבה )פרשה צא סי' ז( :בזאת תבחנו חי פרעה ,בשעה שהיה מבקש לישבע
לשקר היה נשבע בחי פרעה .א"ר לוי משל לגדי שברח מן המרעה ונכנס אצל אשה אלמנה .מה
עשתה ,עמדה ושחטתו והפשיטתו ונתנתו בתוך המטה ,וכסה עליו סדין .אתון ,בעין ליה מן גבה.
אמרה כן תהא ההיא אתתא מנשכא מבשריה הדין ואכלה אם ידע ביה .כך חי פרעה אם תצאו
וגו'
 1011עי' בראשית רבה )מהדורת אלבק ,פרשה צז( :מה כת' למעלה מן העיניין שמעון ולוי
אחים ,וכולם אינן אחים ,אלא אחים הן בעצה ,נטלו הם עצה על שכם והרגום שנ' ויקחו שני בני
יעקב שמעון ולוי )בראשית לד כה( ,והם נטלו עצה על יוסף ובקשו להרגו שנ' ויאמרו איש אל
אחיו וגו' ועתה לכו ונהרגהו ומי הם ,אם תאמר ראובן ,הוי ראובן ביקש להצילו שנ' וישמע
ראובן ויצילהו ,ואם יהודה ,הרי כבר נאמ' ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו,
ואם תאמ' בני השפחות ,והרי כבר נאמ' והוא נער את בני בלהה ,אלא מי הם ויאמרו איש אל
אחיו זה שמעון ולוי ,דכ' בהו שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרותיהם ,וכיון שבאו במצרים אמ'
יוסף אם אני מניחן במקום אחד נוטלין עצה עלי ומחריבין את כרך מצרים ,לפיכך הפריש שמעון
מלוי שנ' ויקח מאתם את שמעון ,וכיון שהפרישו נעשה לוי יחידי שנ' ויפתח האחד את שקו ,וכי
אחד היה ,והלא כבר נאמ' ויהי הם מריקים שקיהם ,אלא האחד זה לוי שנעשה יחידי ותשש כחו
באותה שעה ,לכך נאמ' שמעון ולוי אחים.
 1012עי' בראשית רבה )פרשה צא סי' ו( :אחיכם הקטן אלי וגו' לקח את שמעון ואסר אותו
לעיניהם מפני שהוא דחפו לבור ופירש אותו מלוי שלא יטלו עליו עצה.
ועי' מדרש תנחומא )ויגש פרק ד( :וכו' שלא יטלו עליו עצה להרגו.
 1013עי' בראשית רבה )פרשה צא סי' ח( :ר' חגי בשם רבי יצחק אמר ,לעיניהם אסרו ,כיון
שיצאו להם היה מאכילו ומשקו מרחיצו וסכו.
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:÷ùä àåä .åúçúîà :äìéìá åðìù íå÷îá .ïåìîá :1014åâåæ ïá ïåòîùî ãéçé øàùðù ,éåì
åðàéáäì .åðì íéäìà äùò úàæ äî :äàåáúä íò åá óñëä íâ .éúçúîàá äðä íâå (çë)
ìëå .åááåñú .åøçñú õøàä úàå (ãì) :åðéìò ììåòúäì àìà áùåä àìù ,åæ äìéìò éãéì
øù÷ .åôñë øåøö (äì) :àéèî÷øô øçà íéááåñå íéøæçîù íù ìò äøåçñå íéøçåñ ïåùì
ìë .íúìëù :1015óñåéë åäåøëî åà åäåâøä àîù ïãùçù ãîìî .íúìëù éúà (åì) :åôñë
øîà ,ïáåàø ìù åéøáã ìá÷ àì .íëîò éðá ãøé àì (çì) :ìåëù éåø÷ íéãåáà åéðáù éî
:1016éðá àìå íä åéðá éëå ,åéðá úéîäì øîåà àåä ,äæ àåä äèåù øåëá
:1017úéáä ïî úô äìëúù ãò ï÷æì åðéúîä íäì øîà äãåäé .ìëàì åìë øùàë (á) âî ÷øô
ãë ìéòì) úÉåzLÀ ìÄ íélÄ îÇ bÀ äÇ elkÄ øLÆ àÂ kÇ .äòåè å÷éôñ ãë íâøúîäå) åàéöù ãë .åìë øùàë
ìåëàì åìë øùàë äæ ìáà .íúééúù øîâ àåä í÷åôñ éã åúùùë ,å÷éôñ ãë íâøåúî (áë
íúñù ,äàøúä ïåùì .ãéòä ãòä (â) :(åàéöù ãë ïðéîâøúîå ,àåä ìëåàä íú øùàë
íòÈ aÈ ãòÅ äÈ ãøÅ ,(æ àé äéîøé) íëé
Æ úÉ
Å åá à
Â aÇ éúÄ ãÉ òÄ äÇ ãòÅ äÈ ïëå .íéãò éðôá åá äøúî äàøúä
.íëúà íëéçà àìá éðåàøú àì .íëúà íëéçà éúìá éðô åàøú àì :(àë èé úåîù)
÷ã÷ã àìå åðôåà ìò øáãä [øåàéá] áùéé ,ïåëîò ïåëåçà ãë ïéäìà íâøú ñåì÷ðåàå
éöò (éðéðò) åìéôà ,åùøãîå .åðéúåçôùîì .åðúãìåîìå åðì (æ) :àø÷îä ïåùì øçà íâøúì
ìò .äìàä íéøáãä éô ìò :çàå áà åðì ùéù .åì ãâðå :(é 'éñ à"öô ø"á) åðì äìâ åðéúåñéøò
íàå íà ïåùìá ùîùî éë ,øîàé øùà .øîàé éë :ãéâäì åð÷÷æåä ìàù øùà åéúåìàù éô
éøäù ,éà àåäå 1018éë ùîùîù úåðåùì òáøàî ãçà ùåîù äæ éøä ,øùà ïåùìá ùîùî
éãé ìò ,÷"äåø åá äöðöð .äéçðå (ç) :(âì ãë ìéòì) éøÈ áÈ cÀ ézÄ øÀ aÇ cÄ íàÄ ãòÇ åîë ,íà åîë äæ éë
.áòøá .úåîð àìå :íäé
Æ áÄ àÂ á÷Â
É òéÇ çeø
Ç éçÄ zÇ
À å (æë äî ïìäì) øîàðù ,êçåø éçú åæ äëéìä
úà çéðúù áèåî ,êìð àì íà áòøá íéúî åðìë åðàå ,ùôúé àì ÷ôñ ùôúé ÷ôñ ïéîéðá
:éç íà éë úî êéìà åðàéáà àìù .êéðôì åéúâöäå (è) :1019éàãåä úà ùåôúúå ÷ôñä
íò íéáù åðééä øáë ,êãé ìò .åðäîäîúä àìåì (é) :1020àáä íìåòì .íéîéä ìë êì éúàèçå
ï÷úì ,àåä øúé ïåùì àåôà ïåùì ìë .àåôà (àé) :åììä íéîéä ìë úøòèöð àìå ïåòîù
äéà ù÷áìå øåæçì éðà êéøö íëîò åðçìùàù úåùòì ÷÷ãæà ïë íà ,éøáò ïåùìá äìîä
çáùîãî íâøåúî .õøàä úøîæî :åùò úàæ éðà øîåàå ,íëàéùäì äöòå äð÷ú äô

 וכיון שהפריש אותם נעשה לוי יחידי שנאמר ויפתח:( עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קנח1014
 וכי אחד היה אלא זה לוי הנשאר יחידי מזוגו באותה שעה תשש כחו של לוי לכך.האחד את שקו
.נאמר שמעון ולוי אחים
. מלמד שחשדן אביהם:( עי' בראשית רבה )פצ"א סי' ט1015

 בניך לא בני, בכור שוטה, א"ל, את שני בני תמית:(עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קמט

1016

.הם
, הניחו לו לזקן הזה עד שתכלה הפת, אמר להן יהודה:( עי' מדרש תנחומא )מקץ סי' ח1017
.'שנאמר ויהי כאשר כלו לאכול וגו
. מתענית ט ע"א, עי' לעיל יח טו1018
 מוטב תהא נפש אחת, ויאמר יהודה אל ישראל אביו:( עי' בראשית רבה )פרשה צא סי' י1019
.בספק ולא כולם בודאי
. ]אנכי אערבנו[ וגו' וחטאתי לך כל הימים זה העולם הבא שכולו יום: עי' שם1020
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:(àé 'éñ à"öô ø"á) .äåòù .úàëð :1021íìåòì àá àåäùë åéìò íéøîæî ìëäù ,àòøàá
éì äîåãå ,ñ"àéöèùåô éúéàø øéëî éáø ìù á"à ùåøéôáå .íä äî éúòãé àì .íéðèá
àîù ,ìëåà øåáùì .íëãéá åç÷ :ïåùàøë íéðù éô .äðùî óñëå (áé) :ïé÷ñøôà íäù
ìàå (ãé) :ââåù åçëù úéáä ìò äðåîîä àîù .àåä äâùî éìåà :(íù ø"á) øòùä ø÷åä
éãù .éãù ìàå :1022íëéìò ììôúî éðéøä ,äìôú àìà íåìë íéøñç íëðéà äúòî .éãù
øîàù éî ,åùøãîå .åèåùô åäæ ,íéîçø íëì ïúé ïúéì åãéá úìåëéä éãëå åéîçø úðéúðá
úøö ,ìçø úøö ,åùò úøö ,ïáì úøö ,éøåòðî éúè÷ù àìù éúåøöì éã øîàé éã íìåòì
åðøèôé .åîåâøúë ïåëì øèôéå .íëì çìùå :1023ïéîéðá úøö ,ïåòîù úøö ,óñåé úøö ,äðéã
éøäù ,çìùéå ïåùì íåâøúá ìôåð åðéàå ,(åë àë úåîù) epçÆ lÀ LÇ éÀ éLÄ ôÀ çÈ ìÇ ïåùì ,åéøåñàî
úåáøì ,åá ä÷øæð ùãå÷ä çåø .øçà :ïåòîù äæ .íëéçà úà :åìöà íéëìåä íä íùì
.éúìëù :1025ïåòîùîå óñåéî .éúìëù øùàë :÷ôñî ìåëù äéäà íëáåù ãò .éðàå :1024óñåé
úçé÷ìå óñëä úçé÷ì ïéàù éôì ,ïéîéðá úé åøáãå ïðéîâøúî .ïéîéðá úàå (åè) :ïéîéðáî
íéøáã úâäðäá ç÷ðä øáãå ,áéñðå ïðéîâøúî ãéá ç÷ðä øáãá .éîøà ïåùìá äåù íãàä
,éååö ïåùì çåáè ïéàå ,ïëäìå çáè çåáèìå åîë .ïëäå çáè çáèå (æè) :øáãå ïðéîâøúî
ïåùìá äðåùàø äãåòñ ïåùì àåäù ,àúåøéùá íâøåúî äæ .íéøäöá :çáèå øîåì åì äéäù
òöá ,(á"ò àé úéðòú 'éò) äéúåøéù àáìëì àãù ,àøîâá äáøä ùéå .ø"ðæéã æ"òìáå éîøà
åàøééå (çé) :àøäéè íéøäö ìù íåâøú ìë ìáà .(á"ò èì úåëøá) àúåøéù àìåëà
øàù êøã ïéàå .óñåé úéá åàáåä éë :åìéçãå åîåâøúå ,ï"éãåé éðùá àåä áåúë .íéùðàä
àìà äæ ïéàù åàøééå ,øéòáù úåà÷ãðåôá íà éë óñåé úéáá ïåìì øá øåáùì íéàáä
åðéìò úìâìâúî úåéäì .ììâúäì :äæä úéáä êåú ìà .íéàáåî åðçðà :øîùî ìà íôñàì
ïåùì àåä ,àðìò àô÷úñàìå íâøúù ñåì÷ðåàå .åðéìò úìôåð äúåéäìå óñëä úåìéìò
øçà åîâøú àìå .ïéìî éôå÷ñú (æé áë íéøáã) íéøÄ áÈ cÀ úìé
É ìÂ
Ä ò ïðéîâøúîãë ,ììåòúäì
ávÇ äÀ
Ë å ,(å áé úìä÷) áäÈ fÈäÇ úlË
Ç b ïåùì àåä ,àáøáøúàì íâøúù ììåâúäìå .àø÷îä ïåùì
àåä íéðåðçúå àéòá ïåùì .éðåãà éá (ë) :úåëìî ïåùì àåäù (ç á íåçð) äúÈ ìÂ
È òäÉ äúÈ lË
Àb
 קחו מזמרת הארץ בכליכם רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי דברים שהן:( עי' שם )סי' יא1021
.מזמרין בעולם
 ואת אחיכם וגו' אמר להם הרי הכסף והרי הדורון והרי אחיכם צריכין אתון: עי' שם1022
 ואל שדי יתן לכם, אמר להון אם צלותי אתון בעיין, אמרי ליה צלותך אנן בעיין.מלתא אוחרי
.'רחמים וגו
 ללמדך שהרבה יסורין באו, מה ראה יעקב לברכן באל שדי:( מדרש תנחומא )מקץ סי' יב1023
 וכן,( שנאמר ויתרוצצו הבנים בקרבה )בראשית כה כב, עד שהוא במעי אמו עשו מריב עמו,עליו
, ברח מפני עשו ללבן, רחמו כתיב,(הוא אומר על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו )עמוס א יא
 היאך שיצא רדף אחריו לבן להורגו,( הייתי ביום אכלני חורב וגו' )בראשית לא מ,ראה כמה צרות
]שנאמר[ וירדוף אחריו דרך )שלשת( ]שבעת[ ימים )שם לא כג( נמלט ממנו בא עשו בקש להורגו
, יצא מעשו באתה עליו צרת דינה,(הפסיד עליו כל אותו דורון עזים מאתים וגו' )שם לב טו
 ואח"כ צרת, עד שבאתה צרת יוסף, בקש לנוח קימעא, ואח"כ הצרות הללו,ואח"כ צרת רחל
 והכתוב צווח לא שלותי ולא שקטתי ולא,יצחק אביו שמת עשר שנים אחר מכירתו של יוסף
 לפיכך היה מתפלל, ואח"כ צרת בנימן, אח"כ באה עליו צרת שמעון,(נחתי ויבא רוגז )איוב ג כו
 לפי כשברא הקדוש ברוך הוא,ואל שדי ואומר מי שאמר לשמים ולארץ די יאמר ליסורי די
.לשמים ולארץ נמתחין והולכין עד שאמר להן הקדוש ברוך הוא די לפיכך כתיב ואל שדי
 ואת, זה שמעון, אחר, זה יוסף, עי' בראשית רבה )פרשה צב סי' ג( ושלח לכם את אחיכם1024
.בנימין כמשמעו
. שמעו ואני כאשר שכולתי ביוסף שכלתי בשמעון לא אשכל עוד: עי' שם1025
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ñðøôì åðééä íéìéâø ,åðì àéä äãéøé .åðãøé ãøé :(á"ò èñ àîåé) àééá àééá éîøà ïåùìá
éäìàå éàãë íëúåëæ ïéà íàå ,íëúåëæá .íëéäìà (âë) :1026êì íéëéøö åðà åéùëò íéøçà
éôì ,äàáä øçà äàáä .ùéàä àáéå (ãë) :1027ïåîèî íëì ïúð íëéáà úåëæá ,íëéáà
åëùîð íëì íåìù íäì øîàùîå ,úéáä çúô åéìà åøáãù ãò õåç åúåà íéôçåã åéäù
øåãæåøôî .äúéáä (åë) :íéàð íéìëá åäåøèò ,åðéîæä .åðéëéå (äë) :1028åéøçà åàáå
çèúùî äàåçúùä ,ã÷ã÷ úôéôë äãé÷ .íåìù úìàù ìò .åçúùéå åã÷éå (çë) :ïéì÷øèì
úàÆ íéäÄ ìÉ à
Á ïÇðçÈ øLÆ à
Â ,äðéðç åðòîù íéèáù øàùá .éðá êðçé íéäìà (èë) :1029õøàì
åøîëð éë (ì) :1030äðéðçá óñåé åëøá êëì ,ãìåð àì ïééãò ïéîéðáå ,(ä âì ìéòì) êÈ cÆ áÀ òÇ
øîà ,íéðá êì ùé .àåä ïëéä òãåé éðéàå éì äéä çà åì øîà ,íàî çà êì ùé åìàù .åéîçø
úåîù ìù ïáéè äî åì øîà .'åëå øëáå òìá åì øîà ,íîù äîå åì øîà .äøùò éì ùé åì
øëá ,úåîåàä ïéá òìáðù òìá .åäåàöî øùà úåøöäå éçà íù ìò íìåë åì øîà ,åììä
,øúåéá íéòð äéäù ïîòðå ,àéðñëàá øééâúðù àøâ ,ìà åàáùù ìáùà ,éîàì øåëá äéäù
éúéàø àìå éúôåç äàø àìù íéôçå ,ãîì éáà éôî íéôî ,äéä éùàøå äéä éçà ùàøå éçà
:åéîçø åøîëð ãéî .(á"ò åì) äèåñ 'ñîá àúéàãë ,úåîåàä ïéáì ãøéù ãøàå ,åúôåç éðà
íåùî éîøà ïåùìáå .íéúéæ ìù øîåëä ìò (à"ò ãò î"á) äðùî ïåùìáå ,åîîçúð .åøîëð
åèî÷ðå åîîçúð ,(é ä äëéà) eøîÈ ëÀ ðÄ øepúÇ kÀ eðøÉ
Å åò àø÷îáå .(à"ò çð íéçñô) àøùá øîëî
(àì) :õååëúðå èî÷ð åúåà ïéîîçîùë ,øåò ìë êøã ïë .áòø úåôòìæ éðôî ,íéèî÷ íéèî÷
àî íù) íépÄ âÄ îÈ é÷é
Å ôÄ àÂ ïëå ,(àë áé áåéà) ätÈ øÄ íé÷é
Ä ôÄ àÂ çéÄ
Ç æîe
À ïåùì àåäå ,õîàúð .÷ôàúéå
ïúð ñåì÷ðåàå ,íéøáòä úà ìåëàì íéøöîì àåä éåàðù øáã .àåä äáòåú éë (áì) :÷æåç (æ
øëùùé äãåäé éåì ïåòîù ïáåàø àøå÷å òéáâá äëî .åúøëáë øëáä (âì) :øáãì íòè
òéâäù ïåéë .íìåë ïëå ,íëéúåãìåú øãñ àåäù äæä øãñë åáñä ,úçà íà éðá ïåìåáæå
.úåãé ùîç :úåðî .úàùî (ãì) :1031éìöà áùé ,íà éì ïéà éðàå íà åì ïéà äæ øîà ,ïéîéðáì

 בארצנו היינו מפרנסים. ירידה היא לנו, ירד ירדנו:( עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קמט1026
. ועכשיו אנו צריכים לפרנסתך,אחרים
 בין בזכותכם בין בזכות, ויאמר שלום לכם אל תיראו:( עי' בראשית רבה )פרשה צב סי' ד1027
.' אלהיכם נתן לכם מטמון וגו,אבותיכם
 מכאן אתה למד מחוץ לבית דברו אלו.' ויבא האיש את האנשים כו:( בראשית רבתי )מקץ1028
. כשסיימו דבריהם והניח דעתם הכניסם לבית פעם שניה,הדברים
 כריעה. שנאמר ותקד בת שבע אפים ארץ, קידה על אפים, תנו רבנן:( עי' ברכות )לד ע"ב1029
 שנאמר הבוא נבוא אני, השתחואה זו פשוט ידים ורגלים. שנאמר מכרע על ברכיו,על ברכים
.ואמך ואחיך להשתחות לך
 לפי ששמענו חנינה באחד עשר, א"ר בנימין בר לוי:( עי' בראשית רבה )פרשה עח סי' י1030
. להלן )בראשית מג( ויאמר אלהים יחנך בני, והיכן שמענו. ולא שמענו בשבט בנימין,שבטים
 הייתי סבור שיהודה הוא הבכור שהוא מדבר תחלה אני:( עי' מדרש תנחומא )ויגש סי' ד1031
 שוב נטל את הגביע.רואה שראובן הוא הבכור ויהודה הוא פטיט הסב ראובן בראש המסובין
. וכן ללוי וכן ליהודה וכן כלם דרך לידתם. שאתה שני לו, אמר שמעון עלה והסב אצלו,והקיש בו
 אבל אביכם, אמר להם אני רואה בגביע שכלכם אתם בני אב אחד,שוב נטל את הגביע והקיש בו
 עד שהסבו כולם כסדרן. עלו הסיבו, התחיל קורא לדן ולנפתלי ואמר להן.נשים הרבה היה לו
 ואף אני. ואין לו אם, אמר רואה אני לזה שהיה לו אח ופירש ממנו.דרך לידתן נשתייר בנימין
 הה"ד וישבו לפניו הבכור. ישב אצלו. יבא וישב אצלי.היה לי אח ופירש ממני ואין לי אם
.כבכורתו והצעיר כצעירתו
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àì åäåøëîù íåéîå .åîò åøëùéå :1032íéøôàå äùðîå úðñàå óñåé úàùîå ,åéçà íò å÷ìç
:1033åúù íåéä åúåàå ïéé äúù àåä àìå ïéé åúù
ïåùì ,åðì àåä ïéìåç .êéãáòì äìéìç (æ) :ù"ðéøãî åì ïéøå÷å êåøà ñåë .òéáâ (á) ãî ÷øô
äáøäå ,úàæ úåùòî åðéìò éäé àåä êåøá ùåã÷ä úàî ñç ,êéãáòì ñç íåâøúå .1034éàðâ
ïìåëå .äøåúá íéøåîàä øîåçå ì÷ äøùòî ãçà äæ .'åâå óñë ïä (ç) :íåìùå ñç àøîâá ùé
.úîà ïéãä ïî åæ óà .íëéøáãë äúò íâ (é) :1035(æ 'éñ á"öô) äáø úéùàøáá ïééåðî
íìåë íäî ãçà ãéá äáéðâ úàöîðù äøùò .øáãá íéáééç íëìåëù ,àåä ïë íëéøáãë
(áé) :1036ãáò éì äéäé åúà àöîé øùà ,ïéãä úøåùî íéðôì íëì äùòà éðà ìáà .íéùôúð
òåøæ éìòá .åøîç ìò ùéà ñîòéå (âé) :1037àåä ïëéä òãåé äéäù åùéâøé àìù .ìçä ìåãâá
øîåà àåäå äúéä ïéìåôøèî .äøéòä åáùéå :1038ïåòèì äæ úà äæ òééñì åëøöåä àìå åéä
äøùò ìù úéðåðéá øéòë àìà íäéðéòá äáåùç äúéä àìù àìà ,àåäù ìë øéòä ,äøéòä
ùçð éë íúòãé àìä (åè) :íäì ïéúîî äéäù .íù åðãåò (ãé) :1039äîçìîä ïéðòì íãà éðá
éë äðéáå àøáñîå úòãî úòãìå ùçðì òãåé éðåîë áåùç ùéà éë íúòãé àìä .'åâå ùçðé
íå÷îä úàî ìáà åðçøñ àìù åðà íéòãåé .àöî íéäìàä (æè) :1040òéáâä íúáðâ íúà

 1032עי' שם :וישא משאת הביא מנות בסעודה נתן לכל אחד ואחד מהן מנה שלו .נתן לבנימן
מנה שלו ,נטל יוסף מנה שלו ,ונתנה לבנימן .נטלה אסנת מנה שלה ,נתנה לבנימן .נטלו אפרים
ומנשה מנותיהם ונתנום לבנימין .נמצאו ביד בנימין חמש מנות .לכך כתיב ותרב משאת בנימין.
 1033עי' שבת )קלט ע"א( :ואמר רבי מלאי משום רבי יצחק מגדלאה מיום שפירש יוסף מאחיו
לא טעם טעם יין דכתיב ולקדקד נזיר אחיו .רבי יוסי ברבי חנינא אמר ,אף הן לא טעמו טעם יין,
דכתיב וישתו וישכרו עמו .מכלל דעד האידנא לא )הוה שיכרות( .ואידך ,שיכרות הוא דלא הוה,
שתיה מיהא הוה.
 1034עי' מדרש תנחומא )כי תשא סי' יז( :חלילה לך חלילה לך חול הוא לך .ויש אומרים נכריה
הוא לך ,כענין אשה זונה וחללה .רב הונא אמר חילול השם יש בדבר זה להמית צדיק עם רשע
שאומרין הבריות כן עשה לדור אנוש לדור המבול וכו'.
 1035ז"ל :הן כסף וגו' תני רבי ישמעאל זה אחד מעשרה קלים וחמורין שכתובים בתורה הן
כסף וגו' השיבנו אליך ק"ו ואיך נגנב )שמות ו( הן בני ישראל לא שמעו אלי וק"ו ואיך ישמעני
פרעה )במדבר יב( ויאמר ה' אל משה ואביה ירוק ירק בפניה ק"ו לשכינה י"ד יום )דברים לא( הן
בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם ק"ו ואף כי אחרי מותי )ירמיה יב( כי את רגלים רצתה
וילאוך ק"ו ואיך תתחרה את הסוסים )שם( ובארץ שלום אתה בוטח וק"ו ואיך תעשה בגאון
הירדן )שמואל א כג( הנה אנחנו פה ביהודה יראים וק"ו ואף כי נלך קעילה )משלי יא( הן צדיק
בארץ ישולם ק"ו ואף כי רשע וחוטא )אסתר ט( ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה וגו'
וק"ו בשאר מדינות המלך מה עשו )יחזקאל טו( הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה ק"ו אף כי
אש אכלתהו ויחר.
 1036עי' בראשית רבה )פרשה צב סי' ח( :ויאמר ,גם עתה כדבריכם כן הוא ,עשרה בני אדם
שנמצא אחד מהן בגניבה ,אין כולם באסירה .אני איני עושה כן ,אלא אשר ימצא אתו יהיה לי
עבד.
 1037עי' שם :ויחפש בגדול החל ובקטן כלה ולמה עבד כן שלא יאמרו יודע היה היכן הוא
מונח.
1038
עי' שם :ויעמוס איש על חמורו וגו' חד מנהון הוה נסיב טעוניה בחדא ידא ויהיב ליה על
חמריה .ועי' מדרש תנחומא )מקץ סי' י( :ויעמס איש על חמורו לא הוצרך אחד מהן לסייע
לחברו.
1039
עי' שם :א"ר אבהו ,מטרפולין היתה ואת אמרת וישובו העירה ,אלא מלמד שלא היתה
חשובה בעיניהם אלא כעיר של עשרה בני אדם.
 1040עי' מדרש תנחומא )מקץ פרק י( :הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש וגו' .אמר להם ,אני
אומר לכם מפני מה גנבו הנער הזה ,לקסום בו ולידע היכן אחיו.
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ïåùì .÷ãèöð äîå :1041åáåç øèù úåáâì íå÷î áåç ìòá àöî .úàæ åðì àéáäì äúéäð
ïúåð ,ìòôúð åà ìòôúî ïåùìá øáãì äàá àéäå é"ãö äãåñé úìçúù äáéú ìë ïëå .÷ãö
úåéúåà òöîàá àìà äáéúä ãåñé ìù äðåùàø úåà éðôì úðúð äðéàå ,å"éú íå÷îá ú"éè
(ã è òùåäé) eøÈéèÇ öÄ
À éåÇ ,òáÇ öÈ úøæâî (áé ã ìàéðã) òaÇ èÇ öÄ
À é ,÷ãö úøæâî ÷ãèöð ïåâë ,ø÷éòä
äáéúå .êøãì äãé
È öÅ úøæâî (áé è òùåäé) eðãÇ
À ièÇ öÀ äÄ ,(æé âé éìùî) íéðeî
Ä à
Á øéöÀ
Ä å úøæâî
ïåâë ,ø÷éòä úåéúåà úà úãøôî å"éúä úìòôúî àéäùë ï"éù åà ê"îñ äúìçúù
,ìëÇ ñÈ úøæâî (ç æ ìàéðã) àÈiðÇ øÀ ÷Ç aÀ úéÅåäÂ ìkÇ zÇ NÀ îÄ .ìáÇ ñÈ úøæâî (ä áé úìä÷) áÈâçÈ äÆ ìaÅ zÇ ñÄ
À éåÀ
úøæâî (åè èð äéòùé) ììÉ
Å åzLÀ îÄ òøÈ îÅ øñÀ
È å ,øîù úøæâî (æè å äëéî) éøÄ îÀ òÈ úÉåwçË ønÅ zÇ LÄ
À éåÀ
äìeì
È ñÀ àìÉ êÀ øÆ cÆ úøæâî (æé è úåîù) énÄ òÇ aÀ ììÉ
Å åzñÀ îÄ ,(æé áé áåéà) ììÉ
È åL íéöÂ
Ä òåÉ é êé
À ìÉ
Ä åî
)õ÷î úùøô úìñç :(åè çé äéîøé
ùâéå úùøô
).êôà øçé ìàå :(å 'éñ â"öô ø"á) êéðæàá éøáã åñðëé .éðãà éðæàá øáã ,'åâå åéìà ùâéå (çé
åäæ ,êìîë éðéòá äúà áåùç .äòøôë êåîë éë :1042úåù÷ åéìà øáãù ãîì äúà ïàëî
äìéì ìò äøù éúð÷æ éãé ìò äòøô ä÷ìù åîë ,úòøöá åéìò úå÷ìì êôåñ ,åùøãîå .åèåùô
äúà óà ,äùåò åðéàå çéèáî íéé÷î åðéàå øæåâ äòøô äî ,øçà øáã .1043äáëòù úçà
íà ,äòøôë êåîë éë ,øçà øáã .1045åéìò êðéò íåùì úøîàù ïéò úîéù àéä åæ éëå .1044ïë
úàá äìéìòá äìçúî .åéãáò úà ìàù éðãà (èé) :1046êðåãà úàå êúåà âåøäà éðèéð÷ú
ìò óàå ,ù÷áî äúà åðúåçà åà íéù÷áî åðééä êúá ,äìà ìë ìåàùì êì äéä äîì ,åðéìò
 1041עי' בראשית רבה )פרשה פה סי' ב( :האלהים מצא את עון עבדיך ,א"ר יצחק ,מצא בעל
חוב מקום לגבות שטר חובו .א"ר לוי ,כזה שהוא ממצה את החבית ומעמיד אותה על שמריה.
רבנן אמרי ,בואו ונפרנס עצמנו ,לשעבר היה זקוק להשיאנו נשים ,ועכשיו הוא עסוק בשקו
ובתעניתו ,אינו בדין שיהא עסוק להשיאנו נשים ,אמרו לו ליהודה ,ולא את הוא הראש של כלנו,
עמוד אתה ופרנס את עצמך ,מיד וירד יהודה ירידה היא לו שנשא לגויה ,ירידה היא לו שקבר את
אשתו ובניו.
 1042עי' בראשית רבתי ויגש :ואל יחר אפך וגו' .אל תזוח דעתך עליך לאמר זה הדיוט מתוכח
עמי שאני מלך ותכעוס עלי ,שאני גדול כמותך ,כי כמוך כפרעה ,מה פרעה מלך ואתה שני לו ,כך
אבא מלך ואני שני לו.
ועי' מדרש תנחומא )ויגש סי' ה( :ויגש אליו יהודה ,שנגש בתוכחות .בי אדוני ,אל תעבור
עלינו מדת הדין ,ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ,ראוי היה לומר לפני אדוני ,אלא מלמד שהיה
מדבר אחת קשה ואחת רכה.
 1043עי' בראשית רבה )פרשה צג סי' ו( :אמר רבי סימון בנימוסות שלנו כתיב )שמות כב( ואם
אין לו ונמכר בגניבתו ,וזה יש לו לשלם ,ידבר נא עבדך ,יכנסו דברי באזנך ,זקינתו של זה על ידי
שמשכה פרעה לילה אחת לקה בנגעים הוא וכל ביתו ,דכתיב )בראשית יב( וינגע ה' את פרעה,
הזהר שלא ילקה אותו האיש בצרעת.
 1044עי' שם :כי כמוך כפרעה מה פרעה גוזר ואינו מקיים אף את גוזר ואינך מקיים מה פרעה
להוט אחר הזכרים אף אתה כן מה פרעה מלך ואתה שני לו בארץ מצרים כך אבא מלך בארץ
כנען ואני שני לו.
ועי' מדרש )תנחומא ויגש פרק ה( :כי כמוך כפרעה כשם שפרעה רבך אוהב נשים ומחמדן כך
אתה ראית לבנימן שהוא יפה תואר ואתה מחמדו להיות לך.
 1045עי' בראשית רבה שם )פרשה צג סי' ו( :זו היא השמת עין נהפך הדבר שאמרת לסמיות
עינים.
 1046עי' שם :כי כמוך כפרעה ,מה פרעה גוזר ואינו מקיים אף את גוזר ואינך מקיים ,מה פרעה
להוט אחר הזכרים אף אתה כן ,מה פרעה מלך ואתה שני לו בארץ מצרים ,כך אבא מלך בארץ
כנען ואני שני לו ,ואם שולף אני את חרבי ממך אני מתחיל ,ובפרעה רבך אני מסיים.
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àéöåî äéä äàøéä éðôî .úî åéçàå (ë) :1047øáã êîî åðãçë àì ,éðåãà ìà øîàðå ïë éô
.åîàì åãáì :1048éìöà åäåàéáä øîàé íéé÷ àåäù åì øîåà íà ,øîà .åéôî ø÷ù øáã
àîù åðà íéâàåã åéáà úà áåæòé íà .úîå åéáà úà áæòå (áë) :çà ãåò åì ïéà íàä åúåàî
:1049äðëñä úòùá âøè÷î ïèùäù .ïåñà åäø÷å (èë) :äúî êøãá åîà éøäù ,êøãá úåîé
íàå ,åéçà ìòå åîà ìò åá íçðúî éðà éìöà àåäùë åéùëò .'åâå éúáéù úà íúãøåäå
.úîå øòðä ïéà éë åúåàøë äéäå (àì) :1050ãçà íåéá åúî ïúùìùù éìò äîåã äæ úåîé
øàùî øúåé øâúì ñðëð éðà äîì ,øîàú íàå .øòðä úà áøò êãáò éë (áì) :åúøöî åéáà
(âì) :1051úåîìåò éðùá äãåðî úåéäì ÷æç øù÷á éúøù÷úð éðàå õåçáî íìåë íä ,éçà
:1052ùîùìå äîçìîìå äøåáâì ,åðîî äìåòî éðà øáã ìëì .'åâå êãáò àð áùé
íéøöî åéäéù ìåáñì ìåëé äéä àì .íéáöðä ìëì ÷ôàúäì óñåé ìëé àìå (à) äî ÷øô
ìù åúéá .äòøô úéá òîùéå (á) :1053íäì åòãåäá ïéùééáúî åéçàù ïéòîåùå åéìò íéáöð
æè úåîù) ìàÅ øÈ NÄ
À é úéáÅ åîë àìà ,ùîî úéá ïåùì äæ ïéàå .åúéá éðáå åéãáò øîåìë ,äòøô
1054
: äùåáä éðôî .åéðôî åìäáð (â) :æ"òìá äã"ðùéî ,(àë áé 'à íéëìî) äãeäÀ
È é úéaÅ ,(àì
)ïåùìá íäì àø÷ ,íéîìëð éçà åéùëò øîà ,øåçàì íéâåñð íúåà äàø .éìà àð åùâ (ã
äæ éë (å) :äéçîì íëì úåéäì .äéçîì (ä) :1056ìåäî àåäù íäì äàøäå 1055íéðåðçúå äëø
 1047עי' שם )סי' ח( :אדוני שאל את עבדיו וגו' ,אמר לו מתחלה באת עלינו ,בעלילה ,כמה
מדינות ירדו למצרים לשבר אוכל ולא שאלת אחד מהם .שמא בתך באנו ליקח או אתה סבור
לישא את אחותנו ,אף על פי כן לא כסינו ממך.
 1048עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קנא( :ונאמר אל אדוני וגו' אפשר אדם כיהודה מדבר דבר
שאינו ברור לו ואחיו מת .אלא כך אמר יהודה ,אם אני אומר לו שהוא חי ,הוא אומר לי הביאהו
אלי כדרך שאמר על בנימין לפיכך אמר ואחיו מת.
 1049עי' ירושלמי )שבת פרק ב הלכה ו( :אמר ר' אחאי בר יעקב כתיב וקרהו אסון בדרך .הא
בבית לא .אלא מיכן שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה.
 1050עי' ילקוט שמעוני )תורה רמז קנא( :ולקחתם גם את זה ,א"ל ,בתחילה כשהיה בנימין
אצלי היתה דעתי מיושבת עלי .ועכשיו דומה לי כאילו ג' לקחתם ביום אחד ולמה יעקב דומה
לנר שיש לו שלשה פיות כיון שכבתה אחרונה כבו כולן.
 1051עי' שם :א"ל יוסף יהודה למה אתה דברן ,והלא יש באחיך גדולים ממך .א"ל אף על פי כן
כולם חוץ לזיקא הן עומדין ואני מעי קומטים עלי כחבל .א"ל למה ,א"ל שאני ערב לו .א"ל אם
בכסף אם בזהב אני נותן לך .א"ל לא בכסף ולא בזהב ,אלא כך אמרתי לאבא ,אהיה בנידוי
בעולם הזה ובעולם הבא שנקרא ימים שנאמר אם לא אביאנו אליך וגו'.
 1052עי' מדרש תנחומא )ויגש סי' ו( :בי אדני .בנוהג שבעולם מי שלוקח עבד ומצא אותו גנב
מחזירו ,וזה שנמצא גנב אתה מבקש לקנותו לעבד ,חשוד אתה בדברים רעים ,אם לשמשך אתה
מבקשו ,אני יודע לשמש יותר ממנו ,אם למלחמה אתה מבקשו ,אני יודע להלחם יותר ממנו,
ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני )בראשית מד לג(.
 1053עי' שם )סי' ה( :ולא יכול יוסף להתאפק ,אמר רבי שמואל בר נחמן ,לסכנה גדולה ירד
יוסף ,שאם הרגוהו אחיו אין בריה בעולם מכירו .ולמה אמר הוציאו כל איש מעלי ,אלא כך אמר
יוסף בלבו ,מוטב שאהרג ולא אבייש את אחי בפני המצרים.
 1054עי' מדרש ילמדנו :ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו .כיון שראה יוסף שהסכימה
דעתם להחריב את מצרים ,אמר יוסף ,מוטב שאתודע להם ואל יחריבו את מצרים וכו' א"ר יוחנן
אוי לו לאדם מיום הדין ,אוי לו מיום התוכחה ,ומה יוסף כשאמר אני יוסף אחיכם ,פרחה
נשמתם ולא יכלו לענותו ונבהלו מפניו ,כשיבא הב"ה לדין על אחת כמה וכמה .ילמדנו .אני יוסף
אחיכם )שם ,ד'( ,כיון שראה יוסף שהיתה להם בושה גדולה ,אמר להם ,גשו נא אלי.
 1055מדרש תנחומא )ויגש סי' ה( :כיון שראה יוסף שהיתה להם בושה גדולה ,אמר להן גשו נא
אלי ויגשו.
 1056עי' בראשית רבה )פרשה צג סי' י( :גשו נא אלי ויגשו ,הראה להם את המילה.
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õøà .éáà ìà åìòå (è) :1057ïåøèôìå øáçì .áàì (ç) :áòøä éðùî åøáò .áòøä íéúðù
ïåùì .(à"ú) ïëñîúú àîìã .ùøåú ïô (àé) :(à"ò èñ ïéùåãé÷) úåöøàä ìëî äåáâ ìàøùé
éðàù íëéçà éðàùå ,éãåáëá .úåàø íëéðéò äðäå (áé) :(æ á 'à ìàåîù) øéLÂ
Ä òîe
Ç LéøÉ
Ä åî
1058
úà äåùä .ïéîéðá éçà éðéòå : ùã÷ä ïåùìá íëéìà øáãîä éô éë ,ãåòå .íëë ìåäî
ïéà êë ,éúøéëîá äéä àì éøäù éçà ïéîéðá ìò äàðù éì ïéàù íùëù øîåì ,ãçé íìåë
ïéãéúòù úåùã÷î éðù ìò .êáéå åéçà ïîéðá éøàåö ìò ìôéå (ãé) :1059íëéìò äàðù éáìá
äìéù ïëùî ìò .åéøàåö ìò äëá ïéîéðáå :1060áøçéì ïôåñå ïéîéðá ìù å÷ìçá úåéäì
÷ùðî ,ä÷éùðá óéñåä .÷ùðéå (åè) :1061áøçéì åôåñå óñåé ìù å÷ìçá úåéäì ãéúòù
åéçà åøáã :íäîò íìù åáìå äëåá åäåàøù øçàî .ïë éøçàå :æ"òìá ø"ùééáéã ,êìåäå
åäæå ,äòøô úéáá åîë .äòøô úéá òîùð ìå÷äå (æè) :åðîî íéùåá åéä äìçúîù .åúà
.ïùåâ õøà .íéøöî õøà áåè úà (çé) :äàåáú .íëøéòá úà åðòè (æé) :ùîî úéá ïåùì
ìë .õøàä áìç :1062íéâã äá ïéàù äìåöîë äúåùòì íôåñ ,àáéð äî òãåé åðéàå àáéð
,íäì øåîà êë .åùò úàæ :íäì øîåì éôî .äúéåö äúàå (èé) :àåä áèéî ïåùì áìç
áåèî :'åâå íéøåîç äøùò ïåáùçä åäîå .äæä ïåáùçë .úàæë çìù (âë) :àåä éúåùøáù
ùøãîå .åðîéä äçåð íéð÷æ úòãù ïùé ïéé åì çìùù (á"ò æè äìéâî) àøîâá åðéöî .íéøöî
åæâøú ìà (ãë) :ïúôéì .ïåæîå :åîåâøúë .íçìå øá :(á 'éñ ã"öô ø"á) ìåô ìù ïéñéøâ ,äãâà
äòéñô åòéñôú ìà ,øçà øáã .êøãä íëéìò æâøú àìù ,äëìä øáãá å÷ñòúú ìà .êøãá
äéä íéîìëð åéäù éôì øîåì ùé ,àø÷î ìù åèåùô éôìå .1063øéòì äîçá åñðëäå ,äñâ
äúà ,øëîð êãé ìò øîåìå äæ íò äæ çëåúäì ,åúøéëî øáã ìò êøãá åáéøé àîù âàåã
.åáì âôéå :ìùåî àåä øùàå .ìùåî àåä éëå (åë) :åúàðùì åðì úîøâå åéìò òøä ïåùì úøôñ

. וישימני לאב לפרעה לפטרון בסיליון לאדון לרבון מושל לשליט: עי' שם1057
, הנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי, אמר להם יוסף:( מדרש תנחומא )ויגש סי' ה1058
. ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית,בלשון הקודש אני מדבר
, אמר להם, אמר רבי אלעזר. והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין:( עי' מגילה )טז ע"ב1059
, כי פי המדבר אליכם, כך אין בלבי עליכם,כשם שאין בלבי על בנימין אחי שלא היה במכירתי
.כפי כן לבי
 וכי שני צוארים היו לו, ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך:( עי' מדרש )ב"ר פרשה צג סי' י1060
 יוסף ראה ברוח הקודש ששני בית המקדשות עתידין, אלא אמר רבי אלעזר בן פדת,לבנימין
.ליבנות בחלקו של בנימין ועתידין ליחרב
 ראה שמשכן שילה עתיד להעשות בחלקו של יוסף, ובנימין בכה על צואריו: עי' שם1061
.ועתיד ליחרב
 וינצלו את מצרים אמר רבי אמי מלמד שעשאוה כמצודה שאין בה דגן: עי' ברכות ט ע"ב1062
.וריש לקיש אמר עשאוה כמצולה שאין בה דגים
 אל תתעסקו, אמר להם יוסף לאחיו, אמר רבי אלעזר, אל תרגזו בדרך:( עי' תענית )י ע"ב1063
 שני תלמידי חכמים, והאמר רבי אלעאי בר ברכיה, איני.בדבר הלכה שמא תרגזו עליכם הדרך
 והנה, שנאמר ויהי המה הלכים הלוך ודבר,שמהלכים בדרך ואין ביניהן דברי תורה ראויין לישרף
 לא, הא ליכא דיבור ראויין לישרף, טעמא דאיכא דיבור.רכב אש וסוסי אש ויפרדו בין שניהם
 אל, אל תפסיעו פסיעה גסה והכניסו חמה לעיר, במתניתא תנא. הא למיגרס הא לעיוני,קשיא
 דאמר מר פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם.תפסיעו פסיעה גסה
 לעולם יצא אדם בכי טוב, דאמר רב יהודה אמר רב.והכניסו חמה לעיר כדרב יהודה אמר רב
. שנאמר הבקר אור והאנשים שלחו,ויכנס בכי טוב
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ïåùìá ïîòè ïéâéôî ïåùì .1064íéøáãä ìà äðåô åáì äéä àì ,ïéîàäìî êìäå åáì óìçð
(àé çî äéîøé) øîÈ
È ð àìÉ åÉ çéøÀ
Å å ,(èî â äëéà) úÉåâôË äÂ ïéàÅ îÅ åîëå ,(à"ò ãé äöéá) äðùî
÷ñåò äéä äîá íäì øñî ïîéñ .óñåé éøáã ìë úà (æë) :âô àì äéçéøå ïðéîâøúî
àìå ,óñåé çìù øùà úåìâòä úà àøéå øîàðù åäæ ,äôåøò äìâò úùøôá ,åðîî ùøéôùë
(çë) :1066åðîî äùøéôù äðéëù åéìò äúøù .á÷òé çåø éçúå :1065äòøô çìù øùà øîàð
:éç éðá óñåé ãåòå ìéàåä äåãçå äçîù ãåò éì áø .ãåò áø
äúìçúá ã"îì íå÷îá äáéú óåñá à"ä .òáù øàáì åîë .òáù äøàá (à) åî ÷øô
)êëéôì ,åð÷æ ãåáëáî øúåé åéáà ãåáëá íãà áééç .÷çöé åéáà éäìàì :(á"ò âé úåîáé
äãøî àøéú ìà (â) :1068äáç ïåùì .á÷òé á÷òé (á) :1067íäøáàá àìå ÷çöéá äìú
åçéèáä .êìòà éëðàå (ã) :1069õøàì äöåçì úàöì ÷÷æðù ìò øöî äéäù éôì .äîéøöî
ìëä ïúð íøà ïãôá ùëøù äî ìáà .ïòðë õøàá åùëø øùà (å) :1070õøàá øá÷ð úåéäì
øLÆ àÂ åäæå ,éì éàãë ïðéà õøàì äöåç éñëð ,øîà ,äìôëîä úøòîá å÷ìç ìéáùá åùòì
:1071åìà úà ìåè åì øîàå éøë ïéîë óñëå áäæ ìù ïéøåáö åì ãéîòä ,(ä ð ïìäì) éìÄ éúé
Ä øÄ kÈ
 1064עי' אבות דרבי נתן )פרק שלשים משנה ד( :ר' שמעון אומר כך עונש של בדאי שאפי'
דובר אמת אין שומעין לו שכן מצינו בבניו של יעקב שכיזבו לאביהן בתחלה האמין להם שנאמר
)בראשית לז( ויקחו את כתונת יוסף וישחטו שעיר עזים וכתיב )שם( ויכירה ויאמר כתונת בני
אבל באחרונה אע"פ שדברו אמת לפניו לא האמין להם שנאמר )שם מה( )]ויפג לבו כי לא האמין
להם[( ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי ולא האמין להם.
 1065עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קנב( א"ל יוסף ,אם יאמין לכם מוטב ,ואם לאו אתם
אומרים לו בשעה שפרשתי ממנו בפרשה של עגלה ערופה הייתי עוסק .הדא הוא דכתיב וירא
את העגלות אשר שלח יוסף.
 1066עי' אבות דרבי נתן )פרק שלשים( :רוח הקודש שנסתלקה מיעקב אבינו שרתה עליו
באותה שעה ,שנא' ותחי רוח יעקב אביהם .ועי' מדרש )תנחומא וישב פרק ב( :וירדו אחי יוסף
עשרה לשבור בר ממצרים ומצאו יוסף חי והתירו את החרם ושמע יעקב שהוא חי וכתיב בו
ותחי רוח יעקב אביהם וכי מתה היתה אלא שחיתה מן החרם ושרתה בו רוח הקודש שנסתלקה
הימנו.
 1067עי' בראשית רבה )פרשה צד סי' ה( :ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק אמר רבי יהושע בן
לוי חזרתי על כל בעלי אגדה שבדרום שיאמרו לי פסוק זה ולא אמרו לי ,עד שעמדתי עם יהודה
בן פדייה בן אחותו של בן הקפר ואמר לי הרב והתלמיד שהיו מהלכין בדרך בתחלה שואלים
בשלום התלמיד ואח"כ שואלים בשלום הרב .א"ר הונא כד אתא רבי יהושע בן לוי לטבריה,
שאליה לרבי יוחנן ולריש לקיש .רבי יוחנן אמר שחייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד זקינו.
 1068עי' במדבר רבה )פרשה יד סי' כ( :מלמד שעל כל קריאה וקריאה היה אומר הנני ,משה
משה ,אברהם אברהם ,יעקב יעקב ,שמואל שמואל ,לשון חבה ולשון זירוז.
 1069עי' פרקי דרבי אליעזר )פרק לח( :שמע יעקב על יוסף שהוא חי ,והיה מהרהר בלבו ואומר,
איך אעזוב ארץ אבותי וארץ מולדתי ואת ארץ ששכינתו של הקדוש ברוך הוא בקרבה ,ואלך אל
ארץ טמאה לתוך העבדים בני חם בארץ שאין יראת שמים ביניהם ,אמ' לו הב"ה יעקב אל תירא
מרדה מצרימה אנכי ארד עמך.
 1070עי' זוהר )ויחי רכו ע"א( :ויעקב אמר וקברתני בקבורתם ונשמתיה נפקא ברשותא אחרא
אמר ר' יהודה שאני יעקב דשכינתא הות אחידת ביה ואתדבקת ביה הדא הוא דכתיב )בראשית
מ"ו( אנכי ארד עמך מצרימה לדיירא עמך בגלותא ואנכי אעלך גם עלה לאזדווגא בי נשמתך
ולאתקברא גופך בקברי אבהתך.
תרגום :ויעקב אמר "וקברתני בקבורתם" ,ונשמתו יצאה ברשות אחרת .אמר רבי יהודה,
שונה יעקב ,שהשכינה היתה אחוזה בו ודבוקה בו .זהו שנאמר "אנכי ארד עמך מצרימה" ,לדור
עמך בגלות" ,ואנכי אעלך גם עלה" ,לזווג בי את נשמתך ולקבור את גופך בקברי אבותיך.
 1071עי' מדרש תנחומא )וישלח סי' יא( :אמר ר' הונא הכהן ב"ר אבין ,כשבקש יעקב לבא
לארץ ישראל מה כתיב ,וינהג את כל מקנהו )בראשית לא יח( ,וכשבקש לירד למצרים מה כתיב
ויקחו את מקניהם ואת כל רכושם אשר רכשו בארץ כנען )שם מו ו( ,ומה שהביא מארם נהרים
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)àøå÷ äòùä íù ìò .äîéøöî íéàáä (ç) :éåì úá ãáëåéå øùà úá çøñ .åéðá úåðáå (æ
äðéã ïá .úéðòðëä ïá (é) :åàá øùà áúë àì øùà ìò äåîúì ïéàå .íéàá áåúëä íäì
ãò ,úàöì äöåø äðéã äúéä àì íëù úà åâøäùë ,(àé 'éñ ô"ô ø"á) éðòðëì äìòáðù
äàìá äìú íéøëæä .åúá äðéã úàå äàì éðá äìà (åè) :1072äðàùéù ïåòîù äì òáùðù
úãìåé äìçú òéøæî ùéà ,øëæ úãìåé äìçú úòøæî äùà êãîìì ,á÷òéá äìú úåá÷ðäå
ïéá äãìåðù ãáëåé åæ àìà ,á"ì àìà àöåî äúà éà ïèøôáå .ùìùå íéùìù :1073äá÷ð
äúãéì ,íÄéøÈ öÀ îÄ aÀ éÄåìÅ ìÀ dúÈ àÉ äãÈ ìÈ
À é øLÆ à
Â (èð åë øáãîá) øîàðù ,øéòì ïúñéðëá úåîåçä
,úùà ïäá øîàð àì ïìåëáå .á÷òé úùà ìçø éðá (èé) :1074íéøöîá äúøåä ïéàå íéøöîá
àáì ïòðë õøàî åàöéù .á÷òéì äàáä ùôðä ìë (åë) :1075úéá ìù åø÷éò äúéäù àìà
,(ãé á øúñà) äàÈ áÈ àéäÄ áøÆ òÆ aÈ åîë ,äååä ïåùì àìà øáò ïåùì åæ äàáä ïéàå .íéøöîì
éôì ,ó"ìàá äèîì åîòè êëéôì ,(å èë ìéòì) ïàvÉ äÇ íòÄ äàÈ aÈ åÉ zaÄ ìçÅ øÈ äÅpäÀ
Ä å åîëå
äàÈ aÈ äÇ á÷Â
É òéÇ úéáÅ ìÀ LôÆ
Æ päÇ ìkÈ éðùäå .ùùå íéùù àìà åéä àì ïòðë õøàî àåáì åàöéùëù
åàáùîù éôì ,ú"éáá äìòîì åîòè êëéôì ,øáò ïåùì àåä (æë ÷åñô) íéòÄ áÀ LÄ äîÀ
È éøÇ öÀ îÄ
éøáãìå .úåîåçä ïéá ãáëåé íäì äôñåúðå åéðá éðùå óñåé íù åàöîù ,íéòáù åéä íù
,íéøöîì ïúãéøé éðôì åúîù øîåì åðà íéëéøö ,1076íéèáùä íò åãìåð úåîåàú øîåàä
áåúëäå åì åéä úåùôð ùù åùò ,(å 'éñ ã"ô) äáø àø÷éåá éúàöî .ïàë åðîð àì éøäù
åéä íéòáù á÷òé .äáøä úåäìàì ïéãáåò åéäù éôì ,íéáø ïåùì ,åÉ úéaÅ úÉåLôÇ
÷À ð ïúåà àøå
,åîåâøúë .åéðôì úøåäì (çë) :ãçà ìàì íéãáåò åéäù éôì ,ùôð ïúåà àøå÷ áåúëäå åì
,äãâà ùøãîå .íùì òéâéù íãå÷ .åéðôì :äá áùééúé êàéä úåøåäìå íå÷î åì úåðôì

היכן הם ,אלא מכאן אתה למד שמכרן ונתנן לעשו ,ותאמר שחסר דבר ,אלא מלא הקדוש ברוך
הוא חסרונו והחזיר לו מיד הכל ,שנאמר ויבא יעקב שלם.
 1072בראשית רבה )פרשה פ סי' יא( :ויקחו את דינה ,ר' יודן אמר ,גוררין בה ויוצאין .א"ר
הונא ,הנבעלת לערל קשה לפרוש .א"ר הונא ,אמרה ואני אנה הוליך את חרפתי ,עד שנשבע לה
שמעון שהוא נוטלה .הה"ד )בראשית מו( ושאול בן הכנענית ,בן דינה שנבעלה לכנעני ,ר' יהודה
ור' נחמיה ורבנן .ר' יהודה אמר ,שעשה כמעשה כנענים ,ר' נחמיה אמר שנבעלה מחוי שהוא
בכלל כנענים ,ורבנן אמרין נטלה שמעון וקברה בארץ כנען.
 1073עי' נדה )לא ע"א( :אמר רבי יצחק אמר רבי אמי אשה מזרעת תחילה יולדת זכר ,איש
מזריע תחילה יולדת נקבה .שנאמר אשה כי תזריע וילדה זכר .תנו רבנן בראשונה היו אומרים
אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבה ולא פירשו חכמים את הדבר ,עד
שבא רבי צדוק ופירשו ,אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ,ואת דינה בתו ,תלה הזכרים
בנקבות ונקבות בזכרים.
 1074עי' בראשית רבה )פרשה צד סי' ט( :כל הנפש הבאה וגו' ובני יוסף אשר יולד לו וגו' רבי
לוי בשם רבי שמואל בר נחמן ראית מימיך אדם נותן לחבירו ששים וששה כוסות וחוזר ונותן לו
אף שלשה והוא מונה אותם שבעים ,אלא זו יוכבד שהשלימה מנין של ישראל במצרים .רבי לוי
בשם רבי שמואל בר נחמן אמר יוכבד עבורה בארץ כנען ,ולידתה בארץ מצרים.
 1075עי' במדבר רבה )פרשה יד סי' ז( :קערת כסף אחת ,אל תקרי קערת אלא עקרת ,כנגד רחל
שהיתה עקרת הבית ,היא היתה עיקר ביתו של יעקב ,שנא' בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימין.
 1076עי' בראשית רבה )פרשה פד סי' לה( :ויקומו כל בניו וכל בנותיו וגו' ר' יהודה א'
לאחיותיהם נשאו השבטים ,הה"ד ויקומו כל בניו וכל בנתיו וגו' ,ר' נחמיה א' כנעניות היו.
עי' שם )פרשה פב פסקה ח( :וכו' כך דרש רבי יהושע רבכם וכו' כל שבט ושבט נולדה
תאומתו עמו כההיא דאמר אבא חלפוי בן קורייה תאומה יתירה נולדה עם בנימין.
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.åúáëøî óñåé øñàéå (èë) :1077äàøåä àöú íùîù ãåîìú úéá åì ï÷úì ,åéðôì úåøåäì
ìà äàøð óñåé .åéìà àøéå :1078åéáà ãåáëì æøãæäì äáëøîì íéñåñä úà øñà åîöò àåä
(âë ãì áåéà) ãÉåò íéNÈ
Ä é LéàÄ ìòÇ àìÉ ékÄ ïëå ,äéëá úåáøä ïåùì .ãåò åéøàåö ìò êáéå :åéáà
óéñåäå äáøä ïàë óà ,åéàèç ìò úåôñåð [úåìéìò] úåìéò åéìò íù åðéà ,àåä éåáø ïåùì
äéäù åðéúåáø åøîàå ,å÷ùð àìå óñåé éøàåö ìò ìôð àì á÷òé ìáà .ìéâøä ìò øúåé éëáá
÷éúù úåîì éúééä øåáñ ,åùøãîå .åîåâøúë åèåùô .íòôä äúåîà (ì) :òîù úà àøå
ùåã÷ä éðòáúéù øîåà éúééäå ,äðéëù éðîî ä÷ìúñðù àáä íìåòáå äæä íìåòá úåúéî
éçà åéìà äøîàå (àì) :1079úçà íòô àìà úåîà àì éç êãåòù åéùëò ,êúúéî àåä êåøá
äëéøö àéäå .ïùâ õøàá åáùú øåáòá (ãì) :'åâå ïàö éòåø íéùðàäå åì øîåà ãåòå .'åâå
íë÷éçøé úøçà äëàìîá ïéàé÷á íúà ïéàù åì åøîàúùëå ,äòøî õøà àéäù ,íëì
:1080úåäìà íäì íäù éôì .ïàö äòø ìë íéøöî úáòåú éë :íù íëáéùåéå åéìòî
äàøé íàù ,íéøåáâ íéàøð ïéàù ,äøåáâì íäáù íéúåçôä ïî .åéçà äö÷îå (á) æî ÷øô
,ïéîéðáå øëùùé éåì ïåòîù ïáåàø ,íä äìàå .åúîçìî éùðà íúåà äùòé íéøåáâ íúåà
úàÉæåÀ ,(âì íéøáã) ìôë íéøåáâä úåîù ìáà .íëøáùë íúåîù äùî ìôë àìù íúåà
ïãÈ ìe
À ,éìÄ zÈ ôÇ
À ð øîÇ àÈ éìÄ zÈ ôÇ
À ðìe
À ,ãÈb áéçÄ øÀ îÇ êeø
À aÈ øîÇ àÈ ãÈâìe
À ,äãeäÀ
È é ìÉå÷ 'ä òîÇ LÀ 'åâå äãeäé
È ìÄ
1081
ìáà . é"à úãâà àéäù (ã 'éñ ä"öô) ø"á ïåùì åäæ .øùàì ïëå ,ïåìåáæì ïëå ,ïcÈ øîÇ àÈ
,íéùìçä íä íúåîù äùî ìôëù íúåàù åðéöî (1082à"ò áö ÷"á) åðìù úéìáá àøîâá
 1077עי' שם )פרשה צה סי' ג( :ואת יהודה שלח לפניו ,ר' חנינא בריה דרבי אחא ורבי חנינא,
חד אמר להתקין לו בית דירה ,וחד אמר להתקין לו בית ועד ,שיהא מורה בו דברי תורה ,ושיהיו
השבטים לומדים בו.
 1078עי' שם )פרשה נה סי' ח( :האהבה מקלקלת את השורה שנאמר ויאסור יוסף מרכבתו
ויעל לקראת ישראל אביו .וכי לא היה ליוסף כמה עבדים ,אלא אהבה מקלקלת את השורה.
 1079עי' מדרש תנחומא )ויגש סי' ט( :שמא לא זכיתי בהן ואני מת בשני עולמות .לכך אמר כי
ארד אל בני אבל שאולה רצונך לידע לך ,כיון שראה אותו חי ,אמר ליה אמותה הפעם ,למה אמר
אמותה הפעם ,אמר ,כשבאו בני ואמרו לי יוסף מת הייתי אומר שאני מת שני פעמים .עכשיו
שראיתי אותך חי ,מבושר אני שאיני מת אלא עכשיו בלבד .לכך אמר אמותה הפעם.
 1080עי' זהר פנחס )רנ ע"ב( :ת"ח ,כתיב הן נזבח את תועבת מצרים .מאי תועבת מצרים ,וכי
על דשנאין ליה כתיב תועבת מצרים .אלא דחלא דמצראי ואלהא דילהון אקרי תועבת מצרים,
כמה דכתיב כתועבת הגוים ,דחלא דשאר עמין.
תרגום :בא וראה ,כתוב "הן נזבח את תועבת מצרים" ,מהי תועבת מצרים ,וכי על ששונאים
אותו כתוב "תועבת מצרים" ,אלא יראתם של המצרים והאלוה שלהם נקרא תועבת מצרים ,כמו
שכתוב "כתועבת הגוים" יראתם של שאר האומות.
 1081ז"ל :ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים .מפני מה אמר הכתוב ומקצה אחיו ,ללמדך שלא
היו גבורים .ומי היו הללו ,חמשה אנשים ,ראובן ,לוי ,בנימין ,שמעון ,יששכר .ומפני מה לקח
יוסף הצדיק הללו חמשה אנשים מאחיו שהיה יודע באחיו כל גבור וגבור שהיה בהם ,ועשה
הדבר בחכמה .אמר אם מעמיד אני גבורים לפני פרעה ,רואה אותן ועושה אותן אנשי מלחמתו.
כל מי שכפל שמו בברכתו של משה היה גבור ,וכל מי שלא כפל שמו לא היה גבור .יהודה שהיה
גבור ,כפל שמו שנאמר וזאת ליהודה שמע ה' קול יהודה )דברים לג( .לפיכך לא העמיד אותו לפני
פרעה .וכגון נפתלי שנאמר ולנפתלי אמר נפתלי )שם( .וכגון אשר ולאשר אמר ברוך מבנים אשר
)שם( .וכגון דן שנאמר ולדן אמר דן )שם( .וכגון זבולן ,שנאמר ולזבולן אמר שמח זבולן )שם(.
וכגון גד ולגד אמר ברוך מרחיב גד )שם( .לפיכך לא העמיד אלו לפני פרעה .והשאר שלא כפל
שמותם לא היו גבורים ,לפיכך העמידם לפני פרעה .לכך כתיב ומקצה אחיו לקח ,ולא זכר
שמותם כאן לפי שלא היו גבורים.
 1082ז"ל :אמר ליה רבא לרבה בר מרי ,כתיב ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים .מאן נינהו
חמשה ,א"ל הכי א"ר יוחנן ,אותן שהוכפלו בשמות .יהודה נמי איכפולי מיכפל ,אמר ליה
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ùé íòè àìà úåùìç íåùî ìôëåä àì åîù ìôëåäù äãåäéå ,äòøô éðôì àéáä ïúåàå
'îâá åîë äëøáä úàæåá äá åðéðù (ãðù úåà) éøôñã àúééøááå .÷"áá àúéàãë øáãá
êøáéå (æ) :éìù ïàö ìò .éì øùà ìò :ïàö úåòøì ïúåðîåàá ïéàé÷á .ìéç éùðà (å) :åðìù
(è) :æ"òìá ø"éãåìù ,íé÷øôì íéëìîä éðôì íéàøðä ìë êøãë ,íåìù úìéàù àéä .á÷òé
êøãë .á÷òé êøáéå (é) :äáåèá .åâéùä àìå :õøàá øâ éúééä éîé ìë ,éúåøâ éîé .éøåâî éðù
ñåìéð äìòéù ,åëøá äëøá äîå .úåùø íéìèåðå íúåà íéëøáî íéøù éðôìî íéøèôðä ìë
ìù åúëøáîå ,ä÷ùîå äìåò ñåìéð àìà íéîùâ éî äúåù íéøöî õøà ïéàù éôì ,åéìâøì
(àé) :1083õøàä úà ä÷ùîå åúàø÷ì äìåò àåäå ñåìéð ìà àá äòøô äéä êìéàå á÷òé
ìëá ïéà íçìå (âé) :íúéá éðá ìëì êéøöä éôì .óèä éôì (áé) :àéä ïùåâ õøàî .ññîòø
.åîåâøúë úåôééò ïåùì ,äàìúå åîë .äìúå :áòøä éðù úìçúì ïåùàøä ïéðòì øæåç .õøàä
úà åì ïéðúåð .íéøáù íä øùà øáùá (ãé) :(çé åë éìùî) íéwÄ
Ä æ äøÉ
Æ iäÇ dÇ ìÅ äÀ ìÇ úÀ îÄ kÀ åì äîåãå
äéòùé) dìÈ ìäÇ
Å ðîÀ ïéàÅ åì äîåãå .íâäðéå åîë .íìäðéå (æé) :íéìù åîåâøúë .ñôà (åè) :óñëä
íà éë :áòøä éðùì úéðù .úéðùä äðùá (çé) :(á âë íéìäú) éðÄ ìÅ äÇ
Â ðéÀ úÉåçËðîÀ éîÅ ìòÇ ,(çé àð
åîë .åðúéåâ íà éúìá :éðåãà ãé ìà ìëä àáå äð÷îäå óñëä íú øùà éë .'åâå óñëä íú
øLÆ àÂ íéðÄ LÈ LîÅ çÈ ãÉåòÀå óñåé øîàù éô ìò óàå .äîãàä òåøæì .òøæ ïúå (èé) :åðúéåâ àì íà
åìéçúäå åéìâøì äëøá äàá íéøöîì á÷òé àáù ïåéëî ,(å äî ìéòì) øéöÄ ÷À
È å LéøÄ çÈ ïéàÅ
1084
.äîîù àäú àì .íùú àì :( â"ä é"ô) äèåñã àúôñåúá åðéðù ïëå áòøä äìëå òåøæì
:åì äéåð÷ .äòøôì õøàä éäúå (ë) :ùåøç åðéàù (á"ò æé ïéáåøéò) øåá äãù ïåùì ,øåáú àì
ìù áéùåäå ,õøàá ÷ìç ãåò íäì ïéàù ïåøëæì ,øéòì øéòî óñåé .øéáòä íòä úàå (àë)
ïéåëúðù ,óñåé ìù åçáù êòéãåäì àìà úàæ áåúëì áåúëä êøöåä àìå .äúøáçá åæ øéò
äùò ïë .'åâå íéøöî ìåáâ äö÷î :1085íéìåâ íúåà ïéøå÷ åéäé àìù åéçà ìòî äôøç øéñäì
.íéøîåëä .íéðäëä (áë) :äìåáâ äö÷ ãòå äìåáâ äö÷î íéøöî úåëìîá øùà íéøòä ìëì
â úåîù) ïÈéãÀ îÄ ïäÅ kÉ åîë äìåãâ ïåùì íäù ïúåàî õåç ,àåä úåäìàì úøùî ïäë ïåùì ìë
íÇâåÀ åîë ,äðä åîë .àä (âë) :íåéì íçì êëå êë ÷ç .íéðäëì ÷ç :(äî àî ìéòì) ïàÉ ïäÅ kÉ ,(à
øùàìå :äðù ìëáù .äãùä òøæì (ãë) :(âî æè ìà÷æçé) ézÄ úÈ
Ç ð LàøÉ aÀ êÀ kÅ øÀ cÇ àäÅ éðÄ àÂ
.ïç àöîð (äë) :íéðè÷ íéðá .íëôè :íëéúáá øùà úåçôùäå íéãáòä ìåëàìå .íëéúáá
(åë) :äðù ìëá äæä ñîä åì úåìòäì .äòøôì íéãáò åðééäå :úøîàù åîë úàæ åðì úåùòì
:íéøöî õøàî àéäù ,ïùâ õøàá ïëéäå .íéøöî õøàá ìàøùé áùéå (æë) :øåáòé àìù .÷çì
ùâéå úùøô úìñç :äæåçà ïåùì .äá åæçàéå
 יחי ראובן ואל, מאי דכתיב, דאמר ר' שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן,למילתיה הוא דאיכפל
 כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו, וזאת ליהודה,ימות ויהי מתיו מספר
 מי גרם, רבונו של עולם, אמר לפניו, עד שבא משה ובקש רחמים,של יהודה מגולגלין בארון
 לא הוו קא מסקי למתיבתא. על איבריה לשפא. מיד שמע ה' קול יהודה, יהודה,לראובן שיודה
. ידיו רב לו, לא הוה ידע מאי קאמרי רבנן ולמשקל ומיטרח בהדי רבנן. ואל עמו תביאנו,דרקיעא
. ועזר מצריו תהיה,לא הוה סליק ליה שמעתתא אליבא דהלכתא
 א"ר ברכיה הכהן כשהלך יעקב אצל פרעה לא יצא:( עי' במדבר רבה )פרשה יב סי' ב1083
. יעלה נילוס לרגלו, אמר לו, מה בירכו. שנאמר ויברך יעקב את פרעה,מאצלו עד שבירכו
.' שנא' כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ וגו, עד שלא ירד יעקב למצרים היה רעב: ז"ל1084
 כיון שמת יעקב אבינו חזר הרעב, א"ר יוסי. הא לכם זרע וזרעתם את האדמה,משירד מהו אומר
. שנא' )שם נ( ועתה אל תיראו.ליושנו
 ואת העם העביר אותו לערים מאי נפקא מינה דלא ליקרו לאחיו:( עי' חולין )ס ע"ב1085
.גלוותא
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éçéå úùøô
)íäéðéò åîúñð åðéáà á÷òé øèôðù ïåéëù éôì ,äîåúñ åæ äùøô äîì .á÷òé éçéå (çë
õ÷ä úà úåìâì ù÷áù ,øçà øáã .íãáòùì åìéçúäù ãåáòùä úøöî ìàøùé ìù íáìå
àì úåîì äáéø÷ åá øîàðù éî ìë .úåîì ìàøùé éîé åáø÷éå (èë) :1086åðîî íúñðå åéðáì
íéðù ['ú] 'ô éç åéáà ,äáéø÷ øîàð ãåãá .æ"î÷ á÷òéå ô"÷ éç ÷çöé) .åéúåáà éîéì òéâä
.êãé àð íéù :1088úåùòì åãéá úìåëé äéäù éîì .óñåéì åðáì àø÷éå :(1087'ò éç àåäå
äôöî åðéàù ,úîà ìù ãñç àåä íéúîä íò ïéùåòù ãñç .úîàå ãñç :1089òáùäå
úçú ïéùçøîå) íéðë äøôò úåéäì äôåñ .íéøöîá éðøá÷ú àð ìà :1090ìåîâ íåìùúì
íéøöî éðåùòé àìùå .úåìéçî ìåâìâ øòöá àìà íééç õøàì äöåç éúî ïéàùå .(éôåâ
êãé àð íéù ,àø÷îä úìçúì äìòîì øáåçî åæ å"éå .éúáà íò éúáëùå (ì) :1091äøæ äãåáò
øîåì ïéàå .íéøöîî éðàùú äúàå ,éúåáà íò áëùì éôåñ éðàå ,éì òáùäå éëøé úçú
íéøöîî éðúàùðå åéøçà áéúë éøäù ,äøòîá éúåáà íò éðáéëùä éúåáà íò éúáëùå
àìå äòéåâä àéä åéúåáà íò äáéëù ïåùì íå÷î ìëá åðéöî ãåòå .íúøåá÷á éðúøá÷å
(àì) :(é á 'à íéëìî) ãÄåcÈ øéòÄ aÀ øáÅ wÈ iÄ åÇ êë øçàå åéúåáà íò ãåã áëùéå åîë ,äøåá÷ä

 1086עי' בראשית רבה )פרשה צו סי' א( :ויחי יעקב בארץ מצרים ,למה פרשה זו סתומה מכל
הפרשיות של תורה ,אלא כיון שנפטר אבינו יעקב ,התחילה שעבוד מצרים על ישראל .דבר אחר,
למה הוא סתומה מפני שבקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתם ממנו .ד"א למה היא סתומה,
מפני שסתם ממנו כל צרות שבעולם.
 1087עי' שם )סי' ד( :ויקרבו ימי ישראל למות .מהו ויקרבו ,אמר הקב"ה ,היום קובל עליך לומר
כי הוא יקום כאדם שאומר פלוני קרב על חבירו ,הוי ויקרבו .וכל מי שנאמר בו קריבה למות לא
הגיע לימי אבותיו .וכו' יעקב כתיב בו קריבה ,שלא הגיע לימי אבותיו .אברהם חיה קע"ה שנה,
יצחק ק"פ ,ויעקב קמ"ז לפיכך כתיב בו קריבה ,ויקרבו ימי ישראל.
 1088עי' שם )סי' ה( :ויקרא לבנו ליוסף .למה לא קרא לא לראובן ולא ליהודה ,וראובן הוא
הבכור ויהודה הוא המלך והניחן וקרא ליוסף .למה כן ,בשביל שהיה סיפק בידו לעשות .לפיכך,
ויקרא לבנו ליוסף.
1089

עי' מדרש פרקי הירידות )פרשה א( :באסיפתו של יעקב קרא ליוסף בנו
ואמ' בני השבע לי בברית מילה שאת מעלה אותי אל קברת אבותי אל מערת
המכפלה ,מ"נ שים נא ידך תחת ירכי )שם שם כ"ט( .שכך הראשונים נשבעין
בברית מילה קודם שניתנה התורה.

 1090עי' בראשית רבה )פרשה צו סי' ה( :חסד ואמת וכי יש חסד של שקר ,שהוא אמר חסד
ואמת למה כן ,משל הדיוט אומר מית בריה דרחמך ,טעון ,מת רחמך ,פרוק .אמר לו ,אם תעשה
לי חסד לאחר מיתתי הוא חסד של אמת.
 1091עי' שם :אל נא תקברני במצרים .למה ,שסופה של ארץ מצרים ללקות בכנים ויהיו
מרחשות בתוך גופי ,לפיכך אל נא תקברני במצרים .ד"א ,מפני מה בקש יעקב אבינו שלא יקבר
במצרים ,שלא יעשו אותו עבודת כוכבים ,שכשם שנפרעין מן העובד כך נפרעין מן הנעבד ,דכתיב
ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים )שמות יב( .וכן וכו' ר' חנינא אמר מי שמת בח"ל ונקבר שם,
שתי מיתות יש בידו ,שכך כתיב ואתה פשחור וכל יושבי ביתך תלכו בשבי ושם תמות ושמה
תקבר )ירמיה כ( .הוי יש בידו שתי מיתות .לפיכך יעקב אומר ליוסף אל נא תקברני במצרים .א"ר
סימון א"כ הפסידו הצדיקים שהם קבורים בחוצה לארץ ,אלא מה הקב"ה עושה ,עושה להן
מחילות בארץ ,ועושה אותן כמערות הללו ,והן מתגלגלין ובאים עד שהם מגיעין לארץ ישראל,
והקב"ה נותן בהם רוח של חיים והן עומדין .מנין ,שכן כתיב הנה אני פותח את קברותיכם
והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל )יחזקאל לז( ,ואח"כ ונתתי
רוחי בכם וחייתם .אמר ריש לקיש מקרא מלא הוא ,שכיון שהן מגיעין לא"י ,הקב"ה נותן בהם
נשמה .שנאמר נותן נשמה לעם עליה )ישעיה מב(.
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ãöì åîöò êôä .äèîä ùàø ìò :1092äéì ãéâñ äéðãéòá àìòú .ìàøùé åçúùéå
ùàø ìò ,øçà øáã .1094äìåç ìù åéúåùàøî äìòîì äðéëùäù åøîà ïàëî .1093äðéëùä
äáùðù ãåòå ,1095àåä êìî óñåé éøäù ,òùø äá äéä àìå äîìù åúèî äúéäù ìò äèîä
:1096å÷ãöá ãîåò àåä éøäå íéåâä ïéáì
íéøôà ,íéøîåà ùéå .1097øö÷ àø÷î äæ éøäå ,íéãéâîä ïî ãçà .óñåéì øîàéå (à) çî ÷øô
íéøöîì åéáà ìöà íéøôà êìä ïùåâ õøàá á÷òé äìçùëå ,ãåîìúá á÷òé éðôì ìéâø äéä
ãéâîä .ãâéå (á) :1099åúåî éðôì á÷òé íëøáéù éãë .åîò åéðá éðù úà ç÷éå :1098åì ãéâäì
àåäù éô ìò óà ,øîà .ìàøùé ÷æçúéå :ïåùì éøö÷ úåàø÷î äáøäå ,éî ùøéô àìå ,á÷òéì
ãåáë ÷ìç äùî ïëå .úåëìîì ãåáë ïé÷ìåçù ïàëî ,1100ãåáë åì ÷ìçà ,àåä êìî éðá
'à íéëìî) 'åâå åéÈðúÀ îÈ ñÅpLÀ
Ç éåÇ åäéìà ïëå ,(ç àé úåîù) éìÇ àÅ älÆ àÅ êé
È ãÆ áÂ
È ò ìëÈ eãøÈ
À éåÀ ,úåëìîì
óàå .íéîòå ìä÷ ãåò éðîî úàöì íéãéúòù éðøùá .íéîò ìä÷ì êéúúðå (ã) :1101 (åî çé
 1092עי' מגילה )טז ע"ב( :ויפלו לפניו ,אמר רבי בנימין בר יפת ,אמר רבי אלעזר ,היינו דאמרי
אינשי תעלא בעידניה סגיד ליה .תעלא מאי בצירותיה מאחווה ,אלא אי איתמר הכי איתמר,
וישתחו ישראל על ראש המטה ,אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר ,תעלא בעידניה סגיד
ליה.
 1093עי' בראשית רבה )פרשה צו סי' לא( :ויאמר השבעה לי וגו' ,ר' יודה ביר' סימון ר' חנין
בשם ר' שמואל בר רב יצחק ,כיון שראה אבינו יעקב מעשים שרימת לאה באחותה ,נתן דעתו
לגרשה .וכיון שפקדה הקדוש ברוך הוא בבנים ,אמ' ,לאמן שלאילו אני מגרש ,אתמהא ,ובסוף
הוא מודה על הדבר ,וישתחו ישראל על ראש המטה .מי היה ראש מטתו שליעקב אבינו ,לאה .ר'
יצחק אמ' ,שכינה ראה .הדה היא יודוך י"י כל מעשיך וחסי' יברכוך )תהלים קמה י(.
 1094עי' שבת )יב ע"ב( :אמר רב ענן אמר רב ,מנין ששכינה סועד את החולה ,שנאמר ה'
יסעדנו על ערש דוי תניא נמי הכי הנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא על גבי
כסא אלא מתעטף ויושב לפניו מפני ששכינה למעלה מראשותיו של חולה שנאמר ה' יסעדנו על
ערש דוי.
 1095עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז תתלג( :על ראש המטה .וכי על ראש המטה השתחוה ,אלא
שהודה ושבח שלא יצא ממנו פסולת .ויש אומרים וישתחו ישראל על ראש המטה ,שעשה ראובן
תשובה .דבר אחר שאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
 1096עי' ספרי האזינו )כט לז( :ויוסף היה במצרים .וכי אין אנו יודעים שיוסף היה במצרים,
אלא להודיעך צדקו של יוסף ,יוסף היה רועה את צאן אביו ,ואף על פי שנעשה מלך במצרים הרי
הוא בצדקו.
 1097עי' פסיקתא רבתי )פיסקא ג( :ויאמר ליוסף הנה אביך חולה )בראשית מ"ח א'( מי אמר לו
שאביו חולה יש אומרים ברוח הקדש ראה ויש אומרים בלהה אמרה לו שהייתה משמשת ]את[
יעקב כיון שחלה באה ואמרה ליוסף ויש אומרים בנימין הודיעו ויש אומרים קריוסי הושיב יוסף
בפלטרין כיון שהרגישו ביעקב שחולה ,באו והודיעו ליוסף .והרי כל שבחו של יוסף שהיה מפליג
על כבוד אביו ולא נכנס אצלו בכל שעה .שאילולי שבאו אחרים ואמרו לו אביו חולה ,לא היה
יודע ,אלא להודיעך צדקו שלא רצה להתייחד עם אביו ,שלא יאמר לו היאך עשו בך אחיך
)ומקללים את( ]ומקללם אמר[ יוסף אני יודע צדקו של אבא כל דבריו
 1098עי' מדרש תנחומא )ויחי סי' ו( :ויאמר ליוסף הנה אביך חולה ,ארז"ל ,אפרים אמר לו,
שהיה עוסק בתורה עמו.
 1099עי' תנחומא )ויחי פרק ה( :א"ר ישמעאל אתה מוצא שהצדיקים מברכין לבניהם בשעת
מיתתן שכן הוא אומר יצחק לעשו ואברכך לפני ה' לפני מותי לפיכך כשחלה יעקב נטל יוסף שני
בניו והכניסן אל אביו שיברכם.
 1100עי' שם )סי' ו( :ולמה ויתחזק ישראל וישב ,אמר ,אע"פ שהוא בני ,מלך ,הוא ואחלק לו
כבוד.
1101
עי' מדרש תנחומא )בא סי' ז( :ולא נצא מכאן עד שירדו כל עבדיך אלה אלי וגו' .מכאן
שחלק משה כבוד למלכות ,שלא אמר ליה אתה וכל עבדיך אף הקב"ה צוה למשה ולאהרן לחלוק
לו כבוד שנאמר וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה ויוסף חלק כבוד
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,ïéîéðáî ãáì íéðù éøä íéåâ ìä÷ ,ïéîéðá ìò éì øîà éåâ ,íéåâ ìä÷å éåâ éì øîàù éô ìò
ïúåð éðà äðúî äúåà äúòå ,÷ìçéì éèáùî ãçà ãéúòù éðãîì ,ïá éì ãìåð àì áåùå
úùøôùî åãìåðù øîåìë ,êéìà éàåá éðôì .êéìà éàåá ãò 'åâå êì íéãìåðä (ä) :1102êì
(å) :åãâðë ùéà õøàá ÷ìç ìåèéì ,íä éðá øàù ïåáùçá .íä éì :êìöà éúàáù ãò éðîî
åéäé äùðîå íéøôà éèáù êåúá àìà éðá ïéðîá åéäé àì ãåò ãéìåú íà .'åâå êúãìåîå
ïéðîì õøàä ä÷ìçðù éô ìò óàå .1103äìçðä ïéðòì íéèáùá íù íäì àäé àìå ,íéììëð
õåç äåùá ìèð ùéàå ùéà ìëå (ãð åë øáãîá) åÉ úìÈ çÇ
Â ð úàÆ eaøÀ zÇ áøÇ ìÈ áéúëãë ,íúåìâìâ
úåîù ïéðîì õøàä ìøåâ ìéèäì) åìà àìà íéèáù åàø÷ð àì íå÷î ìëî ,íéøåëáä ïî
éô ìò óàå .'åâå ïãôî éàáá éðàå (æ) :(äæìå äæì íéìâãå ,èáùå èáù ìëì àéùðå ,íéèáùä
êåîñ äúî éøäù ,êîàì éúéùò êë àìå ïòðë õøàá øá÷äì éðëéìåäì êéìò çéøèî éðàù
äùî 'ø éøáãë ,úáù íåçú úãîë äîà íéôìà íäå ,õøà úãî .õøà úøáë :íçì úéáì
äéä ãéøâä úò ,ïåøáçá äøá÷ìå äëéìåäìî íéîùâ éìò åáëòù øîàú àìå .ïùøãä
,íçì úéáì åìéôà äéúëìåä àìå .íù äøá÷àå :1104äøáëë úá÷åðîå äìåìç õøàäù
,íù äéúøá÷ øåáéãä éô ìòù êì òã ìáà ,éìò êáìá ùéù éúòãéå ,õøàì äñéðëäì
äøá÷ ìò ìçø úàöé ,íù êøã íéøáåò åéäå ïãàøæåáð íúåà äìâéùë äéðáì äøæòì àäúù
ùåã÷äå ,'åâå òîÈ LÀ ðÄ äîÈ øÈ aÀ ìÉå÷ (ãé àì äéîøé) øîàðù ,íéîçø íäéìò úù÷áîå äëåáå
.1105(æè ÷åñô íù) íìeá
È âÀ ìÄ íéðÄ áÈ eáLÀ
È å 'åâå 'ä íàË ðÀ júÅ ìeò
È ôÀ ìÄ øëÈ NÈ LÅé äáéùî àåä êåøá
íäì äéäù ,éðà øîåàå .(õøà à"ñ) íåé úùéøç øåòéù éãë ,àòøà áåøë íâøú ñåì÷ðåàå
÷î"á) éðúå áåøë ïðéøîàãë ,æ"òìá à"ãàéøå÷ ,úçà äùéøçî éãë åúåà ïéøå÷ åéäù áö
÷.óñåé éðá úà ìàøùé àøéå (ç) :(á"ò âî àîåé) àáøë éáî àìòú ÷éñîã äîë ,(à"ò æ
àåäéå ,íéøôàî úàöì áàçàå íòáøé ãéúòù éôì ,åðîî äðéëù ä÷ìúñðå íëøáì ù÷á

למלכות ,בלעדי אלהים יענה את שלום פרעה )בראשית מא( .יעקב חלק כבוד למלכות ,ויתחזק
ישראל וישב )שם מח( .אליהו חלק כבוד למלכות ויד ה' היתה אל אליהו וגו' )מלכים א יח(.
 1102עי' פסיקתא רבתי )פרשה ג( :לגוי ולקהל עמים ,ולמה לא אמר לו אלא לקהל עמים בלבד,
אלא אמר יעקב ,כשאמר לי הקב"ה הדבר הזה ,היה לי אחד עשר שבטים .וכיון שנולד בנימין,
אמרתי הרי מה שאמר לי קהל גוים ,והוא שאומר לו שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי
אליך מצרימה לי הם )שם מ"ח ה'( .אמר לו ,אינם שלך אלא שלי ,שאמר לי גוי וקהל גוים ,ולא
נתן לי אלא את בנימין .הרי אינן שלך אלא שלי .הרי אפרים ומנשה שבטים הם כראובן ושמעון.
ומה שאתה מוליד אחריהן ,שלך הם נקראים ,אבל אלו לשמי הם ,שנאמר ומולדתך אשר הולדת
אחריהם לך יהיו.
 1103עי' שם :אפרים ומנשה שבטים הם כראובן ושמעון ,ומה שאתה מוליד אחריהן שלך הם
נקראים ,אבל אילו לשמי הם .שנאמר ומולדתך אשר הולדת אחריהם ,לך יהיו.
 1104עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קלו( :ויסעו מבית אל ,ויהי עוד כברת הארץ ,בשעה שארץ
חלולה ככברה והבר מצוי .רבנן אמרי ,כבר הבר מצוי ועונת גשמים עברה ,ועדיין השרב לא בא.
 1105עי' פסיקתא רבתי )פרשה ג( :אמר לו יוסף ,גזור עכשיו ,ואני מעלה אותה וקוברתה .אמר
לו יעקב ,אין אתה יכול בני ,שלא קברתיה שם אלא על פי הדיבור .שאף אני בקשתי להעלותה
ולקוברה ולא הניחני הקדוש ברוך הוא ,שנאמר ואקברה שם )שם( .מהו שם ,על פי הדיבור.
ולמה ,שגלוי וצפוי לפניו שסוף בית המקדש עתיד ליחרב ,ובניו עתידים לצאת בגולה והם הולכין
אצל אבות ומבקשים מהם שיתפללו עליהם ואינם מועילין להם .וכיון שהם הולכין בדרך ,הם
באין ומחבקין קבורת רחל ,והיא עומדת ומבקשת רחמים מן הקב"ה ואומרת לפניו ,רבונו של
עולם ,שמע בקול בכייתי ורחם על בניי או תן לי האוניא שלי .מיד הקדוש ברוך הוא שומע בקול
תפילתה .מנין ,שכן כתב בכי תמרורים רחל מבכה על בניה )ירמיה ל"א ט"ו( ,וכתב ויש תקוה
לאחריתך ]נאום ה'[ ושבו בנים לגבולם )שם שם י"ז( .הרי פייסו.
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äàøä .äæá (è) :äëøáì ïééåàø ïðéàù åìà åàöé ïëéäî .äìà éî øîàéå :1106äùðîî åéðáå
çåø åéìò äçðå øáãä ìò íéîçø óñåé ù÷áå ,1107äáåúë øèùå ïéñåøéà øèù åì
ézÄ ìÀ bÇ øÀ úÄ éëÄ ðÉ àÀ
È å (â àé òùåä) áåúëä øîàù åäæ .íëøáàå éìà àð íç÷ øîàéå :1108ùãå÷ä
ìò ïç÷ìù ãò ,íéøôà ìéáùá á÷òéá éçåø éúìâøú .åéúÈ òÉÉ åøÀæ ìòÇ íçÈ ÷È íÄéøÇ ôÀ àÆ ìÀ
,éúììô .ãåò êéðô äàøàù äáùçî áåùçì éáì éðàìî àì .éúììô àì (àé) :1109åéúåòåøæ
øçàì .íúåà óñåé àöåéå (áé) :(â æè äéòùé) äìé
È ìÄ ôÀ eNÂò äöÈ òÅ éàé
Ä áÄ äÈ åîë ,äáùçî ïåùì
íäéìò åéãé êåîñì ,ìàîùì äæå ïéîéì äæ íáùéì éãë ,åéëøá íòî óñåé íàéöåä í÷ùðù
ìàîùî åðéîéá íéøôà úà (âé) :åéáà éðôìî åéøåçàì øæçùë .åéôàì åçúùéå :íëøáìå
:äëøáì ïîåéî øåëáä [àäéù ïåéëå] ,åøáç ìàîù ãâðë åðéîé åøáç úàø÷ì àáä .ìàøùé
)éë ,úòãîå ,êëì åéãé úà ìéëùä äîëçå ìëùäá ,ïåðéîëçà åîåâøúë .åéãé úà ìëù (ãé
.éúà ìàåâä êàìîä (æè) :1110åéìò åðéîé úù àì ïë éô ìò óàå ,øåëáä äùðî éë äéä òãåé
êÀ àÇ ìÀ îÇ éìÇ àÅ øîà
Æ ÉiÇå (âé ,àé àì ìéòì) øîàðù ïéðòë ,éúøöá éìà çìúùäì ìéâøä êàìî
.åâãéå :íéøôàå äùðî .íéøòðä úà êøáé :1111ìàÅ úéaÅ ìàÅ äÈ éëÄ ðÉ àÈ 'åâå á÷Â
É òéÇ íìÉ çÂ aÇ íéäÄ ìÉ à
Á äÈ
1113
1112
äîéøä .åéáà ãé êîúéå (æé) : íäá úèìåù òøä ïéò ïéàå
íéáøå íéøôù åììä íéâãë

 1106עי' מדרש תנחומא )ויחי סי' ו( :וירא ישראל את בני יוסף ,ויאמר מי אלה ,א"ר יהודה בר
שלום ,וכי לא היה מכירן ,והלא בכל יום ויום יושבין ועוסקין בתורה לפניו ,ועכשיו הוא אומר מי
אלה ,לאחר ששמשו אותו שבע עשרה שנה שעמד במצרים לא הכירן ,אלא שראה לירבעם בן
נבט ולאחאב בן עמרי שעומדין מאפרים עובדי עכו"ם ,ונסתלקה רוח הקודש ממנו.
 1107עי' מסכת כלה )פ"ג ,מט"ו( :וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה ,אטו עד השתא לא
ידע מאן נינהו ,אלא דשייליה אם לא איתילידו בכתובה ,וכיון דאחזייה כתובה ,אתייתבא דעתיה,
ונשקינהו בדיל יוסף.
 1108עי' מדרש ילמדנו )בראשית אות קפד( :וירא ישראל את בני יוסף וגו' ,מי אלה ,וכי לא היה
מכירם ,והרי כתיב אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי )שם ,ה'( ,אלא צפה יעקב וראה ירבעם
הרשע יוצא מזרעו של אפרים ,ובידו שני עגלי זהב וצועק ואומר ,אלה אלהיך ישראל ,לפיכך
אמר ,מי אלה .א"ל יוסף ,בני הם אשר נתן לי אלהים בזה ,בכתובה ובקדושין .א"ל יעקב אבינו,
יודע אני שבניך הם בקדושה ובטהרה ,אלא על אלה שראיתי אני מתבהל .באותה שעה השליך
יוסף עטרה שלו והתיר זיינו ונפל לפניו ,הה"ד ויוצא אותם יוסף מעם ברכיו וישתחו לאפיו ארצה
)שם ,י"ב( ,א"ל ,החטא שעתידין בני לעשות אתה רואה ,והשירה שעתידין לומר על הים אין אתה
רואה .כיון ששמע יעקב כן ,א"ל ,קחם נא אלי ואברכם .מיד ,ויקח יוסף את שניהם )שם ,י"ג(.
 1109עי' פסיקתא רבתי )פרשה ג( :ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועותי )הושע י"א ג'(
תרתי ריגלתי ברוח הקודש לברך אפרים .אימתי קחם על זרועותי ,כשאמר יעקב ליוסף קחם נא
אלי ואברכם .בזכותו של מי בחבלי אדם אמשכם )שם שם ד'( בזכותו של יוסף ולא ידעו כי
רפאתים )שם(.
 1110עי' שם :עשה יעקב ,שכל את ידיו )בראשית מ"ח י"ד( .מהו שכל ,אמר רבי ,שכל ]ודאי[.
אמר רבי יהודה ,שכל ידיו של יעקב בבכורתו של מנשה .ורבי נחמיה אמר ,שכל ,השכילו ידו של
יעקב לרוח הקודש .כמה שכתב משכיל לאיתן האזרחי )תהלים פ"ט א'(.
 1111עי' שמות רבה )פרשה לב סי' ט( :הנה אנכי שולח מלאך ,א"ל הקדוש ברוך הוא למשה,
הם מי ששמר את האבו' הוא ישמור את הבני' .וכן אתה מוצא באברה' ,כשבירך את יצחק בנו
א"ל) ,בראשית כד( ,ה' אלהי השמים וגו' הוא ישלח מלאכו לפניך .ויעקב אבינו מה אמר לבניו
)שם מח( המלאך הגואל אותי וגו' אמר להם הוא גאלני מיד עשו ,הוא הצילני מיד לבן ,הוא זנני
ופרנסני בשני רעבון.
 1112עי' אגדת בראשית )פרק ה( :וישרצו ששרצו יותר מן הדגים .וירבו ,שרבו מברכת נח ובניו.
ויעצמו ,שעצמו מן האבות .במאד מאד ,שהיתה אשה יולדת ששים רבוא כשם שהדגים יולדים
ששים רבוא ,כך אף הן ,וכך ברכן ]יעקב[ אביהם וידגו לרוב וגו' )בראשית מח טז( ,כשם שהדגים
נתברכו ,כך אף הן.
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íòì äéäé àåä íâ :1115øåëáä àåäù .éúòãé éðá éúòãé (èé) :1114åãéá äëîúå åðá ùàø ìòî
ïè÷ä åéçà íìåàå :1116åãé ìò ñð äùåò àåä êåøá ùåã÷äù ,åðîî úàöì ïåòãâ ãéúòù .'åâå
åòøæå :1117ìàøùéì äøåú ãîìéå õøàä úà ìéçðéù ,åðîî úàöì òùåäé ãéúòù .åðîî ìãâé
çøéå ïåòáâá äîç ãéîòéùë ,åîùå åòîù úàöá àìîúé íìåòä ìë .íéåâä àìî äéäé
ùéà øîàéå ,íúëøáá íëøáé åéðá úà êøáì àáä .ìàøùé êøáé êá (ë) :1118ïåìéà ÷îòá
åîéã÷äì äùðî éðôì åúëøáá .íéøôà úà íùéå :äùðîëå íéøôàë íéäìà êîéùé åðáì
,éúøåá÷á ÷ñòúäì çøåè äúàù éôì .êì éúúð éðàå (áë) :1119íéàéùðä úëåðçáå íéìâãá
úÉåîöÀ òÇ úàÀ
Æ å (áì ãë òùåäé) øîàðù ,íëù åæ åæéàå ,äá øá÷úù äìçð êì éúúð éðà íâå
àéä ,ùîî íëù .êéçà ìò ãçà íëù :íëÆ LÀ áÄ eøáÀ ÷È íÄéøÇ öÀ nÄ îÄ ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðáÀ eìÁòäÆ øLÆ àÂ óñÉ
Å åé
éùðà úà éåìå ïåòîù åâøäùë .éúù÷áå éáøçá :êéçà ìò äøéúé ãçà ÷ìç êì äéäú
,øçà øáã .1120ïãâðë äîçìî éìë á÷òé øâçå ,íäì âååãæäì íäéúåáéáñ ìë åñðëúð ,íëù

 1113עי' ברכות )כ ע"א( וידגו לרב בקרב הארץ ,מה דגים שבים מים מכסין עליהם ואין עין
הרע שולטת בהם ,אף זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם.
 1114עי' מדרש תנחומא )ויחי סי' ו( :ויתמוך יד אביו להסיר אותה.
 1115עי' בראשית רבתי )ויחי( :אין ישית אלא לשון סתירה ,כד"א ואשתיהו בתה )ישעיה ה' ו'(.
ראה שנסתרה הבכורה ממנשה ,ובקש להסירה מעל ראש אפרים .א"ל יעקב ,ידי אתה מבקש
להעבירה שלא בטובה ,המלאך שלישו של עולם יש לו ולא ידע לדחותה ,ואת סבור להעבירה
שלא בטובה .ידעתי בני ידעתי ,אמרת כי זה הבכור ,ידעתי בני מה אתה סבור ,מפני שהייתי
שואל אותך בכל שעה מה עשו לך אחיך ולא היית אומר לי ,סבור אתה שאיני יודע ,ידעתי בני
ידעתי.
1116
עי' שם :גם הוא יהיה לעם .ראה גדעון שיוצא ממנשה .וגם הוא יגדל ,שראה יהוא עומד
ממנשה .גם ,זה אבימלך בן גדעון .וגם ,אלו בנים ובני בנים שעמדו מיהוא והחזיקו במלוכה.
ואולם אחיו הקטן ,שראה יהושע עומד מאפרים ועוד משיח בן יוסף שעתיד לעמוד מאפרים.
במנשה כתיב גם ,שלבסוף נתגממו בניו ממעשים טובים .בגדעון הוא אומר ויעש אותו גדעון
לאפוד ]וגו'[ ויהי לגדעון ולביתו למוקש )שופטים ח' כ"ז( .וכן ביהוא נאמר ויהוא לא שמר ללכת
בתורת ה' )מ"ב י' ל"א( .אבל באפרים אמר ואולם ,שיהושע ומשיח אלמין במעשיהם הטובים
מתחלתן ועד סופן.
 1117עי' הערה הקודמת.
 1118עי' עבודה זרה )כה ע"א( :והיכא רמיזא וזרעו יהיה מלא הגוים ,אימתי יהיה מלא הגוים,
בשעה שעמדה לו חמה ליהושע.
 1119עי' בראשית רבה )פרשה צז סי' ה( :ויברכם ביום ההוא ,כשם שקדמו כאן ,כך קדמו בכל
מקום .קדמו בתולדות ,אלה תולדות בני אפרים ואחר כך אלה תולדות בני מנשה ,ביוחסין
)במדבר א( לבני אפרים תולדותם למשפחותם ואח"כ כתיב לבני מנשה ,קדמו בנחלה )יהושע טז(
זאת נחלת בני אפרים ואח"כ זאת נחלת בני מנשה .קדמו בדגלים )במדבר ב( דגל מחנה אפרים
ואח"כ ועליו מטה מנשה .קדמו בנשיאים )שם ז( ביום השביעי נשיא לבני אפרים ואח"כ )שם(
ביום השמיני נשיא לבני מנשה .קדמו בשופטים ,יהושע משל אפרים וגדעון משל מנשה .קדמו
במלכים ,ירבעם משל אפרים ויהוא משל מנשה .קדמו בברכה ,בך יברך ישראל לאמר ,ישימך
אלהים כאפרים וכמנשה ,קדמו בברכה וישם את אפרים לפני מנשה.
 1120עי' בראשית רבה )פרשה פ סי' י( :שמואל שאל ללוי בר סיסי ,א"ל ,מהו דין דכתיב ויבואו
על העיר בטח ,א"ל בטוחים היו על כחו של זקן ולא היה אבינו יעקב רוצה שיעשו בניו אותו
המעשה .וכיון שעשו בניו אותו מעשה ,אמר מה אני מניח את בני ליפול ביד אוה"ע ,מה עשה,
נטל חרבו וקשתו ועמד לו על פתחה של שכם .ואמר ,אם יבואו האוה"ע להזדווג להם לבני ,אני
נלחם כנגדן .הוא דהוא א"ל ליוסף )בראשית מח( ,ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך וגו' ,והיכן
מצינו שנטל אבינו יעקב חרבו וקשתו בשכם ,שנאמר )שם( אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי
ובקשתי.
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.åîåâøúë ,àåä ÷ìç ïåùì íëùå ,1121íé÷ìç éðù åéðá åìèéù ,äøåëáä àåä ãçà íëù
éðôì éàðåù úéùú (âé àë íéìäú) íëÆ LÆ åÉ îúé
Å LÄ zÀ ékÄ ,àø÷îá íéîåã åì ùé äáøäå
íëÆ LÀ åÉ ãáÀ òÈ ìÀ ,å÷ìç ùéà (è å òùåä) äîÈ ëÀ LÆ eçvÀ øÀ
Ç é êÀ øÆ cÆ ,(ç ñ íù) íëÆ LÀ ä÷È lÀ çÇ àÂ ,íé÷ìçì
1122
øáã . éøåîà äùòî äùòù ,åùò ãéî .éøîàä ãéî éúç÷ì øùà :(è â äéðôö) ãçÈ àÆ
.åúìôúå åúîëç àéä .éúù÷áå éáøçá :åéô éøîàá åéáà ãö äéäù ,øçà
øîåà ìéçúäå äðéëù åðîî ä÷ìúñðå õ÷ä úà úåìâì ù÷á .íëì äãéâàå (à) èî ÷øô
:1124åéîéî éø÷ äàø àìù ,åìù äðåùàø äôè àéä .éðåà úéùàøå (â) :1123íéøçà íéøáã
íù) íéðÉÄ åà ïéàÅ ìe
À ,(åë î äéòùé) íéðÉÄ åà áøÉ îÅ ,(è áé òùåä) éìÄ ïåÉ à éúà
Ä öÈ îÈ åîë éçåë .éðåà
1125
: íéôë úåàéùð ïåùì ,äðåäëá êéçà ìò øúé úåéäì úééä éåàø .úàù øúé :(èë íù
ìë ãéñôäì êì íøâ éîå ,1126(é á 'à ìåàîù) åÉ kìÀ îÇ ìÀ æòÉ ïzÄ
Æ éåÀ åîë ,úåëìîá .æò øúéå
íéøäîîä åììä íéîë ,êñòë úåàøäì úøäî øùà äìäáäå æçôä .íéîë æçô (ã) :1127äìà
åäîå .êì úåéåàø åéäù åììä úåøúéä ìë ìåèéì äáøú ìà .øúåú ìà :êëì ,íúöåøîì
àéäå ,éòåöé ìò äìòù íù åúåà .úììç æà êéáà éáëùî úéìò éë :úæçô øùà æçôä
,äìòîì åîòè êëéôì àåä øáã íù .æçô :1128éòåöé ìò äìåò úåéäì äëøã äéäù ,äðéëùä
:äèîì åîòèå ç"úô åéöçå õ"î÷ åéöç ãå÷ð äéä øáò ïåùì äéä åìéàå .ç"úô ãå÷ð åìåëå
íàÄ åì íéîåã äáøäå ,ïéðéãñå ïéãáì éãé ìò åúåà íéòéöîù íù ìò ,áëùî ïåùì .éòåöé
 1121עי' ב"ב )קכג ע"א( :והבכורה ליוסף ,נאמרה בכורה ליוסף ונאמרה בכורה לדורות ,מה
בכורה האמורה ליוסף פי שנים כאחד ,אף בכורה האמורה לדורות פי שנים כאחד .ואומר ,ואני
נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי .וכי בחרבו ובקשתו לקח,
והלא כבר נאמר ,כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני .אלא חרבי זו תפלה ,קשתי זו בקשה.
מאי ואומר ,וכי תימא האי לכדר' יוחנן בן ברוקא הוא דאתא ,ת"ש ,ובני ראובן בכור ישראל .וכי
תימא בכורה מבכורתו לא גמרינן ,ת"ש ,והבכורה ליוסף .וכי תימא ,יוסף גופיה ממאי דפי שנים
כאחד הוה ,תא שמע :ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך .א"ל רב פפא לאביי ,אימא דיקלא
בעלמא ,א"ל ,עליך אמר קרא אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי.
 1122עי' בראשית רבה )פרשה צז סי' ו( :אשר לקחתי מיד האמורי זה עשו .וכי עשו אמורי היה
אלא שעשה מעשה אמורי.
 1123עי' בראשית רבה )פרשה צט סי' ה( :ויקרא יעקב אל בניו .למה קרא להם ,לגלות להם את
הקץ .כתיב מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח )איוב יב( .ומי הם נאמנים וזקנים ,יצחק ויעקב
אהרן ומשה .במשה כתיב ,בכל ביתי נאמן הוא )במדבר יב( ,וכן אהרן תורת אמת היתה בפיהו
)מלאכי ב( .ומפני שאמרו שמעו נא המורים )במדבר כ( ,נידונו בשפתותיהם לכן לא תביאו את
הקהל הזה )שם( .הוי מסיר שפה לנאמנים .וטעם זקנים יקח ,זה יצחק ויעקב .יצחק היה מחבב
את עשו שהיה הקב"ה שונא אותו ,ואמר לו ועשה לי מטעמים )בראשית כז( ,ובקש לברכו
ולגלות לו את הקץ .מה עשה הקב"ה ,העביר טעמו הימנו ולא ידע ,אלא התחיל חרד .שנאמר
)שם( ויחרד יצחק וגו' .כיון שלא מצא מה לומר ,אמר גם ברוך יהיה )שם( .ואף יעקב בקש לגלות
לבניו את הקץ .שנאמר ,האספו ואגידה לכם את אשר יקרא וגו' .והעלים הקב"ה ממנו ,והתחיל
אומר ראובן בכורי אתה.
 1124עי' שם )סי' ו( :ראובן בכורי אתה ,אתה הוא בכורי ,אתה הוא דומה לי .אני עשיתי פ'
שנה אפילו טיפת קרי לא ראיתי ,כחי וראשית אוני אתה ,היית טיפה ראשונה שלי.
 1125עי' שם :יתר שאת ויתר עז ,שלשה כתרים היו בידך ,הכהונה והמלכות ובכורה .הכהונה,
דכתיב יתר שאת ,ואין שאת אלא כהונה ,דכתיב וישא אהרן את ידיו )ויקרא ט( .והמלכות ,דכתיב
ויתר עז ,ואין עז אלא מלכות ,דכתיב ויתן עוז למלכו )שמואל א ב( .הבכורה דכתיב ראובן בכורי
אתה .ואיבדת אותן ,מי גרם לך ,פחז כמים אל תותר.
 1126עי' הערה הקודמת.
 1127עי' הערה הקודמת.
 1128עי' שבת נה ע"ב :אחרים אומרים ,שתי מצעות בלבל ,אחת של שכינה ואחת של אביו.
והיינו דכתיב אז חללת יצועי עלה )אל תקרי יצועי אלא יצועיי(.
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éåìå ïåòîù (ä) :(â áì÷ íù) éòeöÀ
È é NøÆ òÆ ìòÇ äìÁ
Æ òàÆ íàÄ ,(æ âñ íéìäú) éòeöÀ
È é ìòÇ êé
È zÄ øÀ ëÀ
Çæ
ìéòì) eäÅâøÀ äÇ
Ç ðåÀ eëìÀ äzÈ òÀ
Ç å 'åâå åéçà ìà ùéà åøîàéå ,óñåé ìòå íëù ìò úçà äöòá .íéçà
éðá øîàú íà ,åúâéøäá åîéëñä àì éøä äãåäé åà ïáåàø øîàú íà ,íä éî .(ë-èé æì
úàÀ
Æ å ääÈ ìÀ áÄ éÅðaÀ úàÆ øòÇ
Ç ð àeäÀå (á æì ìéòì) øîàðù ,äîìù ïúàðù äúéä àì éøä úåçôùä
êçøë ìò ,íäî íéìåãâä íäéçà éðôá íéøáãî åéä àì ïåìåáæå øëùùé ,'åâå ätÈ ìÄ
À æ éÅðaÀ
1129
àåä ñîç äçéöø ìù åæ úåðîåà .ñîç éìë : íéçà íäéáà íàø÷ù ,íä éåìå ïåòîù
.íäéúøëî :1130åðîéä äúåà íúñîç íúàå àéä åìù úåðîåà ,åæ àéä åùò úëøáî ,íëãéá
íúøåâî õøàá íäéúøëî ,øçà øáã .(è àîåçðú) ø"éëî éðåé ïåùìá óééñä ,ïééæ éìë ïåùì
:ñåì÷ðåà ìù íåâøú åäæå ,(â æè ìà÷æçé) êÄ
À éúÉ
Ç åãìÀ îe
É êÄ
À éúÇ øÉ ëÉ îÀ åîë ,ñîç éìëá ïîöò åâäð
úà àéáäì ïåòîù ìù åèáù åöá÷úðùë ,éøîæ äùòî äæ .éùôð àáú ìà íãñá (å)
éî åøúé úá äøåñà øîàú íà ,úøúåî åà äøåñà åæ åì åøîàå äùî éðôì úéðéãîä
ïaÆ éøÄ îÄ
À æ (ãé äë øáãîá) øîàðù ,øáãá éîù øëæé ìà ,(à"ò áô ïéøãäðñ) êì äøéúä
àåäù çø÷ ìéä÷éùë .íìä÷á :1131á÷òé ïá áúë àìå ,éðÄ òÉ îÀ MÄ ìÇ áàÈ úéáÅ àéNÄ ðÀ àeìñÈ
íäîò ãçéúé ìà íù .éãáë ãçú ìà :1132ïøäà ìòå äùî ìò äãòä ìë úà éåì ìù åèáùî
éøáãá ìáà .á÷òé ïá øîàð àìå ,éÄåìÅ ïaÆ úäÈ ÷À ïaÆ øäÈ öÄ
À é ïaÆ çøÇ ÷É (à æè íù) øîàðù ,éîù
øäÈ öÄ
À é ïaÆ çøÇ ÷É ïaÆ (âë-áë å 'à íéîé éøáã) øîàð ,ïëåãä ìò çø÷ éðá åñçééúðùë ,íéîéä
êéøö äúà êçøë ìòå ,àåä øëæ ïåùì ãåáë .éãáë ãçú ìà :1133ìàÅ øÈ NÄ
À é ïaÆ éÄåìÅ ïaÆ úäÈ ÷À ïaÆ
ízÈ àÄ ãçÇ úÅ àìÉ åîë ,íäîò ãçéúú ìà éãåáë äúà ,øîåàå ãåáëä ìà øáãîë ùøôì
íìåë ïéáåùç ïðéàå ,íëù éùðàå øåîç åìà .ùéà åâøä íôàá éë :(ë ãé äéòùé) äøeá
È ÷À aÄ
1134
ïëå .ãçÈ àÆ LéàÄ kÀ ïÈéãÀ îÄ úàÆ úé
È kÄ äÀ
Ä å (æè å íéèôåù) ïåòãâá øîåà àåä ïëå , ãçà ùéàë àìà
ùéà àøå÷ äáøä íéùðà ,åèåùôå .åùøãî åäæ ,(à åè úåîù) íÈiáÇ äîÈ øÈ åÉ áëÀ øÀ
É å ñeñ íéøöîá
 אלא, וכולם אינם אחים, שמעון ולוי אחים:( מדרש ברכת יעקב לבניו )אוצר המדרשים1129
 הם נטלו עצה על שכם והרגום שנאמר ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי,אחים הם בעצה
 והם נטלו עצה על יוסף ובקשו להרגו שנאמר ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל,דינה איש חרבו
, הרי ראובן בקש להצילו, אם תאמר ראובן, ומי הם,החלומות הלזה בא ועתה לכו ונהרגהו
 אם תאמר יהודה הרי כבר נאמר ויאמר יהודה אל אחיו מה,שנאמר וישמע ראובן ויצילהו מידם
, אלא מי הם,' ואם תאמר בני השפחות והלא כבר נאמר והוא נער את בני בלהה וגו,'בצע וגו
. כלי חמס מכרותיהם, דכתיב בהו שמעון ולוי אחים, זה שמעון ולוי,ויאמרו איש אל אחיו
 אמר להן כלים שבידכם חמוסין גזולין הן, כלי חמס:( עי' מדרש תנחומא )ויחי פרק ט1130
 שנאמר מחמס אחיך, ואין חמס אלא עשו, כלים של חמס,( שנא' ועל חרבך תחיה )שם כז.מעשו
.יעקב תכסך בושה מכרותי
 כשיעמוד זמרי ויעשה אותו, בסודם אל תבא נפשי:( עי' בראשית רבה )פרשה צט סי' ו1131
.( שנאמר ושם איש ישראל המוכה וגו' )במדבר כה. אל יזכר שמי שם,מעשה בכזבי
, לא יתיחד שמי עליהם, כשיקהיל קרח את עדתו לחלוק, בקהלם אל תחד כבודי: עי' שם1132
.אלא ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ולא אמר בן יעקב
 שהן באים ליטול עצה בשטים בקהלם אל תחד כבודי בשעה:( עי' שם )פרשה צח סי' ה1133
 כשבניו עומדין, אבל לדוכן יזכר שמי,שהם נקהלין על משה בעדת קרח בקהלם אל תחד כבודי
 שנא' ואלה העומדים וגו' ובניהם הימן וגו' )דה"א ו'( ר"ה ורבי חנינא ורבי פנחס.על הדוכן
. בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל,תלתיהון אמרי
 כי באפם הרגו איש וכי איש אחד הרגו והרי כתיב )בראשית:( עי' שם )פרשה צט סי' ו1134
 וכן הוא אומר הן. אלא שלא היו כולם לפני הקדוש ברוך הוא אלא כאיש אחד,לד( ויהרגו כל זכר
 וכן הוא אומר והכית את מדין כאיש. לשון יוני הן אחד, ומהו הן,(גוים כמר מדלי וגו' )ישעיה מ
. כסוס אחד ורוכבו,( סוס ורוכבו רמה בים )שמות טו, כיוצא בו.(אחד )שופטים ו
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ìëÈ àÈ íãÈ àÈ óøÆ èÆ óøÈ èÀ ìÄ ãîÇ ìÄ
À iåÇ ïëå ,åéìò åñòëù ùéà ìë åâøä íôàá ,åîöòì ãçà ìë
)âì íéøáã) øîàðù ,øåù àø÷ðù óñåé úà øå÷òì åöø .øåù åø÷ò íðöøáå :(â èé ìà÷æçé
:1135(å àé òùåäé) øwÅ òÇ zÀ íäé
Æ ñeñ
Å úàÆ ïåùì ,æ"òìá ø"åùéøùà ,åø÷ò .åÉ ì øãÈ äÈ åÉ øÉåL øÉåëaÀ (æé
)íòìá øîàù åäæå ,íôà úà àìà ìì÷ àì äçëåú úòùá åìéôà .æò éë íôà øåøà (æ
)éåì àäé àìù ,äæî äæ íãéøôà .á÷òéá í÷ìçà :1136ìàÅ äaÉ ÷Ç àìÉ áwÉ àÆ äîÈ (ç âë øáãîá
úå÷åðéú éãîìîå íéøôåñå íééðò êì ïéà ,øçà øáã .íé÷åìç íä éøäå ,íéèáùä ïéðîá
úåîåøúì úåðøâä ìò øæçî åàùò éåì ìù åèáùå ,íéöåôð åéäéù éãë ,ïåòîùî àìà
úà çéëåäù éôì .êéçà êåãåé äúà äãåäé (ç) :1137ãåáë êøã åúöåôú åì ïúð ,úåøùòîìå
åàø÷å ,(øîú äùòî ìò åðçéëåé àìù) åéøåçàì âåñì äãåäé ìéçúä íéøåèð÷á íéðåùàøä
élÄ äzÈ zÇ éáÀ
Ç éàÀ
É å ,ãåã éîéá .êéáéà óøòá êãé :1138íúåîë äúà àì äãåäé ,éåöø éøáãá á÷òé
êîà éðá øîà àì äáøä íéùðî åéäù íù ìò .êéáà éðá :1139(àî áë 'á ìàåîù) óøÆ òÉ
úåéäá øåâ äìçúá ,àáðúð ãåã ìò .äéøà øåâ (è) :1140(èë æë ìéòì) ÷çöé øîàù êøãë
óåñáìå ,(á ä 'á ìàåîù) ìàÅ øÈ NÄ
À é úàÆ àéáÄ nÅ äÀ
Ç å àéöÉ
Ä ånäÇ äúéÄ
È éäÈ äzÈ àÇ åðéìò êìî ìåàù
.óøèî :åúìçúá ,àéåøùá àäé ïåèìù ,ñåì÷ðåà íâøúù åäæå .íäéìò åäåëéìîäùë äéøà
ìùîðù äãåäé åäæå ,1141(âì æì ìéòì) óñÉ
Å åé óøÇ èÉ óøÉ èÈ eäúÀ ìÈ ëÈ àÂ äòÈ øÈ äÈiçá
Ç êéúãùçù äîî
øîú úâéøäá ïëå .(åë ÷åñô íù) 'åâå òöÇ aÆ äîÇ úøîàå êîöò úà ú÷ìñ .úéìò éðá :äéøàì
'åâå åÉ ðôÇ
À b úçÇ zÇ LéàÄ äîìù éîéá ,'åâå õáÇ øÈ òøÇ kÈ êëéôì ,(åë çì ìéòì) épÄ nÆ îÄ ä÷È ãÀ öÈ äãåäù
)ìáááù úåéìâ éùàø åìà ,êìéàå ãåãî .äãåäéî èáù øåñé àì (é) :1142(ä ä 'à íéëìî
 1135עי' בראשית רבתי )ויחי( :וברצונם עקרו שור ,מרצים עצמם באכילה כד"א וישבו לאכל
לחם )ל"ז כ"ה( .בתוך האכילה מכרוהו ,הוי וברצונם עקרו שור ,עקרו יוסף מאביו שנקרא שור
שנאמר בכור שורו הדר לו )דברים ל"ג י"ז(.
 1136עי' בראשית רבה )פרשה צט סי' ו( :ארור אפם לא קלל אלא אפם וכן בלעם הרשע אומר
)במדבר כג( מה אקוב לא קבה אל ומה אם בשעת הכעס לא קלל אלא אפם ואני בא לקללן.
 1137עי' מדרש ברכת יעקב אבינו לבניו )אוצר המדרשים( :וארור כעסם כי קשתה ,שאם יהיו
שני השבטים אלו יחדיו אין העולם מתקיים ,אלא אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל שיהיו משבט
שמעון ולוי מלמדים ומשכימים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שיהיו עוסקין בתורה אולי
יתכבשון.
וכן עי' בראשית רבה )פרשה צט סי' ו( :וכל מי שמסבב על הפתחים משבטו של שמעון .אמר
הקדוש ברוך הוא ,אף לוי יהא מסבב ,מה עשה הקדוש ברוך הוא ,האכילו פרנסתו בנקיות,
ונתקיימה גזירת יעקב .גידלו הקדוש ברוך הוא ,ונתן לו א' מעשרה ,והוא מסבב ואומר תנו לי
חלקי .לכך נאמר אחלקם ביעקב ,וכו' ואפיצם בישראל זה שבטו של שמעון הדא אמרה רובן של
עניים משבט שמעון היו.
 1138עי' שם )סי' ז( :הרי שמעון ולוי יצאו אף הם פניהם מכורכמות ,והיה מתירא יהודה שלא
יזכור לו מעשה תמר .התחיל קורא לו ,יהודה אתה יודוך אחיך .אמר לו הקב"ה ,אתה הודית
במעשה תמר ,יודוך אחיך להיות מלך עליהם.
 1139עי' שם :ידך בעורף אויביך ,זה דוד שהוא עומד ממנו ,דכתיב ביה ואויבי תתה לי עורף
)שמואל ב כב(.
 1140עי' שם :ישתחוו לך בני אביך ,יצחק א"ל ליעקב בני אמך ,שלא היתה לו אלא אשה אחת
רבקה .אבל יעקב ,שהיה לו ארבע נשים ,אמר לו ליהודה בני אביך.
 1141עי' שם )סי' ט( :מטרף בני עלית ,אמ' לו ליהודה ,בני ,מסולק אתה מאותו עון שאמרתי
טרף טרף יוסף )בראשית לז לג(.
 1142עי' שם )פרשה צח סי' ז( :מטרף בני עלית ,מטרפו של יוסף עלית ונתעלית ,מטרפו של
תמר עלית ונתעלית ,כרע רבץ ,מפרץ עד דוד ,כרע שכב ,מדוד עד צדקיהו ,יש אומרים כרע רבץ
מפרץ עד צדקיהו ,כרע שכב מצדקיהו עד מלך המשיח ,כרע רבץ בעוה"ז ,כרע שכב לעתיד לבא,
כרע רבץ בשעה שאין שונאים ,כרע שכב בשעה שיש לו שונאים עמד כל קבל שונאים.
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åìà íéãéîìú .åéìâø ïéáî ÷÷çîå :1143úåëìîä éô ìò íéðåîîä ,èáùá íòä úà íéãåøù
íâøú ïëå .åìù äëåìîäù çéùîä êìî .äìéù àáé éë ãò :1144ìàøùé õøà éàéùð
È ìÇ éLÇ eìéáÉ
Ä åé (áé åò íéìäú) øîàðù ,åì éù åìéù ,äãâà ùøãîå .ñåì÷ðåà
åìå :1145àøÉån
.(æ çë ìà÷æçé) êÈ úÆ òÈ ôÄ
À é åîë ,ãåñéá àéä ø÷éò ã"åéäù ,íéîòä úôéñà .íéîò úä÷é
ïåâë ,ìôåð ø÷éò íéàø÷ð íäå äæ ïåùìá úåùîùî úåéúåà äîëå ,åðîî úìôåðù íéîòôå
ìà÷æçé) áøÆ çÈ úçÇ áÀ àáùå
Ä
,(æé âé áåéà) íëéÅ
Æ ðæÀ àÈ aÀ éúÈ
Ä åçÂ àÀ
Ç åáù ó"ìàå ,êùåð ìùå óâåð ìù ï"åð
àé äéòùé) øîàðù ,íéîò úôéñà íéîò úä÷é äæ óà .(á ã 'á íéëìî) ïîÆ LÈ êeñ
À àå
È ,(ë àë
íéèî÷ õåá÷ì (æé ì éìùî) íàÅ úäÂ
Ç wéìÄ æeáúÀ
È å áàÈ ìÀ âòÇ ìÀ zÄ ïÄéòÇ åì äîåãå ,eLøÉ ãÄ
À é íÄéÉåb åéìÈ àÅ (é
[àúéãáîåôã] àòãøäðã é÷åùá àúä÷à åä÷îå éáúéã àøîâáå .äúð÷æ éðôî äéðôáù
ìò àáðúð .äøéò ïôâì éøñà (àé) :íéîò úééä÷ øîåì äéä ìåëéå .(á"ò é÷) úåîáé úëñîá
ïôâî åððòèéå ãçà øÄéòÇ ïôâì øåñàé äãåäé ùéà .ïééòîë ïéé úëùåî àäúù äãåäé õøà
.ïééá ñáë :æ"òìá àø"ééøå÷ ,äëåøà äøåîæ .ä÷øù :1146ãçà ïåúà ïá ãçà ÷øåùîå úçà
åîë .éøñà :àø÷îá ïåéîã åì ïéàå ,àåä ãâá ïéî ïåùì .äúåñ :1147ïéé éåáø ïåùì äæ ìë
åðåúà éðá ïëå ,(à âë÷ íù) íÄéîÈ MÈ aÇ éáÄ LÀ iÉ äÇ ,(æ âé÷ íéìäú) ìcÈ øôÈ òÈ îÅ éîé
Ä ÷Ä îÀ åúîâåã ,øñåà
åìà ä÷øåù ,íéìùåøé åæ äøéò ,ìàøùé íä ïôâ ,çéùîä êìîá íâøú ñåì÷ðåàå .äæ ïéðòë
ïÉåúéàÄ äÈ øòÇ MÇ ïåùì ,äéìëéä ïåðáé ,åðúà éðá .(àë á äéîøé) ÷øÅ NÉ êé
À zÄ òÀ èÇ ðÀ éëÄ ðÉ àÀ
È å ,ìàøùé
éãáò åðåúà éðá ,íé÷éãö åìà ïôâ ,íéøçà íéðôá åîâøú ãåòå .(åè î) ìà÷æçé øôñá
áè ïååâøà àäé ïééá ñáë ,(é ä íéèôåù) úÉåøçÉ öÀ úÉåðúÉ àÂ éáÅ ëÀ øÉ íù ìò ,ïôìåàá àúééøåà
ïäá äúéñîå ïúùáåì äùàäù ,äúåñ ïåùì àåä ïéðåòáöå ,ïééì äîåã åòåáéöù ,éäåùåáì
úëñîá úåøëù úúñä ïåùì àøîâá åùøéô åðéúåáø óàå .äá åéðéò ïúéì øëæä úà
.éìéìëç (áé) :äúåñ øîåì ãåîìú ,äåøî åðéà øîàú àîù ïééä ìòå ,(1148á"ò àé÷) úåáåúë
íäéðéò ïéé éúåù êøã ,(èë âë éìùî) íÄéðÈ éòÅ úeììÄ ëÀ çÇ éîÄ ìÀ ïëå .åîåâøúë ,íãåà ïåùì
,àø÷îä ùåøéô ïëå .ïàö éøãòì áåè äòøî åöøàá àäéù ,áìç áåøî .áìçî :ïéîéãàî
,íéøä ïåùì íéðéò ,åîåâøú éôìå .áìç áåøî àäé íéðù ïáìå ,ïéé áåøî àäé íéðéò íåãà
éäååòð ,íéá÷éä çåìé÷å úåðééòî ïåùì ,íéøçà íéðôá åîâøú ãåòå .÷åçøîì íéôåö íùîù
,äéúò÷á ïøååçé .åçúøà äåòð (á"ò ãò) äøæ äãåáò úëñîá àåä éîøà ïåùìå ,åìù íéá÷é
äéäú íéîé óåç ìò .íéîé óåçì ïìåáæ (âé) :(ã ãé à"ù) íéòìñä éÅpLÄ ïåùì íÄépÇ LÄ íåâøú
íå÷îá úåéðà óåç ìò øéãú éåöî äéäé àåäå .æ"òìá à"÷øî ,øôñ åîåâøúë óåç ,åöøà
àéèî÷øôá ÷ñåò ïìåáæ äéäù ,àéèî÷øô íù úåàéáî úåéðàù æ"òìá èøÉ
À åt ìîðä
 לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל שרודין את, תניא:( עי' סנהדרין )ה ע"א1143
.ישראל בשבט
. שמלמדין תורה ברבים, אלו בני בניו של הלל, ומחוקק מבין רגליו: עי' שם1144
 שעתידין כל אומות העולם להביא דורון, עד כי יבא שילה:( עי' שם )פרשה צז סי' י1145
 סרס את המקרא ודרשיהו יובל,( שנ' בעת ההיא יובל שי לי"י צבאות )ישעיה יח ז.למשיח בן דוד
.שי ואי אתה מוצא אלא שילה
 אין לך כל, מאי דכתיב אוסרי לגפן עירה, כי אתא רב דימי אמר:( עי' כתובות )קיא ע"ב1146
.גפן וגפן שבא"י שאין צריך עיר אחת לבצור
. כבס ביין לבושו שהיין הרבה בגבולו: עי' בראשית רבה פרשה צט פסקה ז1147

 ת"ל, ושמא תאמר אין בו יין. אין לך כל אילן סרק שבא"י שאינו מוציא משוי שתי אתונות, ולשורקה בני אתונו: ז"ל1148
, ושמא תאמר אין בו טעם. ת"ל סותה, ושמא תאמר אינו מרוה. ת"ל ודם ענב תשתה חמר, ושמא תאמר אינו אדום.כבס ביין לבושו
. כל חיך שטועמו אומר לי לי,ת"ל חכלילי עינים מיין
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çîÇ NÀ (çé âì íéøáã) äùî øîàù àåä ,äøåúá íé÷ñåò íäå øëùùé èáùì ïåæî àéöîîå
äøåúá ÷ñåò øëùùéå àéèî÷øôá àöåé ïìåáæ ,êé
È ìÆ äÈ àÉ aÀ øëù
È OÄ
È éåÀ êÈ úà
Æ öÅ aÀ ïìeáÀ
Ë æ
1149
éúÅ kÀ øÇ
À éìe
À åîë ,åôåñ åúëøéå ,ïåãéöì êåîñ äéäé åìåáâ óåñ .ïãéö ìò åúëøéå : íéìäàá
øåîçë ,äøåú ìåò ìáåñ úåîöò ìòá øåîç .íøâ øåîç øëùùé (ãé) :(áë åë úåîù) ïkÈ LÀ nÄ äÇ
ïéàå äìéìáå íåéá êìäîä øåîçë .íéúôùîä ïéá õáø :1150ãáë àùî åúåà ïéðéòèîù ÷æç
íù êéìåäù úåøééòä éîåçúá ,ïéîåçúä ïéá åì õáåø çåðì äöåø àåäùëå ,úéáá äðéì åì
äáåèå úëøåáî õøà å÷ìçì äàø .áåè éë äçðî àøéå (åè) :àéèî÷øô [ìù úåìéáç]
ñîì :ìàøùé åéçà ìëì .éäéå :(áé 'éñ ç"öô ø"á) äøåú ìåò .ìáñì åîëù èéå :úåøéô àéöåäì
øëù
È OÄ
È é éÅðaÀ îe
Ä (âì áé à"äã) øîàðù ,ïéøåáò éøãñå äøåú ìù úåàøåä íäì ÷åñôì .ãáò
úåàøãäðñ éùàø íéúàî .íÄéúà
Ç îÈ íäé
Æ Là
Å øÈ ìàÅ øÈ NÄ
À é äNÂ
Æ òiÇ äîÇ úòÇ ãÇ ìÈ íézÄ òÄ ìÇ äÈðéáÄ éòÅ ãÉ
À åé
1151
'á ìàåîù) íÄéîÇ LÈ èÅiåÇ åîë ,åîëù ìéôùä åîëù èéå , (íù) íäé
Æ tÄ ìòÇ íäé
Æ çÅ àÂ ìëÀ
È å ãéîòä
ìåáñì åîëù èéå ,íéøçà íéðôá åîâøú ñåì÷ðåàå .(à çò íéìäú) íëÆ ðÀÀ æàÈ ehäÇ ,(é áë
:ãáåò ñîì åéúçú ùåáë áéåàä äéäéå øôñä ìò íéáùåé íäù ,úåæåçî ùåáëìå úåîçìî
:1152(åì áì íéøáã) åÉ nòÇ 'ä ïéãÈ
Ä é ékÄ åîë ,íéúùìôî åîò úî÷ð íå÷ðé .åîò ïéãé ïã (æè)
äàåáð àáð ïåùîù ìòå ,ïéãé íìåë úàå åîò ãçàë åéäé ìàøùé ìë .ìàøùé éèáù ãçàë
àáù ãåã àåä ,íéèáùáù ãçåéîë ,ìàøùé éèáù ãçàë ,ùøôì ùé ãåòå .1153åæ
àåäù íù ìò ïë éåø÷ù éðà øîåàå ,(é 'éñ è"öô ø"á) ùçð àåä .ïôéôù (æé) :1154äãåäéî
åäîãå ,ùçð ìù åëøã êë .ñåñ éá÷ò êùðä :(åè â ìéòì) á÷Å òÈ epôeL
Æ zÀ äzÈ àÀ
Ç å åîë óùåð
útÉ ìÄ
À iåÇ ïåùîùá åðéöî åúîâåãå .åá òâð àìù .øåçà åáëø ìôéå :ñåñ éá÷ò êùåðä ùçðì

 משל זבולן, וכל השבח הזה מנין היה לו ליששכר:( עי' בראשית רבה )פרשה עב סי' ה1149
 הה"ד )בראשית מט( זבולן לחוף.שהיה עוסק בפרגמטיא שלו ומאכיל את יששכר שהיה בן תורה
ימים ישכון וכשבא משה לברך את השבטים הקדים ברכת זבולן לברכת יששכר )דברים לג( שמח
זבולן בצאתך ויששכר באהליך שמח זבולן בצאתך ממה שיששכר באהליך ויש אומרים יש שכר
.באהלי זבולן
 שזבולן עוסק, ולמה, קדם זבולן ליששכר, זבולן לחוף ימים:(ועי' תנחומא )ויחי פרק יא
בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה עשו שותפות ביניהם שיהא פרקמטיא של זבולן ליששכר שכן
 שמח זבולן בצאתך לפרקמטיא משום.(משה ברכן שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך )דברים לג
.דיששכר באהליך עוסק בתורה
, כשם שהחמור טוען את המשא, יששכר חמור גרם:( עי' בראשית רבה )פרשה צט סי' ט1150
.כך יששכר טוען את התורה
 יששכר נותן עצמו על התורה כחמור,ועי' מדרש תנחומא ויחי )סי' יא( יששכר חמור גרם
.למשוי
 היו שואלין, כשהיו טועין, מס זו הלכה, ויהי למס עובד:( עי' מדרש תנחומא )ויחי סי' יא1151
 שנא' )שופטים ה( ושרי ביששכר עם דבורה ויששכר כן ברק בעמק בעומקה של.ומבקשין מידן
.הלכה שלח ברגליו
 והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים בו תהיה:( עי' במדבר רבה )פרשה י סי' ה1152
.'חלה נבואות יעקב שאמר )בראשית מט( דן ידין עמו וגו' יהי דן וגו
 מדבית דן עתיד דייקום גברא דידון ית: ויותר מפורש בתרגום יונתן. עי' תרגום אונקלוס1153
.עמיה דינין דקשוט כחדא ישתמעון ליה שבטיא דישראל
 דבר אחר. כיהודה מיוחד שבשבטים, דן ידין עמו כאחד:( עי' מדרש תנחומא )ויחי סי' יב1154
' שנא' פורה דרכתי לבדי וגו. כיחידו של עולם שאינו צריך לאחרים במלחמה,כאחד שבטי ישראל
 שנאמר בלחי החמור הכיתי אלף איש )שופטים, כך שמשון מדן אינו צריך לאחרים.()ישעיה סג
.(טו
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íâøú ñåì÷ðåàå .1155åúî ââä ìòùå (èë æè íéèôåù) 'åâå êÆ
À åzÈ äÇ éãen
Å òÇ éÅðLÀ úàÆ ïÉåLîÀ LÄ
íù ìò ïîøåç éåø÷å ,éðåòôö àåäå åúëéùðì äàåôø ïéàù ùçð ïéî íù ,ïîøåç éåéçë
àáðúð .'ä éúéå÷ êúòåùéì (çé) :áåøàé ïåîëé ,ïúô åîë ,àðúéôëå .íøç ìëä äùåòù
:(çë æè íéèôåù) íòÇ tÇ äÇ êÀ àÇ àÈð éðÄ ÷À
Å æçÀ
Ç å àÈð éðÄ øÅ ëÈ
À æ øîåì åôåñå åéðéò úà íéúùìô åø÷ðéù
)éðù àìá ãåãâ ïéà ,øîàú íàå .íçðî åøáç êëå ,íä ãåãâ ïåùì íìåë .åðãåâé ãåãâ ãâ (èé
úåéúåà éúù úá äáéú êøã ïëù ,ï"éúìã éðù êéøö øáã íù ãåãâ øîåì ùé ,ï"éúìã
úøæâî (á åë éìùî) ãeðìÈ øÉåtvÄ kÇ øîà ïëå ,úåéúåà éúù àìà äãåñé ïéàå äôåñá ìôëäì
àö íéìäú) íÄéøÃ
È äöÈ ãeLÈé úøæâî (æë ä íéèôåù) ãeãLÈ ìôÈ
Ç ð íLÈ ,(ã æ áåéà) íéãÄ ãË ðÀ ézÄ òÀ áÇ NÀ
Èå
ãåâé åîë ,ìåôë åðéà ìòôé ïåùìá øáãî àåäùëå .íä úçà äøæâî ãåãâå åðãåâé ãåâé óà ,(å
íîåøúé ããåðúé åîë ,ìåôë àåä íéøçà ìéòôî åà ìòôúî àåäùëå .áåùé ãåùé íåøé ãåðé
åéìÈ àÅ á÷Â
É òéÇ ááÉ
Å åLìÀ ,(è åî÷ íéìäú) ããÉ
Å åòÀé äÈðîÈ ìÀ àÀ
Ç å íÉåúÈé ìéòôî ïåùìáå .ããåòúé ììåáúé
)åäåìéòôéù ïåùì åðéà ïàë øåîàä åðãåâé ,(áé çð íù) úÉåáéúÄ ðÀ ááÅ LÉ îÀ ,(ä èî äéòùé
,åðãåâé ãåãâ ãâ .éðîî åàöé (ë é äéîøé) éðÄ àË öÀ
È é éÇðaÈ åîë ,åðîéä ãåâé åîë àìà íéøçà
1156
: õøàä äùáëðù ãò õåìç ìë äîçìîì íäéçà íò ïãøéä åøáòéù ,åðîéä åãåâé íéãåãâ
íäî ã÷ôé àìå ïãøéä øáòá åç÷ìù íúìçðì íá÷ò ìò åáåùé åéãåãâ ìë .á÷ò ãâé àåäå
ïëå ,(ë æò íéìäú) eòãÈ ðÉ àìÉ êé
È úÉ
Æ åáwÀ òÀ
Ä å åîë ,åáåùé åëìäù íúåìéñîáå íëøãá .á÷ò :ùéà
ìëàî .åîçì äðîù øùàî (ë) :ñ"àéöøè æ"òì ïåùìá ,(ç à íéøéùä øéù) ïàvÉ äÇ éáÅ ÷À òÄ aÀ
ïëå .ïéòîë ïîù êùåî àåäå å÷ìçá íéáåøî íéúéæ åéäéù ,ïîÅ LÈ àäé øùà ìù å÷ìçî àáä
úçà íòô (á"ò äô) úåçðîá åðéðùù åîë ,(ãë âì íéøáã) åÉ ìâÀ øÇ ïîÆ MÆ aÇ ìáÅ èÀ
É å ,äùî åëøá
1157
äì÷ àéäù ,øñåðéâ úò÷á åæ .äçåìù äìéà (àë) : 'åëå ïîùì àé÷ãåì éùðà åëøöåä
 1155עי' בראשית רבה )פרשה צח סי' יד( :מה הנחש הזה ריסו מחלחל לאחר המיתה ,כך ויהיו
המתים אשר המית במותו וגו' )שופטים ט"ז( ,הנושך עקבי סוס ,קראו לשמשון וישחק לנו )שם(,
אמר ר' לוי כתיב ועל הגג כשלשת אלפים )שם( ,אלו מה שהיו על שפת הגג אבל מה שהיו
לאחוריהם ולאחורי אחוריהם אין בריה יודעת .ועי' אגדת בראשית )פרק פג( :כשם שהנחש אם
ילקה בזנבו או במעיו אינו מת ,כיון שהוא לוקה בראשו מת ,שנאמר הוא ישופך ראש )בראשית ג
טו( ,כך היה שמשון אסרו אותו בידיו וברגליו ולא נודע כחו ,כיון שגזזו ראשו ,מיד ויסר כחו
מעליו )שופטים טז יט( ,ואעפ"כ הנושך עקבי סוס ]ויפול רוכבו אחור[ )בראשית מט יז( ,שהוא
אחז בשני העמודים והפיל את הבית ,שנאמר וילפת שמשון וגומר ,ויפול הבית על הסרנים וגו'
)שופטים ט"ז(.
 1156עי' במדבר רבה )פרשה יג פסקה יט( :גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב ודבר זה אמר יעקב
על מה שהיה עתיד לעבור חלוץ למלחמה את הירדן כמה דתימא )במדבר לג( ועבדיך יעברו כל
חלוץ צבא לפני ה' למלחמה וגו'וכו' ובני גד סייעו להם עד שנכבשה הארץ ונחלקה לכולם.
 1157ז"ל :תנו רבנן וטובל בשמן רגלו זה חלקו של אשר שמושך שמן כמעין אמרו פעם א'
נצרכו להן אנשי לודקיא בשמן מינו להן פולמוסטוס אחד אמרו לו לך והבא לנו שמן במאה
ריבוא .הלך לירושלים ,אמרו לו לך לצור .הלך לצור ,אמרו לו לך לגוש חלב .הלך לגוש חלב ,אמרו
לו לך אצל פלוני לשדה הלז ,ומצאו שהיה עוזק תחת זיתיו .אמר לו ,יש לך שמן במאה ריבוא
שאני צריך .אמר לו ,המתן לי עד שאסיים מלאכתי .המתין עד שסיים מלאכתו .לאחר שסיים
מלאכתו ,הפשיל כליו לאחוריו ,והיה מסקל ובא בדרך .אמר לו ,יש לך שמן במאה ריבוא,
כמדומה אני ששחוק שחקו בי היהודים .כיון שהגיע לעירו ,הוציאה לו שפחתו קומקמום של
חמין ורחץ בו ידיו ורגליו .הוציאה לו ספל של זהב מליאה שמן ,וטבל בו ידיו ורגליו ,לקיים מה
שנאמר וטובל בשמן רגלו .לאחר שאכלו ושתו ,מדד לו שמן במאה ריבוא .אמר לו ,כלום אתה
צריך ליותר ,אמר לו הן ,אלא שאין לי דמים .אמר לו ,אם אתה רוצה ליקח ,קח ,ואני אלך עמך
ואטול דמיו .מדד לו שמן בשמונה עשר ריבוא .אמרו ,לא הניח אותו האיש לא סוס ולא פרד ולא
גמל ולא חמור בארץ ישראל שלא שכרו ,כיון שהגיע לעירו ,יצאו אנשי עירו לקלסו .אמר להם,
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ïúðä :õåøì úçìåùî äìéà ,äçåìù äìéà .1158õåøì äì÷ àéäù åæ äìéàë äéúåøéô ìùáì
íéôÄ ìÈ àÂ úøÆ NÂ
Æ ò êÈ nÀ òÄ zÈ çÀ ÷Ç ìÀ
È å ,àáðúð àøñéñ úîçìî ìò ,øçà øáã .åîåâøúë .øôù éøîà
÷îòá çåìù ïåùì íù øîàð ïëå ,úåæéøæá íù åëìäå ,(å ã íéèôåù) 'åâå éìÄ zÈ ôÇ
À ð éÅðaÀ îÄ LéàÄ
1159
åðéúåáøå . äøéù ÷øáå äøåáã åøù íãé ìò ,øôù éøîà ïúðä .(åè ä íù) åéìÈ âÀ øÇ aÀ çìÇ L
Ë
1160
. (à"ò âé) äèåñ úëñîá äøòîä ìò åùò øòøòùë ,á÷òé úøåá÷ íåé ìò åäåùøã
.úøô ïá (áë) :çáùå íéàð íéøîà å÷ìç ìò äãåé àåäå åìáç ìåôé ,äéáãò éîøúé ,åîåâøúå
ïá :(à"ò èé÷) àòéöî àáá óåñá ïåòîù éáøì äééèîð ïåéøôà ,éîøà ïåùì àåäå ,ïç ïá
åéä íéøöî úåðá .øåù éìò äãòö úåðá :åúåà äàåøä ïéòä ìò éåèð åðç .ïéò éìò úøô
ìëåúù íå÷îá úçàå úçà ìë äãòö äáøä úåðá .åéôåéá ìëúñäì (äîåçä ìò) úåãòåö
.(æé ãë øáãîá) áÉåø÷È àìÀ
É å epøeL
Æ àÂ åîë ,åúééàø ìò ,øåù éìò ,øçà øáã .1161íùî åúåàøì
ìòÇ åîë ,ïåùìä ïå÷ú àåä åáù å"éú .úøô :àø÷îä áùééì äèåð äæå íéáø ùé äãâà ùøãîå
.øåùì ìéáùá ,øåù éìò (,øçà øáã) .øåùì åîë .øåù :(çé â úìä÷) íãÈ àÈ äÈ éÅðaÀ úøÇ áÀ cÄ
ìò ,úåðá áúëå .'åëå éäåðáî ïå÷ôé ïéèáù ïéøú øåù éìò äãòö úåðá ,ñåì÷ðåà ìù íåâøúå
úøô ,óñåé éâñéã éøá .1162ïãøéä éøáò éðùá ÷ìç åìèðù ,ãçôìö úåðá ,äùðî úåðá íù
úàø÷ì åùò àáù äòùá ,ïåùìä ìò íéáùéúîä åá äãâà éùøãî ùéå .äéáøå äéøô ïåùì
ìçÅ øÀ
È å óñÉ
Å åé LÇbðÄ áéúë ìçøáå ,úååçúùäì íäéðá éðôì úëìì úåäîàä åîã÷ ïìåëá ,á÷òé
äéðôì àöé ,éîàá åéðéò ïúé àîù ,äòø åðéò äæä òùø ,óñåé øîà .(æ âì ìéòì) eåçÂ zÇ LÄ
À iåÇ
,åùò ìù ïéò éìò ,óñåé êîöò úìãâä ,úøô ïá åéáà åëøáù àåäå .äúåñëì åúîå÷ ááøùå
ãåòå .1164íéøöî ìò êúàöá êá ìëúñäì .øåù éìò äãòö úåðá :1163äìåãâì úéëæ êëéôì
לא לי קלסוני ,אלא לזה שבא עמי ,שמדד לי שמן במאה ריבוא והרי נושה בי בשמונה עשרה
ריבוא .לקיים מה שנאמר ,יש מתעשר ואין כל ,מתרושש והון רב.
 1158עי' בראשית רבה )פרשה צט סי' יא( :נפתלי אילה שלוחה ,זו בקעת גנוסר שהיא ממהרת
את פירותיה כאילה.
 1159עי' בראשית רבה )פרשה צח פסקה יז( :דבי רבי נתן אמרי ,שפר זו שירה ,שאמרו )שם ה( ותשר דבורה.
רבי יוסי בריה דרב יעקב בר אידי בשם רבי אחא ,הנותן אמרי שפר.
 1160ז"ל :כיון שהגיעו למערת המכפלה ,אתא עשו קא מעכב .אמר להן ,ממרא קרית הארבע
היא חברון ,ואמר רבי יצחק קרית ארבע ארבע זוגות היו אדם וחוה אברהם ושרה יצחק ורבקה
יעקב ולאה .איהו קברה ללאה בדידיה ,והאי דפייש דידי הוא .אמרו ליה ,זבינתה ,אמר להו נהי
דזביני בכירותא ,פשיטותא מי זביני .אמרו ליה אין ,דכתיב בקברי אשר כריתי לי .ואמר רבי יוחנן
משום ר"ש בן יהוצדק אין כירה אלא לשון מכירה ,שכן בכרכי הים קורין למכירה כירה .אמר להו,
הבו לי איגרתא ,אמרו ליה איגרתא בארעא דמצרים היא .ומאן ניזיל ,ניזיל נפתלי דקליל כי
איילתא ,דכתיב נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר.
 1161עי' בראשית רבה )פרשה צח סי' יח( :בשעה שיצא יוסף למלוך על מצרים היו בנות
מלכים מציצות עליו דרך החרכין ,והיו משליכות עליו שירין וקטלין ונזמים וטבעות ,כדי שיתלה
עיניו ויביט בהן .אעפ"כ לא היה מביט בהן .אמר לו הקב"ה ,אתה לא תלית את עינך והבטת בהן,
חייך שאתה נותן לבנותיך צעידה בתורה מהו צעידה פרשה.
 1162עי' במדבר רבה )פרשה יד סי' ו( :בנות צעדה עלי שור ,אלו בנות צלפחד שנטלו חלק
בארץ .ועי' מדרש תנחומא )פנחס סי' ט( :יעקב אבינו ראה שנוטלות מכאן ומכאן שנאמר בנות
צעדה עלי שור ,זה הירדן שנעשה כחומה שלא יכנס לארץ ,וא"ל יעקב ליוסף בנותיך נוטלות כאן
וכאן.
 1163עי' בראשית רבה )פרשה עח סי' י( :ביוסף כתיב ואחר נגש יוסף ורחל ,וישתחוו .אלא
אמר יוסף ,הרשע הזה עינו רמה ,שלא יתלה עיניו ויביט את אמי .וגבהה קומתו וכסה אותה .הוא
דכתיב ביה בן פורת יוסף בן פורת עלי עין .בן פורת ,רביית עלי עין ,בן פורת ,רביית יוסף .בן
פורת עלי עין בן פורת רביית יוסף רבי ברכיה בשם ר' סימון אמר עלי לפרוע לך מן אותה העין.
 1164עי' לעיל הערה .1161
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,íéâãë íëøá íéøôàå äùðî êøáùë óàå .òøä ïéò åòøæá èåìùé àìù ïéðòì ,åäåùøã
øôéèåô åäåøøîéå ,åéçà åäåøøîéå .åáøå åäøøîéå (âë) :1165íäá úèìåù òøä ïéò ïéàù
ïéàå ,áéø éùðà åéçà åì åùòð .åáøå :(ãé à úåîù) íäéÅ
Æ içÇ úàÆ eøøÀ îÀ
È éåÇ ïåùì åøñàì ,åúùàå
'åâå eáøÈ øLÆ àÂ äáé
È øÄ îÀ éîÅ änÈ äÅ åîë ,eáøÈ
È å ã÷ðéì åì äéä ïë íàù ,åìòô ïåùì äæä ïåùìä
,åìòåô ïåùì àìà åðéàå ã÷ðäì åì äéä ïë ,àåä íéöç úééáø ïåùì íà óàå .(âé ë øáãîá)
ïåùì àåäù (ãë ãë áåéà) èòÇ nÀ enÉåø ïëå ,åîùåä ïåùì àåäù (áé á äéîøé) íéÄ îÇ LÈ enLÉ åîë
,àåä íäéìàî ,eáøÉ eîøÉ åîLÉ ïåùìå ,íéøçà éãé ìò åîùåäå åîøåä ïåùìù àìà ,åîøåä
(á âë äéòùé) éàÄ éáÅ LÀ Éé eîcÉ ïëå .áéø éùðà åùòð ,íîöòî åîîåøúð ,íîöò úà íéîîåùî
éøî åîåâøúå .1166õçë íðåùìù .íéöç éìòá :éäåî÷ðå ñåì÷ðåà íâøú ïëå .åîãð åîë
(ãë) :äìçð åîò ÷åìçì íéåàø åéäù ïúåà ,(åì àì øáãîá) äöÈ çÁ nÆ äÇ éäÄ zÇ
À å ïåùì ,àúåâìô
ìò úòáè úðéúð àéä åæ .åéãé éòøæ åæôéå :å÷æç ,åúù÷ .÷æåçá äáùéúð .åúù÷ ïúéàá áùúå
øéáà àåäù àåä êåøá ùåã÷ä éãéî åì äúéä úàæ .(çé é 'à íéëìî) æôeî
È áäÈ
È æ ïåùì ,åãé
äéøëæ) äLà
È øÉ äÈ ïáÆ àÆ äÈ ïåùì ,ìàøùé ìù ïø÷ò ,ìàøùé ïáà äòåø úåéäì äìò íùîå ,á÷òé
úåîåìçä ,äéúåàéáð ïåäá úáúå ,áùúå ,åîâøú êë àåä óà ñåì÷ðåàå .úåëìî ïåùì ,(æ ã
.àø÷îáù éøáò ïåùìî àìå àåä úôñåú ,àøúñá àúééøåà íéé÷ã ìò .íäì íìç øùà
áùúå ,éøáòä ìò íåâøúä ïåùì êëå .åúù÷ ïúéàá ìù íåâøú ,äéðöçåø àô÷åúá éåùå
àîøúé ïëá .çèáîìå úù÷ì åì äúéä àåä êåøá ùåã÷ä ìù åðúéàù ìéáùá ,åúàåáð
,ïáå áà ,ïå÷éøèåð ïåùì .ìàøùé ïáà :1167æô ïåùì ,åéãé éòåøæ åæôéå êëì ,éäåòøã ìò áäã
íòå .éãù úàå :1168êøæòé àåäå ,úàæ êì äúéä .êéáà ìàî (äë) :åéðáå á÷òé ,ïéðáå ïäáà
íéãù úëøá :êëøáé àåäå ,êúðåãà éøáãì úòîù àìùë êáì äéä àåä êåøá ùåã÷ä
íéøëæä åéäéù ,úåãìåéäå íéãéìåîä åëøáúé ,øîåìë .àîàãå àáàã àúëøá .íçøå
.íéãù :ïäéøáåò ìéôäì ïäìù íçø úà åìëùé àì úåá÷ðäå ïåéøäì äéåàøä äôéè ïéòéøæî
äøåé òøæäù íù ìò ïàë íéãù óà .éãúùé éàãúùéà ïðéîâøúî (âé èé úåîù) äøÈ
Æ iéÄ äøÈ
Éé
ìò åëìäå åøáâ àåä êåøá ùåã÷ä éðëøáù úåëøáä .'åâå åøáâ êéáà úëøá (åë) :õçë
éìåáâ óåñ ãò åøáâ éìù úåëøáäù éôì .íìåò úòáâ úåàú ãò :éøåä úà êøéáù úåëøáä
ìéòì) øîàðù ,íìåòä úåö÷ 'ã ãò úòâî íéøöî éìá äöåøô äëøá éì ïúðù ,íìåò úåòáâ
åì øîà íäøáàì .÷çöéìå åðéáà íäøáàì øîà àìù äî ,'åâå äîÈ ãÀ ÷È
Å å änÈ
È é zÈ öÀ øÇ ôe
È (ãé çë
 אנא מזרעא דיוסף קא אתינא, אמר להו, לא מסתפי מר מעינא בישא:( עי' ברכות )כ ע"א1165
 אל תקרי, ואמר רבי אבהו. דכתיב בן פורת יוסף בן פורת עלי עין,דלא שלטא ביה עינא בישא
 מה דגים שבים. וידגו לרב בקרב הארץ, רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא.עלי עין אלא עולי עין
 ואי. אף זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם,מים מכסין עליהם ואין עין הרע שולטת בהם
.בעית אימא עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו אין עין הרע שולטת בו
 אלו בעלי מחיצתו שהשליכו, וישטמוהו בעלי חצים:( עי' בראשית רבה )פרשה צח סי' יט1166
 ומה ראה למשלן בחץ מכל כלי זיין אלא,( חצי גבור שנונים )תהלים קכ,עליו דברים קשים כחץ
 ולא, כך הוא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא,כל כלי זיין מכין במקומן וזה מכה מרחוק
 שכל גחלים כבים מבפנים אבל גחלי רתמים אף על פי שהוא כבה,ככל גחלים אלא כגחלי רתמים
 כך כל מי שהוא מקבל לשון הרע אף על פי שאתה הולך ומפייסו,מבחוץ עדיין הוא בוער מבפנים
 מעשה ברותם אחד שהציתו בו את האור והיה דולק י"ב,והוא מתפייס עדיין הוא בוער מבפנים
. חורף וקיץ וחורף,חדש
 אלא כדכתיב )תהלים יט יא( הנחמדים מזהב, מאי ויפזו, ויפזו:( עי' זוהר )ויחי רמז ע"א1167
. אתייקרו דרועוי במרגליתא עלאה, וכתיב )איוב כח יז( ותמורתה כלי פז,ומפז רב
. ויעזרך, מאל אביך, מי עשה כן:( עי' בראשית רבה )פרשה פז סי' ז1168
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àìå ,(ãé âé ìéòì) äÈpðÆ zÀ àÆ êÈ ìÀ äàÆ øÉ äzÈ àÇ øLÆ àÂ õøÆ àÈ äÈ ìkÈ úàÆ ékÄ 'åâå äàøå êéðéò àð àù
ìàÅ äÈ úöÉ øÈ àÇ äÈ ìkÈ úàÆ ïzÅ àÆ êÂ
È òøÇ
À æìe
À êÀ ìÀ ékÄ åì øîà ÷çöéì .ãáìá ìàøùé õøà àìà åäàøä
êé
È áÄ àÈ á÷Â
É òéÇ úìÇ çÇ
Â ð êé
È zÄ ìÀ ëÇ àÂ äÀ
Ç å äéòùé øîàù åäæ .(â åë ìéòì) 'åâå äòÈ áË MÀ äÇ úàÆ éúÄ îÉ ÷Ä äÇ
Âå
1169
:÷åøñ ïá íçðî åøáç êë .õ"ìåîùà .úåàú : íäøáà úìçð øîà àìå ,(ãé çð äéòùé)
åîë úåö÷ ãò .úåàú ãò :(â â áåéà) øáÈ
Æ â äøÈ äÉ åîë ,éîà éòîá éðåøåäù ïåéøä ïåùì .éøåä
íìåë .ïééäú :(ç ãì íù) úîÈ çÂ àáÉ ìÀ eàúÈ zÀ ,(é ãì øáãîá) äîÈ ãÀ ÷Å ìeáâÀ ìÄ íëÆ ìÈ íúéÄ
Æ eàÇ úÀ äÀ
Äå
éÅðáÀ éLÅ ãÀ wÈ îÄ eøÀæpÈ éÄ åÀ åîë ,åéçàî ìãáðù ,(à"ú) éäåçàã àùéøô .åéçà øéæð :óñåé ùàøì
ìò ,åÉ zLÀ ÷Ç ïúé
È àÅ aÀ áLÆ zÇ
Å å ,åùøã åðéúåáøå .(ã à äéòùé) øÉåçàÈ eøÉæðÈ ,(á áë àø÷éå) ìàÅ øÈ NÄ
Àé
åîë ,åéãÈ
È é éòÉ
Å åøÀæ eæôÈ
É éåÇ .õçë äøåé òøæäù íù ìò úù÷ åàøå÷å ,åéðåãà úùàá åøöé úùéáë
ìù åð÷åéã úåîã åì äúàøðù ,á÷Â
É òéÇ øéaÄ àÂ éãé
Å îÄ .1170åéãé úåòáöà ïéáî òøæä àöéù ,åöåôéå
,äãîçå äåàú ïåùì íìåò úåàú ,íâøú ñåì÷ðåàå .(1171á"ò åì) äèåñá àúéàãë ,'åëå åéáà
:íìá÷ì åú÷é÷æäå åîà ïúãîçù (úåëøáä íäå) ,(ç á 'à ìàåîù) õøÆ àÆ é÷Å öË îÀ ïåùì úåòáâå
,ïéðôèç úåéäì ïéãéúò åéäéù ìò àáð ,óøèé øùà àåä áàæ .óøèé áàæ ïéîéðá (æë)
çöåð äéäéù ìåàù ìò àáðå .äòáâá ùâìôá (àë àë íéèôåù) åÉ zLÀ àÄ LéàÄ íëÆ ìÈ ízÆ ôÀ èÇ çÇ
Âå
'åâå áéáÄ ñÈ íçÅ ìÄ
È éåÇ 'åâå äëeì
È nÀ äÇ ãëÇ ìÈ ìeàLÀ
È å (æî ãé 'à ìåàîù) øîàðù áéáñ åéáéåàá
1172
ììùå äæá ïåùì .ãò ìëàé ø÷áá : òé
Ç LÄ øÇ
À é äÆðôÄ
À é øLÆ àÂ ìëÉ áe
À 'åâå íÉåãà
Á áe
Æ 'åâå áàÉ
È åîaÀ
ìòå ,(âë âì äéòùé) ììÈ LÈ ãòÇ ÷ìÇ çË æàÈ ,úéøáò ïåùìá äîåã åì ùé ãåòå .äàãò íâøåúîä
áøòìå :1173ìàøùé ìù ïúçéøæå (ïúçéøô à"ñ) ïø÷åá úìçúá ãîòù øîåà àåä ìåàù
.ììù ÷ìçé :ìááì íìâéù øöðãëåáð éãé ìò ìàøùé ìù ïùîù ò÷ùúùî óà .ììù ÷ìçé
ïîÈ äÈ úéáÅ äÅpäÄ (æ ç øúñà) øîàðù ,ïîä ììù úà å÷ìçé ïéîéðáî íäù øúñàå éëãøî
øáã øùà úàæå (çë) :ùã÷îä éùã÷á íéðäëä ììù ìò íâøú ñåì÷ðåàå .1174øzÅ ñÀ àÆ ìÀ ézÄ úÈ
Çð
úàæå ,åùåøéô êë àìà ,ïøèð÷ àìà íëøá àìù íäî ùé àìäå .íúåà êøáéå íäéáà íäì
ãåîìú ,éåìå ïåòîù ïáåàøì êøá àìù ìåëé .ïéðòá øîàðù äî íäéáà íäì øáã øùà
 אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים:( עי' שבת )קיח ע"א1169
 לא כאברהם שכתוב בו.'שנאמר אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך וגו
 אלא כיעקב, ולא כיצחק שכתוב בו כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל,'קום התהלך בארץ לארכה וגו
.שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה
, ששבה קשתו לאיתנו, א"ר יוחנן משום ר' מאיר, ותשב באיתן קשתו:( עי' סוטה )לו ע"ב1170
. נעץ ידיו בקרקע ויצאה שכבת זרעו מבין ציפורני ידיו- ויפוזו זרועי ידיו
 עתידין אחיך, יוסף, אמר לו, באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון: ז"ל1171
' ועי. רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות,שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם
 תלה עינוי וראה איקונין של אבינו, רב חונה בשם רב מתנה:(ירושלמי הוריות )פרק ב הלכה ה
. אף איקונין של רחל ראה, אמר רבי אבין, מידי אביר יעקב.מיד היצר
 בנימין שנמשל כזאב שנאמר בנימין זאב יטרף מה זאב:( עי' מדרש תנחומא ויחי )פרק יד1172
חוטף כן שבטו של בנימין חוטף שכן הוא אומר וראיתם והנה אם יצאו בנות שילו לחול
' ועי.במחולות ויצאתם מן הכרמים וחטפתם )שופטים כא( הרי כשם שהזאב חוטף כך בנימין
 מה הזאב הזה חוטף כך חטף שאול את המלוכה, מדבר במלכותו:(בראשית רבה )פרשה צט סי' ג
 בבקר יאכל עד )שם( וילחם סביב בכל.שנאמר )שמואל א יד( ושאול לכד את המלוכה על ישראל
.אויביו ולערב יחלק שלל )ד"ה א י( וימת שאול במעלו אשר מעל
 בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד זה שאול שהיה בקרן של:( עי' אסתר רבה )פרשה י סי' יג1173
.ישראל שהיה תחלה למלכים והיה משבט בנימין
 שהוא דומה, זה מרדכי ואסתר שעמדו להם לישראל בגלותם, ולערב יחלק שלל: שם1174
.לערב וחלקו שלל של המן
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ìë ìò àáì äãéúòä äëøá .åúëøáë øùà ùéà :1175òîùîá íìåë ,íúåà êøáéå øîåì
ãåîìú äî ,åúåà êøá åúëøáë øùà ùéà àìà øîåì åì äéä àì .íúà êøá :ãçàå ãçà
éìúôðìå áàæ ìù åúôéèç ïéîéðáìå éøà úøåáâ äãåäéì ïúðù éôì ,íúåà êøá øîåì
÷(èë) :1176íúåà êøá øîåì ãåîìú ,úåëøáä ìëá íìåë ïììë àìù ìåëé ,äìéà ìù åúåì
éøáò ïåùìá äôéñà ùéù .ïúæéðâ íå÷î ìà úåùôðä ïéñéðëîù íù ìò .éîò ìà óñàð
êÉ
À åz ìàÆ åÉ zôÀ ñÇ àÇ
Â å ,(åè èé íéèôåù) äúÈ éÀ aÇ äÇ íúÉ
È åà óqÅ àÇ îÀ LéàÄ ïéàÀ
Å å ïåâë ,äñðëä ïåùì àéäù
éðôî úéáì íúñðëä ,(èì âë àø÷éå) õøÆ àÈ äÈ úàeá
Ç zÀ úàÆ íëÆ tÀ ñÀ àÈ aÀ ,(á áë íéøáã) êÈ úé
Æ aÅ
ïåùì àéä óà äúéîá äøåîàä äôéñà ìëå .(æè âë úåîù) êé
È NÂ
Æ òîÇ úàÆ êÈ tÀ ñÀ àÈ aÀ .íéîùâä
àì äúéîå .óñàéå òåâéå :åéìâø ñéðëä .åéìâø óñàéå (âì) :éúåáà íò .éúáà ìà :äñðëä
:(á"ò ä úéðòú) úî àì åðéáà á÷òé ì"æø åøîàå ,åá äøîàð
éîé åì åîéìùä .åì åàìîéå (â) :àåä íéîùá úç÷øî ïéðò .åéáà úà èðçì (á) ð ÷øô
äèéðçì íéòáøà .íåé íéòáù íéøöî åúà åëáéå :íåé íéòáøà åì åàìîù ãò åúèéðç
:1177ïéëøáúî ñåìéð éî åéäå áòøä äìëù ,åìâøì äëøá íäì äàáù éôì ,äéëáì íéùìùå
ìò áùééúî ãåò ,åùøãîå .(âì àë úåîù) LéàÄ äøÆ ëÄ
)À é ékÄ åîë åèåùôë .éì éúéøë øùà (ä
äøéëîì ïéøå÷ åéä íéä éëøëì éúëìäùë ,àáé÷ò éáø øîà .éúéð÷ øùà åîë ïåùìä
ïáì úéáî àéáäù áäæå óñë ìë á÷òé ìèðù ,øåâã éøë ïåùì ,åùøãî ãåòå .1178äøéë
àì íàå .êòéáùä øùàë (å) :1179äøòîá ê÷ìç ìéáùá äæ ìåè åùòì øîàå éøë åúåà äùòå
ïë íà øîàé àìù ,äòåáùä ìò øåáò øîåì àøé ìáà ,êçéðî éúééä àì äòåáùä ìéáùá
ìò óãåò øéëî éðàù ùãå÷ä ïåùì ìò äìâà àìù êì éúòáùðù äòåáùä ìò øåáòà
.ãèàä ïøâ (é) :1180(á"ò åì) äèåñ úëñîá àúéàãë ,åá øéëî êðéà äúàå ïåùì íéòáù
 1175עי' פסיקתא רבתי )פיסקא ז( :כולך יפה רעייתי ,מדבר בשבטים .ואם תאמר הרי יעקב
אביהן בירך לשבטים וקמקנתר לראובן ושמעון ולוי ,והיאך אתה אומר ,א"ר אליעזר ,אעפ"י
שבירך את השבטים האחרונים וקינתר את הראשונים ,אלא חזר וברכם .כמה שכתב כל אלה
שבטי ישראל שנים עשר )בראשית מ"ט כ"ח( .מהו וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם,
אמר רבי אלעזר ,עשה אותם יונקים זה מזה.
 1176עי' בראשית רבה )פרשה צט סי' ד( :כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וגו' .כבר כתיב
ויברך אותם ,ומה ת"ל איש אשר כברכתו ברך אותם ,אלא לפי שבירכן יהודה באריה ,דן בנחש,
נפתלי באילה ,בנימין בזאב ,חזר וכללן כולן כאחד ועשאן אריות ועשאן נחשים .תדע שהוא כן,
יהי דן נחש ,והוא קורא אותו אריה ,הה"ד )דברים לג( דן גור אריה .לקיים מה שנאמר ,כולך יפה
רעיתי ומום אין בך )שיר ד(.
 1177עי' בראשית רבתי )ויחי( :ויבכו אותו מצרים שבעים יום ,מה עשה יעקב למצרים שבכו
אותו ,אלא בשעה שירד למצרים כלה הרעב .ולמה ע' יום ,אלא מ' ימי החנוטים ול' של בכי הרי
ע'.
1178
עי' ראש השנה )כו ע"א( :אמר רבי כשהלכתי לכרכי הים היו קורין למכירה כירה למאי
נפקא מינה לפרושי אשר כריתי לי .ועי' סוטה )יג ע"א( :והאי דפייש דידי הוא אמרו ליה זבינתה
אמר להו נהי דזביני בכירותא פשיטותא מי זביני אמרו ליה אין דכתיב בקברי אשר כריתי לי
ואמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק אין כירה אלא לשון מכירה שכן בכרכי הים קורין למכירה
כירה אמר להו הבו לי איגרתא אמרו ליה איגרתא בארעא דמצרים היא.
 1179עי' בראשית רבה )פרשה ק סי' ה( :אבי השביעני לאמר וגו' אשר כריתי לי בשעה שעמד
יעקב עם עשו ,אמר ליה מה את בעי ,ממון או קבורה ,א"ל מה לההוא גברא קבורתא ,הב לי
ממון וסב לך קבורתא ,הרבה ממון תכרה עליה .הה"ד )בראשית נ( בקברי אשר לקחתי לי ,אין
כתיב כאן אלא אשר כריתי לי ,הכרתי עליה.
 1180ז"ל :א"ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ,בשעה שאמר לו פרעה ליוסף ובלעדיך לא ירים
איש את ידו וגו' ,אמרו איצטגניני פרעה ,עבד שלקחו רבו בעשרים כסף תמשילהו עלינו ,אמר
להן ,גנוני מלכות אני רואה בו .אמרו לו ,א"כ ,יהא יודע בשבעים לשון .בא גבריאל ולימדו
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ìàòîùé éàéùðå ïòðë éëìî ìë åàáù ,òøåàîä íù ìò åùøã åðéúåáøå .äéä ïéãèà ó÷åî
íäéøúë åá åìúå ïìåë åãîò á÷òé ìù åðåøàá éåìú óñåé ìù åøúë åàøù ïåéëå ,äîçìîì
(âé) :íåö øùà åäî .íåö øùàë (áé) :1181íéöå÷ ìù âééñ ó÷åîä ïøåâë ,íéøúë åäåôé÷äå
íëéðáî ãçà àìå éøöî ùéà àì éúèî åàùé ìà íåö êëù ,åéðá éðá àìå .åéðá åúà åàùéå
ïøãñëå .úåçåø òáøàì ïëå çøæîì 'â ,íå÷î íäì òá÷å .íúà àìà ïòðë úåðáî íäù
àì óñåéå ,ïåøàä úà úàùì ãéúò àåäù àùé àì éåì .ïàë åòá÷ð ,íéìâã ìù äðçî òñîì
á øáãîá) 'åâå úúÉ àÉ áÀ åÉ ìâÀ cÄ ìòÇ LéàÄ åäæå .íäéúçú åéäé íéøôàå äùðî ,êìî àåäù àùé
ïúøæçá .åúà íéìåòä ìëå åéçàå àåä (ãé) :1182åúèî àùéì íäéáà íäì øñîù úåàá ,(á
ìéòì) øîàðù ,åéçàì íéøöî íéã÷ä ïúëéìäáå ,åúà íéìåòä íéøöîì åéçà íéã÷ä ïàë
éôì àìà ,åéçÈ àÀ
Æ å óñÉ
Å åé úéaÅ ìëÀ
É å (ç ÷åñô) êë øçàå 'åâå äòÉ øÀ ôÇ éãÅ áÂ
À ò ìkÈ åÉ zàÄ eìÂòéÇ åÇ (æ ÷åñô
1183
(åè) : ãåáë íäá åâäð á÷òé ìù åðåøàá íäéøúë åìúù ïòðë éëìî åùòù ãåáëä åàøù
ãåòñì íéìéâø åéäù ,óñåé ìöà åúúéîá åøéëä ,åàøéå åäî .íäéáà úî éë óñåé éçà åàøéå
åì :1184ïáø÷ àì á÷òé úîùîå ,åéáà ãåáë ìéáùá ïáø÷î äéäå óñåé ìù åðçìåù ìò
שבעים לשון ,לא הוה קגמר ,הוסיף לו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא ולמד .שנאמר,
עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים )שפת לא ידעתי אשמע( .ולמחר ,כל לישנא דאישתעי
פרעה בהדיה אהדר ליה .אישתעי איהו בלשון הקדש ,לא הוה קא ידע מאי הוה אמר .א"ל,
אגמרי ,אגמריה ולא גמר .אמר ליה ,אישתבע לי דלא מגלית ,אישתבע לו .אבי השביעני לאמור,
א"ל זיל איתשיל אשבועתך .אמר ליה ,ואיתשלי נמי אדידך .ואף על גב דלא ניחא ליה ,א"ל עלה
וקבור את אביך כאשר השביעך.
 1181עי' שם )יג ע"א( :מאי שנא מעיקרא דכתיב ויעל יוסף לקבור את אביו ויעלו אתו כל עבדי
פרעה וגו' ,והדר וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו ,ומאי שנא לבסוף דכתיב וישב יוסף מצרימה
הוא ואחיו והדר וכל העולים אתו לקבור את אביו .אמר רבי יוחנן ,בתחילה ,עד שלא ראו בכבודן
של ישראל ,לא נהגו בהן כבוד .ולבסוף ,שראו בכבודן ,נהגו בהן כבוד .דכתיב ,ויבאו עד גורן
האטד .וכי גורן יש לו לאטד ,א"ר אבהו ,מלמד שהקיפוהו כתרים לארונו של יעקב כגורן זה
שמקיפים לו אטד ,שבאו בני עשו ובני ישמעאל ובני קטורה .תנא ,כולם למלחמה באו ,כיון
שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב ,נטלו כולן כתריהן ותלאום בארונו של יעקב .תנא,
שלשים וששה כתרים נתלו בארונו של יעקב .ויספדו שם מספד גדול וכבד מאד ,תנא ,אפי'
סוסים ואפילו חמורים.
 1182עי' במדבר רבה )פרשה ב סי' ח( :כאשר הגיעה שעתו של יעקב ליפטר מן העולם ,קרא
לבניו ,דכתיב ויקרא יעקב אל בניו ובירכן ,וצוון על דרכי האלהים ,וקבלו עליהם מלכות שמים.
משגמר דבריו ,אמר להם ,כשתטלו אותי ,ביראה ובכבוד לוו אותי ,ולא יגע אדם אחר במטתי ולא
אחד מן המצריים ולא אחד מבניכם ,מפני שאתם נטלתם מבנות כנען .וכה"א ,ויעשו לו בניו כן
כאשר צום ,בניו ולא בני בניו וישאו אותו בניו .היאך צום ,אלא אמר להם בני יהודה יששכר
וזבולן יטענו מטתי מן המזרח ,ראובן ושמעון וגד יטענו מטתי מן הדרום ,אפרים ומנשה ובנימין
יטענו מן המערב ,דן אשר ונפתלי יטענו מן הצפון .יוסף אל יטען ,שהוא מלך ,ואתם צריכין לחלק
לו כבוד .לוי אל יטען ,למה ,שהוא טוען את הארון .ומי שהוא טוען ארונו של חי העולמים אינו
טוען ארונו של מת .ואם עשיתם וטענתם את מטתי כשם שצויתי אתכם האלהים עתיד להשרות
אתכם דגלים ,כיון שנפטר טענו אותו כשם שציום שנאמר ויעשו לו בניו כן כאשר צום הוי )איוב
לו( אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק שמיעקב היה בהם דעה היאך ישרו דגלים ולפועלי אתן
צדק זה הקדוש ברוך הוא שפעל פעולות טובות עם ישראל וכדי ליתן להם פעולה טובה שכר
שקיימו מצות אביהם לא צום לחנות דגלים אלא כמצות אביהם צדק עמהם שלא שינה הדבר
שלא ליתן מחלוקת ביניהם לכך נאמר לבית אבותם כענין שהקיפו מטת אביהם ,כן יחנו הוי
לבית אבותם יחנו בני ישראל.
 1183עי' לעיל הערה .1181
 1184עי' מדרש תנחומא )שמות סי' ב( :ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ,מה ראו כל ימים שהיה
יעקב קיים היה סועד עמהם והיו אוכלין על שלחנו .וכיון שמת יעקב לא אכלו על שלחנו .אמרו
יש רעה טמונה בלבו של יוסף והשב ישיב לנו וגו'.
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ïåùìå äù÷á ïåùìá ùîùî åì ùé ,äáøä íéðéðòì ÷ìçúî åì .åðîèùé àîù .åðîèùé
eì ,(æ æ òùåäé) eðìÀ àÉ
Ç åä eìÀå ,(âé âë ìéòì) éðÄ òÅ îÈ LÀ eì ,(ãì ì ìéòì) êÈ øÆ áÈ ãÀ ëÄ éäÀ
Ä é eì ïåâë ,éàåìä
íéøáã) eîëÀ çÈ eì ïåâë ,[åìéàå à"ð] éìåàå íà ïåùìá ùîùî åì ùéå .(á ãé øáãîá) eðúÀ îÇ
.(áé çé 'á ìàåîù) étÇ kÇ ìòÇ ì÷Å LÉ éëÄ ðÉ àÈ àeìÀå ,(çé çî äéòùé) éúÉ
È åöÀ îÄ ìÀ zÈ áÀ LÇ ÷À äÄ àeì ,(èë áì
åîë ,éìåà ïåùì àåäå ,àø÷îá äîåã ãåò åì ïéàå ,åðîèùé åì ,àîù ïåùìá ùîùî åì ùéå
éìeà
Ç ïåâë ,äù÷á ïåùì éìåà ùéå .àåä àîù ïåùì (ä ãë ìéòì) éøÈ çÂ àÇ äMÈ àÄ äÈ êÀ ìÅ úÅ àìÉ éìÇ àË
éäé åì åîë àåä éøä ,(áé ãé òùåäé) éúÉ
Ä åà 'ä äàÆ øÄ
À é éìeà
Ç ,(áé æè 'á ìàåîù) éðé
Ä òÅ aÀ 'ä äàÆ øÄ
Àé
åîë .óñåé ìà ååöéå (æè) :(ãë çé ìéòì) í÷é
Ä cÄ öÇ íéMÄ îÄ çÂ LÅé éìeà
Ç íà ïåùì éìåà ùéå .êøáãë
óà ,ìàøùé éðá ìà íéçåìù úåéäì ïøäàìå äùîì äåö ,(âé å úåîù) ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðaÀ ìàÆ íeÅ öÀ
Ç éåÇ
åéäù ääìá éðá úà ,ååö éî úàå .ïë åì øîåì óñåé ìà çéìù úåéäì íçåìù ìà ååöéå äæ
øáãá åðéù .äåö êéáà :1185ääÈ ìÀ áÄ éÅðaÀ úàÆ øòÇ
Ç ð àeäÀå (á æì ìéòì) øîàðù ,åìöà ïéìéâø
1186
éãáò òùôì àð àù (æé) : åéðéòá óñåé ãùçð àìù ,ïë á÷òé äåö àì éë ,íåìùä éðôî
à"ð] óñåî .åéçà íâ åëìéå (çé) :1187åéãáò íäå íéé÷ åéäìà úî êéáà íà .êéáà éäìà
éúééä íà ,äéîúá ,éðà åîå÷îá àîù .éðà íéäìà úçúä éë (èé) :úåçéìùä ìò [áñåî
àåä êåøá ùåã÷äå äòø éìò íúáùç íëìåë íúà àìäå ,ìåëé éðà íåìë íëì òøäì äöåø
íéìá÷úîä íéøáã .íáì ìò øáãéå (àë) :íëì òøäì ìåëé éãáì éðà êàéäå ,äáåèì äáùç
ïá éðàù òãåð íëéãé ìòå ,ãáò éðàù éìò íéððøî åéä ïàëì íúãøé àìù ãò .áìä ìò
øîàå íäá çáúùðå äàø íéøåçá ìù úë ,úåøîåà úåéøáä äî ,íëúà âøåä éðàå ïéøåç
àì úåøð äøùò ,øçà øáã .1188åéçà úà âøåäù çà êì ùé ,íúåà âøä óåñáìå íä éçà
úùøô úìñç :åéëøá ïéá ïìãâ .åîåâøúë .óñåé éëøá ìò (âë) :1189'åë ãçà øð úåáëì åìëåé
úéùàøá øôñå éçéå
 1185עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קסב( :ויצוו אל יוסף למי צוו לבלהה.
 1186עי' בראשית רבה )פרשה ק סי' ח( :תני ר' שמעון בן גמליאל אומר ,גדול השלום ,שאף
השבטים דברו דברים בדוים בשביל להטיל שלום בין יוסף לשבטים .הה"ד ,ויצוו אל יוסף לאמר
וגו' .והיכן צוה ,לא מצינו שצוה כה תאמרו אל יוסף וגו' ,אמר כך ,אחי חושדין אותי .וילכו גם
אחיו אמרו ליה ,חד בעית לך לעבדא ,הא כולנא לך לעבדין.
 1187עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז קסב( :ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך ,אלהי קיים.
 1188עי' בראשית רבה )פרשה ק סי' ט( :ויאמר אליהם יוסף וגו' ואתם חשבתם עלי רעה וגו',
ועתה אל תיראו וגו' וידבר על לבם וכי יש לך אדם שמדבר על הלב אלא דברים שהן מנחמין את
הלב .אמר להם נמשלתם כעפר הארץ מה עפר הארץ ,מי יכול לסייף את עפר הארץ ,נמשלתם
כחית השדה ,ומי יכול לסייף את חית השדה ,נמשלתם ככוכבים ,מי יכול לסייף את הכוכבים,
עשרה כוכבים בקשו לאבד כוכב אחד ולא יכלו לו ,שנים עשר שבטים מה אני יכול לשנות סדרו
של עולם ,מפני שהם כנגד שנים עשר שעות ביום וכנגד שנים עשר מזלות ברקיע ,א"ר שמלאי,
אתם הגוף ,ואני הראש תבואתה לראש יוסף .אין נסיב גופא ,מה רישא טב ,ולא עוד אלא עד
שלא ירדתם לכאן ,היו קוראים אותי עבד ,ומאחר שירדתם לכאן ,הודעתי הוגנוסים שלי .אם כן
אני הורג אתכם ,אתמהה ,אם הורג אני אתכם הם אומרין אין לשמור אמנה עם זה ,עם אחיו לא
שמר אמנה ,עם מי הוא משמר אמנה הן אומרין לא היו אחיו אלא כת של בחורים ,ראה וקרא
אותן אחיו .תדע לך ,שהרי הוא בסוף הביא עליהן עילה והרגן .אמר ,מה אני נעשה אנטידיקוס
לאבא ,אבא מוליד ואנא קובר ,מה אני נעשה אנטידיקוס להקב"ה ,הקב"ה מברך ואני ממעט.
הדא הוא דכתיב וינחם אותם ,והרי דברים קל וחומר ,ומה יוסף שדיבר דברים רכים על לבן של
שבטים ,כך ניחמו לכשיבא הקב"ה לנחם את ירושלים על אחת כמה וכמה .הה"ד )ישעיה מ( נחמו
נחמו וגו'.
 1189עי' מגילה )טז ע"ב( :וינחם אותם וידבר על לבם .אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי
אלעזר ,מלמד שאמר להם דברים שמתקבלין על הלב .ומה עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד,
נר אחד היאך יכול לכבות עשרה נרות.
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