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מבוא שערים

יקר תפארת השפר הכוכחי, אשר שבתי את שבותו לשפת מקראי הקודש, דומה אל הדר יפעת אבן השוהם: בגיחה מרחם משחר האדמה, פניה קבצו פארור, אקפו כגהס ׳־היא מתנכרת, עד אשר תהפש בכ^ליעש למרעה, למען היות לה ברק כעין החשמל, וקרני זיוה ינגחו רצוא ושוב כמראה הבזק. כן קפרכו זה , אשר הזה שכב כאלפים שנה תחת שמיכה נכריה, יצא כנוגה צדקו, ואור ה' עליו יזרח,אס כעביר החלודה מעל פניו, ונלבישנו מחלצות קודש.

אמכם למען יתברר ויתלבן ה פ ר ע י, כעל עלינו להקיר גס המסכה הנשוכה על הכלל, לגול אבן אופל וצלמות האוער פי באר לחי רואי מכילה אבכי חמד וכל יקר, ולהראות אל הקורא העברי אה מביאי שערי מקראי קודש כאלה ,אשר הורתם בקדושת קבלת תאומת
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ולידתם בכותרת שפה קודש, והמת גכוזים )ahpyrkopA( *( בכתבי קודש האחרונים )nonacortueD( ובספרים אחרים אשר חברו קופרי יהודה ברוח דעיוכי העבר וחזיוכי העתיד )espylakopA( . והמה כרוכים ומוכחים בקרן זויה, ומצפים לגאולה גם בקרב אחב"י.

השער האחד

כתובים אחרונים

א. אש דת־-אש תמיד

כי אני ד.׳ לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם"

)מלאכי ג׳(

כצאת השמש בגבורתה כחום היום למת הצהרים, האיר לאק ולדרים עליה להחיות כפש כל חי, עד שיפוח היום רייככור צללי ערבים, והשמש תכו לבא באהל שפרירה, כי אז יחדל מתק אורה הגדול, ואך קרכיס מידה יפוזר בערפלי עוהר המשתרעים על פכי הרקיע.

*( אשל גנזו חז״ל חוסמי מקראי הקודם, במו מבקשו לגנוז גה ספרי יחזקאל וקהלת, ומאנו בהחלה לקבל מגלת מלדכי ואסתר ומספל הספלים הגנוזים האלה שמונה גדולים ושמשה קטנים, ואלה שמוחם : ספרי החשמונאים, הנקובים בדח״זל מגלת בית חשמונאי, ובכללם ד' ספלים, הראשון )אשל נהחבל בלשון ענלית נמאסים שנה לפני החורבן( והשני נמנים בין הספלים הגנוזים, אך ס״ג וס״ד במאוחלים יתחשבו;

ספלי החשמונאים העסיק החכם שלעזינגעל ללה״ק בדרך שיל. חכמת שלמה, אשל העתיק ללה"ק הסכם רנה״וז״ל, ושפך עליו “לוח סן" הוא ביאול לחב ידים, ותוכן הספל הזה הוא אשל העיל בקלב החנם המליץ ההוא אס הלעיון הכללי אשל ילה לאבן פנה לשיריו הנשגבים “שיל’ חפאלס», ולמוסד ספלו הנעלה "גן נעול,, על השם חכמה. אגרת ירמהו. ברוך בן גייה. חכמת יהשע בן שירא, אשל העתיק ללה״ק המכס רי״ל בן—זאב ז״ל. הריסת בל. התני¡ בבבל. שושנה. מגלת יהודית. אשל נעתקה ללה״ק מ״ר עקיבא לוי מהאלבעלשעאט בשנה 9761, ונמצא מענה בלה״ק במדרש מעשה יהודית ובעדלש לחנוכה הנדפסים בבית המדרש להרב החכם מוהל״א יעללינעק נל״ו ח"א ומ״ב ע״ש. חלום מדרכי. תפלת מנשה. תפלת עזדיהו וחבריו. מעשה טוביה, אס כל הספלים האלה העתיק לעבריה זה מקרוב החכם מוי'ה יצחק

פלענקיל. ובהמשך המאמר הנוכחי נוסיף להפיץ אור בהיר עליהם.
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אור יקרוה וקפאון כעכן בוקר. ומחה רגליה כלבנת הספיר בעצם השמים לעוהר. וכהילל כן שחר פרוש על ההרים. וענוגה כגדה עביה יעברו צללי אור על קצוי מוצאי ערב ובוקר, עד כי יגה שביב הירח לעומתה ואור כק9 הועפוה לו רהוע. גם הוא משכה פכיו בארבע תקופותיו, הולך ואור עד ככון היום הבא —

כן זרח אז אש דת מהר חורב לעם אלהי יעקב. הופיע שמש צדקה בהגלות נגלות כבוד ה׳ מסיני על הנביאים והחוזים. וברק קרני אור פניהם כפני החמה, עד כי נעה היום ההוא לערוב, חדל כל חזון בישראל, ויתא על הסופרים רוח קודש נאצל מנביאי — אל וחוזי — יה, כעין אצילות חשמל החרק על ערפלי עוהר הרקיע למועד בוא השמש, בהשענם ברעיוני רוחם על אבותיהם הקדושים אשר בארץ המה, וקראו קפליתס נשם אדירי האומה בימי עולם משכים קדמוניות, כי זכרה כנסת ישראל את כל מחמדיה מימי קדם ותשב אחור ותארוג מסכת עשתכותיה ביתד תורת ה׳ הקדמוניה, ומראה שלומי אמוני ישראל כירח יקל הולך, ונוגה להם כפני הלבנה. אשר מדי תתהפך במקבות ארבע תקופותיה לא תחדל מינוק מזיו השמש בגבורתה.

וככה תיו בכי יהודה שרידי הגולה בארבע מקופות מראת הערבים והלילה, אשר עברו עליהם אחרי מת צבא הקודש מרמק מחת כפות רגלי מכדיהם כבא שמשם בעוד יומם, וינער צללי עלעת בעוד שכינת כבודם מופעת כאור בהיר בשחקי מרומים: התקופה הראשונה בבבל, יקודמה בהררי הדרי קודש הקדשים, קרקוליה המעולות נוע ינועו על חרבות האומה אשר נעת שמשה לערוב, וראשה בצפירת תפארתו מגיע השמיעה ששם כאור בוקר יזרח שמש, ואז אנשי האומה, אנשי מור המעלה, בעלי כ נ קת הגדולה, התאזרו חיל ובעתר ידים הוסיפו אומץ לערוך ולקדר ולתקן את מקראי הקודש, כחלת ימי אור בוהק במרומים, ולהעמידם על מכונס בל ימוע עוד כל ימי הארץ. התקופה השניה במצרים נגרשה מעדן גן האלהיס, גלתה מקודש הקדשים לאולם ההיכל, אורה חשך בעריפי השמים ממעל, ואך קרני נגהם ימגכבו דרך עלעת חשכת עני שחקים, ואז אנשי האומה סופרי הגנוזים התנבאו בקגנון אבותיהם אשר חזו מחזה שדי, ותמה בכתובים אחרונים הנ-׳ל. התקופה השלישית בארץ ישראל משרכת דרכיה הלאה מברק השמש בכעומת לה עורך ולא פנים, ואך צללי זוהר החמה עברו עבי גני שחקים בנגוהות אפלת על התקופה הזאת, והיא שעמדה מחוץ להיכל הקודש בחצר ביה ה׳ לתקן אח בדקו ולהחזיק אבני מוקדו ופכמו, ואנשי האומה המת התנאים והאמוראים בעלי הלכה
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ואגדה. אשר שמו חזנים למורה ובמי יד לקבלה, ועוטיה עטה שלמה אור מהול באופל על כר מצוה ומורה אור, ומבעד לצללי עלטה יבהיק האור הקדמוני. אור שבעמים שגנז הקב״ה במורה.

והמקופה הרביעים ידה m<5־q הירח הרחק מצוהר השמש הנוגח בקרניו כפעם בפעם רק דרך רסיסי שמיכה עבה בעד שריון קשקשי הקרעים אשר על המקופה הזאת והיא כצבת על חומת אנך, ואנשי האומה בעלי המדרש רוכשים מוצאי בוקר וערב בפמיל מכלה הדרש כעין מכבר רשת בעלת פיפיות פרושה על מזבח הקודש וכל כבודה פנימה. ובעלי מדרש כאלה בכל משבות מחבולומיהם באורך הזמנים וברוחב המקומות, בהנועס בגוי, כל הארצות כאשר ינוע בכברה, רכקו ממיד לולאות רעיוכיהס ומוסרי עשתונותיהם, אשר הרו והגו מרוח זמנם ונפש עת חיה, ביתד המורה והקבלה, שהימה להם כיתד שהכל מלוי בו, ממנו אבן פנה למוסדות דת ודין, ממנו מיעין לא אכזב בחזיוני רוח כשמי מרומים, וממנו מקור נובע למושיה ודעה.

ועל כל התקופות האלה ארבעתן רמזו חז״ל במליצמם: גלו לבבל שכיכה עמהם, גלו לאדום שכיכה עמהס וכו', כי כן ברדתם נבלה קיימו וקבלו מן הכשרים תלמידי צערדוש: רעיוניס חדשים ממלאכים ורוחות טובים ורעות וכו׳, ישמו אותם בכלי קודש בשפר’ חיוב יחזקאל דניאל זכריה וכר; בהמודעס לבכי היונים חזו נהם משאות עמידות בכליון מלמות האלילים ואליליהם, ובקיום האומה הישראלית בקגשן חזיון נביאות )nellybiS(, וישימו אותן בפי נביאי דורות עולם כמו חנוך ומשה ועזרא וכר; גלו לאלכקנדריא של מצרים וטמנו מחקרי הפילוקופיא האפלטונית באוצר תמורה, כאשר עשו ארישטובל ופילון ותלמידיהם וכו'; גלו לאדום הוא רומה והשיבו משא ומתן של דיני הלכה )ע״ד שקבלו מחוקקי הרומיים דת ודין עד הקייקר יושטיניאן כעמיר גורנה בספרו הנודע על דיני ממונות( וחבילות חוקים ומשפטים אל המורה באסמכתא על י״ג דברים ול״ב נתיבות בפלפולי הלכות הקדומות והאחרונות עפ״י התנאים והאמוראים וכו' שבו לבבל, שבו לגיא חזיון באגדת ובמדרש עד זמן הגאונים; התערבו בערביאים ערבו גם התפלשפומם במורת ממולח טהור קודש, כאשר עשו לס"ג והרמב״ם ור״י ערמאה וכו'; ועד היום הזה תשוקה נטועה בלב כל חכמי האומה דור דור ודורשיו לתלות רעיוכים חדשים מקרוב באו על אילן התורה ומקראי הקידש.

ב. ספרי בעלי אסופות בישראל.

בא וראה קורא ישראל’ שגילת נפלאה בקרב שופרי אומתנו, איך

יקוד אהבה המועלת לאומה הבוער בלבבם, שנתה כפעם בפעם את הנטיה התקועה בלב כל חובר חבר: לקרא בגרון בלי חשך, כי הוא
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אבי יליד הספר, לו לבדו ילדי רוחו ואין לזר אמו, ואם יבא אחר לקרא שמו על זעיר מזער מרעיוניו, וקרא אחריו מלא נאמר תפשוהו כבשת גנב כי ימצא. לא כן בעלי אסופות בישראל, אשר בחזקת יד העת החיה עליהם, כסו שמס במשאון וקראו על רעיוני רוחם שם גדול מאחד הענקים אנשי השם, אשר לזכרם כבוד אומר העם כלו )eihpargoduesP(. וככה הסכן הסכינו סופרי עמנו מני אז ועד עמה, כי למען יכו רעיוני זמן וזמן, אשר הבשילו אשכלומיהס, שיש בלב האומה, וביום נעעס ישגשגו כגפן אדרה בקרב העם, יקראו סופרים רבים וכן שלמים על ספריהם בשמות אנשי שם מימי עולם, ונאמנה רוחם ואין בשפתם מניה, באשר באמת רוח הקדמון ההוא מדבר ממוך גרנוס ומלתו על לשונם. הנה כי כן עשו סופרי הכתובים הגנוזים הנ"ל • והספרים החיצונים שנזכיר להלן ׳ שיחסו ספריהם אל אדם, חנוך, נח׳ שם ועבר - אברהם, יעקב, י״ב השבעים, משה, דוד, שלמה. אליהו׳ ישעיה, ירמיה, דניאל, עזרא, זרובבל, בני קרח, אס9 וכר, עד בעלי המדרשים והנסתרות כמו: הרגום יונתן על רוב המקרא, קפר היכלות ושיעור קומה המיוחסים לר׳ ישמעאל כהן גדול, אותיות דר׳ עקיבא, שהיא מקור והתחלה "פרק שירה", פרקי דר״א המיוחסים לר׳ אליעזר בן הורקיס ,וכן מיוחס לו )ל״ד מוהר״א יעללינעק בב״ה ח״0 ספר אורחות חיים או צוואת ר׳ אליעזר הגדול, וכן לר׳ יהושע בן לוי מעשה דר״י ב"ל וסדר גן עדן )ב״ה ח־ב(, וכן ספר יוסיפון בן גוריון העברי, וכן "מסכה כלים" )ב״ה ח״ב( יחסו אל חזקיה וצדקיה וחגי וזכריה הנביאים "(, ועד המקובלים שיחסו ס׳ הבהיר ס׳ הפליאה וספר הקנה לר׳ נחוניא בן הקנה, וספר הזוהר )עיין המנופחת כר״י עמדו( לי׳ שמעון בן יוחאי, ועוד הגדות אחרות כינו נסתרות דר' שמעון בן יוחאי, מפלת ר׳ שמעון בן יוחאי וכו׳. ועוד בדור האחרון יחס חכם אחד רב הספרות אה ספריו לשמות אחרים, וביהוד את משליו אל אס ך בשם ״משלי אסך״ *( **(.

*( ואולי היא מנול ייסתר פנים ופלאי כזה »קיר וראשית ספרי האון — גליוס אשר ע״י השליס חענו״מי שאול התפלד »»מודח מרעיו, והיה לנצל נודד במועדיו ותלוהו באילן אישיי "כנר אנש" בדניאל, ועשה פאלות וענפים, והיה לאשר היה.

**( ויתכן ששם הזה, כמו השם אסף נמהלים, איננו ש׳ע פרעי, כי אם שם כללי רומז על תואר »אסף וממבר סובל חבל ע״ד "רברי קהלת״ — "דבלי איור בן יקה" שפירוש שני השמות הללו מלשון "אוגר בקיץ" —"י קהת עמים", וענינס כעין מואל “נעלי אסופות" שר״ל »מבלים ואוספים וסוגרים גרגירי סכמה ויקהה נינה לקהלה ומובלת אמת. ואולי גס ספל הרפואות המיומס אל אסף היהודי )עיין מנתב הלב שי״ר נלאש ה״ס אוצל חכמה לר׳י נר־ש, ובית ה»דרש ס״ג למוהר־א יעלנינעק(
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ג. ראש השלישים בתקופה השניה.

כשגם בימי התקופה השניה, אשר לרגל המלאכה שלפנינו אך בה כשתעה, מעת עלו בני יהודה מגלות בבל, ויקוו למנוחה והנה אבחה , ושעבוד עול הגלות לא פקק מצווארס )ע״ד אמרם אכתי עבדי אחשולש אכן(, החלה )עיין למעת בעבין( לפעם את היהודים רוח תקוה לזמן הגאולה, ורוח תוחלת לימות המשיח, ונפש העם קצרה בתלאותיה ונכקפה ליום המשפע האחרון, ואז קמו בבבל ובמצרים וביהודה אנשי רוח בישראל, לנחם את אחיהם האומללים, ויתארו לפניהם בשרד כבואה את ימות המשיח, ובחזיון רוח הקודש כתבו להם כןפריס מלאים אוצרות יראת ה׳ בקורות העבר והעתיד, להחלימס ולהחזיקם במעוזם, לחזק ידים רפות בשעבוד מלכיוה, ולאמץ ברכים כושלות בצוק העתים. ובכוח על בעלי אקופוה ההם רוח אבותיהם הנביאים בכוכה רצויה ככוכתם, קראו לקפריהם בשמות החוזים והנביאים הקדמונים, ושוח שתו בכתוביהס נוקפות על מקראי קודש התכ״ך, אס להורות או לגלות או לנחם או לקדר במערכת שלמת ותמימה.

וכמו שבעלי התקופה הראשונה המה אנשי ככקת הגדולה חלקו את מקראי הקודש לשלש מפלגות שונות בתכונתן: תורה לקורות דברי הימים ולחוקים ומשפעים; נביאים למראות חזיוכים על ימים יוצרו בעתיד; כתובים לדברי תושיה וחכמה. כן כשלשו גס בתקופה השניה מחלקות הקפריס החיצונים הנקראים על שמות נושאיהם לשלשה חלקים כאלה, אשר מהם מפורדים בתכונתם בפ״ע, ומהם מכילים וכוללים שלשתם כאחד בבוא בקצת הקפריס שלשת העכיניס האלה מעורבים זה בזה גס יחד♦ והכה לתורהולתעודוה הקורות שייכים: שפר הראשון מקפרי החשמונאים, אשר נתחבר בלשון עברית כמאה ושמונים שנה לפני חורבן ביה שני, אבל נאבד ולא כשאר לכו רק תרגומו היו?’• שפר השני מקפרי החשמונאים שנתחבר בזמן ההוא בלשון יונית באלכשכדריא של מצרים, והוא כעין קיצור משפר הקורות אשר חבר שון מן eneryC , שהיה דרכם אז לתת משוה העבר על התוה, ולהשחיר צורר עריץ חי בזמנם בעלעת

הוא ג״כ לק כנוי אל מובל חבל ומאסף דבלי מכמה, כמו שכנו בעלי מניס שוסלי טוב והושיה בנעללין את ספלס בשם המאסף. והנה זה לצה הצלפתי regnaluoB )נספלו etsilubaf 6ק05£(לשעל, כי הממשל משלים הקדמוני הנודע בין העמיס בשם poseA לא היה ולא נבלא בשמו הפלמי הזה, ומקול ממצבת בעל המשלים ההוא מבני ישלאל, ונקלא שמו א ס ף ע״ש אסיפת משליו כנ״ל, ולועז אס על יוסף במצליס או על שלמה המלך בילושליס, ע״ש באליכות יתיכה .
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איזה ערק מימי קדם, כעין שדבר בדניאל על אנעיוכק הישע בעכוי נבוכדכצר )עיין בקפרי החכם גוקעאס וומלקמאר על הכתובים האחרונים(. קפר )השלישי ו( הרביעי משפר’ החשמונאים נתחבר בארץ ישראל בימי יוקיפון עלאוויוק.

בגיא חזיון יחשבו השפר־ם: שפר חכוך שנתחבר באק ישראל כלשון עברית ממחברים שונים מכה האישיים כשתי מאות שנה לפני החורבן, ותכליתו להצדיק אמונת היהודים נגד דעות היונים• שמונה עשרה מזמורי ההלים לשלמה המלך, וענינס ממם כעין מזמורי דוד ונתחברו בלשון ערבית בזמן כבוש ירושלים ע״י הרומי פאמפיוק כשבעים שכה קודם החורבן • שפר אליה; ן דניאל, הנביאה העברית )ellybiS ehcsidîtJ( " שפר עזרא השלישי שבאים בו השיפורים הנזכרים כשפרי עזרא נחמיה שלנו ובד״ה ב׳ ל״ה ול״ו ועוד הגדה על זרובבל • עזרא הרביעי, צוואת י״ב השבעים. עלית ישעיה הנביא למרום • שפר השלישי משפלי החשמונאים, שנתחבר כשתי מאות שכה לפני החורבן, ומדבר גס על רד־פת היהודים במצרים ע״י בתלמי פילופאעור.

ובחכמה ותושיה יבואו הקפרים: "בן-קירא" מר׳ יהושיע בן שירא, והוא שפר משלי חכמה כעין משלי שלמה שלפניו ושפר החכמה שאחריו, ונתחבר בארץ ישראל כשתי מאות שכה לפני האורבן בלשון עברית, אבל נאבד וכשאר לנו רק תרגום יוני ממני, אשר העתיק כחמישים שנה אחריו נכדו ושמו ג״ב יהושע • *שפר החכמה" המיוחש לשלמה המלך, וי״א שמחברו פילון היהודי, ונתחבר באלכקכדריא כשתי מאות שכה לפני החורבן. —

ד. אנשי השש.

ועתה כעביר כמעע לעיני הקורא את כל שפרי היחש האלה בקדר דורות בעלי השם, וכדעה אותם אחד אחד בתכונתם ובתכליהס:

האדם הראשון. יצור תבונות כפי הקב״ת אשר נפח בו כשמה רוח אפו חלק אלוה ממעל, ואשר קרא שמוה לנפש כל חי, והיה תושב ג״ע התחתון, והתנבא )לד״ק( י שע״כ יעזוב איש את אביו ואת אמו וגו׳, היה לאיש אלה” ועל שמו קראו "קיפרא דאדם הראשון, )כ״מ פ״ה ב'( אשר ראהו )אס ע״ד האמת או על דרך המליצה( שמואל ירחיכאה, ועל קפר כזה רמזו באמרס שהראה הקב״ה לאדם הראשון דור דור וקופעיו וכו', ובשמות רבה פ׳ מ״א ז״ל: הקב״ה הביא לו קפרו של אדם הראשון והראה לו כל הדורות וכו׳. ואבות הככקיה הנוצרית כמו קיכצעללוק וכו׳ מזכירים עוד שפר אחד על אדם הראשון כשם "חיי אדם״ )imadA atiV( הדומה בפנינו אל ■"קפר היובלים" שלפנינו. ומזכיר החכם עוואלד כקפרו דברי הימים לשכה 1581 צד
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432 ב, בפלמרענץ נמצא "שפרא דאדס" בלשון יומה, וגס בארץ אביקיכיען בלשון אנושית או גיפנוית. ובכן רזיאל לר'אליעזר מגרמיזייא מיחש לאדס הראשון מפלח להקב־ה )כדפשת בבית המדרש ח״ג למוהר״א יעלליכעק( ושפר שמשר לו המלאך רזיאל על כל מיכי החכמות בשמים ובארץ, הוא השפר אשר מצא חכוך בדור הרביעי, והוא השפר שנמקר אח״כ לכח, אשר מקרו לשם בכו, וממכו בא אל האבות ולכל כביאי הדורות וכו׳ עד שעמד שלמה ׳.מלך ונגלה לי שפר הרזים וכו׳.

חנוך. המשורה בפי העם היא ככדור שלג שגולש וממכפל מהררי קרח, אשר כגללו יתגדל ויכבד והיה למגדל מתגולל בירכתי ההר עד שולי רגליו. ככה עדות הכתוב על ח כ ו ך שהמהלך את האלהיס ואיככו כי לקח אומו אלהיס, פרשה עליו מענוה קדוש ויהי לאיש מופת, וקראו בשמי "שפר חנוך" הנזכר בפי רבים מן המקובלים ומן הזוהר והרקככוי, והוא "שפרא דחכוך״ )הכדפש ב״ה הכ״ל ח״ב(, והוא מ שע רו ן אשר בשפר היכלות לי׳ ישמעאל, ועוד מאמרים שונים בשם מששרון )כדפשיס בנסתרות בבית המדרש ח"ג בשס י' ישמעאל ור״ש בן יוחאי ע״ש( וכזכר כבר בשפרי ברית החדשה ובכתבי אבות הנוצרים, והם היו רק חלקים מפורדים ופרשיות קשועות מגלות מגלות חתיכות חתיכות נתנו. אכן "שפר חנוך" הגדול הוא אשר מצאו חכמי דורנו באק כוש בלשון חבושית, והוציאו לאור האנגלי ל ו י ר ע כ צ ע בשנה 1281, ואח"כ העמיקהו האשכנזי המפפמאן בשנת 8381, ואח״כ בשנה 3581 מרגמחו וביארהו החכסזדיללמאן, והחכם י׳ ייש3 הלוי מתעסק עמה בו להעמיקהו לעברית, והוא השבת אבדה לבעליו, כמו שפר היובלים שלפנינו, באשר גס שפר חנוך ככתב ממחלה בלשון עברית, ונעתק אח״כ ליונית, שממנה כעמק לכושית, ממש כגורל שפר היובלים • עיקר ישיש השפר חנוך כמחבר מאחד היהודים בארץ ישראל בימי החשמונאים. שער השפר קורא: "וזאת הברכה אשר ברך

חנוך את הבחירים ואת הצדיקים אשר יהיו ביום כרת בהנחי כל הרעים והרשעים,. ומוכן ענינו כנבואת דניאל, להפיח רוח אומץ בלב חשידי היהודים לעת יאפפוס חבלי ׳*■צרות באחרית הימים, הוא יום המשפנן הגדול והנורא. פחיחת השפר בשיפור חנואת הנפילים, המה שהי מאות המלאכים ׳ אשר בימי ירד אבי חנוך חמדו לבכות האדם, ובראשם שמעזאי ועזאזל, ותלדנה להם הענקים, עלו בארץ משמרי כשוך< ואיצנוגכינות, ועזאזל למד את בני האדם מלאכת חרב וכלי זיין. ויהי כאשר הואילו הענקים לאכול גס 'בשר אדם, ותעל צעקת ממי חלד השמימה, וישלח ה׳ להם ארבעת מלאכיו מיכאל גבריאל רפאל ואוריאל, לעשות משפנויס בכפילים. על מיכאל פקד לאסור את שמעזאי וחבריו לקצבי גבעות עולם עד עת קץ
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עשרה שבועים, על גבריאל ככול לשכשך בכי האלהיס אשר ילדו נהם בכוה האדם איש באחיו והיתה חרג איש ברעהו, את רפאל צוה לאשור אה עזאזל ולטהר הארץ מרעהו, ואוריאל צוד• להודיע לנח אה מי המבול אשר יבא לשחת כל בשר. אז יפרה צמח הצדקה בארץ, וחקר ומשפנו ישירו לעולמי עד. וחנוך אשר לקח אותו האלהים מן הארץ היה שליה מוציא ומביא בין המלאכים השופטים ובין הרפאים הנשפטים. ויהי היום ותפקחנה עיני חנוך וירא בחלום את מעשה המרכבה, ויקרא ה׳ אל חנוך וילמדהו את משפט הרפאים, כי בשרם ימות לשחת, ורוחם ידון בארץ, והיו לרוחות רעות בין בכי האדם; ואל בכי האדם צוהו לגלות אזנס, כי יבא מבול עליהם, והיו ימיהם רק מאה ועשרים שכה. אחרי כן הוליכו המלאכים העליונים אוריאל רפאל רעואל מיכאל זרעאל וגבריאל את חנוך על פכי כל הארץ, וירא גדולות ונצורות בשמים ובארץ. ואוריאל הראה לחנוך את השפר על הקופות מאורי השמים ומערכוה־הם, וירא גס אה לוחות השמים אשר עליתם נחרתו כל מעשה בני תאדם עד הדור האחרון. וככלות כל הדברים האלה השיבו המלאכים את חנוך על הארץ לפני פתח ביתו, למען יודיע את כל הדברים האלה אל בנו מתושלח. ויכתוב חנוך את כל החזיונות והמראות אשר ראה בקפר, וינבא לבכיו את אשר יקרא אה זרעם באחריה הימים.

צח• מקורה קדמוניה שהיה איש צדיק תמים בדורותיו, ומצא חן בעיני ה׳, אשר דבר אותו וצוהר לעשות ההבה, והיה בעל הנש להנצל ממי המבול, ובנבואתו ברך וקלל את בכיו, והתנבא להם את אשר יקרא אתהס באחרית הימים, כ״ז עשה אותו לאיש מופה ונביא אלהים, וקראו בשמי על שפר רפואות בשם "שפר נח" הכדפק בבית המדרש ח״ג ,והנזכר גס בקפר היובלים פרשה עשירית ע״ש, אשר מקר נח לשם בכו, ובא ממנו אל חכמי הודו מקדון ומצרים וארם, ומהם החלו לכחש במזרוה ובכוכבים , ללמד אה קפר מדרש הכשדי אשר העתיק קכגר בן אור בן כשד )כמ״ש בק׳ היובלים פ׳ י״א( עם אקקנפיכוש וכו׳ ועד איפוקלט וכו׳ וגליינוק וכו'. וכבר ביררו חכמי הבקרת )עיין ד״מ בקפר anitsälaP ni muhtneduJ saD״ )negnaL .J .rD nov .w .8 .u, 6681 כי חלק גדול מקפר חנוך לקוח מספר כה ההוא. ועוד נמצא בשפר הישר שפור חיי כח הנדפס ג״כ בבי׳ה ח״ד.

שם. בן נח. קפר שם בן נח הזכיר הקראי שלמון בן\רוחם. אברהם. העיד עליו הכתוב "כי כביא הוא• ובעבור היותו אבי

כל מאמיני היחוד, ובאמרם שהכיר את בוראו בן ג' שכיס, ובמשרתו
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מאור כשדים ארץ הובר, שמיס וחוזיםבכוכבים, יחקו לו מלבד חכמות פיליקופיות וידיעות מכוניות, עוד קפרים רבים ומאמרים שומם מלאים ויכוחים ודרשות בעכיכים כאלה, לקיים מה שנאמר ונשכה עליו כי׳פ ״ויקרא בשם ה?.

שבטי יה בעבור שמצינו רמז במקרא שצוו בכי יעקב לבניהם אחריהם להעלות עצמותיהם ממצרים, ע״כ יחקו להם גליון חזיונות בשם "צוואה שנים־עשרה השבעים". בקפר הזה משופר בפרוערוע חיי בני יעקב, ובאריכות נבואותיהם לזרעם, את אשר יקרא אותם באחרית הימים ולימות המשיח, הכל בקגנון כבואה ובדרך חוזי עתידות. ונתחבר השפר הזה מיכף אחר חורבן הבית מאחד היהודים לד״ק בלה״ק ולד״ק בלשון יונית, ורק ברבות הימים שות שמו הנוצרים עליו נוקפות ככל העולה על רוחם.

משה. לאדון הנביאים ואבי המחוקקים משפנו, צדק, לאיש המופת הזה יחקו שפרים רבים וכן שלמים בשלשת מיני המקרא הכ״ל: במורה קראו בשמו )מלבד על משכה מורה בשפר אלה הדבריסץ גם על שפר משכה תורה בראשית הוא שפר היובלים הנוכחי. אשר בלעדי תעודתו בקורות האומה לקדר שנות דורותיה לכלס בשם יקרא, ומלבד חזיונותיו על ק׳ן הימין ויום המשפע האחרון, עוד יגדיל תורה ויאמרה במצות רבות ואזהרות נוקפות ושונות, כמו שנבאר להלן.— בנבואה מדרש "פעירה של משה" או פעירות משה רבנו ע״ה )הכדפק בית המדרש ח״א( ושם נאמר בזה״ל: "אמר לו הקב״ה כלום אמרתי לך להרוג את המצרי א״ל ואמה הרגת כל בכורי מצרים ואני אמות בשביל מצרי אחד וכו׳ וקמאל ראש לשעניס היה מצפה ממי יגיע שעה שיפער משה אולי יקבל כשמתו כשאר בני אדם כאדם המצפה לשמחה גדולה כיון שראה מיכאל שר ישראל את ק״מ הרשע מצפה למיתת משה כעל קולו ובכה והיה ק״מ שמח וצוחק א״ל מיכאל רשע אני בוכה ואמה צוחק וכו׳ כיון שהשלים נפשו למות א״ל הקב״ה למיכאל צא והבא לי כשמתו של משה, אמר מיכאל מי ששקול כנגד ששים רבוא היאך אני יכול ליעול כשמתו וכו׳ ואחייב אמר לק״מ מיד יצא ק״מ בשמחה גדולה מלפני הקב״ה ולבש חרבו וחגר אכזריות והלך לפני משה בחמה גדולה, כיון שכקמכל בו והוא היה כותב שם המפורש וזקוקין של אש יוצאים מפיו וזוהר פניו ומאמרו מבהיקים כשמש ודומה למלאך ה' צבאות, היה ק״מ ממירא ומזדעזע ממנו, וכשכעל עיניו משה וראה ק״מ ומשה ידע שבא אליו ק״מ ומיד חש בו עיניו של ק״מ מזיו פניו של משה וכפל על פניו ואחזתו חיל כיולדה ולא יכול לדבר בפיו, עד שפתח פיו משה מחלה ואמר ק״מ ק״מ אין שלום אמר ה׳ לרשעים למה אמה עומד לנגדי ? א״ל הגיע זמנך ליפער מן העולם
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מן ל, כשממך א״ל מ, שלחך אלי וכר עמד משה במפלה וכר אל ממקרבי ביד ק־מ וכר ככלל הקב״ה נשמתו בנשיקת פה וכר.. המדרש הזה נדפק כמה פעמים ובעמק גם לרומית ע״י nymlua-G. וכבר זכר יהודה שליח הנוצרי באגרמו כי מיכאל שר המלאכים כלחם עם שמאל אודות הגוף של משה וכר, והבאים אחריו הוקיפו כי ק״מ קערג במשה על אשל הרג אמ המצרי• וידעו כבר מאגדת עלית משה למרום בשעמ פנררמו. וכל השפר ההוא נחשב בין הגנוזים עם עוד שפלי נשמרומ המיוחשיס למקרע״ה )עיין עיז בשפרי וואלקמאר הנ״ל( עד שבימינו אלה מצא החכם האיכולקי inaireC במאילאנד האגדה הזאת בשלמומה בשם «שפר הנשמרומ למשה" או "חזון עלית משה למרום" )oitmussa te aitehporp sisoM( והוא שייך בכמוביס האחרונים הגנוזים בחלק הנבואה והחזיון, והחכם ו ו מ ל ק מ א ר העמיקו מרומית לאשכנזימ עם ביאול)gizpieL 7681( והוא*( כעין המשך מקפרדבריס, ונמחבר לדעת החכמים dlawE, negnaL בלה״ק בארץ ישראל, ובזמן מלחמת בימר בימי ר׳ עקיבא לד׳ ramkloV, ומוכן ענינו כעין מוכן שפר נבואת עזרא הרביעי )שנזכיר להלן( להנבא על עמידות לבני ישראל. וקראו בשמו )עיין להלן בזה( גס המפלה בתהילים צ׳. — ובחכמה יחקו לו )אם כי לא נקרא בשמו בפירוש( את שפר איוב. ומימנה רובע משפר מדרשים ומאמרים הממציאים דבורים עם ויכוחים למשרע״ה, ד״מ המאמר "מעין חכמה" הנדפק בבית המדרש ח״א, ואחריו "מעין חכמת" להמקובלים בקוף י קפר הבהיר.

דוד. נעים זמירות עלי הגיון בכבור, אשר רוח השיר המבוקש בו, ויפעת המליצה על לשונו; ובבוח עליו רוח ה׳ בצח בנגינות כעלות ונשגבות לבשר מתלות ה׳ ולפאר מעשת ידיו. לכן יחקו לו גס מזמורים רבים אשר נתחברו אחרי החורבן ובימי החשמונאים, 3ןנמף נפש ישראל בצרת הגלות; וכבר העירו ל״ל שנמצא בקובץ קפר תהליס זמירות עשרת מחברים ואמרו: עשרה בבי אדם אמרוהו אדם מלכי צדק אברהם משה דוד שלמה אקף ושלשה בבי קרח וכו׳.

שלמה. מפני שכתוב בו "ויחכם מכל הדס וגו' כי חכמת אלתיס בקרבו וגו׳ וידבר שלשת אלפים משל וגו' וידבר על העצים וגו׳" קראו על שמו קפרי חכמת, כמו ק׳ קהלת אשר נמנו וגמרו חכמי הבקורת שנתחבר קרוב לחורבן הבית, וכן "חוכממא רבמא דשלמה מלכא" הוא השפר "חכמת שלמה" אשר עוד הרמב״ן ורכה״ו

*( ואקרה להוציא גס »ססר מס סעסקס ע3ליח גרצות ס׳ דיני.

.J L .H .HI .hcsaH
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האמיכהו לשפרו של שלמה. ובאמת כמן שפר משל’ לשלמה יד ותוכן לשפר בן שירא, אשר על ידו הישג שפר החכמה. וכבר הזכרנו שכמו שמיוחשיס לשלמה כמה מזמורים בשפר תהליס הגדול, קראו עוד בשמו )sinomalaS muiretlasP( "שפר התלים לשלמה״ אשר נמצא בכ״י בשנת 5161 נקושעכדיכה ומכיל י״ח מזמורים, ולפי רבים מחכמי הבקורת היה מקורו הראשון בלשון עברית, ונתחבר בשנת שבע וארבעים לפני התחלת משפר הנוצרים אחרי מות פממפיוס הרומי• וזרים משלו אז בירושלים. ועוד באגדה אחרונה קראו’על שמו "משלים של שלמה המלך" הנדפשיס בבית המדרש הנ״ל ח״ד.

אליהו. לפלאי הזה המשתתר בחביון שם החש בי )אשר כמו חב ו ך עלה גס הוא חי השמימה. ואשר עליו כעל ח כוך רמזו דורשי רשומות שוד ימות שנת החמה(, בעל מאמרים שלמים בשפרי תנא דבי אליהו רבה ואליהו זונוא. ומאמרים מקוכועיס מפוזרים ומפורדים באגדה ובמדרש, יחשו עוד שיפור חזיוני "שפר אליהו" )הנדפש בבית המדרש ח״ג(. הנביא הזה )אשר כבר אחרון הנביאים בכתוב האחרון משפרי הנביאים עשהו למבשר בוא יום ה׳ הגדול והנורא שהוא יום הדין והמשפנו יום ׳.אחרון לקץ הימין( כוהב פה בשפר את כל אשר דבר אליו המלאך מיכאל על הר הכרמל, כאשר שכב אליהו ויישן שם תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע בו ויאמר לו קום אכול )שרוצת אולי לפרש ע״ד הרוחני כמו אכול את המגלה דיחזקאל( וגלה לו את אשר יקרא לעמו באחרית הימים בשוף ארבע מלכיות, בימיו של המלך הרביעי, בשיבת ג׳ גליות, בחבלי משיח, בעונש הרשעים נאש ובגפרית, בשכר הצדיקים בג״ע במעדנים ובאבנים כוובות, ובירידת ירושלים של מעלה על הארז• שפר החזיון הזה ןו3ר בארץ פרש בימי הגאונים.

ישעיה. מנויה וגמורה בשוד חכמי הבקורת, כי החלק השני משפרו מפרשה מ' ואילך הוא מאוחר ונשפח על שמו. והכה כדפש בתחלת המאה הנוכחת שפד אחר הנקרא על שמו והוא "עליה הנביא ישעיהו למרום״ בלשון עגיפכוית או כושית. השפר הזה ׳ אשר נודע כבר בימי המאות הראשונות לנוצרים ונשכח אח״כ ברבות הימים עד הכה, משפר בחלקו •הראשון יקורי מות אכזרי של הנביא ישעיהו )אשר כבר שפרו באגדת התלמוד מרצח: כזה ע״י מנשה(; והלקו השני מכיל נבואות על העתידות.

מחברו היה יהודי כשתי מאוח שנים אחר הח ורבן בארץ ישראל,
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ואח״כ נוקפו ונקפחו עליו דעות מכמות המקובלים והנוצרים .*( ירמיהו. בשמו נקרא, כאשמכמא על השפר הנזכר ירמיה יכ״ע,

השפר "אגרת ירמיהו" הנמנה בין הכתובים האחרונים הנ״ל, ומוכנו כתוכן הפרשה העשירית בשפר ירמיה שלנו, ושנוי בקפרו וכשפי ישעיהו כ״פ.

ברוך בן נריה, אשר יצק מיס על ידי ירמיהו הנביא, וכתב אח שפר רבו מפיו, וכקש גדולות מירמיה, קראו על שמו קפר מ ושרי מלא תוכחות .

דניאל. השפר אשר קראו כשמו הוא ראש שפרי חזיון בתקופה ההיא, אשר התנבאו ויחזו משאות שמומים וחתומים על מקות ימים יוצרו בערכם אל שלשלות מלכי ארץ ורוזנים מושלים בכיפה, על גוי ועל אדם יחד בערכם אל עם ישראל אשר היה יהיה באחרית הימים לגוי אחד בארץ. הרגש האמיץ הזה הואיל להתרחש' בקרב בכי ישראל, בעת החלס לרדת מעה מנוה, ושמש הצלחתם קדרה לערוב בימי הלוכדים הגדולים מלכי אשור ובבל, כי כן לעת צרה כזאת עיני האדם למרחוק מצפינה לחוש עמידות למו, ועפעפיו יפנו גס אחורנית, לשאוב מי מנוחה ומרגעה ולשובב נפשו ממעיני ימים עברו. ובימים ההם מצאו )או המציאו( המעמיקים אכשי חזקיהו המלך את ברכת יעקב לבכיו )שמעין ברכתו הימה גם ברכת משה לשבעים כהערת רש"’ שם( שאמר להם "האקפו ואגידה לכם אה אשר יקרא אמכם באחרית )כלשון שהשתמשו בו ישעיה ומיכה אז( הימים" )ואחז״ל כיקש לגלות להם אה הקץ ופו'( וחזרו ומצאו )או כתבו( במשנה תורה הבעחת ״נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך וגו'. וע־כ מצא גם ירמיה )כ״ה וכ״ע( את לבבו לחשוב את הקץ לגלות בבל למלאות שבעים שנה, ואחריו גם זכריהו )א' וז׳(, ובעל דה״ב )ל״ו כ״א(

הזכיר ע״ז, ונתן עעס לדבר׳ למען מרץ הארץ את שבתותיה כל ימי השמה שבתה למלאות שבעים שנה. אבל בראותם בימי צורר היהודים אנעיוכס עפיעאנוק בראשית ימי החשמונאים, כי הקץ ההוא כבר חלך ועבר, ובני יהודה ילכו מדחי אל דחי, אז קוננו עם המשורר )תהליס ע״ד( "אותותינו לא ראינו אין עוד נביא ולא אתנו יודע עד מה״. לכן רבו מחשבי קיצץ בימים ההם בחזיוני עתידות, ובראשם מחבר הקפר כשם דניאל, בחזותו מחזה מול מחזה, העבר לעומת העמיד, לצקת רוח גבורה בלב המתנדבים בעם החשמונאים ללחום בעד המורה והמצוה בפרוע פרעות בישראל, ובהעמידו "קץ הימין"

)שהוא כלשון "אחרית הימים" הנ״ל( אחרי שהתפלל והתודה חעאת

.1 עמו לפני ה/ והמלאך גבריאל בא להשכילהו בינה, כי משפר השבעים *( גס את הספר הזם היקר במלכו אקוה למלגס עברית אי״ה.
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שהתנבאו ירמיה וזכריה ר״ל שבועיס שבעים כחמך על עמך ועל עיר קדשך לכלא הפשע וגו׳, ומאר בשרד חזיון את שעבוד הד׳ מלמות, שהם נבוכדנצר הבבלי ודריושהמדי וכולשהפרשי ואלכסנדר היוני, שנחלק לד' מלכים קנוניס במור,דון באקיה במצרים ובארם, וזה האחרון אננויוכש הרשע הכב׳ד להרע מכל, מ׳כ חזה עליו קשות כי יבא עד קצו ואין עוזר לו, ויושע עם קודש בקץ הפלאות הוא קץ הימין. וכל שפרי חזיון שאחרי דניאל תמכו יתדותיהם עליו, עד אשר עבר וחלף גס זמן הד׳ מלמות, ועם יהודה לא נושע, אז בא שפר חנוך והציב משפר השבמס של ירמיה ודניאל לגבולות שבעים מלכי גויס. ואח״כ בפרוש נשר הרומים כנפי נחושה על כל הארץ, או אז פש כל חזון כזה, ואפקו המתחקים בשרשי דניאל, רק מבאריו יגעו לפרש דבריו הכמושים והחתומים באופן שיאומו אל איזה חשבון >ץץ המשיח, כאשר עשו בעלי הכשתרות והנגלות עד האברבנאל וכר. ובכתובים האחרונים הנ״ל יחשו לדניאל עוד שני סיפורי כשיס על הבעל והתנין בבבל.

עזרא. מלבד שפרו ושפר נחמיה, אשר יקראו האחרונים בשמו שפר עזרא השני, נקרא עוד על שמו בין הכתובים הגנוזים הפר עזרא השלישי שנתחבר לפני החורק׳ ועוד שפר רביעי* *( המיוחק אל שאלתיאל הוא עזרא הנביא, ונתחבר בעיר רומי, ולד״ק בארץ ישראל, מאחד היהודים מכת החשידים או הפרושים, אחר החורבן בלשון יונית, אשר נאבד ברבות הימים, ולא נודע ימים רבים מ אס בהעמקה רומית ישנה אשר הוציא לאור סאבריציוק בלונדון, ועל ידו נודעה במחלת המאה י״ח גס העמקה ערבית, ובדורנו נודעה העמקה כושית מנוקח היוני, אשר הוציאו לאור החכמים לוירענצע בשנת 0281 ו ג פר מ רע ר 0481. וענינו דומה אל הקפר דניאל בנבואה על העמיד ובמשועת עם ישראל ונצחונו על האומות באחרית הימים. והוא שפר נבואה*( האחרון בישראל. ומני אז נקמס מקור חזיונים כאלה. ובשנת 3681 הוציא החכס וו מלק־ מאר הנ״ל את השפר הזה בלשון רומית עם העמקה אשכנזית וביאור משפיק. חזיון עזרא הנביא היה בבבל שלשים שנה אחר חורבן הבית

*( בנוסח הערבי והכושי מכונה "ספל עזלא הראשון" מפני שסיפור קולותיו מתחיל לפני זמן ספר עזרא העברי או הארמי. ובנוסח הלומי מכונה "ספר עזרא השני" י״ל שהוא שני לספרי עזרא ונחמיה בסנ״ך הנחשבים כספל אמד. ובנוסח הלומי נ"» מכונה "עזרא הרביע»" ר״ל שני ספרים עזרא ונחמיה בתנ״ך, והשלישי הוא ספל עזרא סשלישי ביונית שבין הגנוזים הנ׳ל, וזה הוא הרביעי.

*( ברצות ס׳ דרכי הנני להעסיק גם אס הספר הנכבד הזה ללשון עברית.



הראשון. הפתיחה מכילה שאלה הנביא אל חאלהים: מדוע דרןהגוים או״ה ללחה, ועם שגולמו אשר בחר בו לעפר ישפה? ובאה לו התשובה בשבע חזיונות ברוח הבבואה: בחזיון הראשון נראה לו המלאך אוריאל וחש עמידות לו - ויראהו לדעת כי ישרים משפעי ה׳ ובאחרית הימים :ראה כנוגה צדקו בישראל ומשפעו באומות העולם, בחזיון השבי התעבה עזרא הנביא שבעה ימים, ויואל עוד הפעם לשפוך שיחו לפני ה׳ כבראשונה, ויבא אליו גס הפעם אוריאל ויורהו דעת קדושים, ויענהו משובות רמות על שאלות נשגבות. בחזיון, השלישי המעבה והתאבל עוד שבעה ימים, עד מלאת לו בשלש הפעמים שלשת שבועים ימים כמו לדניאל, וישב וישפך מרי שיחו בלילה, ויעביר ימי בראשית לעיניו לאמר, כי כל העולם נברא אך למען ישראל, ועמה הוא מעובה ככלי אין חפץ בו! וירא אליו המלאך אוריאל עוד הפעם, וישיבהו מעבה במרץ על שאלתו, ויגידהו את דבר יום המשפע הבא לשפוע את כל העמיס , ויצוהו להתעבות עוד שבעה ימים , למען מנוח עליו רוח ה׳. בחזיון הרביעי המעבה הנביא עזרא עוד שבעה ימים, וישב וידבר את ה׳ משפעים על אודות ישראל כורתי בריתו עלי זבח — והנה עומדת לימינו אשה מתאבלת וממיפחת במר «פשה שלשים שבה הימה עקרה, ויפקדה ה׳ וימן לה בן, אשר מת ביום חתונתו. ובחפצה להמית את נפשה ברעב, ויוכיח אותה עזרא ויערך לעיניה, איך בכת מבכה לאיש אחד, בעוד כל האומה בוכיה עלי שוממות ציון. ותשנה האשה את מראה, ויחרד עזרא ויצעק, כי ראה מחת האשה עיר כלילת יופי לעיניו, ויפיל ארצה ולא נותרה בו כשמה. וירא אליו אוריאל ויודיעהו עמידות על העיר ירושלים ועם ישראל. החזיון החמישי נגלה לו בלילה השני אחרי כן, רישא את עיניו וירא והנה בשר עולה מן הים, ולו שמיס עשרה כנפי נוצה ושלשת ראשים, ויפרש כנפיו על הארץ, וכל רוחות השמים נושבות עליו. ותצאנה מבוצומיו שמנה נוצות קעבות אחרות. ומן שתים עשרה כנפיו הגדולות משלה כל אחת מהן על כל הארץ אשה אחרי רעותה ואין מתיצב לפניהן. ואחרי כן הואילו גם שמונה הכבפים הצעירות למשול על הארץ ולא יכולו. וככה גועו ואבדו מגי הבשר שמים עשרה הכבפים הגדולות ושמים מן הנוצות הצעירות, ולא כשאר עליו יק שלשת ראשיו ושש כבפים צעירות, ואחרי כן נפרדו מהן שתי כנפיס, ושתים אחרות דמו למשול גם הן ולא יכולו, וכאשר הואילו גס שתי הכבפים האחרונות למשול, בלע הראש התיכוני משלשת ראשיו את שמי הכבפיס אשר רצו למשול, וירדה הראש ההוא בחזקת על הארץ, עד אשר נכחד גס הוא ונכרת מן הארץ. אחרי כן משלו גס שני הראשים הנותרים בתבל וביושביה, אך הראש הימני בלע באחרונה
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אח הראש השמאלי, ואז נראה ארי שואג קורא בקול אדם אל הכשר לאמר: הלא אמה החיה הרביעיח, אשר לך לבדך כמנה הממשלה , ואמה שכאח אח הצדיקים ואהבח אנשי רשע, לכן יאבד הכשר מן הארץ אשר מכוח ומשקונו. ויאבד הראש האחרון מן הכשר, יני הכשל נשרך באש. וייקץ עזרא הנביא וימחכן בשיחו לפכי האלהים להגיד לו פשר המחזה. ועת אליו הדבר לאמר: הכשר העולה מן הים הוא המלכוח הרביעיח מארבע מלכיוח שראה דניאל, ויצאו מקרבה שכיס עשר מושלים״ ושמנה כשיכים ימשלו אך מעכו. שכיס מהם יאבדו מהרה , ושכיס ימשלו עד קץ הימין, ושנים יותרו עד אחריח הימים. שלשח הראשים שלשת מלכים הם אשר ימשלו בקץ הימים, אחד מהם ימוח על משכבו במכאובים, ושנים האחרים בחרב ימותו. ושמי הככפים הצעירות מהיהמלכוח חלשה אשר יעמיד העליון .עד עח הקץ., והארי הוא המשיח הבא ביום האחרון לשפוע אח כל הארץ ולגאול אס עם אלתי יעקב♦ בחזיון הששי ישב הנביא עזרא עוד שבעה ימים בשדה, ולא אכל רק ירק דשא, ומפקחנה עיניו וירא והכה רוח חזק עולה מן הים כבר איכש והוא מועך בענני השמים, וכל בשר יברח ממכו אל אשר פניו מועדוח , וכל רוח נמוג כדונג מפכי אש בהשמע קולו, עם רב כחול הים כאשך מכל רוחוח .השמים להלחם באיש העולה מן הים, ויעש לו הר גדול ויעך עליו, וברוח פיו שרך אח כל ההמון הגדול ההוא. אחרי כן ירד מן ההר ויקרא אל עם אחר שלו ושאנן, ויבאו אליו אנשים רבים, מקצמם עליזים ומקצמס אבלים. ויודע לעזרא פשר הדבר לאמר: האיש הוא הגואל אשר אחרון על עפר יקום, והימה חרג איש ברעהו ונלחמו עיר בעיר, ואז ימגלת המלך המשיח לעיני כל, והעמים יעשו שלום ביניהם למען ילחמו יחדיו במלך המשיח, אשר יעלה ויבא להר ציון, וירושלים מבכה ומכונן, והמשיח ישמיד אח כל תגוים בלתבוח אש, ושבעי ישראל אשר הגלה שלמנאקר יהיו מקוראיו, ועלו להר ציון אל אחיהם היהודים, והיו לגוי אחד בארץ. החזיון השביעי הוא האחרון נראה לעזרא הנביא בהיומו יושב חחח העץ, והנה קול קורא אליו, הוא הקול אשר דבר למשה ממוך השנה, ואשר הודיעהו בתר שיני הבגלוח והנקמרוח. ויאמר אל עזרא: שמום וחמום אח כל הדברים אשר ראיח, ודע כי תלקה ממוך בני האדם לשבח בעדח האלהים עד עח קץ הימין, כי משנים עשרת מועדי העולם חלפו כבר משעה מועדים וחצי, ועוד שני מועדים וחצי יעמד, וגברה הרעת בעולם במלטמיון + וינון עזרא להפרדמןהארץ, וישאל אח האלהיס לאמר, אבל מי יורה דעה אח העם בימי חשך ואפלה ההם? הן המורה שרופה באש כשוחה, ואבד כל חזון מאשר היה ומאשר יהיה. שלח בא לי רוח קדשך, למען אעצור כח לכמוב



— nvx —

אה כל דברי ההורה מי־אשימה ועד אחריתה! ות»לא שאלהו ויצרתו המלאך להסתר מן העם ארבעים יום, ויעש כן ויפסול לו לוחוה רבוה, וימן לו חמשה סופרים, ויעל מהוך העם, ויפתח פיו ויקרא אה כל אשר כהבו חמשה האנשים על הלוחות, ויכהבו בארבעים יום האלה תשעים וארבעת ספרים, הלא המה עשרים וארבעה קפרי הקודש לכל העם, ושבעים ספרי מסתרים אשר נגלו לחכמים לבדם.

זרובבל. מיוחס לו "ספר זרובבל" הנדפס בבית המדיש הב״ל ח״ב, ובזכר גס כס' אותיות דר׳ עקיבא אוח ז׳ וז״ל: עומד זרובבל בן שאלתיאל על רגליו ואומר וכו׳, ועבין הספר חזיונות ונבואות על חבלי ימות המשיח, אשר גלה לו משיח בן »ipq ומנובורון, ועוד עתידות על מלכי רומה והאומות. ונמצא הגדה על זרובבל גס כספר עזרא השלישי.

מרדכי, אשר הציל את עמו מיד צורר היהודים בזמותו בבכליו לכבות את גחלתס הבשארה, ואשר היה רצוי לאחיו ודורש עוב לעמו, קראו על שמו ספר שלם כשם "חלום מרדכי" והוא בכתובים הגנוזים הב"ל, ומעשהו כעין משבה מגלת אחשורש או אגרת הפורים השבית, וכבר אמר המדרש על ״ומרדכי ידע" בעל החלום אמר לו וכו׳.

הנביאה )ellybiS( . במקראי קדשנו מסופר מהרבה נשים אשר בחת עליהן רוח ת׳ ותהיינה נביאות מתבכאות גם הן; אכן רוב הנביאים היו אנשים. לא כן עובדי אלילים או״ה, ביניהם הסכן הסכינו בשים פרושות ובזירות להיות כוהנות ונביאות הבעל, כמו הנביאה פתיה אצל היונים והכהבח אשתא אצל הרומים וכיוצא בהן. וגם בין עמי ארץ הקדם מציבו נשים נביאות בכבוי הנביאה הבבלית או המצרית או הכשדית או הפרסית כשמה העצמי שמבת בת ב ירו זי הכשדי. והיהודים בהתערבם אז בחכמי הגויס ועל שלשי קפרותם התחקו, יצרו להם גס המה משא חזיון בכבוי "הנביאה העברית" ושמה העצמי לד״ק סבא. החזיון הזה, וביחוד הספר השלישי ממנו שהוא היותר קדמון, נתחבר מאחד יהודי אלכסבדריא שבמצרים, בזמן חבור הקפר דניאל, בימי החשמונאים כמאתיס שבה לפני חורבן הבית. בצורתו דומה הספר כעין א ו ר - כ ל )־lekarO אורים ותועים.( שהיתה נהוגה אז בין היונים " ותעודתו " כמו הספר חכמת שלמה, להגיד לעובדי אלילים או״ה כח מנ5שח ה/ ולהראותס כי אלהותם מאפס ומאפע, )כאשל עשו ישעיה וירמיה כספריהס( ונכתב בחרוזים*( כאלף במספרם, ולשונו כסגנון הנביאים ישעיה

* ( בקרב הימים הגאים אי״ה נוציא לאור העמקה עגלים גס »ספר היקר מס.
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ירמיה יחזקאל זכריה ודניאל, וכולל שלש נבואות, אשר יסודמן במקראי הקודש, והגדות על העבר וחזיונות על העמיד. הספר הזה, הנחלק לשנים עשר קפרים, כזכר כבר ביוסיפון פלאוויוק )קדמוניות היהודים ספר ראשון(, ויצא לאור בדפוס ע״י החכם אריעדליעב, ועשה לו מבוא החכם הילגעכפעלד נשכת 7581, וביארו החכם ל א נגע ן כשנת 6681. וזה חומס תכנית שלש הנבואות הראשונות:

הפתיחה מעיר אוזן כל ממי חלד לכבד את ה' צבאות, אשר לא יראהו אדם וחי, אכן מקור אורו יביע בנפש כל בכי איש. וממים מחלד עכוש W על כסלם, כי חדלו למת לה׳ אלהים אמת ברכה וקרבן, אך זבחו לרוחות יורדי שאול. מי ימן ויפ .ו עורף לממשלה החשך, ויתעודדו לעלות אל מאורי אור החכמה, למכן ישכילו ויבינו כי אל אחד ברא את כל היקום . כל הבשר ימות לשחת, על כן אל עולם איננו ילוד אשה, אמכם בורא כל היקום הוא האלהים, הנעלה מהשגת שכל האדם, ומשמרו שם בארץ בגמלו שכר ועונש למובים ולרעים. לכן יבושו ויחפרו עובדי אלילים, המשמחוים לבהמה חיה ורמש כמעשה ארץ מצרים, אשם לא תכבה לנצח בגי בן הנם, ומכבדי אלהים אמת ינחלו חיים׳ ישבו לעולם בגן העדן דשנים ורעננים, ולהם השמים יאכלו. אחרי הפתיחה הזאת הנביאה מספרת לאשית חמאת עבודת האלילים, וממחלת בספור מעשה דור הפלגה מספר בראשית בתורה, איך החלו בכי אנוש להרים יד בה', בבכותם להם מגדל בארץ אשור, לעלות בו השמימה. וימעבר אל עליון 1י#3ר. את המגדל ברוח קדים עזה , ויסכסך ריב ומצה בין בכי האדם, על כן קראו לעיר בבל, כי שם בלל ה׳ את לשונות בני אדם. זאת הימה המרידה הראשונה. המרידה השניה מספרת הנביאה ממסתרי העכו״ס על פי דרכה לאמר: בני האדם נפרדו איש מאחיו בלשוכותם, ונפוצו על פכי כל הארץ מחת מלכיהם. " וימלכו בדור העשירי אחר המבול שבמאי הוא קרוכיס, הרפא הוא מימאן, ויפת הוא יאפענווס, שלשמם בכי האור הוא■ אוראכיס והארץ היא ג.עא. בעוד אביהם האור חי, משלו בשלום איש את אחיו. אבל אחרי מות אביתםנצתהבקרבם אש המלחמה לאמר, מי ימשול על כל בני האדם. אמכם השלימו נשותיהם ביניהם ♦ וימנו לשבתאי ראשית הממשלה על כלם, אך התנה הרפא עמו , לבל יגדל בכיס זכרים אשר תלד לו אשמו. אבל כאשר הערימה אשמו לעשות עמו בעקבה ׳ וש שה בכים יוצאי חלציו גדלו והיו גבומס אנשי שם, המגי־ו מלחמה בענקים אחי אביהם, ותכבד אבחת החרב על כלס ויאבדו מתוך הקהל. וכאשר מתו גם הענקים גס בני שבתאי הקים ה' את ממלכות פלס ומדי וכוש ובבל ומוקדון ומצרים ורומא. אחר הספור מראש מקדמי ארץ מעיף הנביאה על
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ימים יוצרו, בצלוח עליה רוח ה׳ להנבא על גוי ועל אדם יחד. ומהי ראשיה נביאוהיה על היונים על הרומים ועל היהודים. היונים והרומים יאבדו, ויד היהודים רוממה באחריה הימים. והיא מספרה בנבואה הזאת יציאה מצרים ומתן הורה על הר סיני, וכי נהנה ההורה לכל בני אדם. ובכל זאת יעזבו היהודים ארצם והיכלם בהורותס לארבע רוחות השמים, פרי חמאת נפשם בעבודת אלהיס אחרים ההיכל יכה שער והארץ נשמה שבעים שנה. והיה באחריה הימים ירים ה׳ אה קרן עמו, וממרום ישלח ארצה מלך שופע כל אדם בדם ובאור אש• —

אחרי כן הבא הנבואה השנית, וגם היא מעפה על כל האק חזיה קשה, שפעים רעים על בבל מחריב ההיכל, ועל מצרים בדור השביעי למלכיה, ועל גוג דמגוג אשר בארץ כיש, ועל ארץ פוע ובנית ארץ מבוא השמש, ועל ערים.רבות בארץ הקדם, ועל קריה רומא ומזרחיה. ומקץ השפעיס הרעים האלה יאיר אור חדש וידרוך כוכב שלום וצדקה על ארצות מזרח ומבוא השמש. ובא גואל לציון ולכל בני האדם. אבל לפני בוא היום האחרון ההוא יציץ חוער מגזע שבתאי, ונצר יפרה משי״שי יופיעער, הוא אלכסנדר מוקדן, •והחריב את בבל, ומשל בכל הארץ, ואחר כן יאבד גם הוא ואיננו. ומוסף להתנבאות על ארץ פריגיען, ותקרא אוי ואבוי על העיר איליון ועל האמער נביא השקר, אשר גנב דבריו מנבואת ה'. ותוקף להנבא על ארצות ועל ערים באקיה הקענה, ועל חורבן העיר קרתא-חדתא, ועל אבדן הגלתים בידי הרומים.

ובנבואה ,השלישית תוקיף להנבא על בני ייהודה ועל הגוים,

ותח׳ו קשות ובלהות על כנען וערי הים, על כרתי ועל איים אחרים, ועל ’לן ואלישע אשר יחריבם עם לועז וימית יושביהם ושרידיהם יוליך בשביה. ואחרי כן ישובו ובקשו את ה״ בזבח ובמנחה, והיה הנשאר מהם לפלכוה גדולה, ועם אלהי יעקב יקום >נל וישוב אל כבו, ויגדל שמו בקרב הגוים, ועבדו כל העמים את ה', ואת העצבים מעשה ידיהם ישליכו הלאה מעל פניהם. והיה שלום וברכה בכל הארץ. וככה תבאנה הנבואות האחרות עד תומן, מלאות חזיובים נשגבים בעלים ויקרים באופנים רבים ושונים גס לדורשי קדמוניות גם לחובבי מקראי הקודש וגם לאנשי רוח ובעלי לב רגש בדמיון♦
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השער השני

א תולדות ספר היובלים

השפר תזה הוא כעין משכת תורה כדרשת בדרך תרגום מדרשי לספר בראשית, והוא אחד מספרים הקדמוכיס שכתחברו בימי בית שכי, אבל כאבד ברבות הימים, ולא נמצא זכר לו בספרי קדמוכיכו כלל, רק בזמן מאוחר כמה מאות שכה אחר החורבן הוא כזכר בספרי אבות הכנסיח הנוצרית, שהביאו ממכו זעיר שם וזעיר שם כמה כתובים מהעתקת יומת בשם "ספר היובלים",־ מפני שמוכה סדר דורות העולם עפ״י מספר היובלים והשמיעות שהן שבועות שכיס, כמו שהשתמש בספר דכיאל במפקד הזה; ועוד הזכירוהו בשם "בראשית ז ו ע ר מ א" לעומת ספר בראשית ר ב ת א שבתורה , שאעפ״י שבכמותו גדול ס היובלים מספר בראשית, בתאריכו בדרך דרש והשערה .ואולי גם במסורת וקבלת איש מפי איש בפרעי סיפורים רבים במקומות שקצר בתם בק׳ בראשית, מ״מ קראו שמו ז ו ע ר ת א או ז ו ע א, מפני שהכיח הרבה סיפורים שלא זכרם כלל, מבלתי היות לו עליהם שוס חידוש או מאיזה עעס אחר.

והכה זה יותר מעשרים שכה השמיע החכם המפורסם דורש עברית הייכריך ע ו ו א ל ד בשורה במחכה העברים. כי הספר הזה, אשר כחשב כאובד מארץ החיים כמצא בארץ החבוש היא אביסיכיען בלשון חבישית או כושית, אשר כעתק אליה■ מן ההעתקה היונית הנ״ל. ואח״כ כתב החכם היהודי ערייעכפעלק מאמר ארוך על אודות זכרון הספר הזה בראשוכים במ״ע מריעכע לשכת 6481. ואחריו קם החכם די ל ל מאן והעמיק הספר מכושית לאשככזית, וכדפס בשלמותו בקפרי הימים של עוואלד הנ״לבשנת 05-8481, עם מבוא והערות מאת המעמיק האשכנזי. ואחריו עמד להעיר עליו ולהערות את מקורו הרב החכם מוהר״ר אהרן יעלליכעק בקפרו "בית המדרש" חדר שלישי.

ואחריו הוציא לאור החכם בעער מדרעזדען חוברת שלמה • )6581( על מוכן ועכין הקפר. ואחריו בא הרב החכם ר' זכריה פרעכקל במ״ע הירחי שלו משכת 6581 לדרוש ולהעיר גם הוא על הספר היקר הזה. ואחריו בא החכם ל א כ גע ן בספרו הכ״ל להוסיף חקירות בדבר חין ערך הספר הזה. אלה הם ששת החכמים אשר עמלו ויגעו כאו״א על פי דרכו להפיץ אור בהיר על עכין הספר
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ומחברו ותולדותיו. והנח בהמשך הספר הזכרתי בהערות פרעיות בשולי הדפיס את רעיוני ארבעת החכמים ),lknearF ,reeB, kenilleJ ,nnamlliD אשר ביותר העמיקו רעיון והאריכו לשון בדבר הספר הזה( בר״ת משמותיהם )ואשר לא הזכרתי שמם עליו ׳ מלבי יצא ואתי תלין משוגתי(, אכן הערותיהם הכלליות הנוגעות לעיקר תולדות הקפר, הנני להציע פה בתוצאה קצרה גשם כ׳א, עם שניך קען משלי, בלי הכנים ראשי בין המבקרים האלה להכריע :ביניהם:

א♦ דברי »

הספר הזה )הדומה ברוב תוכן ענינו אל "ספר חנוך' שנתחבר לפניו ואל ספר "צוואת י״ב השבעים" שנתחבר אחריו( נתחבר כמאה שנה לפני חורבן בית שני מאחד סופרי ישראל כלשון עברית או ארמית, שכן מצינו אומו מבאר מקור כמה שמות עצמים כלשון עברית, ד״מ: "י_רד כי בימיו ירדו" )ד'• ’"א(. "שלח כי אמי שלח שלחתי" )ח׳, ז׳(, "רעו כי ה רע ו בני אדם" )י׳ כ״ז(, "שרת כי שרך _דרכו" )י״א, י״א(, ״תרח כי־התחברו )שם י״ע( וכן "57’ נ ב יומזכו,;

ותיתהמכלית הספר הזיז7כשמו בפתיחתו "חלקת הימים", ר״ל לחשובי בצמצום סדר הדורות והמועדים והחגים עפ״י מספר היובלים בעלי מ״ע שנים, אשר קבע משרע״ה לחשבון בני ישראל בבואם לארץ הכנעני, ואשר התחיל לפי חזיון המחבר עיד מששת ימי בראשית, ככל המורה כלה שהיתח חרותה מאז ומקדם על לוחות השמים, וקיימוה האכות אך כסדר הקרבנות כמשפעס, ומסרוה בקפרים לזרעם אחריתם, כגון ספרי חנוך נח שם אברהם ויעקג, אשר מסר קפריו אל לוי בכו ,,וביחוד קיימו שכת, וחג השכועות אשר חגו כשמים בימי בראשית.

והולך ומוכה כספר הזה מבריאת העולם עד הביאה ־•לארץ )שהימה כשכת 0542 ליצירה שלה© חמישים יובלים בעלי מ״ע ישנים, ובמכין הזה שכה כת וכה מקפר בראשית רבמא, בהרבה מקומות אשר שנר גם תרגומי השבעים והשומרונים )אשר תמה בעצמם שונים ביניהם בקצת מקומות( מבלי הקכם גם עמהם במקומות אחרים, כאשר יתבונן הקורא המאזין המשוה מוכן הקפרים האלה; ומוצא שכוי המקפר בקפר הזה הוא, כי־ לפי קדר מכיכו נמצא מושב בני ישראל בארץ מצריס רל״א שנים♦ ובצורת קדר'ממנו שמר את משער דברי הימיס־־־בזמניהס )ולא־ נשען על הכלל של אין מוקדם ומאוחר בתורה(. עד שגם הכתוב )במדבר י״ג כ״ב( "וחברון שנע שכים נבכמה לפני צוען מצרים" הכניק במקומו הראוי לפי קדר הקורות )’"ג י״3(.



והמחבר שס אה דברי ספרו בפי מלאך הפכים אשר הלך לפני מחכה ישראל, והמלאך הזה כתב ומסרלמרע״ה אה כל הדברים האלה לבד מראשיתם שדבר ה׳ עמו פת אל פה, ועיכי כל קורא מבין מאזין ומקשיב תפקחכה לראות בספר הזה גדולות ונצורות, ועפעפיו יבחכו לחזות איך מבין שורותיו מצהיר רוח המדרשוהאגדה, אשר כבר הכה אז שלש בקרב האומה, ובכח העדות שדרשו אז את המורה הקיש בעל הספר והמציא חדשות לברר וללבן הרבה דברים סתומים במורה. ככת ד״מ היגיו׳ )ג׳ מ״ב( שיחת חיות ועופות בימי בראשית, לבאר עי״ז דבור הנחש עם חוה. והוקי9 לברר מאיזה עם לקחו אבות הדורות את נשותיהם; ולדרוש על הכתוב "כי ב י ו ם אכלך ממכו מות תמות על יומו של הקב״ה שהוא אלה< שנים; ולפרש כי בעזר המלאכים באו החיות אל תבת כח. ולגלות איך בא הכנעני םתוא מבכי חם והמדי שהוא־מבכי^יפת אל גבול בכי שם. ולהעעיבכמבננג״אהבה רבקה את יעקב, מדוע־המעיע^־שו במחיר בכורתו אשר )וכר לענקב, מת ער ומאן אוכן לקחת את תמר לאשה, מדוע לא כעכש יהודה על חכואתו בתמר. ולהסביר עוד כימה דברים, כמו איך יכול הילד משה לחיות בתבתו, וכיוצא בדרושים כאלה. ולהרחיב בסיפורים הנזכרים בתורה רק בקיצור או ברמז, כגון הסיפור )והמלאכים שבאו אל אברהם ישרת. מהמעשר שנתן יעקב בבית אל, ממחשבתו לבכות בית המקדש שם, ממלחמתו'עם שבעת מלכי־ האמורי. ולתרץ כמה קושיות במספר שבעים הכפש אשר ירדו עם יעקב מצרימה, ע״י מות דינה בארז כנען. וכי חמשה מבכי בכיו של יעקב לא כמכו במספר, ובאו מחמס ארבעה בכי דן ובן כפתלי, אשר מתו בנעוריהם בארץ מצרים.

ועוד אשך וקבץ הגדות השגורות אז בפיהם, ונמצאות גס במקומות אחרים < ד״מ שמות נשי אבות הדורות מאדם עד תרח ושמוה נשי בכי יעקכ. שמות תארלנת-אשי21םבו בהן אדם וצאצאיו אחרי הגישי מגן העדן. מכין בכין. ארבעת הרי הקודש, שם ראש הרי אררע, אודות בני האלהים אשר התערבו עם בנות האדם והולידו את קננכקיס, נעכין ספרי ונבואות קינן כח אברהם ויצחק וכר. חלוקת הארץ5ו:ורל בין בכי נ5, תכלית וקץ מגדל דור הפלגה, ועוד סיפורים ושיחות הרבה אשר ימצא הקורא חדשים גם ישנים צפונים בקרב הספר הזה.

האמונה במציאת מלאכים ובכי תשען במפליא של מעלה, אשר שוררה אז בתוך העם, גם היא עמדת לו למלאות במשבצמה סיפורים שלמים, ע״ד מדרשים אחרים מוקדמים ומאוחרים ויחס למלאכים עוביס הריסת המגדל וכיוצא בו, ולמלאכיםרעים כקיוןהנ5קל25^ משה ־במלון , כשו3 החרעומיס במצרים־. הכבדת לב פרעה ועבדו, והכאת כ5 בכור באלז מצרים•
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ופיתה גס מתכליתו להצדיק דרכי תאבות, ולהציגם לעינינו בתור צדיקים שלמים ותמימים ׳ שקיימו כבר אז כל התורה כלה, כמו שבאה הקבלת ע״ז במדרשים אחרים, ובהפך הוא מראה רשעת הגוים צוררי יהודה וקללתם מאת ה', כמו כנען ואדום עמון ומואב ופלשתים וכו'.

ועוד הבריך והרכיב בקפרבראש־ת נימוקים רבים ושונים שנהגו בימי המחבר, כאשר תחזינה עיני הקורא כמעע בכל פלשה ופרשה, פעם לברר ופעם להשלים, פעם להעעיס ופעם למלאות כנ״ל.

והואיל ג״כ להוקי^ביאורים בתורת, כגון ביאור קללת כנען בן הס וברכתכם וי״פת, ביאור השם א ק ו ו )בראשית מ״ב ל״ח( ש־״ל חוליי׳הקדחת, והוקיף ושנת במנץ"דבמם רבים: במבול מונה שבע ׳*־־ץ ארובות כשמים, במערת המכפלה גורס ארבעים שקל כקך, ואצל משאות בנימין שבע תחת חמשוכו'. ומרחיב גם קצת מצות ופירושיהן, ׳. י־ ׳' כמו בחג הפקח בפירוש ״בין הערבים״. ובעקק מלאכה כשבת, וכיוצא בדברים כאלה׳ אשר להם משפע הבכורה בקדימתם בזמן לחכמי התלמוד המאוחרים והבלתי מקכימיס עם הקפר הזה בעניניס רבים.

ב. דברי *•

הקפר הזה )הדומה הרבה בקגנון ובצורה אל "קפר הישר*( נתחבר בימי כיח שני )בעוד שקביעת השנים עדיין רופפה בידם( בלשון עבריה, שכן כשאר חלק ממנו בלה״ק במדרש ויקע ובקפר נח )שניהם נדפקו בבית המדרש חדר שלישי(« ועוד מוכיחיםמבעאיס רבים בקפר הזה על מקורו העברי, ד״מ )ו׳ מ״ו( "ולא יעבר" שתרגם האשכנזי עפ"י הנוקח הכיש,:-eU eniek tbeig se dnu ״gnuhegreb ובאמת היה כתוב בנוקח העברי "ואין עיבור"", והמעתיקים קראו והבינו כאלו נכתב "ולא יעבור". וכן להלן בכתוב מ״ע תחת "ולא יעברו כל יום" היה כתוב "ולא כל יום, ופיתה כוונת ותכלית הקפר לערער על הפרושים שמקישין את החודש על פי ראיה בב״ד, ולא עפ״י חשבון קבוע, ולפקפק בכלל על כח הב״ד הגדול לעבי השנים, באשר לדעת המחבר אך בשתים ה.קנע השנה: אס עפ׳יי שנת היובל המתחלת ביום הכפורים ומונה שק״ד ימיס,או עפ״י שנת המבול, שהתחילה לפי דעתו )כי נח יצא מן התבה בקיון והקריב קרבנותיו בחג השבועות(, כמו לדעת ר' ’הושיע )ר״ה יא ב׳(, בחודש אייר, ונחשבת כשנת החמה, ולא כן היתה דעת הפיושין המכונים חכמי ישראל )ר״ה י״ב א'( שאמרו שם: חכמי ישראל מונין למבול כר״א ולתקופה כר׳ ’הושיע, חכמי או״ה
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מוכין אף למבול כר׳ יהושיע. וכעין כגוד לערעור כזה נראים דברי פרקי דר׳ אליעזר פ״ח, שהקב״ה משר קוד העבור לאדם הראשון ואדם לחנוך וכח וכו׳. ולמערת הכוונה התכליתית הזאה המחבר מוכה והולך שדר דברי הימים מימי בראשית עד יציאה מצרים שהוא עד פרשה י״ב משפר שמות, המתחלת בכתוב "החיש הזה לכם. ראש חדשים" מפני שעל הכתוב הזה שמכו הפרושים שיעתס בקידוש החודש עפ״י ראיה, כדאיתא במכילתא שם שאמר הקב״ה למשה כזה ראה וקלש•

מחבר השפר היה אחד מכת האישיים אוהבי השביעיות ומכבד’

' שבתות, שע״כ שדר חשבון השכים לפי שבועיס ויובליס, והזהיר באזהרה \ יתירה בראשית ובאחרית השפר על שמירת השבת. ו׳בעלי הכת הזאה \ היו רופאים כשמס בלשון ארמית, וע״כ מציכו בפרשה עשירית. מזה השפר שקיימו וקבלו אח שפר הרפואות של כח )ע״ש בהערה(. ובכלל אהבו בעלי הכת ההיא לדמות הרבה בחיי משה, וחברו מלבד השפר הנוכחי שפר דברי הימים למשה ושפר הישר ועוד שפרים אחרים ע״ש משה, וכאשר עשה יושיפון פלאוויוש שהיה גס הוא מאנשי

הכת הזאת, ונשתלשלו השיפורים ההם עד הערביאים. והנהו מזכיר עם יום השבת גס כל החגים: פשח, שבועות, יום הכפוריס שכוח, שמיני עצרת, ונותן עעם למנהגם, וכי כלם )חוץ מפקח( קיימו כבר אבות הדורות מכא עד יעקב, אך המועד ראש השנה בא׳ בתשרי לא הזכיר רק בשם ראש החדש השביעי )פ״ו(, ואות זכרון הברי־אה הראשונה נאמר בשפר אצל חג השבועות.

ג דברי .3

השפר הזה נתחבר מאחד היהודים באלכשנדריא במצרים מתלמידי הכה השומרונית המכונה דושתאית ע״ש מישדה 1 ושתאי, .שרצתה לערב דת היהדות והכותית ולעשותן דת אחת,וע״כ שאבה מימיה ממקור מעיכיס שונים, מן היהודים מכת האישיים ומן השומרונים ונשארה האמונה המעורבת הזאת ־בארץ אפריקה בין יהודי כוש או אבישיניען המכונים פאלאשאש עד היום הזה, ולכן נמצא בשפר הזה ערב רב מדעות השומרונים )עיין בהערות( והאישיים והפרושים, ודבריו פעם משכימים להלכות ואגדות שבארץ ישראל, ופעם מתנגדים להם )עיין בהערות(. שוף דבר: השפר הזה הוא יליד אנדרוגינוק, שומרון הרתה אותו, ארץ יהודה היכיקתהו, מצרים גדלה שעשועיו, ואל ארץ כוש הלאה באפריקה יצא בגולה.
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ובחשבון סדר דברי הימים בכלל הוא מסכים ומתנגד כאחד ז אל חז״ל: כי אס ש־כה הספר הזה בפרנוי חשבונו מהנמצא בקדר עולם ובמלמוד )ע״ז נו׳ א׳(, הנה מצעו בכלל )עירוכין י״ב וי״ג א׳( שחשבו גם הס מזמן הביאה לארץ עד חורבן הביס הראשון עפ״י יובלים, וגס מסכים הוא עם חשבון התלמוד בכלל חמישים היובלים מיצירה עד הביאה לארץ, אלא שהספר הזה מונה מ״ע שנים ביובל כר׳ יהודה )נדרים ס״א א׳ ורוב חכמי ישראל מונים נ' שנים ביובל )עיין רמב״ם הלכות שמעת ויובל(. וגם׳ התחיל לדעת .הזה מנין היובלים תיכף אחר׳כניסתם■־ לארץ,.אבל לפי חכמי התלמוד לא התחיל המכין הזה רק אחר י״ד שנים של כינוש וחילוק, ואין ביניהם בסכום היובלים אלא שתי שנים בלבד. וגס לדעת השומרונים החל היובל הראשון מיד בככיקתס לארץ כי כן כתוב בקפר יהושע להשומרונים )עיין כרמי שומרון להחכס מ״ר קירכהייס( פרק ע״ז: ויעל הענן בתחלת תחדש הראשון בשנה הראשונה משמעה הראשונה לאחר שנת היובל והוא הזמן אשר החלו בכי ישראל לעבור בארץ אחוזתם וכבר עברו מזמן בריאת העולם עד הזמן הזה 4972 שנים כפי חשבון התורה. )משא״כ לפי חשבון ספר היובלים היה נשכת 0542 ולפי חשבון רז״ל 684£ ליצירה(, וגס במה שמזכיר בספר* הזה כמה פעמים חג השבועות בקפור קורות האבות דומה אל ספר ’הושיע להשומרוכיס פרק כ׳ח שהזכיר אצל השליח עם תאגרת ליהושיע שאז היה חג והכת לפי קפר היובלים היה החג הזה בחצי חודש קיון )ע״ז י״ז( וכן עלית משה למרום לקבל הלוחות היתה בע״ז לחודש הזה )תחלת הספר(, וא״כ לא מכו השבעה שבועות ממחרת הפקח כדעת הפרושים כי אם מיום אחר.

והספר הזה חושב ומונה בשנה י״ב חודש, ובכל חודש שלש־ם יום, ובסוף השנה הוסיפו כמה ימים לתשלום שכת החמה ויסוד כוונתו בחשבון הזה הוא, להיות כל חג ומועד חל תמיד בעצם ■היום ההוא בשבוע, היינו אם א׳ בשבת או ב׳ בשבת וכו׳, וזה כוונתו בכתוב הכ״ל "חק׳שכה בשנה ולא יעבור" וכן להלן שם "ולא יעברו כל יום" ר״ל שלא יעברו ימי השבוע, אם תהיה השנה שס״ד ימים שהם כ״ב שבועות.

ת דברי *

תספר הזה נתחבר בימי הקיסר קאליגולא בארץ מצרים בעיר לעמנעע אצל עיר החרס )שמכנה הספר הזה ד׳ ל״ד "תר הקדם" ע״ש שעמדה על הר במצרים המזרחית( בימי בית חוניו. ומחברו היה
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אחד מכהכי בית המקדש, והכלימו להעריץ ולהאדיר את ביק המקדש שבמצרים. וע״כ הרבה בתורת הקרבכות'ובפרעיהן מאדם הראשון' והצריך לאכול פקח ומעשר שני במקדש ולא בכל העיר שאינה מוקפת חומה קדושה כמו ירושלים.

והכה בירושלים היו הסנהדרין מקדשי! עפ״י הראיה ושלחו | והודיעו לחוץ לארץ, ובמקומות הרחוקים עשו משוס ספיקא דיומא שני ימים כוו בים; אכן במקדש מצרים הרחוק הרבה מירושלים לא יכלו להמתין בקרבכות כבור )כי כל קרבן בעל אס עבר. זמנו( שלהם עד בוא השליח'מירושלים, ע״כ עשו להם קביעות חשבון אחר לשכה, ומכו את השנה כ״ב שבועות, שקורא בספר תזה שבתות כלשון המשכה, והיא שכת בת י״ג חדשים, היינו ד׳ שבועות בכל חודש, והחודש הי״ג היה להם כעין חודש העיבור בירושלים, ובלי חודש העיבור הזה הימה השנת רק מ״ח שבועות, וחלוקה לד׳ תקופות מי״ב שבועות, כמ׳ש פרשה ו׳ פסוקי מ״ד מ״ה )ומה שנראה שם'פ׳ ה' ל״ז שמכת חת החודש שלשים יום הוא מאוחר בספר הזה(.

ומפני שבאלכקכדריא של מצרים ובשאר המקימות בקורבת היונים י התרשלו אז ובימי פילון היהודי בקיום המצות המעשיות, וביחוד במצית שבת ומילה, ע״כ הרבה בספר הזה להזהיר על אותן המצות.בחומרא ימירא, וחזר עליהן בהרבה מקומות.

ויען שאמרו פילון ובית מדרשו על שמות האבות במורה, שהם רק משל ודמיון על כוחות הכפש ומדומיה, ע״כ הרבה בספר הזה לפרש בפרוערוע שמות האבות, להראות כי שמות בו״ד הס.

וככתב הספר הזה כאשר ספר* האלכקנדרוכיס בלשון יונית , שאעפ״י שנמצא בו דרושים רבים על סגנון הלשין העברית וגס קרא לנשי האבות משת ואילך בשמות המורים בעברית איזו מדה עובה ונאה, כגון אחות שת עצורה, אשת ירד ברכה, אשת חנוך עדני או עדנה, ולהפך קרא שם אשק קין אוץ או אונה )במשקל נקבה משה״מ און( וכן אשת קין מהללאלית, במשקל נקבה משם מהללאל, שם אשת נח אם-צרה׳ ע״ש עת צרת המבול שתימה אז, אשת ארפכש־ רצויה, שר״ל אהובה כ״ל רצוי לרובאח־ו, אשת עבר עצורת כמו עצורה הכ״ל שר״ל נזירה, וכן שמות אבות .הנשים האלה, כגון ברכאל, רצוצאל שר״ל רצוץ מאל, מ״ל רצוצים בישעיה , עזריאל, רקיעאל, עובדיה וכו׳; אך גם זאת י״ל שהיהודים שבמצרים ידעו י משמות אחיהם בא״י וקראו ביניהם עם שמות יוניות גם שמות עבריות, כמו שנשתוה בספר הזה עם הרבה הלכות ואגדות שבא״י, אם שלפעמים קבלן רק באספקלריא שאינה מאירה, כמו שמחת כי הלכה
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) קדמוכיה בא", מוכה ארבעת לאש, שכיס )ר״ה א׳( מוכה בשפר הזח ארבעה ימי זכרון נשכה )ו׳ מ״ד מ״ה(.

יש » אלו הן הוצאות דעות ארבעה -החכמים האלה והשערותיהם ;ון 1 במשפע בקורת על השפר הכוכחי. •ואנכי כבר אמרתי שאיככי כדאי ה | להכריע ביכיהם; בכל זאת אעירה קצת על שתי השאלות העיקריות

הכופלות במשפע השפר-הזה: שאלת הזמן שכתחבר בו? ושאלה הו I הלשון שבכתב בה ?

;א ■B בבחיכת הזמן רצוכי להעיר באחת על זמן חבור שפר דניאל, לו ■ שבו כזכר בפעם ראשוכה הקפירה לממן שבועי היובל בחזיוני עתידות,

:ד !"שבעים שבועיס כחתך על עמך וגו׳" "שבעים שבעה ושבעים ששים ט !ו,שכיס וגו'" ״שבוע אחד וחצי השבוע וגו׳" ' )דכיאל ע(, ' ואולי כיון ־ I במקפרו מועד מועדים וחצי )שם י״ב( ג״כ באיזה רמז על היובלים♦ •ג׳ וכן הככוי rethcäW על המלאכים העליונים־ )שמקורו הכרובים :ה ; אשרי השכין אלהים מקדם לגן עדן לשמור וגו׳( חכזכר כ״פ

.בשפר הזה כמו בק׳ דכיאל )דך י״ד( ״בגזרת עירין פתגמא״ שר״ל מ 1 כמו ״ער ועונה" )מלאכי ב׳ י״ב(, וכן ״עיר וקדיש״ )דניאל ד׳(.

וכמו כן הדמיון "לוחות השמים" שכאמר ונשכה לרוב בשפר הזה,

- כזכר גס בש׳ דכיאל: "דיכא ימיבושפרין פתיחין", וכסופר: "ימלכו ר 'עמך כל הנמצא כתוב בשפר"; אס אמכם ישן נושן הוא הדמיון ,. להוזים וחוזים, כי שפר זכרוכות דברי הימים פתוח לפכי המלך

:מלכו של עולם ברקיע השמים, ובו יכתב דין ומשפכו על גוי ועל ’׳אדם יחד אס לשבע או לחשד, שכן אמר משה: "מחני כא משפרך ®שר כתבת", וישעיה: "כל הכתוב לחיים בירושלים", ואיוב:

יה ״ושפר כתב איש ריבי", ודור: ״שימה דמעתי בכאדך הלא בשפרתך , -•"יעל שפרך כלם יכתבו ימים יוצרו". ולפי דמיון המקובלים

■ , ! הקדמונים השופר והמזכיר את השפר השמימי הזה הוא חנוך א המכונה מטטרון )ובשיפור הערבי אהשאיב שם המלאך הזה ה ■שרפאל(, והוא׳מלאך הפכים ששמו כשם רבו, ולכן בא זכרוןהקפר <ו ■ההוא, בככוי "לוחות השמים" בקפר שלפנינו ובשפר חכוך ובס' מ < צוואת י״ב השבעים, וכשתלשל הדמיון הזה עד אגדת ג' שפרים כפתחים ם |4לאש השנה, אשר הולידה בקרבכו דמות עורך "דין ואוחז ביד מדת

?■המשפע בפמליא של מעלה בר״ה ופעפועי הפיועיס המצפצפים :ו ■ והמהגיס בו באלפי רבבות תמוכות בלהות. וכן משפר הערבי אבן ון I כסיר *( כי לפני עשית ה׳ שמים וארץ ברא לוח הגזרות מעצם פנינה ,	: .:אחת, אורך הלוח כגובה שמיס על הארץ, ורחבו כרחוק מזרח ממערב.

-----------K נו

-	®	*( risseK nhI מעיר דמשק ומת בשנה תשע׳ד למשפר הישמעאלים, וסם תפרו; ראשזק

*״ g ואחרית דבר» הימיס.

ם ■

üg ת

K



- IIIVXX —

מלאך אוחז את הלוח ההוא בתקו לימין כס יה. השבנו הסופר והכותב בו הוא ארוג מקרני אור. ובאותות אור תכתב בו עצת ה׳, לחיים ׳ ולמות, לאושר ולאסון, וכל גורל בני אדם ונחלה איש ואיש. ובמצח כל אדם )ולדעת ס איוב "ביד כל אדם"( נרשם תי הגזרה ההיא )כעין התו ביחזקאל( באותיות בלתי נראות.

ובשנית, על הזמן שהתקינו שיהיו אומרים "מן העולם ועד העולם" אחר שקלקלו המינים הם הצדוקים ואמרו אין עולם אלא אחד )משנה ברכוה ע׳ < ה'(, שבאמת נמצא המבעא הזה רק בספרים המאוחרים כמו ספרי עזרא ודברי הימים ובספר הנוכחי, כ״פ, ודבר זה הוא קו המדה למוד בו זמן ספרי קודש שנזכר בהם הכפל הזה, כגון תהלים ק" ו ול׳ בתפלה המיוחסת למשה איש האלהים , שנאמר בה ג״כ ״ומעולם ועד עולם״, ובלעדי זאת תדמה ההפלה הזאת הרבה אל ספר היובלים, ששניהם, מיוחסים למרע״ה, ד״מ בכתוב "כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר", ובספר הנוכחי )פ׳ מ?( "כי אלף שנים כיוס אחד", ודבריו )כ״ג כ״ד( "האבות הראשונים האריכו חייהם עד אלף שנים" מכוונים לדברי המדרש על הכתוב ד׳ בתהליס צ׳ שקאי על אלף שני אדם הראשון שהוא יומו של הקב״ה ננ״ש, כמו שמתאים בכתוב הראשון עם המדרש על "ביום אכלך ממנו מות תמות" )עיין בהערות במקומן(, וכן )כ״ג כ״ד הנ״ל( "ואם בגבורות שמונים שנה״; והכתוב בתפלה למשה "למנות ימינו כן הודע" נראה כרומז בכלל על תכלית חבור קפר היובלים.

ובשלישית, על הזמן שהתחילו באומתנו לקרא שם הנכד כשם אבי זקנו המה " שנאמר נספר היובלים )י״א כ״ג( "ויקרא אה שמו אברס כשם אבי אמו כי מת בערס ןח?ל בנה .ובנו״( אס אמנם נמצא כזאת גם בתורה בדורות שמאדם עד נח • שנקרא חנוך השני בן ירד כשם חנוך הראשון בן קין, וכן למך השני בן מתושלח כשם למך הראשון בן מתושאל, ובספר היובלים היה עוד שם קינם השני בן ארפכשד כשם קינן הראשון בן אנוש, ומצינו אח״כ המנהג הזה בימי התנאים בשמות הלל ור׳ גמליאל ור׳ שמעון וכי׳.

ובבחינת הלשון אעירה נוספות על מה' שהעירו כבר החכמים הנ״ל, כי אין להכחיש שנמצא בספר הזה מבעא־ם שהם רגלים לדבר שנכתב בלשון עברית : הן נזכר כ״פ בספר הזה בתרגום האשכנזי עפ"י הניסח הכושי “tiekgithcereG dnu edeirF״	וכן

“tiehneffahcsthceR red eznalfP״ תחת שהיה כתוב בניסח העברי ״שלום וצדקה", "צמח צדקה" המורה בעברית לשון אושר והצלחה, וחיוני תרגמו לפי פשע המלה בהוראת צדק ,ומשפנו. שאינה מיושנת בכוונת הענין.| וכן )א' כ״ח שהעמקנו "בליעל" כשוב
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nessalretnu enhöS rerhi gnudienhcseB enej eis nedrew“ ״gnudienhcseB rerhi hcsielF med na nneD :שם כ׳ה( "ויעל מעליו" אך בעברי מקורו. )וכן נו״ו ל״נו( "כי בבשר ערלתם יחדלו מולות בניהם" נמצא בתרגום האשכנזי עפ״י הנוסח הכושי( ״ תחת המבעא העברי "וימלא את ידיו״, וכןednäH enies etllüf dnu“ .תרגום האשכנזי בדיוק הכושי )ל״ב ה׳( שהעתקנו "פקודין" ובעברי היה כתוב מלה המורה כמו קרבנות, וכן elhefeB )בנוסח הסשי מלה המורה "בעל דבבא" בארמית. וכן )ב׳ ל״ו

הנראה כמבעא תפל, אולם בנוסח העברי היה כתוב כאן: "בבשר מילתם יחדלו מילת בניהם" הראשון ר״ל אבר המילה כלשון המשנה, והשני ש״ת הפעולה, והמעתיקים לא הבנו ההבדל ותרגמו גס שניהם כסגנון אחד. וכן )piq פ' ל״ד( תרגם hcis etrhekeb nomiS dnu ונראה שכן הבין המבטא הראשיי בעברית "מ^יב שמעון" שר״ל כמו ״ויוסף ויקח וגו׳. וכן לדעת החכם לא נגען הנ״ל נתחבר ספר היובלים בארץ ישראל קרוב לפני החורכן כלשון עברית, וראיתו ג״כ מהשם רסד׳ הנזכר בקפר הזה אצל בנין המגדל בכתוב אחד שמביא ונמנו הנוצרי הקדמון הירונימוס על במדבר ל״ג כ״א כ״ב שהשם הזה הוא רק עברית ממש, ולא כד׳ ערענקל שבא אח״כ מעברית ליונית; וממה שבכל הספר לא מציכו שום שם ,ייני וכי׳ ע״ש.

אתה הראית לדעת, קורא מבין, כי כל השאלות והתשובות ותבקרת וההערות האלה לא תספיקו עד כת להוציא לאור בהיר חותם תכנית הספר הנוכחי לכל תולדותיו ולכל משפטיו, ואנו מוכרחים לסיים עם החכמים ר״מ נורבוני ור״י כספי ככמו אלת: והאלהיס יודע •י

ומפני שרק אלהים יודע, ואין אתנו יודע עד מה, ולמען תניח לקוראים העברים הבאים ללקוט אחרינו גם הם מקום להתגדר בו בביאור תקפר הנכבד הזה, ע״כ דקדקתי בהעתקתי העברית לתרגם בדיוק גדול ומצומצם תכונה מכל מלה ומלה מבלי לשנות אפילו קוצו של יוד, כי כן תרגם גם האשכנזי בדיוק מצומצם ממוך הנוסח הכושי, ואם גם הוא ממוך התרגום היוני, וגם היוני בתרגומו מן תעברי דייקו וצמצמו כן, אזי אין קפק כי קלעתי בתרגומי הנוכחי אל רוב המלות והמבטאים שהיו בספר תעברי הראשיי, והבא לבאר יבאר כיד ה׳ הטובה עליו כי לכך נוצר תרגומי העברי.

והנה בנוסח הכושי חסר כת וכה כמה מלות אשר השמיטו המעתיקים, וכמה מהם משובשים לעין רואי, ע״כ תניח המתרגם האשכנזי מקומם גלוי מלוין בנקידות . . . או ממולא בתיבות לפי



- xxx

השערה ומסוגר בחחים כזה |	[, וכן עשיתי גס אני, למען

העיר אוזן הקורא על זאת .

אלה הם הדברים הרוצים בכוכמי לשיים לפכי הקוראים הנבוכים,

בכורם יתבוננו בינה בעין חודרת ומבקרת בספר הנוכחי. וכפלים לתושיה בהקדמתי זאת, כי משכה לקח עוב התן לקוראיה: הזוה כלליה על תכנית הספרות כלה כסוף ימי בית שני, ספרות יקרה בערכה מאד, כאשל תקח עמדתה כין שתי התולות ב?'־, חתימת המורה שבכתב מעבר מזה, ופתיחה המורה שבע״פ מעבר השני, ומעולם לא נזדעזעה יותר חיה האומה הישראלית כמו בזמן ההוא — ., והשקפה פרעי מ על קפר היובלים ביהוד היקר בחץ ערכו לע־כי כל בוחן ובודק בגנזי תאומת בימים ההם, בהמיצבה אז על פרשת דרכים שונים בפירושי המורה. והיה לקוראי ספר היובלים המחזה הכללי מול המחזה הפרעי כעין פרוזדור, כי יתקין הקורה עצמו בו. להככס אח״כ לערקלין הספר בעיכים פקוחות, וישכיל ויבין כי לא •לי ספר פעם אחת, ומאדמה לא יצמח ונדרש ומסורה, אם לא יצא כחיער יחידי מגזע הרבוי, וכנצר פרעי משיש כללי יפרה. ובתוחלת, אצפה כי תפקחנה עיני המבקרים העברים בל ספרנו זה, ודרשו וחקרו על אודותיו ועל דבריו לכל. משפעיו ולכל חקומיו, והציגו כשער בת רבים מוצאות משפעיהס, והיה זה שכר עמלי ויגיע כפי.

וויען בחודש מרחשין לשכת נחמתא וכרכתא לפ"ק .

המעתיק העביי.
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3

אלה

דברי חלקת הימים על פי התורה והעדות לתולדות השנים לשבעיהן וליובליהן כל ימי השמים על הארק כאשר דבר אל משה בהר’סיני:

פ. א.

)א( רד,י בשנה הראשונה לצאת בני ישראל מארק מצרים בחדש ד,שלישי’בששה עשר בו וידבר יהוה אל־משה לאמי:)« עלה

אלי פה ההרה ואתנה לך את־שתי לתת האבן והתורה והמצור- אשר כתבתי להורותם: ')«.רעל משהיאל־הר האלהים וישבן בבור יהוד, על הר סיני רכסהו ענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן: )ד( וירא את כבוד יהוה באש אכלת .על הר סיני בעלותו לקחת אתילחת האבן והתורה והמצור, על פי יהוד, אשר אמר אליו עלה אל ראש ההר: 0-0 ויהי’משה בהר ארבעים יום ואויבעים לילה רורהו יהוד, את אשר היה ואתי אשר יהיה:1( )0 תלמדהו את ח5קת הימ;ם על פי התורה והעדות לאם•: )0 הסכת את כל־הדבר 'אשר אנכי דבר אליך’ וכתבהו .על ספר למען 'יךעו דורותיהם בי עזבתי אותם על כל היעה אשר עשו כי סרו מן הברית אשר אנכי כורת היום ביני וביניך בהר סיני ללחתיהם: >ח( והיה כי תטצאןזא1תפ רעות רבות וצרות וענה הדבר הזך, לפניהם לעד וידעו כי צדקתי מהם בכל-משפטם וכפל מעשיהם וידעו בי הייתי עמר,ם: )ט( ואתה כתב־לך את כל־ד,דברים אשר זאנכי דבר היום באזנך כי ידעתי את מרים ואת ערפם הקשה בטיס אביאם אל הארק אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לז-עכם אתן את־רארקזבת חלב ודבש: )י( ואכלו ושבעו ופנו אליאלהים אחרים אשר’לא הצילו א1ת'ם’מבל-צרז’ם : )יא( ונשמעה העדות הזאת והתה להם לעדה בי ישכחו את כל־מצותי אשר אנכי מצוד, אותם: >יכ< וזנו אחרי שקוצי הגרם וגלליהם ועבדו לאלהיהם והיו להם לטכשל־צרה וצוקה לפח ולמוקש: )יס ורבים יאבדו וילכו שבי’לפניי צר ךפל’ו’ביד אויביהם יעקב אשר שכחויחקותי ומציתי ומועדי ובריתי הפרו: )יי( ואת שבתותיי וקדשי אשר הקדשתי בתוכם ואחלי ומקדשי אשר הקדשתי בארק לשכן שטי שים, )טס ,עשו

1( הרעיון הזה נמצא גס בא גדוש שלנו: ע»ץ מגלת י״ע 3' , מנשות כ״ט 3' , ויקרא רבת פ׳ >ב״ןי וביסוד שמוח רבה ם״ »'. ).6(
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להם טצבות אבן ופסילי עץ והשתחוו להם לחטא בצפשותם וזבחו בניהם לשעירים ולכל־מעשי תעתועי לבבם: למס ושלחתי להם עדים להעיד בם והמה לא ישמעו וימיתו את עדי: לס י וגס בשומרי תודה .יתגרו והמיתום ועל תורתי יפשעו רעשו הרע ¿עיני: )יח( ואנכי הסתר אסתיר את פגי מהם ונתתים ביד הגרם ורדו בהם והיו להם למוקש.ואכלום וגרשתים מן הארץ והפיצותים בגרם: )יט( והמה ישכחו את כל־תורתי ואת כל־טציתי ואת כל״משפטי ולא .ישמרו חדש ושבת מועד ויובל והנהו כל־משמרת: »0 ואחרי־כן ;שובו ופנו אלי מקרב הגרם בכל־לבבם ובכל־נפשם ובכל־מאדם: )כא( וקבעתי את נדחיהם מתוך הגרם והמה ;שובו ובקשו פני ונמצאתי להם: )כ¿ ודלה כי ישחרוני בכל־לבבם ובכל נפשם אטה להם שלום'רב בצדקה ונטעתים לעמה מישרים 2( בכל-לבי ובבל־נפשי:/»( והיו לברכה ולא לקללה והיו לראש ולא לזנב: )כה ובניתי מקדשי בקךבם ושכנתי בתוכם וה?יתי להם לאלהים' והמה ;היו ליי לעם באמת ובצדקה : )כה( ואני לא אמאסם ולא אגעלם כי אני יהוד, אלהיהם: )כס ויפול 'משה על פניו .ויתפלל לאסר: )כס יהוד, אלהי אל־נא העזוב עמך ונחלתך כי .ילכו בשרירות לבם ואל תתנם ב;ד או;ביהם למשל־בם גוים ולא ירדו בהם פן .יזנחוך: )כח( ועתהיגדל־נא חסדך יהוד, על עמך וברא להם רוח נכון: )כט( ואל .ימשול בהם רוח בליעל להיות להם לשטן לפניך להטותם מבל־דרכי הצדקה למען יאבדו על פניך: )ל( ’והם עטך ונחלתך אשר פדית בכה גד1ל’מ;ד המערים : )לא( ברא להם לב טהור ורוח קדוש ,ואל יבשלו בעונם מעתה ויעד עולם: )לב( .ויאט- יהוה אל משה ;דעתי את מרי־שיחם ואת מזטתם ואת קשי-ערפם לא ;שמעו בקולי עד אשר ;אשמו בחטאוותיהם ובחטאות אבותיהם: )לס ואחרי" כן ;שובו אלי באמרת ככל־לבבם ובכל־נפשם ומלתי אתזערלת לבבם ואת ערלת לבב זרעם ובראתי להם רוה קדוש וטהרתים למען לא ;סורו עוד ממני מיום ההוא ועד עולם: )לי( וגפשסתדבק בי' ובבל־מצותי :ועשו את־ טצויתי וד,;יתי להם לאב והם יהיו לי ?1ב¡ וקראו להם בני אל הים ולכלם זרע הרוח: )לה( ונודע כי בני הם ואנכי אביהם במשפט בי כן אהבת;ם )לס ואתה כתב־לך את כל־הדבר הזה אשרא1ד;עך בהר הזך, הראשון והאחרון ,והבאות לכל־חלקת העת על־פי התורה/וךעדות ולשבעי

!■

2( בעברי היה כתוב צ ד ק ה , עיין במבוא ,
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ההבלים עד־עולם עד־אישר ארד ושכנתי בתכם מן־העולם־ועד העולם: )לס ויאמר אל־טלאך פניו לאמי• כתוב בספר לטשה מיום עשות שמי.ם וארק עד־היוס אשר .יבנה מקדשי בתוכם לעונים ועד: )לח( ונגלה יהוד, לעין כ״ל בשר וידעו ה3ל כי אני אלהי ישראל ואבי כל בניהיעקב ומלך על־הר ציון מן־העולם ועד העולם וציון ,ירושלים קידש' תהיה: )ל®( ויקה מלאך הפנים 3( ההולך לפני טחנה בני־ישראל את לחית חלקת השנים מהחל היצירה:)« לחת השבעים והיובלים על־פי התורה והעדות שנה בשנה במספרה והיובלים לפי־השנים מיום הבריאה החדשה בעשות שמי.ם וארק וכל־יקוטם וצבא השמים וכל־בריאת הארק: )מא( .עד־יברא מקדש יהודי בירושלים במכון הר ציון וכל מאורי־אור .יתחדשו לקדושה' לשלום ולברכה לכל־בחירי ישראל להיות כן מיום ההוא כל־ימי השמים על האקק:

פ. ב.

)א( ויאמר מלאך הפנים אל־משה בדבר יהוד, לאמר: )ב( כתב בספר ׳ תולדת השמים והארק כי־בששת ימים כלה יהוד. אלהים

את־כל־מלאכתו אשר ברא לעשות וביום השביעי שבת .ויקדשהו לעולמי־־עד וישימהו לאות על כל־מעשיו: )ג( הן ביום הראשון ברא את־השמים ממעל והארק והמים וכל־הרוחות העומדים לפניו: )ד( ומלאכי הפנים ומלאכי הקדושה ומלאכי רוח האש ומלאכי רוח סעדה ומלאכי דוחות ענני ,עלטה:4( )ה( ומלאכי הברד והכפור ו.מלאכי העמקים הרעמים ,והברקים ומלאכי רוחות הקר ך,חם הסתיו האביב ,החרף והקיק,: )0 ומלאכי הרוחות לכל־מעשיו בשמים ובארק ובכל העמקים ומלאכי החשך והאור והשיחו־ והערב אשר הכין בחכמת תבונתו 5(: 0¿ ואז ראינו מעשיו ונברכהו ונהללהו על-כל־־מעשיו כי שבע מלאכות גדולות עשה ביום הראשון 6(: )ח( וביום השני עשה את־הרקיע בין המים ויבדלו המים ביום ההוא חציזם ,עליי מעל לרקיע וחציזם ירד מתחת לרקיע אישר בתוך על־פני כל־הארק: )ט( וזאת

.	3( הוא מפפיון ,הוא שר הפנים הנזכר כסנהדרין נ״ם ב' .)ד(

/ 4( רומז על המזמור סהליס קמ״ח במובן הרוחני ע״ד עושה מכאביו רות ש: ... . 5( שהמלאכים נבראו ביום הראשון הוא להפך ממדרש ב״ר פ׳ ג׳ ).1«( נזק מאניס עס הקבלה כמ״ש

הרמב׳־ן בניכורו לס' בראשים .

0 6( ר״ל םמזס . אלץ. מיס, מלאכי השרש , מלאכי הפנים , מלאכי הקדושה , מלאכי כושוש היסומה,



*

6	־ז	כראשית ב

המלאכה האחת אשר עשה ביום השני: ס וביום השלישי עשדה באמרו יקוו המים מעל פני כל־הא־ץ אל־מקום אחד ,ותראה היבשה: )יא( רעש למים כאשר אמר להם ויקוו מעל פני הארץ אל־ מקום אחד מחוץ לרקיע ותראה היבשה: )יב( וביום ההוא ברא למים את תהומות הימים למקוה מימהם וכל־ך,נהרות ומקומות טקוה המים בהרים ובכל־ האדמה: )יס וכל־האנמים וכל טל־הארץ והורע אשר;תרע למינהו וכל־טאכל אשר .יאבל והעצים עושי־פרי .ועצי היער וגךהעדן 7 8 9 01( לתאוה? )יד('בל ארבע הבריאות הגדולות האלה ברא ביום השלישי: )«0 וביום הרביעי ברא את־השמישואת־הירח ואתהבוכבים_ויתןא1תם ברקיע השמים להאיר על־בל־הארץ: )טס וישם אותם למושלי היום והלילה ולהבדיל בין אור ’ובין חשך: )יס רעש אלהים' את־השמש לאות גדולה על־הארץ לימים ולשבתות לשנים וליובלים ולכל־תקופות השנה: )יח( ולהבדיל בין אורי ובין חשך ולמגד בל־דבראשר יצמח ולפרה על־הארץ: ’)יט( את שלשת המינים האלה עשה'ביום הרביעי: )כ( וביום החמישי ברא את־התנינים הגדולים בתוך תהומות המיס ’בי המה 9( ראשית ,יצורי ידיו את־בל־הבשר ואת ’כל־השורץ במים את־ הדגים ואת כל אשר יעופף את־כל-עוף כנף למינהו: )כא(.ותךח להם השמש למרפא' ולכל אשר על־הארץ לכל־הצומח על הארץ ולכל עצים עושי־פרי ולכל הבשר: ¿ב( את־כל־שלשת המינים האלה עשה ביום החמישי:’)»( וביום הששי’עשה את־בל־חיות הארץ ואת בל־הבהמה ואת בל־רמש האדמה: )כד( ,ואחר כל־זאת עשה את־ האדם זכר ונקבה עשה אותם: )ד.( וישימהו לרוך ה בכל אשר על־ הארץ ;אשר ביטים ובעוף השמים ובהיות הארץ ובבהמה ובכל־וזרמש החמש על־הארץ ובכל האדמה לכל־זאת עשה איותו לאדון: )כס ואת ארבעת המכים האלהזעשה ביופדששי ויהיו כלם שנים ,ועשרים מינים: )כס ויכל את כל־מלאכתו ביום הששי 01( את־בל־אשר בשמים ועל־ הארץ ובימים ובעמקים את אשר באור ובחשך ובכל:)310 .רעש לגו אות גדולה את־י1ם'השבת כי ששת ;מים נעשה כל־מלאכה וביום השביעי נשכת טכל־טלאכה כל־מלאכי הפנים וכל־מלאכי הקדושה:

7(	גן העדן נברא ביום השלישי, מדרש ב": פ' ע״ו. ).1«(

8(	ה״ס יבשה , מקוה המיס , צמשיס והעדן. ).ע<

9(	ר״צ המיס וצא החניכים כדעת . .ם

01(	כן תקנו גם הש:עיס והשומרונים , ועיין מדרש ב״ר תוף פ׳ ^ע'	).6(



בראשית ב	ד

)ב®( אלינו אל־שני המינים הגחלים האלה אמר את־הדבר ל,זד, כי נשמור את־יום השבת אתו ישמ!ם ובאי״ן: )ל( ויאמר אלינו הנה אנכי מפלה לי עם טקרב העמים'אשר יתנו ארת-יום השכרת נם־הם: )לא( והקדשתי 10 אותו לי לעם ’וברכתי אותו כאשר הקדשתי ארת־ ימי השבת וברכתי אותם בן אברך אותו והיו לי לעם ואנכי אהיה ’להם לאלהים: )לב( ’ואבחר בזרעיןעקב מכיל אשר ראיתי ואכתב אותו לי לבני ’בכורי ואקדיש אותו'לי לעולם ועד: )לס ואלמדם את־יום השבת למען ישבתו בו טבלקעבודתם: ')לד(' וישם בו אות כי זיהנו גם המזה עמנו את־השבת כיום השביעי לאכול ולשתות ולברך את אשר ברא את־הכיל: )לד.( כאשר כרך נפ־הו’א אותו ויקדשהו לוי לעם לעמדבראש כל־קעמים ולחוג'אתנו יחךואת־יום השבת: )לס רעש כי י.ןנלו פקודיו 20 לפניו לריח ניחוח לרצוןילפניו כל־־ייטי שנים ועשרים ראשי בני האךם*_עד יעקב: )לס ושנים ,;עשרים 3!( מיני מלאכות נעשו עד היום השביעי הזה: )לח( היום הזה מברך ומקדש ונם האיש ההוא 4!( מברך ומקדש: )ל®( ושניהם נם יחדי לקדושה ולברכה: )מ( ,ויעקב וזרעו היה .יהיו תמיד ברוכי' קדושי העדות’והתורה כאשר קדש וברך לפנים את־־יום השבת ביום השביעי: )טא( לברא את־השמים ,ואת־הארק ואת כל הנברא בששת ,ימים ויו״עד יהוד, חג קדוש לכל־ברואיו: )טב( על־כןצוה עליואת־כל־ברואיו כ/ימותו כלי־טחללוטות ימות: )מ0 ואתה צו’את-בני'ישראל כי 'ישמרו' את היום הזה לקדשו לבלתי עשותבו כל־טלאכה ולאייחללוהו:’ ^)טד( בי קדוש הוא מכל־הימים וכל־מטמאו מות יוטתיוכל־העושה בו מלאכה מות יומת לעולם ועד: )טד.( למען .ישמרו בני ?שיראל את היום הזה לדורותיהם ,ולא־יכרתו מן־האחן: ’)®0 כי הוא’יום קד וש ויום ברוך וכל־איש אשר ישמרהו וישבת בו טכל־עבודתו ?היה קדושי וברוך לעולם כמונו: ')מי( ואתה הודע ובאר לבני־ישראל את משפט היום הזה כי ישבתו בו ,ולאקיזנחו

41(

ע״ד שמדרש והקבל: פי ישראל בבס-נש שבש , וכנקש »שגאל בש זינו של שנח וכוי, והרגו המקובלים בשבשהי מזל השבח ומזל ישראל סבא ופו׳ . אולי ר״ל קרבנושיו.

גס במדרש שדשא או בריישא דר׳ פנחס בן יאיר הנדפס נביה המדרש כדג נמצא ו״ל: כ״ב מיצים נבראו בעולם בז׳ ימים , גיוס א׳ ז׳ : השמים והארץ והמים והחשן והרוח והשהומום והאור . ביום ג׳א׳: הרקיע בלבד, ביום ג׳ ד׳: הכניס המיס אל מקום אחד, והעלה מיס משוקיס מן הארץ, והעשבים , והעצים . ביום ד׳ ג׳: השמש והירח והכוכבים . ביום 0׳ ג׳: השרצים והעופוש והפנינים ♦ ניום ו׳ ד׳ : המיה והגהמח והרמש והאדם , כנגד כ״ב אותיזש שבא״ב וכנגד הכיב דורוש מאדם עד שבא יעקב עכ״ל . ).1.(

ר״ל יעקב ע״ר הדמיון הנ״ל.
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8	בראשית

אותו בשרירות לבם: )טח( לבל ;עשו בו דבר מכל-צרכיהסולא^עש בו כל־מאכל אשר .;אכל ,וכל־משקה אשר .ישתה: )מט( ולא ;שאבו מים ולאעשיאו בו משא להוציא ולהביא בשעריהם אם־־לא הכינו להם דבר בששת הימים במושבותיהם 9( ודבר לא־יוציאו ויביאו ביום הזה מבית לבית בי הוא קדוש ומברך מכל ?מי היובל בשנות היובל; )נא( בו שבתנו בטרם ינלה אזן אנוש לשבת בו על־הארץ: )נב( ובורא כל־ ד,?קום ברך אותו אכן לא קדש כל־מתי־חלד ןכל־העמים לשבת בו כי־אם את־ישקאל לבדו. 90 לו לבדו נתן את יום־השבת לאבל ולשתות ולשבות בו על־הארץ: )נד( ו?בךך אותו בורא’כל־היקום אשר ברא את־־היום הזה לבקכה ולקדשה ולתהלה _על־כל-ד,?מים: )נד¿ זאת התורה והערות מורשה לבני ישראל חקת־עולם לדורותיהם:

&

ן!

פי. ג׳♦ י

)א( ובששת ימי השבת השנית הביאונו בדבר יהוד, אל־האדם אות בל־־דדת השדה .ובל־הבהמה ואת כל־עוף השמים וכל־

הרמש הלמש על־הארץ וכל־השרץ" השורץ בטים למיניהם על־ ¿באותם: )ב( את־חית הארץ ביום הראשון את־הבהמה בשני ארת־ עוף השמים בשלישי כל הרמש על־הארץ ברביעי כל השוו־ץ במים ביום החמישי: 9( ויקרא להם האדם בשמותיהם וכל אשר קרא־להם הוא שמם: )דץובכל־חמשת הומים. האלה ראה האדם את־כל־זאת זכר ונקבה בכל־מיןאשרעל־הארץוהואדרד\לבדו'ולאקיבל למצא כמוהו עזר כנגדו: )ה( ויאמר יהוד, אלי לא־טוב היות האדם לבדו נעשה לו עזר כנגדו: )0 רפל יהוד, אלהינו תרדמה זע’?*יו ויישן ויקה לאשר, אחת מצלעותיו להיות לאשר, ויסגרבשר תהתנה: )0 ויכן את האשד, רעך את־האדם משנתו: )ח( .וייקץ האדם מישנתו .רקם ביום הששי ויקה אותה אליו רדע אותה ויאמר אליה: )ט( •זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשתי כי מאישה לקחה: )י( על־כן יהיו איש ואשד, לאהד ועל־כן ;עזב את־אביתאת־אמוודעק באשתו והיו לבשר אחד: )יא( ובשבוע הראשון נברא האדם ואשתו 5!( ובשבוע השני הביא אותה אליו: )יב( לכן צותה כי תטמא שבעת ?מים לבן ושבעים לבת: גיס ויהי מקץ ארבעים'יום לשבת האדם בארץ אשרנבראישם ונביא
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61( ר״ל דו פרצופים, ובשני נבקעו ).פ(
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בראשית ג

!'אותו אל-נן־העדן: )יד( על־כן התה .על לחות השמים זאת תורת > היולדת 61( : )טסי כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת זימים כפי "שבוע ו	הראשון: )טס ושלשים יום ושלשת זימים תעב בדמי טהרה ובכל-

1	קדש לא־תנע ואל-ך,מקךש לא הבא עד מלאת הימים האלה היולדת

; . זכר:)0 ואם נקבה תלד וטמאה שבעים בם* שני־היצכועים הראשומם: )יה( וששים יום וששת ימים תשב על־זימי טרדה והיו ד־ בבלם שמונים יום: )יט( ויהי כאשר מלאה האשד, שמונים יום .ונביא אותה אל נן-העדן בקקדוש הוא מכלי־האר״ן ובל־ע״ן הנטוע בו קדוש הוא: )כ( לכן משפט הימים האלה ליולדת בן או בת לבל־תנע ככל־קדש ואל-

! המקדש לא־תבא עד מלאת לח הימים האלה לבן או לכת: )כא(זאת !התורה והעדות הכתובה לבני ישראל לשמר אותה לעולם:

>|( ובראשית היובל הראשון היו האדם ואשתו שבע שנים כגן־_עךן לעבדה ולשמרה: )»( ונתן־לו עבודה לשעות בה תלמדהו לעבד ככל־ננלה לעין־ראי .העבד: )כי( והוא דדה ערום ולא־התכונן להתבושש: )כד,( וישמר את־הנן מפני עוף־לשמים ותת־האר״ן והבהמה ויאסוף את־פרי הנן ויאכל וך,נ1תר שטד־לו ולאותו והיה לפקמן: )כ0 .ויהי מקין שבע שני□ ד!( לשבתו שם שבע שנים במספר בחדש השני בשבעה־עשד בו .ויבא הנחש ויקרב אל־האשה:

)כס ויאמר "נחש אל־האשה האף מכל פרי-העצים אשר בנן אמר אלוהים לא תאכלו מטנו: )כד!( .ותאמר אלו מכל פרי־העצים אשר בנן אמר אלד,ים בי נאכל ממנו: )כט( ומפרי הע״ן אשר בתוך ד,נן אמר אלהים אלינו לבל־נאכל מטנו ולבל־ננע בו פן־נמות: )ל( ויאמר הנחש אל־האשה לא־מות תמותון: )לא( כ־ יודע אליחים בי ביום אכלכם ממנו ונפקחו .עיניכם והייתם באלחים 11דעי טוב ורע.

)לב( ותרא האשד, את־הע״ן כי נחמד הוא ותאוה לעינים וכי פךי1 טוב למאכל ותקח מפריו ותאכל: )לס ותכם ב־אשונה את־ערותה בעלי תאנה ותתן מטנו לאדם ויאכל: )לד( ותפקחנה .עיניו .וידע כי ערום היה ויקח עלי תאנה ויתפור אותם ויעש־לו חגורה ויכם את־ערותו:

)לה( ויקלל יהוד! את־הנחש ועברתו עליו שמר לנצח: )לס ונם עלי—

האשד, קצף על־אשר שמעה בקול הנחש ותאכיל: )לו( ויאמר לה

61( מזכיר במה שדרשו על הכתוב אשה כי תזריע : כשס שיציאתו של אדם אסר כל בהמה סיה 9 ועוף במעשה בראשית כך קורתו נתשרשה אחר חורת בהמה חיה ועוף . )ו״בןרא רבה(

71( לח כן לפי המדרש ב״ר פ׳ י״ח וסנהד־ין ל״ח ב׳ שאכלו מן העץ ביום השש• תיכף לבריאתם ובו ביום נגרשו מג״ע . ).6(



׳»׳1	בראשית גו

הרבה ארבה עצבונף ויגונך בעצב תלדי בנים ואל־אישף תשוקתך והוא ימשל־בף: )לח( ויאמר נם ’אל־האדם .יען ’אשר שמעת לקול אשתף ותאכל מן־העק אשר צויתיף לבלתי אכויל ממנו ארורה האדמה בעבורך: )לט( קוק ודרדר יצמחו לף ולחמף תאכל בז״עת ו אפף עד־שובף אל־האדמה אשר לקהת ממנה בי על־העפר אתה ואל־עפר תשוב: )מ( ו;עש להם בנדי־עור וילבישם בהם וישלחם טנן־עדן: )מא( וביום ההוא בצאת האדם מנן־עדן הקריב לריח ניחוח קטורת לבונה וחלבנה נטף ושחלת "( בבקר כצאת השמש ביום אישר כפה את־ערותו: )מב( וביום ההוא נקבר פי בל חית־האךק ופי הבהמה ועוף השמים ופי בל־ הולך על ארבע וכל הרמש לבל יוכלון לדבר עוד בי כלם דברו יחדיו שפה אחת ולשון אחת: )מג(

ויגרש מנן־עדן בל־הבשר אישר היה בנן־העךן ויפרד כל־בשר למשפחותיו ולמיניו אל־המקומות אשר נ^דו להם :*)מד( אף בלב האדם נתן לכפות בשיר עו־ותו לו לבדו בכל־ודה ובהמה: )מה( על־ !

/1 בן צוד, על־הלחות את בל־יודעי משפט התורה לכפות את בשר־ ו ערותם ולבלתי התגלות כאשר יתגלו הנוים 9ס: )מס ובראש החדש* 1 הרביעי ,יצאו האדם ואשתו מנן־עדן וישבו בארק אלדד בארק אשר ז נבראו שם■: )מז( ויקרא האדם שם אשתו חוה ולא היה להם בן'עד־ ?

שנת היובל הראשון :/טח( ואחך־י־כן ;דע אותה והוא עבד את־אךמתו<

באשר הראה בגן־העדן:	* י

מכה רעהו בזדון וכל־הרואים בו יאמרו אמן:)0 והאיש אשר .יראת ?> והחריש מלענות בו ארור כמוהו: )ו( לכן בא נבא לענות לפני יהוו

ם. ד. ■	|

)א( ובשבע השלישי ליובל השני ;לדה את־קין וברביעי ;לדה את ד הבל ובחמישי ;לדה את בתה און: )ב( ובשבע הראשון, ד

ליובל השלישי הרג .קין את־הבל על־כי לקח יהוה מ;דו מנחה לרצון ׳וה ומיד .קין לא־לקח לרצון מנחת פרי האדמה: )ג( וימיתהו.על־השיה | ודמיו צעקו מן־האדמה השמימהכנאקתובינפלחלל: )ד( רשפט יהוד ,3׳ את־קין על־הבל אשר הרג וישימהו נע ונד בארק מדמי אחה מ ויקללהו מן־האדמה: )ה( לכן כתוב על־לחות השמ;ם לאמר ארור ה׳

81(	¿גמרא ע״ז ס א׳ מסופר באופן אמר הקרבן הראשון שהקריב אדם ע״׳ש.

91(	הצתי מזה בא בתורה רק לכהניס )שמות כ׳ ונ״ח( והזהירו על גליי ערוה לכל אדם גני /י ר׳ יוס־ שבת קי״ח ב׳ ור' בנאי ב ב נ״ז ב/ ושניהם היו מכת האיסיים. )ע(
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אלהינו על בל־ההטאים אשר נעשו בשמים ובארץ באור ובחשך ובבליי^קוט: )ח( ויבכו האדם ואשתו את־הבל ארבעה שבעים:

)ט( ובשנה הרביעית לשבע החמישי ה’תנח״ם וידע עוד את־אישתו 1ותלד לו בן ויקרא את״ישמו שת בי אמר שת־לנו אלהים זרע אחר ל־הארץ תחת הבל בי הרגו ר,ין: ס ובשבע ד׳ששי הוליד את בתועצורה: .)יא( ויקח.קק את־אחותו און לוילאשך, ותלד לו את־ הנון־,' מקץ היובל. הרביעי: )יב( ובשנה הראשונה לשבע הראשון ליובל החמישי נבנו בתים על־האדמה ויהי קין בנה עיר’ויקרא שמה בשם בנו חנוך: ניס והאדם ידע את־חוה אשתו ותלד עוד תש,עדה בנים 02( : )יד( ובשבע החמישי ליובל 1לקח שת את־אחותו עצורה לו לאשר. ותלד לו בשנה הרביעית את־אנוש הוא החל לקרא בשם יהוה.על־האךץ: )טס וביובל השביעי בשבע השלישי לקה אנוש את אחותו נעמה לו לאשה ותלך־לו' בן בשנה השלישית לשבע החמישי ויקרא את־שמיו קינן: )ט>( ומקץ היובל"השמיני לקח קינן את־אחותו מהללאית לו לאשה ותלד־־לו בן ביובל התשיעי .בשבוע הראשון בשנה השלישית לשבוע ויקרא את־שמו מהללאל: )יז( ובשבוע השני ליובל העשירי לקח טהללאל את־דינה בת בירכא־ל בת אחות אביו לו לאשה ותלד״לו בן בשבוע השלישי בשנה השישית ויקרא את־שטו ירד: >יח( בי בימיוזיךדומלאכי יהוההנקראים שומרים על־ הארץ ללמד את בני־אדם משפט ומישרים לעשותם בארץ: >יט( וביובל העשתי עשרי לקח לו .ירד לאשה את־ברכה בת רצוצאל בת אחות אביו בשבוע הרביעי ליובל' הזה:')כ(ןתלד־לו'בן’בשבוע ת החמישי בשנה הרביעית ליובל הקרא'את־שמו חנוך: )כא( הוא היה עון הראשון טבגי־אד־ם הילודים ע"ל־הארץ אשר למד את־הבתב את־ צון|ד|עת ואת החכמה: )כב( ויכתוב את אותות השמים לסדריחדשיהם י-ך|בןפר ’למען י״ךעו בני אדם את־עת השנים לסדרי חדש וחדש >ןד|במספרם: )כס ויכתיב בראשונה עדות התן לבני“אדם עדות על־ חי!| משפחות האדמר, וילמדם לדעת שבעי היובלים ויודיעם את׳-יטי ■!!ן■ השנים !2( הערוך את־החדשים ואת שבתות השנה הואיל באר להם ^באשר הראינו לו לדעת: )בד( ואת שבבר היה ואת־־אשר בא יבא באחרית הימים ראה בחלמו את"אשר־־יקרא את־בני־האדם לדורותיהם עד יום המשפט: )כה( את־הבל ראה והבין וכתב בספר

* 45	02( זב נא נמצא נשוס אגדה ).51(

12( מצדדים כגיס ושונים הכינו את חנון לשימן השמם ואות סזמן, והלבכיס עמ»רףס•
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לעדות רשם אותו לעדות .על־הארק לכל־בני האדם ולדורותיהם: )כס וביובל השנים־עשר בשבוע השביעי לקח לו י לאשר, את־עדני בת דניאל בת אחות אביו ובשנה ד,שש*ת לשבוע הזה ילדה לו'בן ויקרא את־שמו מתושלח: )כס ויהי בקרב מלאכי אלך,ים שש שנים ויראוהו את־בל אשר על־הארק ובשמים ממשלת השמש ויכתב הבל 1 בספר: )כח( רשים עדות לענות בשומרים אשר חטאו בבנות האדם: )כט( כי הטה החלו להתערב ולהטמא בבנות האדם רקם חנוך’לעד בבלם: )ל( וילקה מתוך בני־האדם ונביא אותו אל־נן העדן לכבוד ולתפארת: )לא( והנהו כותב פה בספר את־פתשנן הדין ואת העונש 1 לצמיתות וכל רעת יוצאי חלע• בני־האדם: )לב( ובעבורו חביא יהוד, 1 את־המבול על־האךק בי הושם לאות לער ועונה בכל־זרע בני־איש 1 להזכיר את־בל־מעללי הדורות.עד־יום המשפט: )לס רקרב קטרת 1 ליהוד, לרצון על הר־הנגב בי בארבע מקומות ?הי יהיה-על״ה^: ■ )לד( הלא הטה נן־העדן והר־הקדם וההר הזה אשר אתה עומד עליו № היום הוא הר־םימ והרי-ציון אשר יקדש בבריאה החדשה לקדושת | הארק: )לה( בו תתקדש הארק מכל־אשמה ומבל-טומאתה לעולם( ועד: )לס וביובל הארבעה עשר לקח מתושלח אתלעדין גת .עזריאל( בת אחות אביו לו לאישה בשבע השלישי בשנה הראשונה ויולד בן 1 ? ויקרא את־שמו למך: )לס וביובל החמשה עשר בשבוע השלישי ■ לקה לו י למך אשר, "ושמה ביתנה בת ברכאל בת אחות אביו לו לאש־ 1 ובשבע הזה לדה לו בן: )לה( ויקרא את־שמו נח לאמר זה ינחמני 1נ־ טבל־עצבוני 1ומן־האדמד, אשר ארדה יהוד-: )לט( ומקק יובל התשעה )ז עשר בשבוע השביעי בשנה ך,ששית בו מת האדם וכל־בניו קברוהו 2 בארק אישר נברא שם והוא היה הראשון אשר נקבר בארק: )מ( וימת שבעים שנה לפני מלאת לו אלף שנים כי אלף שנים כיום אחד 22( * לפי העדות אשר בשמים: )מא( לכן כתוב על עק הדעת לאמו־ ביוה ; אכלכם מטנו תמותו: )מב( על־כן לא מלאו לו שנות היום ההוא כף* אם מת בו««()מסיוטקקהיובל הזה הומתקקאחריו בשנה ההיא בית^ן נפל עליו וימת בתוך ביתו ויומת בקרב אבניו *2< )טד( כי באבן 52! •ן המית את־הבל ובאבן הומת נם הוא על־פי משפט־ד,צךקז )מה( ל$(ך3

22(	ע״ד המדרס ב״ר פ' »י ט . ).ד(

32(	נזכר במדרש ב״ר פ׳ י״ט, ומצל הנוצרי יוסטין • )

42(	ב״ר פ׳ ל״ב והחנמומא מקזריס מיחס קין בדרן ממרה. )2(

42( ני באג! סנה מץ אם הגל נמלא גס במדים בסמומא וגיאפיס יבה £׳ נ׳ב ).5(
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חרות על־לחות השטים לאמר פרבר 62( אשר הטית איש את־רעהו בו יומת באשר נתן מום בעמיתו בן .;עשו "לו: )טו( וביובל'החמשה ,עשרים לקח לו צח אשר, ושטה אמצרה בת רקיעאל בת אחותו לו לאשר, בשנה הראשונה בשבע החמישי: )מס ובשנה השלישית בו ילדה לו את־שם ובשנה החמישית\לדה לו את־חם ובשנה הראשונה לשבע ד,ששי ילדה $1 את־יפת 72( :

*
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‘ש

פ. זה.

{^א1תו ככל־רעתם: )ט!( רעש לכל־ברואיו .קרב חדש ,ונכון איש־ לא

)א1 ויהי כי־החלו בני־האדם לרב על־פני בל־האדמה ובנות.ילדו להם:

1 )ב( .ויראו מלאכי האלהים בשנה אחת ליובל הזה כי טובות הנדה למראה רקחו אותן להם לנשים מכל אשר בחרו ותלדנה להם בנים אשר היו לנפילים: )0 ,והחמס מלא את־הארץ וכל־בשר השחית את־ דרכו מאדם עד־בהמה עד־חנת/האךץ .עד־עוף השמי.ם ועד־בל רימש על־האךמזה: )ד( כלם השחיתו• את־דרכם ואת־סדרם רחלו לטרוף איש את־אחיו 82(.:?ה( והחמס מלאאת־הארץ וכל־״יצר מחשבות לב בני־אדם ד,יה רק רע בל־היום: ס .ררא אלוהים את־ה$1ךץ והנה נשחתה וכל־בשר השחית את־סדרו ויעשו כלם את־הרע בעיניו ביל

2 .אשר בארץ: )0 ויאמר למחות את־האדם ובל־בשר אישר ברא על־ ¿,ן ¿י האדמה: )ח( ונח לבדו מצא חן בעיניו: )ט( ועל מלאכיו אשר ־. שלח על־הארץ חרה אפו מאד ויאמר להשמידם: )י( .ויאמר אלינו• נאסרה אותם במעמקי האדמה והנה הנם אסורים בתוכם ומ&רךים:

'.ך )יא( ועל־בניהם תנאה דת מאת פני; למחוץ אותם בחרב ולכלותם מתחת השמים: )יב( ויאמר לאלידון רוחי באדם לעולם כי בשר הוא והי/ימיו מאה ועשרים שנה: )ייס וישלח את־חו־בו ביניהם למק :כו ’2(. איש את־אקיו רחלו להכות איש את־אחיו עד־־אשר נפלו כלם לפיל ון5 חרב ונשמדו מעל־האו־ץ ועיני אבותיהם רואורת: )יד( ;אחריי־כן נאמרו 92( במעמקי האדמה .עד־יום המשפט הנדול 03( כיי אז ענוש נענשו כל־אשר השחיתו את־דרכיהם ואתלעליה׳ותיהם לפני יהוה:

52| )טין ;ישמר את כל־משכנותיהם ולא־נותר מהם עד־אחד אשרי לא שפט

/׳

? 62( ל»ן חיש הוא, ולפי ההלכה בשלמוד שלט מיתה רוצס בקייף. ).3( '72( שם חס ויפה כסדר חולדותס הפך דעה המדרש בר״ש’«.|

82(	עיין נספר חנון ז׳ ח". ).ם(

92(	אבוסיהס.

03(	עיין נספר מנון י׳ ו' — מ, י״ג מ״ו — ׳*ז•

..,&8
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יחטאו לעולמים לבל־קרבם וכל׳־איששדק במולדתו לעד: )יי( ועונש | בלחם נחרץ וחרות על־לחות השטים בלי עולתה: )יח('וכל־ה&רים מך | הדרך אשר נועד* להם ללכת בה אם־־לא .ילכו'בה העונש כתוב לכל־ | קרב ולכל־דוך: )יט( ולא .ינצל כל ;אשריכשמים/ועל־הארץ באור | ובחשך בגיא צלמות ובתהום רבה ובמקום האופל: )כ( כללענשסכלה 1 ונחרץ וכתוב וחרות לכלם: )בא( אתי הגדול ישבט בגדלו ואת הצעיר 1 כצערתיו ואת כל־־איש ואיש ישמט .על־פי דרכו: )כיב( ולא י_קח שהך | באמרו כי ישב לשפיט את כל־בשר: )מ( וכי יתן לו איש את־כל № אשר .על־הארץ לא ישא פניו ולא יקח דבר מידו כי הוא השופט:' | )כד( ועל־בני ישךאל כתוב וחרוץ לאמו" אם יפגר אליו כצדקה יםלח|® לכל־אשמם וישא לכל־עונם: )כה( כתוב וחרוץ כי כל־מודה ועוזב! ׳< פשעיו ירחם פעם אחת כשנה: )כס אבל לא'רחמו כל־אשריהישהיתד; ? את־דרכם ואת־יצרם לפגי המבול .אך נח לבהו כי פניו נשאו בגלל ו הבנים אישר הציל למענהו ממי־הטבול: )מ( כי לבו דדה צדיק בכל■ ר דרכיו באשר צוד, ולא עבר על־כיל אשר נפקד עלץ: )כח( וייאמר יהוב ל .ימח כל אשר בחיבה מכ'ל־כהמה.עד־היתהשךה;ועוף־השמים ועק )י הרמש הרמש על־הא״ץ: )כט( רצו את־־גח 'לעשות לו תבה להנצד ?' ממי המבול: )ל( רעש נח יתבה לכל אשר צוהו כיובל השבעת $ ועשרים 13( בשבע החמישי בשנה החמישית: )לא( .ויבא אליהבשג,.'^ הששית בו בחודש השני בראש החדש השני: )ל¿ עד יום ששד )ל עשר בו בא הוא וכל־אשר הבאנו לו אל-התבהרמצר יהוד, כעדו מחוץ ביום שבעה עשר בערב: )לס ויהוה פתח שבע ארבות שמים להמט|ר! מים מן־השמים על-הארץ ארבעים יום וארבעים לןל'ת:" )לד( וג|$? טעינות התהום העלו מים.עד כי מלא כל־העולם מים: )לה(.רגבי ק? המים על־הארץ חמש עשרה אמה מלמעלה נברו המים על כל־ההך כג הגבהים: )לס ותרם ד,תבה מעל־־הארץ ’ותלך על־פני המןם: )לו( רו צל ד,מים_על־פני הארץ חמשת חךש;ם חמשים ומאת יום: )לח( ותי ה.צ ותנח על־ראש הלובי אחר היי אררט: )לט( ובחדש הרביעי נמב■ טעינות תהום רבה וארבת חשמדם נכלאו•: )מ( ובראש החדש השבי: 1צי נבקעו כל־מעינות תהומות הארץ וזרם המים החל לרדת אל־תחת^ התהום :/סא( ובראש החדש העשירי נראו ראשי ההרים: »6 וברא “ החדש ד׳ראשק נראתה האדמה רשבו המים מעל' האל״ן רליד וע[

13( סביר ׳ובג ששה ועשריס. ).ע(



«,¡ ועוף כלץמי האר ,ונכרת הוא ,וזרעו מן הארק: )יט( רצו את־בני :שראל לבלתי אכול כל־דם למען .נעמדו הם וזרעם לפני יהוד, אלד,ינו

¿לנצח: נס והחק הזה לאזימוש לעולמים וישמרו אותו לדורות עולם. לכפר תמיד על נפשותיכם בדם על־הטזבח: )סס טדי יום ביומו בבקר

"ובערב יכפרו עליהם לפני יהוד, ושמרו אותו ,ולא .יכרתו: )כס ויתן לנק לבניו אות לבל יבא עוד שנית מבול על־הארק: )כס את־קשתו נתן

בראשית ו	5!

.7 בשבוע החמישי בשנה השביעית 31: )מג( ובשבעדדעשר יום לחדש 'השני ;בשה הארק: )פה ובשבעה ועשרים יום בו הסיר את־יטכמה

התבך, וישלח מתוכה את דדת־הארק ועוף־השמים ,והרמש: י ■	פ,'ו.

,	)א( ובראש החודש השלישי יצא טן־התבה רבן מזבח על־ההר הזה

|| וירא על־הארק: )ב( רקה שעיר־עזים רך ן,יכפר בךמ1’על־כל־

:¡ |»שמת הארק כי נמה כל־היקום אשר היה ?גליה לבד מאשר היו את נח ;4§תבה: © וישם את־חלביו על־ר,מזבח וקח’ פר ואל וכבש ושעירי ה1 עזים וטלה ותור ובני־יונה: )ד( ויעל אשה על־־ד,מזבח רבא נם מנחות ¡"¡ן אפויות בשמן ויורק את־הדם רק וישם על־הכל לבונה ויעל ריח ניחוח ;; לרצון לפני יהוד.: )ה(.וירח יהוד.את־ריח הניחוה רכרית אתו בתת לבל י,¿■ יהיה עוד מבול לשחת’הארק: )ו( עוד כל־ימי הארק זרע וקציר לא ,11 ישבתו קר וחם קיק וחרף יום !לילה לא ,ישנו את־סדרם ולא .ישבתו .,.!לעולמים: 0( ואתם פרו ורבועל־הארק ומלאו אותה והיו’לברכה עליה: ,'..■)ח( מוראכם וחתכם אתן על־כל אשר על־הארק ואשר בים’: )ט(׳.והנד. ‘ג! נתתי לכם כל־מת הארק וכל־הבהמה וכל’אשר יעופף וכל־הרמש ך | הרמש על־הארק ודגי המים ואת כל לאכלך. כירק עשב נתתי ’לכם את־ כל לאכלה:)0 אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו בי נפשכל־בשר הדם ¿ן||אקדרש דמכם לנפשכם: )יא( מיד כל־אדם מיד'איש אדרוש דם אדם: )יב( שפך דם אךם3אךםךמ1?שםךכיבצלםאלהיםעשדןאת־ ט|ך,אדם: )יס ואתם פרו ורבו ומלאו את־הארק: )יד( 'ובניו נשבעו לבלתי אכל דם כל־בשך: )טס רקם ברית לפני יהוד, אלד,ים לעולם לכל־דורות ץ הארק בחדש הזה: )טס לכן דבר אותך כי תעם נם־אתה‘ברית את ך! בני־לשראל בחדש ןזה על"־ההך והבאת אותם באלה ןתזרק דם ,.עליהם ¿י ען־כל־דברי הבה ■ית אשר כרת יהוד, עמהם לדורות י עולם: ניס וזאת העדות הכתובה ל נידם למען תשמרו אותה כל־מטים 'לבל תאכלו ■2 לעולם את־דם נפי בל־חי: )יח( והאיש אשר יאכל דם חיה ובהמה
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בענן והיתה לאות ברית עולם ולא־יהיה עוד המים למטל לשחת האק עוד בל־ףמי הארק: )כי( לבן חרו-ת החק על־לחות השטים כי ושטח את חנ״השבעות בחודש הזה פעם אחת בשנה לחדש 'את־הברית בבל־שנה נשנה: )כה( וכל־הימים אשר חנו בשמים את־החג הזה מיום הבריאה .עדקימי נח היו שבעה ועשרים 23( יובלים וחמשה שבעים: )מ( ויחג נח אותו שבעה יובלים ושבוע אחד עד־יום מותו אבל בני נח חללו אותו עד־ימי אברהם ויאכלו דם: )מ( אך אברהם לבדו שמר אות1 ובניו יצחק ויעקב שמרו אות/עד־יטיף: )כח< ובימ׳ך שכחו אותו בני .ישראל ’עד־אשר חדשתים בהר הזה: )כט< ונם אתה צו את בני־ישראל ושמרו את־החג הזה בכל־דורותיהם לחק להם: )ל( יום אחד בשנה בחדש הזך, יחנו את־החג הזה: )לא( כי הוא חג השבעות והוא חג ראשית הבריאה משנה־תו׳שיה לו: )לב( והחג הזה לשתיו משפוחת בפי הבתוב,והחרות עליו: )לס בי אנכי כתבתי אותו בספר התורה הראשון בספר אשר כתבתי לך בי תחל אותו יום אחד יום • אחד בשנה: )לח ונם הוריתי לך את־קרבנותיו לז־דאתהן ובני־ שךאי יחנו אותו 'לדורותיהם בחדש הזה יום אחד יום אחד בשנה: )לה< וךאש|

חדשי הראשון הרביעי השביעי והעשירי המה ימי הזברון וימי ח: בארבע תקופות השנה: )לס כתובים וחקוקים המה לעדות מימי: ימימה: לס וישם אותם נח לו למועדים לדורות עולם להיות לו בהם ה זכרון: )לח( בראש החדש הראשון נאמר אליו לעשות את־־התבה ונו יבשה הארק ויפתה וירא את־הארק: )לט( בראש החדש הךביעי נבלו פ■־טעינות התהום בארק: >»< ובראש החדש השביעי נבקעו כל טעינות תהום רבה והמ:ם החלו לרדת אל־קרבנה: )טא( ובראש החח העשירי נראו ראשי ההתם ונח היה שמח: )פב( לבן ,עשה אותם ר למועדי זכרק עולם 33( וככה יסף: )«( ונחרתו .על־לחות השמי שתים־עשרה 43( שבתות לכל־אחד ואחד מן־האחד ועד־השני נ | יזבא זכרונם: )טי( מן־הראשון .עד־השני מן־השני .עד־השלישי ט|

23( סביר ששה ועשרים. ).מ(| 33( ע״ר ארבע ראשי שנים הס במשנת ר״ה ).^ וצ״ד .3 הוא כעין הנאמר בתרגום יו>

ובפרק» דר״א פ״ס על הכחוב בראשית ח' כ״ב ברמז על ארבע תקופות השנה, ולא על ששה זמנים ז׳ וסורף ונו׳ כדאיסא במ״כן בנא מציעא ק״ו.

43( להלן בכתוב מ״ח מודה בכל השנה נ״ב שבועיס, וכאן הושב על הקופה אחה שהיא רצי1 השנה רק י״ב שבועות? ותירץ )עיין במבוא( שבאמת עיקר השנה היא רק מ״ם שבועות, ו& האסרון מן ד׳ שבועות הוא כעין עגור בלות הספר הנוכחי; אכן לדעת .51 מונה בספר הזה כל ה שלשים יום כמ״א להלן, וכאן בהקוסה חושב רק השבועות השלמום, ולא הימים הנותרים שאינם מגי לשב,ע, ועיין במבוא באריכות על דבר המערה אשר שם לו ה ק פר הזה בחשבון השכים.
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השלישי עד־ך,רביעי: )סד.( וכל־היטים אשר נועדו הם שתים וחמישים שבתות ךמיפעד־מלאת שנה תמימה: )םו< ככה חרות וחקוק על־לחות השמנפחק-שנה בשנה ילא’נעבר: )»0 ואתה צו את־בני נשראל ושמרו את־השנים על־פי המספר הזך, ארבעה וששים יום .ושלוש מאות יום: )טח( והיה שנה תמימה ומספר מפקד ימי השנה ומועדיה לא־־נשחת: )ם®( כי’ הכל’ בא יבא"בה כפי־אשר הועד עליו ולא נעברו כל-ייום ולא ־יחללו כל־מועך: »<• והיה'כי בעברו ולא ישמרו אותם כמצותץ .ישחיתו בפעם אחת כל־עת וזמן והשנים תעתקנה ממקומן: מאז' ויעבטון ארחות סדרים וכל־בני ישראל ישכחו את־ררך השנים ולא־נמצאו• עוד: »3< ויזנחו את־ראש החדש וזמנו ואת השבתות וק״עוו את כל־דרכי'השנים:' »«'כי ¿דעתי את־הדבר וכהיום הזהאנידהו לך ולא אל־בינתי' אשען כי־כן כתוב לפני על־הפפר ועל־לחות ד,שמנם מיפדת חלקת הימים : >נד< ולא נשכחו את־מועדי הבקיתיולא לכו במועדי' הנדס לפי־סעתעיהם וילפי־דעתם: >נד»< והיו אנשים. אשר נביטו ייראו בירח הוא המשחית’את־הזמניים ונקדים עשרת’ימים בכל־ שנה ושנה:' /™ ולכן נשחיתו את־השנים בימים הבאים ־ועשו יום־ שוא ליום'העדות ויום בלתי טהור ליום ד,מועך: »ז< וכל־איש 1לא .יבדיל בין ימי-קדש ובין ימי י חול כי .יתעו בחדשים ובשבתות ובמועדים ובשנות היובל: מחי 'לכן הנני מעוך'וטעייד"בך למען תעיד־בם: >נט( כי אחרי מותך ישחיתו בניך את־הדבר למען יספרו בשנה .רק שילש־מאות יום וששים יום'וארבעה זימי'ם: >ס< ועל־כן יתעו בראש החדש ובשבת ובחג ובמועד ואכלו תמיד את־הדם בבשר:53(

פ♦ 4

>*< ובשבע השביעי בשנה הראשונה בו ביובל הזך, נטע נח. נפנים על־ ההר אשר נחה התבהעלת ושמו לובר אחד ך,ךי’אךךט: )«ותעשינה

פרי בשנה הךביעית: )0 ויצור את־פריו .ויבצר אותו בשנה ההיא בחדש השביעי/יעש ממנו.יין וישימהו בכליינישמרהו עד־השנה החמישית 63( עד־היום הראשון הוא ראש החדש הראשון: >!־( ויעיל אשר, ליהוד, פר

ו,

53(	ר״ל שיעשו פסח ויוה״כ שלא בזמנם ויאכלו חמץ בפסח ולא ישענו ביוה״כ, ויסחייבונרס נמו בדם.

63(	והטעם משום שלש שמם ערלה ונטע רבעי )ויקרא י״ט כ״ג(, אבל הוא נגד שקבלה שאמרו >פ״כ : יכול אס הצניעו לאחר שלש שנים יהא מושר ש״ל יהיה בסווישו יהא . וסימא על חכמי בקורס סקפר הזה שלא העירו מ״ז 1
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"בךבקר זאיל אחד ושבעה כבשים בני־שנה ושעיר־עדם 73( <»חך לכפר בעדו'ובעד בניו:■«( רעש .בראשון ■את־־השעיר רבא את־דמו ¿ל־ וקרנות( המזבח אשר *?נשה ואת כל־חלבו שם על־המזבח אשר עשה שם את־האשה: >ו< ומן־הפח ומן־האייל ומן־הבבשים'שם את־ כל־בשרם על־המזבח וישם ,עליו את בל־מנחותיהם בלולות ’בשמן: >0 אחרי־כן זרק בראשונה נין באש על־הטזבח רשם לבונה על־ המזבח רעל ריח ניחוח לרצון לעלות לפני יהוה אלחיו: )ח< וישמח רשת מן־הנק הזה הוא ובניו בשמחה .רבה: >ט< ויהי ערב ויבא אל־ אחלה וישכב שבור .ויישן ויתנל בשנתו בתוך אחלה: >י< וירא חם’את אביו נח ערום ויצא רנד לשני־אחיו בחוק: ניא< רקח שם את־שמלתו עקם הוא ויפת ויסירו את־שמלתו מעל־שכמם הפנים אחורנית ויכפו את עו־ות אביהם והם פונים אחדנית: >יב< וינקק נח משנתו רדע את כל$שרעשה לו בנו הקטן: >י0 ויקלל את־בנו ויאמר ארור כנען עבד עובד נהיה ׳לאחר : ציד< רברך את שם ברוך יהוד. אלחי שס רהי כנען עבד לו: •>מח רפת אלחים ליפת וישכן אלהים באהלי־שם ויהי כנען עבד לו: )טס רדע •חם כי קלל אביו את־־בנו ויפרד מאת אביו הוא ובניו עמו בכוש ומצרי’ם ופוט וכנען: >י0 רבן לו עיר ונקרא שמה כשם אשתו נחלת־עמק: >יח< וירא יפת ויקנא באחיו רבן עיר נם־הוא ויקרא לה כשם אשתו אדותן־ילק: >יט< ישם שכן" על־פני אביו נח רבן עיר אצל אביו על־נד ההר ונקרא שמה/ם־הוא'כשם אשתו צדקת־לבב: >כ< שלש הערים האלה קרובים אל־ההר ליובר צדקת־ לבב לפני ההר קדמה ונחלת־עמק נגבהאדותן־ילקימה: נכא( ¡אלה בני שם עילם אשור ארפכשד(,,83( )כב< ביובל השמונה ועשרים הואיל נח וללמד[ את בני־בניו את כל־החקות והמצות אשר ן.דע ואת המשפט: מס רעד בבניו לעשות צדק ולכסות בשר ערותם ולברך את־בוראם ולכבד את־האב ואת־האם לאהוב איש את־רעהו ולשמר את־נפשותיהם מכל־זנונים וטומאה ומכל־עולה: מד<בי בגלל שלשת 93( הדברים האלה בא המבול על־האר״ן: >כה< בנלל הזנונים. אשר זנו ׳השומרים למורת חקי' משפטם אחרי בנות־האדם ■ולקחו להם נשים מכל אשר בחרו המה עש־ ראשית הטומאה: מי< 'ובניהם 'הנפילים ■וכל־אחיהם חלק לבם .ויאכל איש את־רעהו הענק המית את״הנפיל

37( זכר העזים בגדלו נקרא תישוננערוסו האמצעים שעיר, ונילדוסו גדי עזים. 38( פה מסרים נספר הכושי שמום הנשארים.

93( וק ב״ר פל״א ממס זה ע״ז ממס זה גליי עריום ממס זה שפיכות דמים. )״1(
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והכפיל המית את־העליון והעליון הטית את־בני האךם:ואדם את־רעה,’: )50 וכל־איש היה ננכוך לעשות און ולשפך דם נקי ותמלא הארק חמם: >כה< ובדרכיהם הלכו כל־הית הארק .ועוף השמים ופל השרק והרמש על־הארק ודם רב נשפך על-האךק: )כט< וכל־יצר מחשבות האנשים היה.,אפם ורע בל־היום: >ל< .וימה יהוד. את כל־היקום מעל־ פני האדמה מפני רוע .מעלליהם ומפני הדם אשר שפכו על־הארק השמיד את בל־היקום: >לא< ואני ואתם בני' וכל־אשר בא אהנו אל־ התכה נשארנו: >ל¿ והנה אנכי ראה ביום את־מעשיכם כי־לא תתהלכו בצדקה בי־אם החלותם ללכת בדרך שחת: >ל« ולהפרד איש מרעהו ?לקנא איש בעמיתו וכי לא תשבו בשלום בני איש את אחע: >לד< כי אראה איך הרוחות הרעות החלו להוליככם תועה אתכם ואת במכם: >לה* ועתה אךאג לכם פן אחרי מותי תשפכו דם־ אדם על־הארק ותתטו גם־אתם מעל פני־האדמה: >ל0 בי כל־שופך דם אדם וכל־אוכל דם כל־בשר ושמד מקרב בלמן־האךק:')לו^ולא־ ישאר איש האוכל דם והשופך דם על־הארק לא נין ו’לא נכד ;לו תחת השמים: )לח< בי־אם בגיא צלמות .ילכו"למו ואל־בור שחת ירדו: )ל¿( בחשכת התהום :טבעו כלם במגפה רעה איש איש נמבם'[ אשר לא־יקריב מבל־דם לכפר בעדכם: >־< וזה הדבר מדי תשחטו.חיה או . בהמה או’בל’אשר ןע1&ף על־הארק עשו לכם פעלת צדקה בדם בכל־מקום אשר ישפךיעל־הארק: )»א( ואיש מכם לא יאבל נבשר[ בדם’אל תתנו לאבל, דם לפניכם: >מ5( בפו את־הדם בעפר בי כן צויתי אעידהו לכם ולבניכם ולכל־בשר: )מג( ואל'תאכלו הנפש עם הבשר יפן לא־ידרש, דמכם לנפשכם מבל־בשר השופך אותו על־ הארק : )מי( בי לא יכפר לארק את־הדם אשר נישפך-עליה בי־אם בדם שופכו תטהר הארק לכל־דורותיה: )מד.( ועתה בני שמעו בקולי עשו משפט וצדקה למען תנטעו בצדקה על־כל־פני האדמה ותהלתכם תנשא לפני אלדד אשר הציל אותי ממי־הטבול: )מיץ והנה חלכו ובניתם לכם ערים ונטעתם בהן בל־עק צומח על־הארק: )»0 :ולא יאסוף איש שלש שנים מפרי בל־עק מאכל לאבלו... ובשנה הרביעית יהיה פריו קדש הלולים : )№ וראשית בל־פרי האדמה

04( מצות הבאה קאי על הבכורים ולא על נעע רגעי. אכן ל״ד החכם .6 מוסב גם על מוע רבע,״ של״ל הספר הזה, כמו ל״ד השומרונים בס״ יהושיע פרק ל״ח , ול״ד הקראים בס׳ המבסר לר' אהק ק יוסף, וגס הראב״ע ותרגום יונתן שם, נאכל נמע רבעי מן הכהנים ג״רושליס. ך;.
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נ...: יובא לפני אל עליון קנה עמים וארץ וכל-היקום: )»»( למען יובא 04\ עם־החלב ראעית פרי .יין ועמן על־טזכח יהוד, לרצונו: )0 והנותר יאכלו מערתי בית יהוד, לפני המזבח לרצונו: >נא( ובעגה העביעית תעעו עימטה כי תעמטוך, בצדק ובטיערים ותהיו צדיקים וכל־מטעיכם יברכו;')נס כי־כן צוד, חנוך אבי אביכם מתועלת את־ בנו ומתועלחיצוהו לבנו למך ולמךיצוה לי את כל אער צוו לו $ב1תןו:)«( ונם אנכי מצוהוילכם במכאער צוד, חנוך את־בנו ביובלו הראעון: 00 בהיותו עוד בארץ החיים העביעי בדורותיץ צוד, והעיד את־הדבר לבנו ולבני־בניו עד־יום מותו:

פ. ח.

00 וביובל המשעה ועשרים בעבע הראעון בענה הראעונד, לקח־לו ארפכעד אעה ועמה ךצוזיה בת עוענה בת עילם ’לו לאשך,:

)ב( ותלד־לו בן בענה’העליעית לעבע הזה ויקרא את עמ1’.קינם: ס ויגדל בנו וילמדהו אביו ספר .וילך‘לבקע־־לו מקום לבנות־לו עם עיר טועב: )ד( וימצא כתבת'אער פתחו האבות’הראעונים על־אבן ויקרא את החרות זעליך, דעתיקהו !4( וימצא־בו חותם תכנית המדע אער הורו העוטרים: >ה< מרכבת העטע והירח והכוכבים ועל־כל אותות העמים: )0 ויכתבהו כספר ולא־הניד מאומה מכל״הדבר כי ידא להניד אותו לנח פן יקצוף עליו: 0( וביובל העלעים בעבוע העני בענה הראעונה בו לקח לו אעד, ועמה מלכה בת ,עבדי בך יפת: >ח( ובעגה הרביעית ילדה־לו בן ויקדא את־עמו עלח כי אמר עלח עלדזתי: )ט( בעגה הרביעית נולד עלח ויגדל ויקח־לו אעה ועמה מעכה בת כעד אחי אביו לו לאעה: )י( וביובל" והאחד ועלעים[ בעבוע החמישי בשנה הראשונה }לדח־לו בן’ויקרא את עמו עבר: לא( ויקח־לו אשד, ועטה עצורת בת נברוד ביובל דשנים ושלשים בעבע השביעי בשנה השלישית: לב( ובשנה העעית לדה לו בן ויקרא את־עמו פלג: )יס כי בימי הולדו הואילו בני־נח לפלוג את-הארץ ביניהם על־כךקראאת־עמו פלג: רה אבל לא-נפלגה אל־נכון ביניהם וינד ד,דבר אל־נח: )'טס ובראשית יובל העלעה ושלשים התחלקו את־הארץ לעלעד, חלקים לעם לחם ליפת"לפי־נחלתם בשנה הראשונה’לשבע הראשון לעיני אחד’המלאכים יממנו אשר

14( עיין בסמי מישר יף 1* בעצ״ן מזה. ).1(
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נשלהו אליהם: )טז( ויקרא אל־בניו ויקרבו אליו הם ובניהם ויחלק את־הארק בגורל את אישר ינחלו ¿לישת בניו 24(: )יס ויפדשו את־ כפיהם ויקהו את־הגורלות מך!ק אביהם נח: )יה( ויצא הגורל לשם תוך הארק לנחלתו לבניו ולזרעם .עד־עולם מטבור ההר רפוא 34( מקיום אשד הנחל תונה 44(: )יט( ויהי גבול נחלתו לפאת ימה בתוך הנחל ההוא רדד עד־לבא ברכת המים הוא מעין מי־הגחל הזה: )כ( ו$שד מימי הנחל הזה מם מעוט •54( והיו תוצאותיו .עד־הים הגדול: )כא( וכל אשר לירכתו נגבה היה לשם ויצא עד־לבא קרסו 64( הוא חק הלשון הפונה נגבה: )כב( ועבר משם גבול נחלתו אל־כתף הים הגדול והלכה נכחה עד־בואכה לעבר הלשון מבוא השמש הנשקף נגבה: לכס ושם היםיההוא חק.ים מערים: )כי( ררד משם נגבה מול אשדות הים הגדול ומחה .על־כתף המים ועבר טול ארק עלב אופירה: מר.( ועבר הלאה עד־קךבו אל־מי הנהי־ גיחון ותאר מגנב למי־גיהון לחוף הנהר הזה ועבר קדמה עד־קרבו לנן־עדן תימנה ן_קדמה לכל־ארק העדן נ )כי( ונסב כשם קדמה ועלה עד־קרבו אל־מדמת ההר רפה 74( הרד טול חות שפך הנחל תינה: >כו( זאת הנחלה אשר תגאה בגורל• לשם ולבניו לרשת אותה עד־עוג״ם לו ולזךעו עד־עולם: )כחי( וישמח נח בי־יצאה הנחלה הזאת לשם ולבנת ויזכר את־בל־אשר דבר בפיו בהתנבאו לאמר: )כט( ברוך יהוד, אלהי שם וישכין יהוד. באך,לי שם: )ל( וידע כי גן־עדן הוא קדש הקדשים ומשכן יהוד, וכי ההר ציון אשר בתוך המדבר וההר סיני אשר בתיך טבור הארק שלשתם איש נכח אחיו נב־־או למקדשי הארק:' )ל( ויברך את־ אלהי האלהים אשר שים את דבר יהוד, בפיהו נ., .¡:')לא( וידע כי נחלה מברכת ומאשרת נפלה בהבל שם ובניו לדורות עולם: )לב( היא בל־־ ארק הים אלתרה 84( וכל־ארק הקדם וארק הודו והריה ובל־הארק בלע וכל ארק הלבנון .ואיי כפתור וכל־־הךרי שניר ואמר 94( : )לס והררי אשור לפאת צ:■ ונד, וכל־ארק עילם אשור ובבל ושושן ומדי וכל—ארק אררט: )לה וכל—הארק מעבר ליזם אשד מעבר להררי אשור צפונה

7	24( החלוק הזה נזכר גס בפיק• דר׳ אליעזר פ׳ כ״ר. ).6(

34(	אצל הקדמוני□ הר נבול לפון ה •"רץ. ).מ(

44(	81&1ז1:י1 ).מ(

54(	81;106ג1ג ).מ(

64(	אולי 81ן86118ת61]0 ).מ(

74(	>וא רסוא הנ״ל ).ם(

84(	הוא היס ,3־141£ ).ע(

94(	ולהלן הוא אומר א מ נ ה ? ).מ( ואולי ר״ל פה חרמון,
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ארץ מברכת ורחבתקידים ובל אשר בה טוב מאד: )ליס ולחם יצא הגורל’ השני מעבר לניחון עבה כימין הגן ועבר עב־תימנה: )לס ועבר הלאה עד הרי האש ונסב ימה לפאת הים אטיל 05( והתאוד. ימה עד־ לבא נם המזרק הוא הים אשר בל יורד־בו לאיעלה לנעה: )לס ותאר הגבול צפונה מקצה נהית ומחה על־בתף חוף הים מעבר השני ליזם הגדול עד־קרבו אל נהר גיחון מימין גן־העדן: )לח(’וזאת הארץ אשר עלתה בגורל חם לנחלה לרשתה עד עולם לו ולבניו לדורותיהם עד־עולם: ללש( וליפת יצא הגורל השלישי מעבר לנחל1 תינה צפונה לאשרות מימיו 'ונסב לפאת צפונית מזרחית בל־חבל לג 15( וכל־ארצו מקדם: )«ועלה’לירכתי הצפון והתאוה עד־הרי’קילט25( צפונה ולכתף’הים טעוק: )שא( ונסב מקדם 'לגלית עד־לבא חוף הים ועבר עד־קדבו מקדם לפרה: )טב( ושב ובא לעמת אפריקה ויצא קדמה מהחד■ לפאת מי־הים מעוט ועבר על־יד הגדול תינה לאויבו נכח קדמת הצפון עד־קרבו אל־ גבול מימיו מול ההר רפה ונסב והלך צפונה: )טג('זאת הארץ אשר עלתה בגורל יפת’ובניו’לנחלתו לרשת עד־עולם לו ולבניו’לדורותיהם ¿י־עולם: )מד( חמשה איים’גדולים וארץ גדולה בירבתייצפון אך קרה היא וארץ חם היא חמה: )טח( אכן לארץ שפאין הקב ולא"קרח בי בה מזגקדוחםגסתד:

X ט.

*2* •י■ ♦

)א( ויחלק חם לבניו ויצא הגורל הראשון לבלם לפאת קדמה דמה לפוט וירך מערבו לכנען ולפאתמערב'היש, ,,35(: 00 דחילק

שם גם־־הוא לבניו ויצא הגורל הראשון "לעלם ולבניו מקדם לנהר חידקל עד־לבאארץ הקדם: )0 בל־א־ץ הודו ’ועד־ארתרהומימי דודין וכל ההרים ואילה וכל־־הארץ ’שושן וכל אשר לעבר פרנך עד-ד\ם ארתרה ועד הנחל תינה: '>ד< ולאשור ;צא הגורל השני ארץ אשור ונינוה ושנער ועד־ גבול הודו ועלה לכתף הנחל: )ה< ולאךפכשד יצא הגורל השלישי בל־ארץ חבל הבשרים לפאת מזרחה לנהר פרת קרוב לים ארתרה: )י( וכלמימייהמדבר עד־לבא אל־ח־ק הים דיגשקהעל־ ארץ מצרים בל ארץ הלבנון ושניר ואמנה ומחה על־־בתף פרת:

)sehcsitnalta ).D	0£( הוא הים הא-יל

)reygiL ).D אולי י״ל	15(

)netleK ).D	)25

)D.( פה חקר קלה מן הקפל הכושי	)35
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ג )0 ולארם יצא ד,נ1ךל הרביעי כל-אר״ן ארם נחרים פין חדקל ובין פרת 1 מצפון הכשדים .עד-לבא הררי אשור :’)ח( וכ^-יתר הארצות עד־הים ן הנדול והלך וקרב קדמה אל-אחיו אשור :”00 ונם יפת חלק את-אר״ן 1 הנחלה 'לבניו: )0 ויצא הנורל הראשון ילנוטר לפאת קדמה מן־הצפון 1 ועד-הנחלתינה: )יא( ובצפון תגא למגוג כל-תוך הצפון'עד-לבא אל! היזם מעוט ן )יב( ולמדי לצא לנח£ה לרשתאותה לפאת מערבה על־פני שני אחיו עד-הא?ים ועד־-נב^י האלים: )יו.( וליון 45( תנאה הנחלה הרביעית כל-־האי והאלים לכתף אלדויד: )יד( ולתבל יצאה הנחלה 1 החמישית בין הלשון’ הפונה לפאת אודה נחלת לוד עד־הלשון השעה ן הנוטה אל-תוך הלשון השלישית 5»(: )טס ולמשךייצאה הנחלה השישית 1 וכל-העבר השני טן־־הלשון השלישית עד-לבא קדמת נדיר 65<: )טס ולתירם יצאה הנחלה השביעית נלהי־לו האיים הנדולים בתוך הלם אשר בנחלת חם ואיי קמטורי: )יס ולבני ארפכשד יצאה' הנחלה הטאשרה: )יח( כבה התנחלו• בני־נח לבניהם ?1פני נח אביהם משבע 1 אותם בשבועת אלה אם לתחרה איש מד,ם לכב^ז' נחלה אשר לא נפלה ■לו בנורל: )יגסוכלם ענו’ואמרו אמן ואמן' להם ולבניהם עד־עוילם בדורותיהם: )כ( עד—יום המשפט אשר בו לשפוט ייהוד. אלהים אווזם בחרב ובאש על-כל-רעת טומאת ,עונותיהם בי מלאו את־האר״ן רשע

וטומאה ןנונים וחטאה:

פ. י.

)א( ובשבע השלישי ליובל הוה החלו המלאכים הטמאים להחטיא את בני-נח לפתותם ולהשיבם "עד-דכא: )כ( ויבאו בני־נח 'אל-אביהם

מספרו לו על־אודות הרוחות אשר החטיאו את בני-בניהם הדיחום ■בחשכה והמיתום: )0 מתפלל אל-יהוהאלהיו ויאמר אלהיהרוחות 1 לבל־בשר אשר עשית ברחמיך ותצל אותי וגם בני ממי־המבול ולא; נתתני לראות שחת כאשר עשית לבנים משחיתים: )ר( בי חסדך בדול ¡עלי ורבים רחמיך על־נפשי : )ד.(' ינדל-נא חסדך על בנלך א'4לטשלו

בם המלאכים הרעים לבל ישחיתום את־האר״ן: >0 הן ברכת אווזי ואת-|3מ בי נפרה ונרבה ונמלא את-הארק:’)0 אתה זידעת את אשרי עשי

45(	סוא אכציש אדלוד ואיעל א ).ע(

55(	סתומים הימים והשמות פה ).ם(

65(	הוא גדית הנ״ל ).מ(
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השוטרים אבות המלאכים האלה ממי 75(: )ח( וגם את־המלאכים האלה אשר בחיים חיתם אסור וכלאם בשאול תחתיה לבל :'שחיתו בבני עבדך אלך¡, בי אבזרים הטה ולהשחית נבראו: )ט( אל ימשלו ברוחות החיים בי אתה לבדך ידעת את־משפטם ואל”יהי להם שלטון על בני־ הצדק מעתה ועד עולם: ס ויאמר אלהיט אלינו לאסור את כלם: )יא( 'ויבא שר הרוחות משטמה 85( ויאמר בי אדוני הלא יותרו מהם. שרידים לפני לשמוע בקולי ולעשות את־בל אשר אומר להם: )יב( בי אם־לא :שאר לי איש מהם לא־אוכל להשלים בח חפציזבבני-אךם: )יס בי הנה הנם להשחית ולהחטיא על־פי דברי בממשלתי בי רבה רעת בני־אדם: )יה ויאמר ההלק לעשירי :ותר מהם לפני ותשע ידות :רדו אל מקום המשפט: )טס ויאמר אחד מטנו נוי־ה לנח את־בל הרפואות כי יזךע $י "לא־:תהלכו בצדקה ולא :לחמו במישרים: )טס ונעש באשר ציוה ונאסור במקום העונש את בל־נהרוחות! הי־עות המחבלים ואת החלק העשירי הותרנו מהם למען יעשו את־משפט השטן על־הארק: לס ואת רפאות תעלה לבל־טדוי הרוחות הנדנו .לנח ואת מזטות נכליהם להחטיא איך :רפאו בצמחי האדמה: )-ח( ויכתב נח בספר 95( את־בל אישר הורינו אותו על בל־מיני מרפא: )י® בכה נכלאו הרוחות הרעות מעל בני״נח: )כ( ויתן את בל־המכתבים אשר כתב אל־־שם בנו הבכור בי אותו אהב טבל־בניו: ¿א< ו:שבב נח עם־אבותיו ויקבר על־־ההר לובר באד״ן אררט: )כה תשע מאות שנה וחמשים שנה מלאו לימי חקו תשעה־־עשר יובלים ושני שבעים וחמש שנים: )מ( .ויהי בחלו על־הארק צדיק תמים מאד נעלהיעל־־בל־בני אדם מלבד חנוך: )כה כי .תולדת חנוך היתה לעדות לדורות עולם להניד את־בל אשר

75( ע ין בספר מכ ך ט״ו ס'—י׳ 86( הוא שטן ).ט<

9&( ככל־הדבר׳ס האלה וככל החזיון חזה כסוב בקפל נח הנזכר במבוא וז׳ל: זה ספל הרפואוס אשל העסיקו החכמים הראשונים מ-פר שס בן נח אשל נמסר לנח בלובר ההל מהרי אררט אמרי המבול, כי בימים ההמה ובטס ההיא החלו לוחוס הממזרים להסגרוח בבני נח להשטוה ולהתעות ולחבל ולסכיח בחלאיס ובמכאוביס ובכל מיני מדוה הממיחיס ומשחיתים אה בני אדם. אז באו כל בני נח ובניהם "מדיו ויספרו את נגעיהם לנס אביהם ויגידו לו טל אודות המכאובים הנראים בבניהם; ויגעת נח וידע כי מעון האדם ומדרך פשעיהם יסענו בכל מיני תחלואים ומדוים. אז קידש נח את גניו ואש בכי בית.* יחדיו. ויגש אל המדבר ויעל עולות ויתפלל אל האלסיס ויעהר לו. וישלח מלאך אמד ממלאכי הפנינ^מן הקדושים ושמו רפאל לכלה את רוחות הממזר־ם מחמת השמים לבלתי השתית עור בבני האדם. ויעש המלאך כן ויכלאס אל בית המשפט, אך אמד מעשרת הניח להתהלך בארק לפני שר המשטמה לרדות בס בהרשיעים לנגע ולענות בהם בכל מיני מדוה וחמלואיס ולנגע מכאובים. ואת רסואוש ננעי בני אדם וכל מיני רפואות הגיד למלאך לרפא בעצי הארץ וצמחי האדמה ועיקריה. וישלח את שרי סרזחוח הנותרים מתם להראות לנח ולהגיד לו אש עצי הרפואות עם כל דשאיחס וירקיהס ועשביסם ועיקריהם וזירועיהס למה נבראו וללמדו כל דברי רפואתם למרפא ולסיים, ויכתוב נח את הדברים האלה על סער ויתנהו לשם בנו הגדול עכ״ל ).ז.(
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יקרא לדור ודור ביום המשפט: )כד.( וביובל הארבעה ושלשים בשנה הראשונה לשבע השנן לקח־לו פלג יאשר, ושמה לוטנד, בת שנער: )כי( ותלד־לו בן בשנה" הרביעית'לשבוע הזה ויקרא את־שמו רעו: )כי( בי-אמר הנה הרעו בני אדם במזמת תועבה בי יזמו לבנות להם עיר.ומגדל בארץ שנער כי נסעו מאררט מקדם אל־שנער: )כיסבי בימיו בנו עיר ומגדל'באטרם נעלה־בו השמיטה: )כט( ויחלו לבנות בשבוע הרביעי וישרפו באש ותהי להם הלבנה לאבן והחמר אשר

דבקו בו את טורי האבנים היה חמר מן־הים ומן מעיני־מים אשר בארץ שנער: )ל( ויבנו אותה שלש וארבעים שנה...95(: לא( ויאמר יהוד, אלוהינו אלינו'הן עם אחד וזה ההלם לעשות ועתה לא-ארף מהם: )לב( הבה נרדה ונבלה שפתם אשר לא ישמעו'איש את־־רעהו: )לס ויפוצו בארצות ובגוים ולא יוסיפו עוד לשית עצה בלבבם עד־יום המשפט: )לח וירד יהוד. ונרד עטו לראות את־העיר ואת־הטגדל אשר בנו בניי-האדם: >לה< ויעלג בל־מלה בלשונם ולא שמע איש שיפת רעהו ויחדלו לבניות העיר והמגדל: )ליס על"־־בן קרא ישם בל־ארץ שנער בבל בי־שם בלל יהוד. שפת ב^־בני ך,אךם ומשם נפצו בעריהם ללשונותם ולגולהם: )לס נישלח יהוד. רוח חזק על־-מגדלם דהרסהו על־הארץ: )לח( והנה הוא בין ארץ אשור ובין בבל בארץ שנער ויקראו את־שמו חרבות: >לט< בישנה הראשונה לשבע ך,ךבי'עי ליובל החמשה ושלשים נפצו בארץ שנער: )מ( חלך חם ובניו אל־הארץ אשר נפלה־לו בגורל נחלתו אל־־־ארץ הנגע: >טא( וכנען ראה את־־ארץ הלבנון עד־־נחל מצוץם בי טובה היא מאד ולא—הלך אל־־אקץ נחלתו מערבה ליש: )מס וישב בארץ.לבנון ממזרח וממערב לבני מתי הלבנון ולכתף הים לארכו: )טסי ויאמרו אליו חם אביו וכוש ומצרים אחיו 'לא&רהן נאחזת בארץ לא לך אשר לא נפלה לנו בגורל: )מי( לא תעשה כן כי אם תעשה כה אז כפוי■* תפל בחרב גם־אתהיגם־בניך בארץ והייתם לאלה: )מד.( כי בחזק החרב נאהזתם ובחזקת החרב יפלו בניך ונכרת לעולם: )מ!( אל תשב בארץ מגורי שם כי לשם ולבניו נפלה בגורל.לנחלה: )ט0 ארור אתה וארור תך,;ה מבל־בני נחבאלה אשר נשבענו.'לפני השופט הקדוש וילפני אבינו נח: )טח( ולא שמע בקולם השב בארץ לבנון מן־חטת עד־לבא מצרימה הוא ובניו עד־היוס הזך. על־כןקרא

95( כאן >מלא בלוקח הכושי כמש טורים מטושטשים וממלבל-ס ).,)!(’
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לארץ ההיא כנען: )טט( ויפת ובניו נסעו לפאת מערבי׳ רעבו בארץ נחלתם: )0 ו;ךא טדי את־ארץ הים ויתיטב בעיניו וידו־ע אותה מאת עילם ואעור וארפכעד אחי אעת’ו: מא( ויעבבארץ מדי על־פני אחי אעתו עד-היוםיהזה ויקרא את־עם מועם ועם’מ1עב בניו מדי על-עם אביהם טדי:

ם. יא.

)א( וביובל החמעה ועלעים 06( בעבוע העליעי בענה הראעונה בו לקח רעו אעה ועמה ערה בת בן־בעד: )ב( ותלד־לו בן ויקרא את־

עמו ערוג בע’נה העביעית לעבע ההוא וליובל ההוא: )0’ובני־נח החלו להלחם איע באחיו לעבות עבי ולהמית ולעפוך דם־אדם על-הארץ’ולאבל דם: >ד( ו"לבנות ?ירים בצורות וחומות ומגדלים’ואנעים מהם הואילו להתנעא על־העם ’וליסוד ממלכות בראעיתם: >ה( ולעעות מלחמה ולסכסך עם בעם ונוים בגוים ועיר בעיר ור׳הרע את—בל ולעעות להם חרב וחנית וללמד את—בניהם ¿עת: )0 ויחלו ללבד ערים ולטבד עבדים ועפחות: 0( ואור בן־כעד’16< בנה את—העיר ’אור בעדים ויקרא לה בעטו ובעם אביו: ססויעע להם כוכבים ויעתחו לכל-אלהי מפכה אער 'עעה־לו: /ט( ויחלו לעעות פסיגים ומצבות וכל-תועבה והרוחות הטמאות עזרו להם ויתעום לאעום אעם ולהטמא: )’( והער’מעטמה התאמץ לעעות את-כ^-זאת ויפעל’ע’ליל1ת ויעע וחטאים וכל—פעע על־ץדי הרוחות אער תחת ממעלתו להעחית ולהאביד ולעפך דם על—הארץ: לא( לכן קריא עמו ערוג בי ערך דרכו לעעות רק’חטא ופעע: )יב(רגךל ויעב באור בעדים על־פני אבות נאמת ויעתחו לאלילים: »0ויקח-לו אעה ביובל העעה ועלעים בעבוע החטיעי ?ענה הךאעונה ועמה מלבה בת חבר בת ]אחותן אביו: )יוסותלד־לו את-נחור בענדזיהראעונה לעבע’ההוא ויגדל רעב באור באור ?עדים: >טו< ואביו חכם ד,?עדים’למד אותו לנבאות ולהטיף עתידות •על-פי אותות העמים: »¡טס וביובל העבעה ועליעים בעבוע העעי ?ענה וקראעונה לקח־לו אעה ועמה .יסבה בתי נסתג הבעדים ותלד—לו ?ן את־-תרח בענה העביעית לעבע ההוא:

06(	סביר: •ונל א כנעה ושלשים ).פ(

16(	עיין ספל נס סנ״ל ז״ל: "ומכמ״מקדון הסלו ראשונה ליצוא נאלץ, חזבמי מליים החלו לסני ולנסש נמזיוס ונפוכבים, ללמד אס ס !י מדרש הכשרים אשי העסיק ק נ ג י 3 ן |א ו י 3 ן בשד

לכל מעשה המרמומים, )יד(
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'• )יס וישלח השר משטמה עורבים וצפרים לאכול את-הורע אשר מרע על־האדמה למען שחת את־הארץ לחמום מכני־האדםאת־תבואותיהם :

ן יי« כי בטרם' יעמיקו את־הורע במחרשה ילקטו אותו העורבים מעל-1 פני האדמה: י)יט< לכן קרא שמיו תרח כי התחרו בהם העורבים 3 והצפרים 'ויאכלו אכוליאת־זרעם: .)ב( ותחלנה שני הרעב מפני

: הצפרים ואתיכל־פרי העץ אכלו מעל העצים נ.....[: )כאי ואך

בעמל נדול יכלו י בימיהם'להציל שריד מכל־פרי האדמה:26(

ן >כ« וביובל התשעה ושלשים בשבוע השני בשנה הראשונה לקח־לו , תרח אשר, ושמה עדנה בת ארם'בת אחות אביו היו לאשר,: >כג< ובשנה 8 השביעית לשבע' ההוא לדה בן ויקרא את־שמו איברם בשם אבי ; אמו כי־טת בטרם ,יחבל בניה ובנן: )כיח ותפקחנה עיניי הנער לראות בפשע הארץ כי נתעו בשוא על־,ידי הפסילים והתועבה: »»*׳< ויורהו אביו לכיתוב ובהיותו בן־שבועים התפרד מאת אביו לבלתי השתחלת כמוהו לאלילים: יכו< ויואיל להתפלל אל־הבורא כל־היקום להצילהו 1 משגיאות בני—האדם ולבל !פול חבלו בפשע וישע אחרי התהלכו 1 במישרים: )«('ויחי בימי הזרע להווךעיאת־הארץ ויצאו כלם יחידו לשמור את־ורעם מפני העורבים:‘»מ!.יצא אבדם ביניהם והוא נעיר בן ארבע־עשרה שנה !תבא עדת עורבים כענן לאצל את הורעו 1 )כט( חרץ אברם 'לקראתם בטרם ירדו על—הארץ וינער בהם 1 בטרם'!פשטו על־־הארץ לאללאת־הורע לאמת' >ל¿ אל תרדו הלה 1 שובו אל־המקום אשרי באתם משש וישובו : )לאי( .רעשו כן ביום ההוא | לשבעה חבלי עורבים י ומכל, העורבים לא !רד נם־אחד על-חלקת השרה אשר היה שם אבדם: )לס וכל־העומדים עמו על־השדה ההוא | ראו כי גער לאמר העורבים שובו רגדל שמו ככל־ארץ הכשרים: )לגי רבאו'אליו כשנה ההיא בל־זךעי'זרע'רלך’אתם'עד־כלות !מי הזרע: )לח ויזרעו את—אדמתם !!אספו בשנה ההיא את—תבואתם !יאכלו וישבעו: )לה< ובשניה הראשונה לשבוע החמישי למד איברם את־חרשי העץ העושים את כלי־הכקר: )ליי׳ !!עשו כלי" ממעל לארץ לעמת דרבן המחרשה לשום נעליו את משך הורע ולהפילהו משים אל-תויך מענית הורע להסתר'באדמה: )לוי ולא זיךאו עוד מפני העורבים !!עשו כן ככל-דרבנות המחרשות ממעל להארץ: )לח( !יזרעו

26( כעין ס»ירש ש»נ•י לש'> אצל נח )ניאש*ס 0׳(
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דעבי־ו את בל־הארק ככל אשר צוה אותם אכרם ולא ;ראו עוד מפני העורבים:

פ. יב.

)א( ויה* בשבע ך,ששי בשנה השביעית בו ויאמר אבדם אל־־תרח אביו ויאמר אבי ,ויאמר הנני בני: )ב( ויאמר מה־בצע ומה־נועיל

מבל־האלילים t,., .1 אשר תשתחוה 36< להם ד,לא אין רוח בקרבם כי אם קללת אלהים ותעתעי־־לב הם אשר אתם עובדים: »( עבדו את אלהי השמים הנותן נשם והמוריד ט־‘ על־האדמה והעושה בל על-הארק וברא את־־הכל בדברו ונפש כל־־חי על־פניו: )ד( מדוע תעבדו את אשר אין־רוח בקויבם כי מעשה ,ידי .חרש המה ועל כתף תשאו אותם: )ד.( לא לעזר ולא להועיל כי לבשת ולחרפה המה לעושיהם ולעובדיהם מעשה תעתעים אל תעבדו אותם: )ס ויאמר אליו אביו ידעתי בני/ידעתי גם־אני אבל מה אעשה למשפחתי כי תתנני לעבד אותם: 0( אם אגלה להם האמת והךגוני כי נפשים דבקה־ בם לעבדם ולברכם החשה בני פן ימיתוף: )ח(וינד את־־הדברים האלה אל־שני אחיו ויחד אפם בו וידום: )ט( וביובל הארבעים בשבע השני בשנה השביעית בו לקח אכרם אשה ושמה שרי בת־־אביו ותהי־לו לאשר,: ס הרן אחיו לקח־לו )אש¡־,( בשנה נ,c...1 לשבוע השלישי ותלד־לו בן בשנה השביעית ליובל ההוא ויקרא את־־שמו לוט: )יא( ונם נחור אחללקח־־לו אשה; )יב( ויהי בשנת הששים[ לחיי אברים היא השנה הרביעית לשבוע הךביעיי ויקם אכרם לילה וישרף את־־בית האלילים ובל אשו—בו ולא נודע לאיש דבר: )יג( רקומו בלילה להציל את האליל¿ ממאכלת האש:’ )יד( וימהר הרן ויבא להצילם ותלהט בו הלהבה וישרף ,באש וימת באור כשדים על־פני תלה אביו ויקברו אתו באור כשדים; )ט0 ויצא תרח מאור כשדים הוא ובניו ללכת ארצה הלבנון וארצה כנען .וישב בארץ הרן: )טס וישב אבדם עם תלה אביו בארק הרן שבעים: )יס ויהי בשבוע ד,ששי ,?שנה החמישית בו ויקם אבדם וישב בלילה בראש החדש השביעי להביט בכוכבים מן־הערב עד־הבקר לדעת מה־דרך הרוח 46(

36( צדבר מעשת אגרתם והאלילים עי ן ספר הישר דף י׳א , מא נר מעשה אגרתם הנדפס גבים המדרש ס״א וס״ב. ).3( והפלא שלא נזכר כאן מסיור הככשן שהש;ין כמרד אש אגרם לת־כו, תמס־פר הרגה בא״דות שלנו 1 )׳6(

־46( עיין קת;ח י״א ה'.
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על־הארק בשנה ההיא: לח( מהי לבדו בשבתו להביט מבא דבר בלבו ויאמר כל־־אותות'הכוכבים ’ואותות השמש וה;לה פיר־יהוה המה: )יט( למה זך¡ אדרשם ברצונו ימטיר יורה ומלקוש וברצונו יוליד הנשם והבל בידו: )כ( ויתפלל בלילה ההוא ויאמר אלי אלי אל־־עליון אתה לבדך אלוהי ואתה בראת את־כל והכל מעשה ידיף ובך בחרתי ’לאלהים: מא( הצילני נא מיד המלאכים הרעים הרודים במחשבות לב׳־האדם לבל יסירו את־לבבי מטף אלד,י: )כ¿’ ואל תתנני אותי ואת זרעי לעולם לסור מאחריך מעתדי! ועד עולם: )30 ויאמר קאשוב לי אל—אור כשדים המבקשים את־פני לשוב'אליהם ואם אשב ’פה במקום רזה: )כי( הנהר, את־עבדך בדרך אמת לפניך ללכת בה ולבל אתהלך בשרירות לבי אלד,י; )בה( .ויהי כאשר כלה לדבר ולהתפלל והנה דבר יהוד, בפי אליו לאמר: )כסלך לך מארצך וממולדתך ומבית #מך אל—הארק אשר אראך: )«('ואעשך לגויינדול ועצום' ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה בקרב הארק: )צח( תברכו בך כל משפחות האדמה מברכיך אברכה ומקלליך אאר: )»סוהיויתי לך לאלהים' ולבניך ולבני'בניך ולכל־זדעך ושמרתיך בכל אש!—תלך אנכי אלהיך: )ל( אל תירא מעתה ועד יכל־ דורות הארק אלהי׳ך אני: )לא( ויאמר'יהוד, אלהים אלי פתח פיו ושפתיו ופקחאזניו ואחל• לדבר עברית 56( כלשון עמו: )ל^יויקח את ספרי אבותיו הכתובים עברית מעתיקם אז החל ללימוד בהם ואבאר־לו את כל־דבר הקשה וילמד בהם בימי ששת חדשי המטר: )לסדר,י בשנה השביעית לשבוע ד,ששי’מדכר אל-אביו ויודיעהו כי .יצא מהרן ללכת ארצה כנען לראות אותה ואחר זישוב אליו: )לי( .ויאמר אליו תרהאביו לך בשלום אלד,י העולם וישיר מעגל רנלך ואלהיט והיה עמך וינן בעדך טכל־רע: )לה( מתן לך חן ורחמים וחפד לפני כל־רואיך ואלרימשל־־בך אדם לעשות לך רעה לך בשלום: )לס ואם תמצא’הארק חן בעיניך לשבת בה הבד, וקחני אליך וקח עמך את־לוט בן־הרן 'אחיך לך לבן ואלהים יהי עמך 66(:

פ. יג.

)א( מצא אבדם מהרן ויקה את—שרי אשתו ואת־לוט בן־קרן #היי אתו ארצה בנע}: )3( מבא !נאך#ד,כנען¿ מעבד עד מקום שכט ע׳ד

56(	מיץ בראש״ס »ה ע" מ״ב ).ע(

66(	גס «ספה הי^־נ»צ^שעמהסנמ »?ץ3ה , סנ*צ פ< לו^ן ל»וא״נ >.0 י
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אלון רם: )0 ויאמר ייהוד, אליו לך ולזרעך אתן את—הארץ הזאת מבן שם מזבח מעל עליו אשה ליהוד, הנראה אליו: >ד־<׳מעתה משם הזהרה בית־אל מים והעי ומקדם( מט אד,לה : )ה( וירא בי טובה הארץ ורחבת־ ידים מאד וכי בל בה: )0נפן ותאנה ורטון ואלה ועצים.רעננים ואלונים וזיתים וארזים וברושים .ועצי—הלבנון ובל עצי השדה וכי כלה משקה בהריה: )0 ויברך את־יהוה אשר’הביאו מאור בשדים'אל־ההר הזך,: )ח( ויהי בשנה הראשונה בשבע ¿שביעי באחד 'לתדש הראשון מבן מזבח על ההר הזה ויקרא בשם יהוד, אתה אלי אלהי עולם: >ט( מעל על־הטזבחאשה ליהוד, למען והיה עמו ולא .יעזבהו בל-ימי-חייו: 0 מקם משם מפע נהנגבה[ מבא עד ־חברן וחבו־ץ נבנתה אז משב שם שנהיים ימים: ו.., )יא( מםע[אבזרםמצךיטדי\בשנה השלישית לשבוע’מגר במצרים חמש שנים 76< לפני הלקח אשתו ממנו: >יב< וצוען מצרים גבנךה אז שבע שנים אחרי חברן: לס מהי באשר לקח פרעה את־ישרי אשתאברם מנגע יהוד, י את־יפירעה ואת־בליביתו בנגעים נדולים על־ דבר שרי"אשית אכרם: )יד( ואברפיבבד מאד בצאן'ובבקר ובחמורים ובסוסים ובגמלים ובעבדים ובשפחות ובכסף ובזהב עד־מאד: )טו< וגם־ לוט בן־אחיו היה בבד: )טס.ויהי כאשר'השיב פרעה את־־־־שרי אשתו מעתק מארץ מצרים מבא אל־־מקום אשר מקדסילבית־אל מביך את־ יהוה אלד,יו אשר השיבהו בשלום: לס מהי ביובל נד,אחד י וארבעים( בשנה השלישית לשבע הראשון משב אל־ד,מקום ההוא מעל שם אשד, מקרא בשם יהוד, ויאמר יהוד, אל עליון אלד,י אתה לעולם: )?0 ובשנה הרביעית לשבוע נפרד לוט מעטו: )יט< ולוט ישב בסדום ואנשי סדום רעים מאד: >כ( ויתעצב אל־־לבו כי־נפרד בן־־אחיו מעטו כי־לאי־היו לו בנים: )»0 .מהי בשנה ההיא לשבע הזה באשר נשבה לוט ויאמר יהוד, אל אבדם אחרי הפרד־לוט מעטו לאמר: )בב( זשא גא עיניך וראה טן־הטקום אשר־אתה שם נצפונה ונגבה וקדמה בייאת־בל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך אתננה עד־עולם: )כס ושמתי את־זרעך בחול הים נאשר אם יוכל איש למנות אות—חול הים( נם זרעך .ימנה: )כד( קום התהלך בה לארבה ולרחבה וראה כלה ’בי לזרעך אתננה: )בה( מפע אברים חברונה וישב שם’:’ )כס ובשנה ההיא בא כדרילעמר מלך עילם ואטרפל מלך־שנער"ואךיוך מלך אלסר ותדעל מלך הנוים: )כס מכו’ את־-טלך עטרה וינס מלך םך’ם’ורבים’ נפלו פצועים בשדים ז•( לה* האזי מזל• »יק א׳ לא שהה א3כס נמצכיס אלא ל סדויס ).3נ<
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בארץ המלח בקדם באדמה ובצבוים: )כיס וישבו אוד׳־לוט בן־״־אחי אבדם ואת כל־ירכשו ויפעו עד־דן: >כט( ויבא הפליט גינד לאבדם בי נשבה בן־אחיו נ.’. * .ז: ’.)ל( ויבא ¿בדו זקן ביתו את-מעשר הבכורים ליהוד, לכפרי בעד אבדם ובעד זךע1: )לא( וישימה אלהים לחק־עולם לתת אותו אל־־הפהנים המשרתים' את־״פניו' לרשת אותו עיד־־עולם: )לסוהחק הזה לא לימים הוא כי־אם לדורות עולם שם אותו לתת ליהוד, מעשר זרע ויין ושטן ובקר וצאן: )לס ויתן אותו’אל־־כהניו לאכויל' ולשתות מטנו בשטחה לפניו: )לס. רבא אליו מלך־סדם רשתחו לפניו ויאמר אדוני אברם תן לי הנפש אשר הצלת והשלל יהי־לך :)לה(ויאמר אברם אליו הרימתי ידי, אל־אל עליון: ’)ל¿ אם מחוט ועד שרוך־נעל ואם-אקחמכל-אשת£ך ולא תאמר אני העשרתי את־אברם:)לסבלעךי ירק אשר אכלו הנערים והאנשים אשר הלכו אתי עונןיאשבל וטמרא

’ הם.יקחו’חלקם:

פ. יד.

)א( ואחר הדברים האלה בשנה הרביעית לשבע ההוא בראש החדש השלישי היה ךבר״יהוה אל“אברם בחלום לאמר: )ב( אל־

תירא אברם אנכי מגן לך ושכרך יהיה הרבה מאד: )0 ויאמר אדני יהוד, מה־תתךלי ואנכי’ הולך עתרי ’ובן־משק שפחתי הוא דמשק אליעזר יורש א1תי’ולי לא נתתה זרע: )ס ויאמר אליו לא יירשך זה כי־אם אשריצא ממעיך הוא ’יירשך : )ה( ויוצא אותו החוצה ןיאטר אליו הבט־־׳נא השמיטה וספד כוכבי השמים התוכל לספר אוותם: )ס"ויבט השמיטה 'וירא אית־־ד,כוכבים ויאמר לו כה והיה זךעך: 0 והאמין ביהוד, ותחשב-לו לצדקה: ויאמר אליו אני יהוד, אלד,יע אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת־לך את־ארץ הכנעניילאחוזת עולם: )90 ולהיות לך לאלהים ואלד,י זרעך אחריך: )0 ויאמר אדני יהוד, ויאמר יהוד, במה אדע כי איו־שנה: )יא( ויאמר אליו קחדרלי עגלה משלשת ועז משלשת וכבש משלש ותור משלש ויונה: )יב(ויקח־ל1 את־כל־אלה פחציד,חדש:')יסויש^באלנ'י .ממריא אשר אצל חברן ן )יד(ויבן שם מזבח רשחט את־כל־אלה דשפך את־־דמם על־המזבח ויבתר אותם בתוך דתן איש בתרו "לקראתר&הו ואת־־הצפרים לאבתר: )»0 ותרדנה הצפרים 86< על-הפוערים וישב אתם אברם ולא־נתן את־הצפרים לנגע

8א( ר״ל הצפרים ההם אשר לא בשר ירדו על נשרי הפגרים ויעע נהם אברס " 1¡ . ועפי״ז »יושב מיעב סנשוב שם )בראשים >ו״ו י״א( .
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בהם: )»סדהי כבא השמשיותפל תרדמהעל־אברם והגה איטר, חשבה גדילה נפלת ן5יו: )יס .ויאמר אברם ידוע תדע כייגר יהיה זח$ך 3אך״ן לא להם'ועבדום ועגואועם ארבע ’מאורת שנה: )יח(’ואת־ד,גוי’אשד .יעבדו דן ,אגבי ואחרהדכן .יצאו משם ברכש גדול: )יט( ואתה תבא בשלום אל־אבתיך ותקבר בשיבה;טובה:’ >כ< ובדור הרביעי ישוב הנך, כי לא־שלם עון האמרי'עד-הנה: >כא< ’וייקץ משנתו רקם והשמשבאה: )כמ-ותהי להבה והגה תגור עשן ולפיד אובזעבר בין הגזרים: )«(ובלילה ההוא כרת יהוה את־אברם ברית לאמר לזרעך אתן אודך,אתן־ תארת מנהר מערים עד־“הגהר הגלל נהר־פרת: )כד(את־הקניהקנזי הפתי הרפאים נ...1 ההוי ד,אמרי הכנעני הגרגשי ויעל מעליו: )כה< ויעל אברם את־הגזרים ואת-ד,צפרים על־מנהותיהם ונסביהם ותאכל אתם האש: >כ0 ובלי^הההוא כרות ברית אודאברם על־פי הברית אשר כרתנואות־נח בדזדשתה: )כסויחךש־אתו אבדם למועד ולחק־לועד" עולם: )כח< וישמח אברם ויגד ארת־כל־ד,דברים האלה לשרי אשתו והאמין כי .יהיה—לו זרע והיא לא ילדה : )כט(_ותי_עץש_רי אות־־אישה ותאמר אליו בא-גא אל־שפחתי המצרית אל־הנר אולי אבנה לך ממנה זרע : )ל^וישמע אברם לקול שרי אשתו ויאמר אליה כן תעשי.: )לא( .ותקח שרי את־הגר השפחה המערירת והתן אותה לאברים אישה לו לאשר,: )לס ויבא אליה ותהר .ותלד־בן ויקרא שמו .ישמעאל בשנה החמישית לשבוע תה: ילג/ואברם היה בשנה ההיא בן־שמנים שנה

פ. טו.

00 ובשנה הךטישית לשבע הךביעי 96( ליובל ההוא בהדש השלישי י ’ בחצי ד,הדש עשה אבדם חג־בכוךי הקציר:)=( רקרב מנחה

הדישה ליהוד, ועל־הקרבנות מראשית התבואה עשה לעולה לתה פר בן בקר אהד ואיל אהד וכבש אחד .על־הטזבח ולבונה: )נ(ו.ירא יהוד, אלאבךסויאאר^לו^ני האל המשל ה:ה רצוי לפני וועטים: )י( ואתנה ברית כיני וביניך וארבה אותך מאד: )י■( הפל אברם .על־־פנך וידבר אתו אלהים לאמר: )0 הנה בריתי אןזך ונוזתיך לאב המון גוים: 0( ולא וקרא עוד את־שטך אכרם מעתה ועד עולם כ-אם אברהם כי אב־ המון גויים נתתיך: ог< וארבה אותך במאד ונתתייך׳ לגדם ומלכים ממך

——---

•в( הביר לשבוע השלישי ).מ(
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יצאו : )ט( והקמתי את־־בריתי בינך וביני ובין זרעך אקךיךלדלתם "לחק עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך ללריתם: )י(!ונסתי 6ו ולזרעך’אחריף ¿ת־האתן ,אשר אתה גר בח את־אר״ן בנען;להי1ת לאדון לה עד־עולם והייתי להם לאלהים: )יא( ויאמר אלוהים אל־אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך¿ )ע( ונמלועם את בל־בשר ערלתכם וחית לאות חקת עולם לי ביני וביניך ולדורות: לס ביום השמיני ימול לכם בלחבר לררתיכם יליד בית ומקנת זהב מלל בני הנכרים אשר רכשתם: )יסא^ר מזרעך הוא ד,מול ימול ,יליד בית ומקנת זהב ימולו והתה בריתי בבשרכם לחק—עולם: )טס וערל זכר בכם אשר לא־ימול את—בשר ערלתו ביום השמיני ונכרתה הנפש ההיא מעמיה בי את־הבו־ית הפירה: )טסראמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא־יקרא עוד את—שטה שרי בי שרה שטה: )יס וברכתי אתה ונתתי לך ממנה בן וברכתיו ודידה לגוי ומלכי עמים ממנו ¿או: )יח( ויפיל אברקמעל-פניו וישמח ויאמר בלבו הלבן מאה־שנהמלד ואם־שרה הבת תשעים שנה תלד בן: )יט( ויאמר אברהם אל־האלהים ליו .ישמעאל יחיה לפנןך: •)¿’ויאמר אלהים בן־הוא ,אבל נם־שרה תלד לך בן וקראת את שמו שחק והקמתי את־־בריתי אתו לברית עולם ולזרעו אחריו’: )כא( וגם לישמעאל שמעתיך והנה 1 ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו בטאד ושנים־עשל נשיאים יוליד ונתתיו לגוי גדול: )כ¿ ואת־ בריתי אקים את־שחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת: )»( רכל לדבר אתו’רעל אלהים: )בך(.ו?קח אברהם את־ישטעאל בנו ואת כל־ילידי ביתו׳ואת־מקנת זהבו בל־זכר אשר היהבביתו עמל את-בשר ערלתם: )3¿ וביום הזה נמול אב־־ם ואנשי ב'ית1*נט1לו וכל-מקנת זהבו'מאת בני־־הנכרים נמלו אתו: )ט/וההקהזה הו« לכל־ חדורות עד עול®: ')בס ואין לשנות את־־דדמים. ולא לעבור על—יום אחד 07( משמנת הימים בי בךכת עולם היא חרותה וכתובה .על־לחות השמים: >כח< וכל־נולד אשר לא .ימול בשר ,ערלתו עד’היום השמיני איננו מבני־חברית אשר כךת אלהים את־אבךה’ם כי־אם לב^י־שהת הוא: »№ וטבלתי ’אות בבשרו בי לאלהים זע« אחת דתו' להשקת ולהשעד ולהברת טן־־הארץ בי את־ברית יהוד. אלהינו הפך: )ל( בי את־־ישראל קדש להיות בלל מלאכי—פניו וכלל מלאכי הקדושה

)B.( ס »שר וס*,kb גם m5« שר,נון )07( כלאה כאלי יצויגו י לעמך על• >!לכ& המשנה שלנו )שגת ייעל
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ובמלאכיו הקרועים: )לא( וגם־אתד, צו את־פני ןעראל לעטור אות הפרית הזאת לדריתיהם לחקתיעולם ולא יכרתו מןהאר״ן: )לב( פי החקהיערוכה לפרית לעט־ 'אותה לעולם'פלל פני יעראל':’ )לס פי את־ יעמעאל ובניו ואחיו ואת־־עעו לא־הקריב יהוה אליו ולא בחר פם: )לחרקאת־פני אברהם זידעובחרפיעראל להיוודלו לעם’ויקרעהו תאספהו מפל־פני האדם: )לד.( הן רפים הם העטים ועצומים מתי־חלד וכלסלו־המה ועל־פלם המעיל רוחות להתעות אותם מאחריו: )ל״ו( ועל־ יעראל לא המעיל' לא־מלאך ולא־רוח17( כי־הואלברו’מועלם והוא נוצרם והוא עומד לימינם ננד מלאכיו ורוחותיו ונל ה5ל: )לס ועטרו אתפל־פקוךיו והוא יברך אתם והיו לו לבנים והוא .יהיה־ ]להם לאב[ מעתה ועד־עולם: >לח< והנני אומר לך מראש פי־לא יעמרו בני־יעו״אל את־החקההזאת ולא ימולו את־פניהם על־פי כל־החוקהוך¡: )לח פי־ פבער/ערלתם יחדלו מולת פניהם ובלם פני־בליעל 20 יניחו• ערלת פניהם פיום הולך¿ 30 : גט( וקצף/דול _יצא .על־פני יעראל מאת פני אלהים 'על־אעריעזבו את־פ’רית1’וטךבר1 סר לבבם :’)טא(רכעיםוהו וינאצוהו לבלתי עמרם את־־האות הזאת פחקתם ותהי להם ערלה פכ^הנוים למען יאבדו ויכרתו מן־־הארין: )מב(’ולא־-יד>ה’לה’ם’ע'1ד מחילה וסלידוה למחול ולסלוח להם על־פל־עונותיהם על-רבר המרי ד.וה’עד־עולם:

פ. טז.

)א( ונרא אל־־אברהם בראע החדע הרביעי פאלני מטרא !נדברנו אתו: )ב( ונם ניכינו את־־אזנו פי־־בן ינתך־לו מערה אעתו:

)0 ותצחק 'קורה פעטעה פי־־דפרנו את־־הדבר הזרז אל־אברהם: )ח ונוכיח אותה ותירא'ותכחע לא£ר לא צחקתי : לה( ונאמר־לה את עם־פנו אער נחרת ונכתב על לחות העמ;ם הוא יצחק : )ו(’ובאער נעוב' אליה למועד תחר 'ללת ?ק:' 0(ובחךע ההוא עעה אלהים את־ מעפטו פערי סלם ועטרה וצבוים ובכל־ארץ היו־דן; )ח( ויערפם פאע ובגפרית”ראפדםעד־היום הוזה כפי־־אער ספרנו לך על אורתפל־ מעעיהם: )«(פי היו רעים וחטאים מאד תטמאו ויזנו תתעיבו עלילה

17(	עיין פרקי דר״א פכ״ד ).6(

27(	ובנוסח הכושי	נל״ס בטעות ססלוף ר״ל סקל במבטא.

37(	רמז מל מושכי ערלוהיהסבימי היונים או נימי אנדריאנוק. ובפרקי דל אליעזר פ" כ״ט מקופר שגס מלכי משרש חשבטים בטלו סמילס עד שמסר אליה ו הנביא נפשו על הדבר למסזירה ).6(
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על־האר״ן: )י( בעבור זה עשה יהיה את־ המשפט באף ובחמה עשה כתועבת סרס את־המשפט בסרם: )יא( תנת .לוט* הצלנו בי/זכר א^׳הים את-אברהם ויוציאהו מתוף ד,הפכה: לב( אבל נם־הוא ובנותיו חטאו חטאה על־האךן אשר לא־צעשתה על־האר״ן מימי האדם עד־הנה בי שבב האיש עם בתו: »יסוהניה נחר״ן על־בל־זרעו’ונחרת בלחות להשמידם ולהכריתם ולעשות משפט בהם כמו בסים לבלתי השאיר-לו זרע על־הארק ביום הפקודה: לד( וב’חדש’ההוא/*םע אברהם מחברן וילך וישב בין־קדש ובין־שור בהרי נדר: >טו< ובחצי החדש החמישי נסע משם וישבבבאר שבע: )טס ובחצי החדשחששי פקד יהוה את־ שרה ויעש לה באשר אמר: לס ותהר ותלד בן בחדש השליש; 47( בחצי החדש באשר דבר אלד,ים את־אברהם: לח( בחג בבודי הקציר נולד יצחק וימל אברהם את־בנו ביום השמיני: )ייסהוא הראשון אשר נטול על־פי הברית במצוד, עד־עולם: »< ובשנה הששית לשבוע הרביעי באנו אל־אברהם בבאר שבע ונרא אליו’באשר אמרנו ’אל־ שרה בי נבא אליה: יכא< והיא הרתה ללת בן ונשב בחדש ’השביעי ונמצא את־שרה הרה לפנינו: >כס ונברך את־שרה ונספר לשרהאת־ בל—אשר צוינו על־־אודותיו בי לא־יטות עד אשר אם־הויליד ששה בנים: »« וכי ?ראה אותם בטרם ימות’וכי רק ביצחק .יקרא שמו וזרעו: )כי( וכי כל-זרעבניו עובדי אלילים .יהיו ובנוים .יתחשבו אך מבניי ?צחק ?היה האחד ’לזרע קדש ובנוים לא ?תחשב: )כה( בי—אם נחילת עליון יהיה וביראי יהוד. ?היה כל־זרעו להיות ליהוד, אוצר סגולה מבל־הע^ים ולהיות לממלכה ולגוי קדש: )כי 'ונבע לדךבנו ונספר ’לשרה את—בל אשר דברנו אתו וישמחו שניהם ?חדו שמחה גדולה מאד: ’)כס’ו?בן שם מזבח ליהוד, אשר הציל ושמח או’ותו בארק מגוריו' ויעש חג שמחה בחדש הזה שבעת ?מים אצל המזבח אשר בנה בבאר ישבע ו?בן סבות לו ולעבדיו בחג הזה: )כח( ו?עש את־החג בראשונהעל־האר״ן ובשבעת ה?טים האלה הקריב טדי יום ביומו על—המזבח אשד, ליהוד.: >בט( פרים שבעיה שעירי—עזים שנים אילים שנ?ם כבשים שבעה שעיר־עזים אחד לחטאת לכפר בו בעדו ובעד זרעו: נל< ולתודה אילים שבעה שעיךי־-עזים שבעה כבשים שבעה עגלים בני-בקר שבעהעל־מנחותיהם ונסביר,ם: )לא( על־בל־חלבם הקטיר על־הטזבח אשד, עולה ל.ריח ’ניחוח:; )לב( בבקר ובערב’הקטיר’לבונה וחלבנה

47( לני נאגד» סלנו נולד >4»וק 3&0 ).פ(
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ונטף ונרד וטר ושחלתוקושט בל-שבעת האלה הקריב שחוק בד בבד מטלה טהור ז )לס העש את־החגהזה שבעת :¿ים׳ בשטחו בלבו ובכל-גפשו ובל אש!—היו בביתו’וכל-זר וכל—ממזר 'לא היו אתו: >לה< הברך את־בוריאו אשר :צר אותו בדורו בי כרצונו ברא אותו: )לד.( בי־:דע’והכיר' בי ממנו .יצא צמח הצדקה לדורות עולמים וכמו־כן :צא ממנו הזרע הקדוש ¿מנו אשר עשה את־־הבל: )לס הברך אותו הקרא את־שם החג הזה"חג £יהוה השמח בשמחה הטובה בעיניי אל עליון: )לס ונברך אותו’לעולם ואת בל-זרעו אחריו לכל־דורות הארק עקב אשר עשה ביום ההוא את־דחג הזה על־פי עדות לחות השמים: )לחזעל־בן נחרת .על־לחות השמם ל:שךאל בי :עשו אית־חג הסבות שבעת :מים בשטחה בחדשיהשביעי לרצון לפני יהוד, להק עולם בדירתיהם לכלקימות עולמים ושנים: )לט/ואין לחג הזה ק״ןהימין ביאס לעלם נועד על־ישראל כי':עשו אתו וישבו בסבות הענדו’עטרות ציין על־ראשם:)« וכאשר :קחו ענף ערבה עבת מן־הנחל בכה לק¿ אברך,ם לולבי כפת 'תמרים'ופרי ע״ן הדר: )&א( הסב יום ביום עם הענפים את־הטזבח שבע פעמים ב»ום ובבקר הלל והודה לאליהיו על" בל בשמחה: ’

פ. יז.

אברהם משתה גדול בחדש השלישי ביום הנמל את־יצחק

)א( ובשנה הראשונה לשבע הדזמישי 57( ביובל ההוא נגמל :צחק העש

בנו: ססהשמעאל בן־הנר המצרית הה על-פני אבךהם אביו באשד הואשם: ס השמח אברהם דברך את־־יהוה כי .יראד, בנים מחלציו ולא-מת בלי-בנים: )ד( הזבד את־הדבר אשר דבר'אתו ביום הפרד לוט טעמו' השמח בי נתן־לו אלהים זרע על-האר״ן לרשת את־הארץ: >ה< הברך בקול נדול את בוראי בל־היקום: )סותרא שרה את־ישמעאל שמח ומכרכר וגם אברהם שמח בר מאד ותקנא לראות ב:שמ'עאל ותאמר 'לאברהם: 0( גרש האמה הזאת ואת־בנה פן האמה הזאת לא י:רש עם-בני עסדצחק: )ח( הרע הדבר בעיני אברהם’על-אורת אמתו ועל־בגו לשלח א1תם מעל פמו: )ט( האטר אלהים אל—אברהם אל-י_רע בעיניך על-דדלד ועל־השיפחה ביל אשד יאמרה ישרה אליך שמע

67( סביר: לשבוע הרביע» ).מ(
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דברחועשה אותו כי ביצחק ;קרא .לך שם וזרע: )י( ואת־בךהשפחה הזאת לגוי גדול אשימגו• כי ממשפחתך הוא’:’)יא( משכם אברהם כבקר רקח לחם וחמת מים רשם אותו על־שכם הגר ואת־הגער וישלחה׳ ותלך ותתע במדבר באר שבע: )יב( ’ויכלו• הטוס מן־־החמת ויצמא הילדולאקיכל ללכת 'ויפיל ארצה: )יס ותקחהו אמו ותלך ותשליכהו תחת עץ־שמן: )יה ותלך הלאה”ותשב לה מגגדו הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל-אראה במות ילדי ותשבותבך: )טס ויאמר אליה מלאך אלהיסאחד הקדושים לאמר מה־זה תבכי הגר קומי־שאי את־הילד והחזיקי אתקידך בו כי שמע אלהים אל־קולך: )טס ותרא את־הילד ותפקח את־עיניהותרא באר מים ותלך ותמלא את־החטת מים ותשק את־ילדה: )יס ותקם ותלד נכח פארן ויגדל הילד ויהי לבה קשת ויהי אלהים' אתו: )יח”ותקח־לו אמו אשה מבנות מצרים ותלד לו בן .ויקרא את־שמו גביית כי אמרה אלהים היה קרוב לי בקראי אליו :)יט( ויהי בשבוע השביעי בשנה הראשונה בחדש הראשון ליובל ההוא בשנים עשר יום בחדש הזה נדברו בשמים דברים אחךיםעלרא1ד1ת אברהם: >ב( ויאמרו כי נאמנה רוחו בכל אשר ידבר יהוד׳ אתדוכי יאהב אותו ונכון לבו בכל־פגע:)»0 ויבא השר משטמה ויאמר לפגי האלהים 67( הגה אברהם אוהב ומוקיר את־בנו יצחק מכל: >ככ( אמור אליו להקריב אותו לעולה על־המזבח וראה תראה אם יעשה את־הדבר הזה למען תדע אם־גאמגה רוחו בכל'אשר תנסהו: )כסואלהים ;דע בי נאמנה רוח אברהם בכל־ר׳פגעים אשר הביא זעלץ בי־נסה אותו בעושר המלכים ואחרי־כן באשתו בד,לקחה ממגו: )כד( ואחרי־כן ב;שטעאדי והגר אמתו בשלחו אותם ובלל’אשר נסהו מצא את־לבבו נאמן לפניו: )כה< ולא הטרה את־רווהו ולא־אחר לעשותו כי־דדה נאמן ואת־יהוה אהב: פ. יח♦

00 ויאמר יהוד. אל־אברהם לאמר אברהם ויאמר הנני: )ב( ויאמר אליו קח את־בגך האהוב את־יצחק ולך־לך אל־הר גבוה והעלהו

על אחד ההלם אשר אמר אליך: )סרשכם משם בבקר מחבש את־ אתונו ויקח את־שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ’ויבקע ,עצי עולה וילך אל־המקום בשלשה ימים וירא את־הטקום מרחק: >ח ניבא אל־באר מים ויאמר אל־נעריו שבו לכם פה עם־האתון ואני וה;לד נלכה .עד-

«?( גמנין ססען ממסים נ(0 ה׳ צנקש יצחק צמוצס, עי* ן »ס' סנסדגין פ׳ע ב׳ וספר *פר ד, כס).).(
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כה ונשתחוה ונשובה אליכם: >ה< רקח אודעצי העולה .על־שכם לצחק בנוי רקח בידואת־האש ואת־ד,מאכלת וילכו שני’הם.יחךו.עד” המקום ההוא: )ס"ראמר יצחק אל־אביו ויאמר אבי 1יא£ר הנני בני וראמה הנה המאכלת והעצים ואיה השה לעולה אבי: ס ויאמר' אלהים קאה־לו שה לעלה בני ויבא עד־מקום הר "הא"להים: >ח< ויבן”מזבח כערך את־העצים על־המזבח וישיא את־יצחק בנו .וישימהו על־העצים ממעללמזבח: )ט( וישלח את־ידו לקחת" את־ד,מאכלת לשחט את־ יצחק בנו :)0 ואנכי עומד לפניו ולפני ד,שר משטמה .ויאמר יהוד, אמד אליו לבל ישלח ידו אל״הי9ד ואל־יעש לו מאומה בי ידעתי בי־ירא אלהים הוא: )יא( ואקרא אליו טךהשמים ואמר אליו אברהם ו אברהם ויחרד ויאמר הנני: )יט ויאמר אליו אל־תשלח קזז אל־הילד ואדי־ תעש לו מאומה בי עתה יזדעתי בי־ירא אלהים אתה ולא חשכת את־ בנך את־בכרך ממני: )*( וכלמה כפתה את־פני משטמה השר: )יד( נישא אברהם את־״עיניו וירא והנה איל נאחז ¿.קרמו וילך אבךד!ם רקח את־האיל והגלהו לע&־י• תחת בנו: )טס ויקרא אברהם שם־המקום ההוא"יהוד, ראהו אשר .יאמר יהוה ראהו הוא הר'ציון: )טס רקרא יהוד, אל־אברהם שנית בשם מן־השמים" באשר צוני לירבר אליו בשם יהוד, :/יס ויאמר בראשי נשבעתי נא"ם־יהוה"כי״יען יאשרזעשיתזארת“־ הדבר הזה ולא חשכת ממני את־בנך את־בכרך אשרי אהבת:’ )יד0 בי־ ברך אברכך באמת והרבה אךבה את־זךעך ככוכבי'השבים וכחול אשר'על־שפת הים ויירש זרעך את שער אויביו: )י¿ והתברכו בזרעך בל מיי הארץ עקב אשר שמעת בקלי והראית לבליכי-נאטן אתה לי בכל־אשר צויתיך לך לשלום: )כ( .וילך אברהם אל־נעריו רקמו הלכו .יחדו אל־באר שבע וישב אברהם’אצלי הבאר"שבעדז: נכא( .רעש את־ד,חנ הזה משים ימימה בשמחה שבעה זיטיםויק'ךא־לו חגיהוה בפי שבעת הימים" אשר הלך שמה "רשב י "בשלום: )כב/ובכן נועד ונכתב .על לחות השטים לנשראל" ולזרעו" לעשתאת־החג הזה שבעה יבים בשמחה':

פ. יט.

י/מ/מגא( ובשנה ך,ראשונה לשבוע -השבנעי ליובל השנים וארבעים שב אברהם וישב נכח חברון היא קרית ארבע: )ב( בשבוע השני בשני׳ לשלישית ליובל ההוא מלאו ,ימי מי שרה ותטת בחברן
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הלך אברהם לבכתה ולקברה: )0 וננס אתו אם .נאמנה רוחו ולא יוציא דבר־מרי טפיו וימצא נכון־לב נם ברבר הוה: 0-( .ותעב באיתן רוחו וידבר בלב נכון אל־בני־חתלתת־לו מקום לקבר עמה את־מתו מלפניו: )ד.( ויתן יהוהאת־חנו בעיני כל־רואיו ויעתחו לבני־חתויחל את־פניקם ויתנו־לו את־עדה מערת המכפלה נכח ממרא היא חברון בארבעים עקל־כסס: )¿!יבקעו אותו' לאמר נתן נתן־לף את־הטקום חנם אין־ כסף וימאן לקחתו מאתם חנם כי־אם עקל במחיר המקום כסף טוב ויעתחו לפניהם פעמים :׳ס ואחרי־כן קבר את־טתו במערת המכפלה:

)ח(	ויהיו כלקימי חיי ערה מאה ענהועערים עגהועבע ענים הלא ד,מה יעני יובלים וארבעה עבעיסוענה אחת אלה עני חיי ערה:

)ט(	וזאת היתד, המפה העעירית 77( אער נסה אברהם בה וימצא נאמן ונכון־רוח: סולא־דבר מאומה כי־אטר יהוד. אליו לתת־לו ולזרעו אחריו את־הארק כי־אסבקע מקום עם קבר לקבר את־מתו: )יא( וככה נמצא נאמן ’ונכון־רוח .ויכתב לידיד־יהוה על־לחות רעמים: )*ט ובעצה הרביעית בו לקח לבנו ליצחק אעך, ועמה רבקהיבת־בתואלבן־נחד אחי־אברהם:)׳ג( ויקח אברהם אעה ע’ליעית ועמה קטורה מילידי עבדי ביתו'87( כי מתה הגר לפני ערה: )יד( ותלד־לו עעד, בנים את־זמרן ואתקיקען את־מדק ואת־יעבק ואת־עוח. • . 97( : )טס בענה העניה לעבע דעעי 08( לדה .רבקה ליצחק עני בנים !עקב ועעו: )טס ויהי יעקב איע תם ועעו היה יודיע עבדה איע עדה ואיע עעיר ויעקב יעב אהלים:)יס ויגדלו הנערים ויהינעעו¡ איע עדה יודע ציד וילמד ידיו לקרב ולכל־מלאכת עבודה: >יח< .ויאהב אברהם את/יע^ב ויצחק אהב את־״עעו: גיט/וירא אברהם אעמעעה־עעעידע כי ביעקב יקרא־לו עם וזרע: )כ( ויקרא לרבקה רצו אותח"על־־דבר !ע|ב בראותו כי־גם־היא אהבת את־יעקב טעעו: )כא( ויאמר אליה בתי נצרי את־בני את־נעקב כי־הוא יהיה תחתי לברכה בקרב בני־־אלם על־האר״ן ולכל־זרעו״לעםולתהלה: >כב( כי ידעתי אעריבחר־בו יהוד, לעם’ויפלח אותו מ?לאערעל־פני |אךץ:/כ«1הצח בני יצחק אוהב את־עיעו .מיעקב ועיני הרואות כי־באמנה" תאהבי אוךיעקב: )כי( ועתה עעי אך־טוב לו והוא -יהיה לידיד־י־יבך כי־הוא יהיה־לי לברכה על־־

77(	כדבר עשרה הכסיונוח עיין אבוח פ׳ ג" ושאר מדרשים ומפרשים ע״ז )1י(

87(	ל״ד ב״ר ס״אוחנגוסיונהן וירושלמי היא קעורה חיא הגר, אן לא כן בספר הישר ).מ(.

97(	בקמר הכושי חקר שם אמד.

08(	סביר: לשבוע הממישי ).ס(.
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הארץ טעתה ועד-כל-דורות עולמים: )כד.( תח!קגה ;ידיך ועלזי בבנך ב:עכןב בי אותו אהב מכל־בני בי היה .יהיה בתך לעולם וזרעו יהיה מלא־כל הארץ: )כס בי־כאער אם יוכל איע למנותאת־עפר הארץ נם זרעו ימנה: )כס וכל-ד,ברכות אער ברך יהוד. אותי ואת־זרעי תהיעה נם לעקב ולזרעו לנחלה בל־הימים: )כח< ונברך בזרעו עמי ועם אבותי ומם ונח וחנוך ומהללאל ועת'והאדם: )כט( היה יהיו לנטע עמים ולימד ארץ ולהרע המארות אער ברקיע העטים: )ל( ויקרא אל"עעקב לעיני רבקה אמו ויעק לו ויברך אותולאיטר: )לא( בני.יקירי :עקב 18< ומאהבה נפעי ,יברכך אלהים ממרום ך.ק:ע ד,עמ;ם רתן־לך את בל־ד,ברכות אומר ברך את־האדם את־חנוך ואת־נח ואת עם: )לב( ואת בל־אומר דבר אתי ואת בל־אער נעבע לתת אך־לי תבואתה לראומך ולקדקד זרעך עד־עולם בל-ימי העמים .על-ך,ארץ: )לס ולא. ימעלו בך ובזרעך מלאכי מעטטה להסיר את־לבך מן יהוד, אלהיך מעתה ועד־עולם: )לי( ויהוה יהיה לך לאלהים ולאב ואתה תודה־לו בנו בכרו ועם סגולתו כל־דעמים לך בני לעלום: )לה< וילכו בלם'.יחדו מאת פני־אברהם: )לס ותאהב רבקה את־יעקב בכל־לבבה ובכל־

נפעה והרבה יתר מעעו רצדוק אהב את־עעו הרבהןתר מיעקב:

ם. כ.

)א( וביובל הענים וארבעים בעגה הראענה לעבוע העביעי קרא אברהם אל־יעמעאל וענים עער בניו ואל־־יצחק ועני־בניו ואל— עעת בני־קטורה ובניהם: )ב( ויצואתם לעמר את־ררך יהוד, לעעות צדקה ולאחבאיע את־אחיקולעעות בן בכל־מלחמתים אער״יצאו על־ כל המתקומם לנגדם ולעעות מעפט וצדקה בארץ: )¿/ולמול( ארת־ בער בניהם על־פי הברית אער כרת אתם ולא זיםורוזימין ועמאל טבל־ הדרך אער צוד, יהוד, אותנו ולהעמר מבל־טמא ולהרחיק בל־טומאה וזנונים: )ד( וכי תחל אעה או נערה לזנות בקרבכם באע תערפו אתהןולא תתורו לזנות אחרי עיניהן ואחרי לבבן: >ה<,ולא־יקחולהם נעים מבנות הכנעני בי זרע כנען יכרית מן־הארץ:)!( ותבירם ארת־־ טעפט הרפאים ואת־־מעפט סלם אער נעפטו בעוין חטאתם וזנוניהם וטומאתם ומעחתם איע באחיו: )0 בגלל זנותם י אבדו ואתסהעמרו

18( בענין ציווי אברהם ליעקב עיין סדר עולם רבה פ, א׳; וכי יעקב שמש אה אברהם מ״ו שנים נזכר בם»ר מישר דן< ל״ג. ).!•(.
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מויל־זנות וטומאה וטכל־כתם החטא לכל־טומאתו לבל תתנו את— עמנו' לקללה וכל—חייכם לוחרפה!: )ח( ולבל ]יפלו! בל־בניכם ’לפי— חרב ולבל תהיו ארורים כסדום ’ושאריתכם כבני ,עמודה: )ט( העידותי בכם בני אהבו את אלהי השטים ושמעו לכל־מצותיקולא־תלכו אחרי אליליהם ותועבותיהם:)-( ולא־תעשו' לכם אלהיטפכה ופסילים כי תהו

המה ואין רוח בקרבם כי מעוטה ידי אדם הם וכל הבוטחים בהם ויבשו[ כל־אישר בטחו בהם :/יא( "לא־תעבדום/לא־תשתחוו להם כי את־אל־ עליון אתו תעבדיו ואליו תשתחוו 'לעולם רעד’והוחילו^לישועות סניף אלהים בל—חיטים: >יכ< ועשו. משפט ושדקה ומישרים לפניו למען יחשק בכם ולתן—לכם רחמיו ויוריד לכם” מטר בערב ובבנןר ויברך את־כל־מלאכתכם וכל אשר תעבדו.על־האדמה: )יס וברך את-דגנכם ומימיך זרע בטנך וזרע ארצך שגר אלפיך ועשתרות צאנך: )יד( והיית לברכה בקרב האר״ן וכלעמי־הארק”לחפצויככם ויברכו את בניכם בשמי והיו ברוכים בטוני: )טס ויתן לישמעאל’ולבניו ,ולבני“קטורה מתנה וישלחם מעל .יצחק בנו: )טס'וישמעאל עם־־בניו ובני'קטורה עם־־בנייהם נסעו יחדו וישבו מפארן עד־לבא בבלה בכל־הככר אשר מקדם נכח המדבר: )יי( .ויתחברו איש אל־אחיו’ויקראו בשם ערבים רשמעאלים:

פ. כא♦

א< ובשנה הששית לשבוע השביעי 28( ליובל ההוא קרא אברהם אל־ יצחק בנו .ויצוהו לאמרי: )ב( הנה־נא זקנתי לא ידעתי יום

מותי כי שבע/ימים אנכי: )0 והנני בן־מאה שנה ושבעים שנה וחמש שמם ובכל ימי־חיי זכרתי את־יהוה ובקשתי בכל־לבבי לעשות רצון אלל,י ולהתהלך בתמי בכל־דרכיו: )ד( אלילים שנאה נפשי למען שתי את־לבי לעשות חפ״ן בוראי כי"אלהים חיים הוא וקדוש ונאמן וצדיק בכל ואין עול בו לאלישא פנים ולא-יקח שחד: )ה( כי אלהי צדק הוא פוקדי,עון כל־העוברים על־מצותיו והימטירים את־בריתו: סונם אתה בני שימור מצותיו י חקתו ומשפטו ואיל־תלכו אחרי הטמאים והפסילים והמסכות ואל־תאכלו דם מחיה 'ועד־בהמה ועד־צפיור כל־בנףאשר יעופף בשמים: )0 וכי תשחט זבח שלמים לרצונו תזבחחו שחטהו ואת־

28( המספר הזה וכן המספר בממלש פ' כ״ב אינם. מדויקים, ושוב משניהם המספר בשסלש ם׳ כ׳: שנש א׳ שבועז׳ יובל מ״ב, »באושה תמנה מש אברהם ק קע״ה שנים כנזכר ס׳ כ״ג פקוק י*נ.).מ(
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דמו שפוך על־המזבח עם סולת ומנחה בלולה בשמןעל־נסבים:

)ח(	הקריבה את—הכל .יחד על—מזבח העולה לריח ניחוח’ליהודה:

)ט(	כחלב זבח התודה תקטיר אתם על־אש המזבח החלב ד,מכפה את־הקרב ואת כל—החלב אשר על-הקרב: )י( ואת שתי הכליות ואת כל־־החלב אשר עליהן {אשר על-ד,כסלים ואת הכבד על—הכליות הכרוכות—בו: )יא( והקרבת את־־ הכל לריח ניחוח לרצון לפני יהוהעל־מנחתסונםכיהם במשפט לריח ניחוח לחם אשד,’ליהוד,: >יב< אך את—הבשר תאבל" ביום קרבנו וממחרת ולא־תבא ?גליו השמש ביום השני בטרם יאכל: )יס ’ולא-יניח מטנו עד־היום השלילי כי לא־לרצון הוא פגול יהיה ולא־״יאכל עוד: )יד( כל־האוכלים ממנו עונסישאו כי־כן מצאתי "כתוב בספר אביתי הראשונים בדברי חגוךתח: >*< על־קרבן מנחותיך תקריב מלח ולא תשבית ברית מלח מעל כל־מנחותיך לפני יהוד, :’)טס ובעצי העולה תשמר מקחתעצים 38( אחרים לעולך, מלבד עצי שקטה ועצי־ שטים ומקל שקד וגופר )כפת ואלון וארז וברוש ואתרוג וע״ן־שטן והדס ודפנא וארז־ערבה ובשם: )יס מאת מיני־ע״ן האלה תערוך תחת האשד, על־הטזכח אחרי אשר בחנת מראהו ולא־תשים עליו נ....1 עין רקב: )יוסע״ן קשה ותמים דשן ורענן" יהיה ולא עק יבש כי ריחו נמר ולא עמד טעמו בו: >יט< מלבד העצים האלה לא־תש"ים עין אחר כי אין ריח בו והעלית ריח ניחוחו השמימך,:»( שמור בני את־המצוה הזאת לעשותה למען תעשה הישר בכל—משלח ידך: )כא( בכל־עת .יהיה בשרךיט"הור ורחצת במים בטרם תנש להקריב על־המזבח ורחצת ידים ורגלים בטרם תקרב אל־המזבח: )כב( והיה בכלותך להקריב את־ הא&התרחץ שנית זיךיך ורגליך ולא־יראה כתם דם בכם ובבגדיכם: >כמ. ך,שמר מאד בני השטר מאד בדם קמר תקברנו בארק ולא־תאכל דם כי־הוא הנפש לא־תאכל כל—דם: )כד( ולא־תקח כפר על—דם אדם לבל ינקה שופכו חנם כי־הדם הזה הנשפך וחני¿ את־הארץ ולא־־תטהר ק״הדם כי־אם בדם שופכו: )כה( ולא־תקח כופר ושחד לדם אדם דם החת דם: )כו< ונרציתם לפני יהוד, אל עליון ושמר לך את־הטו"ב למען תנצר מכל־רע ולמען .יצילך מכל־טות:>«< ראה אראה בני את־כל־מעללי בני־אדסוהנם חטא*ורע {כל־מעשיך,םטמא ומרי

וקרי ואין צדקה'בהם: נ»¿ השמר־לך אל־תלך בדרכלם מנע רגלך

38( בענין מיני עצים הבשרים לקרבן עיין סיפרא ויקרא א" מ/ ומס" תמיד ב״נו ב/ ומסנש מדו» 1*״<0/ וסרמב״ם הלכות איסורי מזבח ז' 3' ח" ג". ).מ(
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מנתיבתם ואל־תחטא בנפשך לפני אלקעליון: )כט< פן יסתיר פניו ל?ף יישלח אילף ף־י ,יהלרל אילף ?ק״ליארק יזרעף .ימחה מתחת השמים ואבד שמך וזרעך מכל-הארק: )ל( רחק טכלקעלילותיהם ומכל־־טוטאתם ושמרתם את־משטרת אל־עליון ועשה רעונו הטוב והישר ככל :’)לא( וברכך בכל־־מעשה ידיך והצמיח ממך צמח צדקה על-יכל-הארק לכל-דורותלארק: גל« וידעו את־שמי ואת־שמך תחת השמים כל־הימןם: )לס לך'בני לשלום יחזקך אל־עליון אלהיואלהיך לעשות את־רצונו: >לר< יברך את־כל־זרעך ושארית זרעך לדורות עולמים בכל־כרכת הצדקה והיית כרכה כקרב כל־הארק רצא מלפניו כלב שמח:

פ, כב.

)א( רהי בשבוע הראשון ליובל השלשה וארבעים כשנה השנית היא השנה אשר מת בה אברהם ויבאו .יצחק וישמעאל מבאר שבע

לעשות את־חנ שבעת הימים היא חג בכורי'הקציר בבית אברהם אביהם: 00 וישמח אברהם כי־באו שני בניו: »< כי־מקנה רביהיה ליצחק בבאר שבע! וילך שטה לראות את־מקנהו וישב .ויבא אל-אביו: )ח ובימים ההסבא גם ישמעאל לראות פני אביו ויבאו’שניהם .יחדו: ™(.ויזבח ,יצחק קרבן לא&ה רקטירהו על־ימזבח'אביו יאשר עשה בחברן .ו_יע$ את-הקרנין ויעש זבח שלמים לפני ישמעאל אחיו: ס ורבקה עשתה עוגות חדשות מהגן החךש.ותתן לנעקב בנה יקירה להביא' אל׳־איברהם אביו מראשית פרי האדמה למען יאכל ויברך את הבורא בל־היקום בטרםימות: 0< וגם יצחק שלח ביד.יעקב היקיר מנחת תודה לאברהם לאכל ובשתות: )ח( ויאכל וישת ויברך אל עליון קנה שטים וארק לרוקע כל-הארק ומכין מז1ןלבני-אדם לאבל ולשתותן )ט( ו]יבךך1 את־בוראו ועתה אודך אלהי כי־הראיתני את־היום הוה: 0 הנה אנכי היום בן־־מאה ושבעים יחמש שנים זקן ושבע "ימים: )יא( וכלקטי משפט שלום חרב שונא לא־גברהי״עלי נ .6 ובכל יאשר נתת לי ולבני כל-,ימי חיי עד־היום הזה: רב( 'יהיי־־נא חסדך אלהי על-עבדך' ועל-זרע! בניו להיות לך לעם סגולה ולנחלה טכל־-עמי הארק טעתה בכל־ימי דורות הארק עד עולטי עולמים: )יס ויקרא ליעקב ויאמר אליו בני יעקב ,יברכך אלמי כל־היקום ויאמצך לעשיות צדקה ורצונו.[ : )יד< ובחר בך ובזרעך להיות־לו לעם לנחלתו כרצונו



בראשית כב	44

וגער,־נא בנעעקב ועקה^י ויגע וישק-לו: )טס ויאמר בחכים יהיו¡ לעקבוכל־בניו ליהוד,’אל עליון לעולמי-עד יתן לך יהוד. ¿רע צדקה מבניך' אשר יקדישנהו[ בקרב כל־הארק :¿טי( ועבדוך השתחוו לזרעך כג׳־העמים היה־־גביר לבני-אדם: )יס ובהיותך בבל מרע עתי יהיו דרכיך ודרכי בניך מיעדים להיות עטך כ־ןדוש ז )יי׳( אל עליון יתן־לך את בל־ד,ברכות אערברך אותי בהן .ואשר ברך את־ נח ¿את האדם תבאנה לקדקד נזיר זרעך בכל־ד,דורות ועד עולמים :)יט(ויד,וד, ישימך טהור מבל—בתם טמא והיית נשוא כל-עון אער חטאת בעננה: )כ( ויאטצך ויברכך לרעת את בל־הארק יחדש את־בריתו אתך להיותך לו עם נחלתו לעולמי עד: )»< והיה לך ולזרעך לאלהים באמונה ובאמת בל־ימי הארק‘: מס גם זכור תזכור ’ב'ני';ע'קב את־דברי ועטור את־ מצות אברהם אביך ז נ»( הבדלי מן־העמים ואל—תאכל עמהם ואל--תעשה במעשיהם ואל־תהי חבר להם בי מעשם טמא וכל־דרכיהם מגאלים' ותועבה:’)כי( את־זבחיהם יזבחו למתים’ולשעירים ישתחוו ועל־ד,קברים יאכלו: )כדי( אין תבונה בהם לאמר בלבבם ועיניהם העע מראות בי לו חכמו איכה ;חטאו לאמר לעק אלי אתה ולאבן אדוני ומצילי וכל־רוח אין בקרבם':' )כס ואתה בני י.עקב אל עליון ¿עזרך ואלד,י העמים יברכך וירחיקך מטומאתם ומכל-חטאתם:)«( השטר־ לך בני יעקב מקחת לך אשד, טכל-זרע בנות כנען בי זרעו נתן להברת מן־הארק: >כח( בי בגלל חטאת חם ובגלל ,עק כנען .יעמד בל־זרעו וכל־ שאריתו ויתר הפליטה: >כט< ותקנה בל־־עובדי אלילים וכל־הולכי בשרירות'לבם י נכרתה מארק החיים בי ירדו אל־גיא צלמות דשובו לשאולה בלי’זכר להם על־ד,ארק: )ל( באשר נכחדו בני-סרם מן־הארק בן יכחדו בל־עובדי אלילים: )60 אל־תירא בני ;עקב ואל-תחרד"אל עליון ישמרך משחת ומבל־דרך חטאה יצילך :>לב( נלבנות[ לי מה בית בארק לעוס עמי עליו נתן לך ולזרעך עד־עולם ויפןרא עמו בית אברהם: )לס נתן לך ולזרעך'עד־־עיולם'בי יאתה תבנה ביתי ותקים את־־שמי לפני אלהים: )לח לנצח נצחים יקום זרעך ועמך בכל־דורותהארק: )ליה( ויכל לצות ולברך וישכבו עניהם יחד בטטה'אחת ו?יען יעקב בחיק אברהם אבי־־אביו: )לס וילבב' רוחו שבעי פעמים וישיש עליו באהבתו ובלבו ויברכהו בכל-לבבו: )לס ויאמר אל עליון אלד,י בלדי,יקום ובורא הכל אשר הוצאת י אותי מאור בשדים לתת־לי את־האך ק הזאת לרעת אותה ’עז—עולם ולהקים זרע זקד1ע בי יברך לעולמים:
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)לח( כרך־נא_גם את־בני את־״יעקב אשר אש'יש עליו בבל־לב?, ובאהבתי: 0#( חסדך ורתמך יבאו עליו ועל־שמו לאורך :מים איל־ח^זכהו ואל תטשהו מעתה ועד־עיולם: נ« והיו עיניך ’פתחתיעליו ועל־זרעיו לשמר איותו ואהה תברכהו ותקדישהולעם נחלתך: >מא( יברכהו בכל־ברכויתיך מעתה' ועד־בל־ימי עולם’,וח.דש'את־בריתך ואת־דוםדך עטו ועם זרעו

ואת־בל־רצונך בכל־לריות הארץ':'

פ. כג.

)א( משת שהי אצבעות :עקב על־עימו ויברך לאלהי האלדזים ויכם פניו: »< ויפשט את־דגליו וי;ישן שנת עולם”מאסף אל־

אבותיו: »(‘רעקיב שוכב בחקיו ולאלדע כי־־מת אברהם אכיו:’)ד( וי;קץ יעקב משנתו והנה קר אברהם כקרח .ויאמר אבי' אבי וילא־ענה איותו דבר: )ה( חדע בי מת אבחהם ויקם וירץ!!גד'את־הךבר לרבקה אמיו-־ ס('ותלך רבקה אל־שחק בלילה"ותגד־לו: )0 .ויבאו .יחדו'עם־ייעקב'ונר בידו רהי כ;באם הביתה וימצאו גרת אברהם’ על־משכנו: 00 ויטל :צדוק על־פני אביו רעך ויברכהו וישקהו" והקול .נשגןע/בית־אבךהם: >»( .רקם בניו נ?שמעאל1 ויבא אל־אברהם אביו רבך את־אברהם אביו הוא'וכל־יבית אברהם !:עשו בכיתי ’גדולה ל ס !יקברו אותו שחק וישמעאל בניו אל־מערת המכפלה אציל שרה אשתו':’ סא( !יבכו איותו ארבעים יום/ל־אמצי ביתו שחקלשמעאל' ’עם כל־?ניהם ובכי-קטורה במקומותיהם רד1מו ימי בכי’אבל אברהם ז סב( חחי'שלשה ייובלים וארבעה שבועים מאה שנה ושבעים שנה ןדומש ישנים'וימלאו ימיו: >*< בי:מי האביות הראשונים מלאו תשעה עשיר יובלים אך אתרי :מי המבול י החלו לחסור ולגרוע ממספר תשעת־יעשר יובלים: סי( רמלרו להיות זקנים ושבעי :ימיים עקב לצרות תרביות'ובגליל ידעת !ירכיהם: >»( בלעדי אברהם כי אברהם ה:ה תמים בכל־מעשייו את־האלהים וריצוי לפניו בצדקה’כל־:מיח:יו: )טי( והנה לא־מילאו לו ארבעה'יובלים בחייו ולקן מפני’הרעה ויהי שכע־ץמיים: 00 ועלי־הדורותיאשר :קומו מעתה עד־יו□ המשפט הגדול :מהרו לזקן לפני מלאת לתם שבע:,ם: סח( ובהעזב מהם גם מדעם לעת זקנתם תלך גם כיל־לכמתם’הלוךיוחסור: סט( וממים הלם בי :חייה איש יובל וחצי אז יאמרו עליו בי האריך עזים: )« אבל מרבית :מי 'ח’יו יהיו .מכאובים' ועמל וצרה ואין־ישלום: '»»0 כי הודה על־הוה' פגע ’על-פגע צרה על־צירה רעה על־רעה מחלה על-מתלה וכל־שפטיים רעים כאלה !חד :באו: »מ מדוה'וכאב-בטן וברד וקרח ושלג נ.... י[ ומכאובים וקפאיון!עקרת וימות וךזךביושבי וכל־יענש וצוקה:)«( כל־זאת בא תבאיעל-לדור הרע' הממלא את־ד־ארץ ח$ס ?טומאת הזנונים והשמצה ובתיועבת קעשיהם: מי( !אז יאמרו האבות
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הראשונים האריכו חייהם עד-אלף שנים וחיו בטוב וימי חיינו־ בהאריכם שבעים שנה" ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל: ימה( ולא ירזיה שלום בימי הדור הרע ההוא:’מס ובדור ההוא’יריבו׳הבנים באב1תי’הם ובזקניהם (מפני החטא והעול ודבר פיהם: »0 ומפני הרעיות'הגדולות אישר הטה עושים בי עזבו 'את־הברית אשר עשה יהוד, ביניהם ובינו לשמיר ולעשות את כל-מץותיו והקיותיו וכל־תורתו לבלתי סור שמאל חמין: מיס עד־אשר ;רעו בלם את־מעשיהם וכל־פהידויבר נבלה י וכל־ מעשם טמא ותועבה וכל־דרכיהם שמצה וטומאה ושחת:’ מט( הנה תאבד האיץ מפני כל־עליליותיהם ולא־^יה עוד מזרע ען ושמןבי כל־ מעשיה□’אך רשיע וכסל: )6 ובלם' י.הךו’יסופו חיתו .יער ובהמות שדי ועיוף השמים ’וכל דגי הים מרעת בני־אדם: )60 ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו הבחורים ?;קנים :והן;קנים ”בבחורים 'העמים בעשירים ורגקלים בנכבדים וההליך בנשיאים: לס על־דבר התורה והברית כי שכחו את־מצותיו ואת־הברית ואת־הטועדים' וראשי החדשים ואת־ לשבתות והיובלים י ואת בל־־משפט48(: )לסי והתקוממו בהרביורת ובקשתות להשיב איות□ אל־הךךך’'ולא־;שובו עד־אישר ישפך'דם רב עיל־הארץ: >לר< ;ד איש ביארדתהנשארים לא־ישוביו אל־ךרך הצדקה מרעתם: )לה( כי כלם ;קומו'לחמום היון ולרשת דבר לא-להם ולעשות להם’שם כדיול ולא’בא’מת ובאמונה־!: )לס ואת כל־קדש יחללויבהלאת טומאתם ות'ועבתם:’)'לס ובא'מקמט גדול"על-מעשי הדיור ההוא מאת יהוך ונתנם לחרב ולמשפט ולשבי’ולמזשסה ולמאכל: )לח( ועורר עליהם חטאים’אשרי לא-יחוסו* ןלא־ירחמיו 'ולא-ישיאו'פני כל־איש זקן ונער אנשים רעים' ועריצים למעין ןרעו לעשות מכילי בני־יאדם: )60 ועשו המס בישראל’ ופשעו ב;עקב ודם רבי .יישפך על־הארץ ואין מאסף ןאין זקךוב: .>»< בימים היהם .יזעקו חקראו,ויתחננו לפדותם מ;ד הגוים החטאים ואין מציל :’)®0 וראשי’דרלדיים ילבינו שערם משייבה חלד בן־שלשה שבעים'יתראהעקן בבן־מאה שנה וקומתם תאבד בצרה ובטצוקה: )מס ובימים ההם ;חלו הבנים ’לעזוב את־חקיהם ולדרש את־הטציות ולשוב ’אל״.ךר’ך הצדקה: )מס .והימים ’יחלו להאריך'ובני־אדם ;זקינו מדיור דור ומיום לי'ום'עד־אקר .יקרבו ,ימי חייך.□’לאלף שנים’ועד־אשר ןרביון עתה היזמים מן־השינים לפנים:’ )מס ולא־יהיה זקן וקבע ;מים בי־בלם יחיו כילדים ובנערים ויבלו בל-ימיהם בשלום ובשמה,ה: )מס ויהיו'באין־שטן’ ובאיין־משחית בי כל־,ימיהם ;היו’ימי ברכה' ותרופה: >»0 בעת ההיא .ירפא יהוד. את .עבדיו’,והחרומטו וחזו ש’לות 'השקט לנצח ושבו וךדפו’את אויביהם:' )00 וראו את־'הךברה;ה והודו ושמחו ?רנה 'עד-עולים: »!ס ,וראו'באויביהם’אתי בל־שפטיהם הרעים’ואת

48( כעין דבר» המשכה שועה ע' ע" ו בעקבוש »שיהא ובו׳ נערים פני זקנים ילבינו וכו' בן מנוול אב ובו" ועוד במקומות אחרים באגדה המדברים מהבל» משיח )מ.(
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כל-ותעלתם ועצמותיהם תשכנה עפר ור1יר1ם ישיש בשמחה 58( : )מט( וידעו י כי י יהוד. עושה'המשפט ועושה זתסד למאות' וליאלפים ו,ל5ל־ איו^ע: מ< ואתה, מעזה כתב־לך את־הדבר הזה כי־יכןינזכר כעדות לחיותי חישמים לדריות ע'וזלם:

פ. כד.

)א( ויחי אחרי מות אברל.ם וערך אלהים את-ןצחק בנו .רקם .מחברון רפע הלאה :י/¿ .וישיב עם-.באר לחי ראי ?שנדה הראשונה

לשבוע השלישי ליובל ההוא שבע שנים .,ימים: >ס ובשנה הראשונה לשבוע הרביעי החל רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם:')י( רזד 2עקב'נז;ר ויבא עשו מךהשירה והוא רעב: יה( ויאמר איל־יעקיב אחיו תנה״לי מפרי הנזיד הזה ויאמר 2עקיב אליו מכרה את־ בכורתך לי ואתן ילך לחם י וגם מפרי הנזיד הזה: )י( ויאמר עשו בלבו הנה אנכי הולך ל6מות ’למיה־זה לי בכרה: סי ויאמר אל !עקיב נתתיה לך ויאמר 2עקב השבעה'לי וי;'שבע ליו: )יס !.יעקב נתן רעשיו אחיו לחם והנזיר ויאכל וישבע ועז עשיר את הבכרה: יי»( על־כן' ,קרא־ישם עשו נם־אדום על־ךבר אדם פדי הנזיד אשר נתךליו.י;עקב בביכלתו: )י( ויהי 2עקיב*הבכר ועשו אבד יתרו: )יא( ויהי¿רעב בארץ ויביא יצחק לרדת מצרימה יעשנה השנית לישבע ההוא •’ >'» דלך אל־מלך'פלשתים גררה אל־אבימלך:' סס וירא אליו יהוד. ויאמר אליו אל־תרד מצרימהישכן בארץ אשר אומר אילןך: סי( וגור בארץ ההיא א.נכיאהי..ה עטך !אברכך . כי־לך ולזרעך אתן א.ת־בל־האךץ' חז&ת וקקמתי את שבעתי אשר נשבעתי לאברהם אביך: סי( והרביתי את־־זרעך ככיוכבי הישמים ונתתי לזרעך את בל־האריץ הןאת והתברכו בזרעך" כיל ניויי האיץ: )טי( עקב אשר־שמע אביך'בקילל רשמיי דיברי וטציותי וחקי !חקה וברית: סס ועתה שמע פם־אתה בקלי'ושמיר מצותי וגור בארץ'הזאת: '00 ׳ו?שב בגרר שלשה שבועים: סט( רצו אביטלך עליו 'ועל־כל־אשר ליו לאמיר הנגע ביו ובבל־אשר־לו מותי יומית:' »( !.יגדל .יצחק בארץ פלשתים וזהי־לו מקנה בקר ומקנה־צאן וגמלים.ועברה רבה: מא( וי.זרע'ו בארץ פלשתים המצא מאה שערים ויגדל .יצחק מאד: »ס !?קנאו אתיו ?לשתים ויכל-העארת אשריחפרו 1נערי אברהם בימי רועו סתמום פלשתיים אחרי ימות אברוזם'!ימלאו□ עפר: »«!יאמר אבימלך אל־יצחק לך מעמלו כי עצמת מטנו' מאד: >»■< !יסיע מישם .יצחק בשנה הראשונה לשבוע הישביעיי'רתהלך בנחלי גרר;: מר׳(’רשעו !!חפרו את—ביארת המים אשר חפרו'נערי אברהם'אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם אבע ניקרא להן שמות בשמות אשר-קרא להן אברהם'אביו: )«(רחפרו

!8( כאלו אין חחיה המחיס לגופוח לק לכשמוח, במו שהאמינו גס חשומלוניס )6.(
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נערי־יצחק בארת בנחל.וימצאו מים חיים: מס .ויריבו רעי גרר עם־ ריעי יצחק לאמיר לנו המים ויקרא יצחק שם" מקיום ד&׳אר והקיא עשיק כי חתעשקו עטנו: מוס ויחפרו באר אחרת.ויריבו עליה .ויקרא יצחק שמחי צוקה: מ¿ וי-עתק מישם ויחפרו באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמח רזקבת ויאמר' יצחק עתה הרהיב ייהוד, לנו : )ע( וערל'בארץ רעל מיישם באר שבע' בשינה הראשונה לשבע הראשון ליובל והארבעדה וארבעים: >60 .וירא אליו יהוד, בללה'ההוא בראש ההליש הראשון ויאמר' אליו אנכי'אלהי'אברהם אביך אל־תירא בי אתך אנכי וברכתיך והרביתי 'את־זרעך מ&ד בחיול ולם בעבור אברהם .עבדי: )לב(.ויבן ישם מזביח במקום אישר בנה ישם בראשונה אברהם אביו ויקרא בשם יהויה ויזבח זבח לאלהי אברהם אביו: )לסי ויכרו באר וימצאו מןם חיים68(: )60 ויחפרו בערי :צחק'’עוד באך ולא מצאו מים: )למי וילכו ויגידו'ליצחק כי-לא ז8( מצאו מלם ויאמר' :צחק נשבעתי הייום לפלשתים וזה הדבר: לס ויקרא את־שם *המקום ההוא באר שבע כי־פדי נישבע’לאבימלך ולאקזוז מרעהו ולפיכיל שר־צבאיו: )לס וירע יצחק ביום הרזוא בי נשבעו לשקר להיות אתם' בשלום: לוס ויקלל .יצחק ביום ההוא את־ד,פלשתים ויאמר ארורים :היו הפלשתים ליום אף וחרון מבל־העטים:: לס יתנם יהוד* ללעג ולקללה ולאף ולחרון בי.ד הגיוים החטאים ועל־:ךי החתים :בריתם: מס והיה הנמלט מחרב האהבים ומהחתים יכרית עם הצדיקים במיש^ט מתחת הישמ^ם: מ<א< בי אהבים ושונאים .יהיו לבניי בימיהם ובארץ ולא־ןדרה להם שריד ופליט ולאקיטלט איש ביום משפט החרון: )מס בי י אבד ייאבד י והכרת :בררתי והישמר יישמד מן־הארץ בל־זרע הפלשתים ולא־יטצא' כל־שריד-לו ולא־זרע על־ד,ארץ:ז)מס אם יעלה ך,שמימה משם ירך ואם־:בצר עז-1 בארץ טמנה :נתש: )מס ואם :סתר בין' העמיס גם מישם ייכרת ואס־:רד'בגיא צלמות גם־־שם זע?ש .יענש ואין שלום־לו ש□: )מיס ואם .:לך בשבי יומת ב:ד האורבים לנפשיו על־ הדרך': )מס אל־נא תותר' ליו אל-מיברך שם וזרע על־בל־הארץ בי־אם בקללת עולם .יתהלך־לו: )מס ונכתב ונחרת עליו בלחיוות ד,שמ:כב¡ לעשיות־לו כן ביום המשפט כיייכרת מךך,אךץ:

פ. כה.

)א( ונשנה השנית לשבוע ההוא ביובל 88( ההוא קראה רבקה אלהעקב בנה ותדבר אתיו לאטר: מ< בנ״י לא־תקח לך אשה מפניות כנען באשר

68( לקח מהכתוב בראשית כ״ו כ״ה.

■ 78( לקח מהכתוב שס פסוק ל״ב, שיתכן שהיה שס קרי או כתיב ל א "ויאמרו לא מצאנו מיס ויקרא אותה' שגעה׳1 כמ״ש כאן. וזה רצון המדרש ב״ר פ׳ ס״ד באמרו: אין אנו יודעין אס מצאו או לא מצאו )מ(.

88( לפי התקין דלעיל אצל לדת יעקב ועשו צריך לתקן גס פה )מ.(
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עשה .עשו אחיך ב־קחתיו־לו עתי נשים מןרע כנען: >ס ותה;ץזלי מדת רוח בכל־מעש;הן’גנטומאת נאיוף ובעול ואיך,צדק בהן■ בי־אם ירע פעלן:

ני( ואני אהבתיך מאד מאד בני בחטי ,יברכוך בכל־עת ובכל־אעמורה בלילך־ז 90 ועתה שמע בקלי, ועשר,’ רצון אמך ולא־תקח לך אישרה מבנות הארץ הזאת אם־לא מבית־אביך וממשפחת אביך: « קח־לך אישה מבית־אבי ואל עליון,יברך אתך ובניך יהיו דור צדיק וזרעך זקדוש

/ ;היה: 0( אהרי־כן ךבר[עקב■ את־רבקהי אמו ראמר אליה ךאי״נא אמי { בן־תשעה שבעים 98( אלכי היום ולא־אדע אישה:'90 לא־קירבתי’ אד1־ אשד,’,ולא-ארשיתיה לי’ולא־_י.עלה' על־לבי לקחת־לי אישה מאיזה זרע מבניות כנען: 90 בי ן5ר אזכר את־הדבר אישר דבר אברהם אבינו'ואשר צוד, עליי לבלתי קהת אישה מכל״זרע בית־בנען: 9< בי’־’אם מ}רע בית־ אבי אקח לי’אישה ומטשיפהתי: )יא( שמעתי מאז כי־ניולדו בנות ללבן ארזיך אליהן הכינותי את־לבבי לקחת״לי מהנדה אשדה’: סס ועיל־בן נשמרתי ברוחי מחטא ומר,שהית את־דרבי כל־,ימי חי; בי רבת צורה עלי אברהם אבי על־דבריבעל ונאף: סס' ולמרות כל־טצותיו עלי נלחם נלחם אחי בי זה שתי.ם',ועשרים שלה ויפתני בשפתיו לאמו• אחי .קח־לך אחות משתי נשי ליאשך־ז': סס ואנכי לא־אעשה באשר^עשדה אחי נשבעתי זלך בי־לא אקח־לי אשד, מזרע בל־ךנוית כנען בל־ןזמיז חיי ולא ארע לעשת באשר עשה אחי:’ »»< אל תיראי אמי האמיני־בי בי־ עשה אעשיה',רצונך’.ואתהלך במישרים ולא־אשיחית את־דרכי לעולם: ®0 אהרי־כן נשיאה את־פניה השמיטה ותפרש’ אצבעות';דדי, ותפתח את־פידה ותברך לאל עליון יקנה'שמים וארץ: 00 ’.ויתשלט־ליו תולדה ותחלה ’ותאמר ברוך יהודה אלהי ’וברוך שמיו לעולם בי־נתן לי אות־ ועקב בן־תמים וזךעזקד'וש: סח( בי לך הוא ולך זרעו לנצח בכל־דורות עולמים ברך אתו מלך העולם ושים ברבת צדקה בפי’ ’למען‘ אברכהו: סט(’ בעצם העת הזאת נחה ’רוחי יהוד, בפיה ות’שת 'שתי ’;דיה על־ריאש :עקבי ותאמר: >ס ברוך’אתה אדון הצדקה ואלהי העולמים ואוקך ;ברכו אנשי כיל־דור ודיור: מא( ’יתן־לך בני דרך הצדקה'ולזרעך’יגלרה בביוד הצדנןרה וירבה'בנ;ך בימי חייך ויצ-ביאיותכש למספר חדשי ’ הישנךה: מס ו?פרו ביניהם וירבו מכוכבי הישמיבש ועצם מספרם'מהיויל היבש: מס יותך נלך( את־הארץ הפיוריה הזאת כאשר אמר לתת־אותה לאברהם ולזרעו אחריו לעד ולרשתם ’אותר, לעולם: מס ותחזינה עיני בך בני בן מבו־ך בימי חי; ולזרע זקדויש ,יהי כל־זרעך: מה(, ובאשר ,הניחתך רוח אמך בימי ח;יה בחיק הי־רתך כן’ ;ברכוך ’רחמי אף קרבי יברך אתך ופי ולשוני ;בברוך: מי( ורבית ופריה ופרצת בארץ והיה זרעך תמים בשמחת שמים וארץ לעולם’לעד: מיס ,וזרעך ע^”ויבייום ’השלובה ה;ד1'ל יירש

98( עיין סדי עולם פ׳ ל וב״ר פ׳ ס״מ )מ.(
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את־שלוס שמך: »יס וזלעך :עמד לעולמי״עד ןאל־עלייון יהיה להט לאלפים וא^־עלייון ישבןיבתכט ובקרבם יבנך־ז מקזישיו לעולם ועד: מט( מברכן? בךוך' וכל־בשר מקללך עשקר יואר: )ל( .ותשקהו ותאמיר־ לו אלוהי'עולם .יאהב אתך מלב אמך וכרחו^ידך, יזשיש 'על?ך וקרכך נתקל 'לברך אות׳ו:’

פ. כו.

)א( ובשנה והישביעית לשבע ההוא קרא ?צחק אות־?^ו בנו הגדויל ויא§ר אליו בני !הגדרנא/זיקנתייוהנה'כהו עיני מלאותולא

ידעתי יום מותי':»< ועתה שא־נא כליך 'אשיפתך ןקשתך וצא השדרה וצוע־דה־לי ותפש־לי צ?ד בני: /ס .ועשה־־לי מטעמיבם באשר אהיבדה נפשי והביאם־לי ואכלה ונפשי תברכך בטרם תמות "(י: >ו< ץרבקה שמעת את־לברו בדבר יצחק אי־עשו וילך עשוי בבקר השדרה' לצוד ציד ולתפש'ולהביאו אל״אביו: סס ורבקה קראה אל־?ע.קב קנך, ותאמר אליו’מה שמעתי את־אביך יצחק מדיבר אל־עישו אחיך לאמיר :'»( צורה־ לייציד ועשר,"'לי פטעמיט 'והביאם לי 1אמךככדה לפני יהוד, בטרם אמורת: ס ועתה 'שמע־נא 'את״דבלי בנן לאשר אני מצודה אותך: 90 לך־נא אל־עדו־ך והביאה לי שני גדע'עזים טובים ,ואעשה א1תבם מטעמיבם כאשר אהב: /»'והבאות אותבם לאביך ואכל־'בעבר אש.ר יברכך לפני’יהוד, לפני מותו'וברוך תך,?ה: סי ויאמר יעקב אל׳ירבקדה אטיו א&י לא אמנע מאבי מאומה אשר ייאכל ויטעם לחכו אכיל ?לא אנכי א¿, פן־יביר את־קיולי ויואל למשש: 9» ואת עדיעת כי־ איש חלק אנכי ועשו אחי איש שעיר והייתי בעיניו כפועל־און ועשיתי את־אשר לא־צוה 'אתי וקצף .עלי והבאתי עלי קללה ולא בלכה: 9» ומאמיר לו .רבקה' אפ2'ו ע"לי קללתך'בנן _אך שמעי בקולי: 9«/ישמע.?עקב בקול לבקה אמו וילך ויקה ישני גך.ע עזים טובים ובריאים ניבא אותם לא^יו ותעש אמו אותם כאשיר אהב: 90 ותקח לבקרה ארת־בגדי יעשו’בנר, הגדול ההמרות אשר אתת בב?ת ותלבש אתליעקב'אצלת: >»< וארה ערית גדע העזים הלבישדה על־ידיו ועל דולקת' בשרו י: י >»< ותתןי אות־ המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ב?ד ?עקיב בנך,; 90 ויבא אל אביו ויאמר אנכי בנך עשיתי כאשר אפלת אלי: 9»קום־נא ושבה'ואכלה מצילי אבי בעבור תבלכני נפשך 9»/יאמר יצחק אל־בנו מהתה מהרת למיצא בני ויאמר ?עקיב כי הקרה יהוד, אלהיך 'לקני'«(: >ס ויאמר יצחק איליו גשה־נא ואמשך בנן האתר, זך, כני' עישו אם־לא: »א< ויגש יעקב

09(	מוסב על הנפש, ואס זר המבטא, הכה כן נמצא בנוסח הכושי.

19(	החכם nnamlliD מעתיק מתרגום הכושי בזה״ל: ,nessal nednif tah s’hcim reD״

“rim rov tsi ,ttoG nied ונראה גם בזה, כי ראשית הקפר היתה עברית כלשון הכתוב "כי הקרה ה׳ אלהיך לפני" אן היוני והכושי תעו בכוונתו.
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אל־יצחק אביו המשהו ויאמר הקל קול .יעקב והיד.יד עשו: )כס ולא הכירו בי מאת השמים היתד, נסבה להחשיך דעתו: מס ולאקנדע איותו .יצחק כי־־היו קיו כידי אחיו’ועזעיר׳ורת כנד־י־עשו למקזיברכהו:

7י ■ מס ויאמר האהדה ..זה בני ויאמר ;א’ני בנך 29(’: מיי( /ויאמר הגישדה לי ואכלה מצידך-בני למק תברכך נפשי הגש־ליו ויאכל ויבא לו נין’השת•

מס ויאמר יצהק אביו גשה־נ^ ושקד־לי בני: מס הגש השק־לו הרח את־ריח בגדיו ויבו־כהיו'ויאמר ראה ריח בני כריח שדדה אשר ברכו יהוד,: מיסייותן־לך האלהים ונרבה לך מטל 'השמים ומשמני'הארץ ורב ןג'ן ויצהר .יתן־לך ללב: מנס נעבדויךע&יםתשתחוו לףאנשיםקוהגביר לאחיך השתחוו לך בני אמך:	וכל־הברכות אשר ברך יהוד! א־ותי

ויארת-אכרהם אבי לך תהענדח ולזרעך עד־עיולם אררך ארור ומברכך ברוך: לס .ויהי'כאשר כלה שחק לברך את־נעקב עניו העקב יצא יצא מאת פני נצחק אביו ונסתר ועשו אחיו בא מצירו: 'לס העש'ג_ם־הוא מטעמים הביאם 'לאביו !יאמר אל־אביו קום אבי ואכל מצירי בעבר תברכני נפשך: >לס ייאמר לו נצחק אביו מי־אתה ויאמר אליו אני 'בנך בכרך עשו עשיתי כאשר צויתני: לס החרד יצחק הרדה גדלידה עד־ מאד ויאמר ימי אפוא'הוא אשר צד־לי צינד ותפש הבא ואכל מכיל בטרם הבא ואברכהו ברוך י יהנך, הוא ובל־זרעיו עד־עולכש: לס ויהי בשמע עשו ארת־־רבריייצהק אביו ויצעק צעקדה גדלה 'ומרך■¡ ויאמר לאביו ברכני 'גם־אני אבי': לס ויאמר' אליו’בא אחיך במרמה הקח ברכיותיך: לס וניאמר ’עשו[ .עתה זירעתי מ’דוע'קךא שמיו .יעקב'!ה פעם שנית יעקב אותי בראשונה לקת את־בכויתי ועתרה ’לקח ארה־ברכתי ייאמר הלא אצלת לי ברכה אבי: לס ויען .יצחק ויאמר לעשי הן י גביר שמתיויילך ולכיר־אהיו ונתתי'איותם לו לעבדים ורב ץנן ;ה'צד’ר סמכתיו ולכה אפוא ימה אעשה בה: לט< ויאמר' עשו אל נצחק'אביו הברכה אחת היא־לך אבי 'ברכני גם־אני אבי .וישיא ע^זו קלו ויבך: מס העין נצחק ויאמר אליו' הנדה משמני הארץ ’תהנדה ברכתך ומטל השמים מעיל־‘

.. מ«0 .ועל־חרבך תחיה סזת־אחיך תעבד והיה כאשר תגדיל והפרק יעלו מעל־1 צואו־ך וחטאות' לנפשך וכל־־זרעך יכרות מתהת השמים 39( : )מס .הקצף יעשו'עיל-נעקיב עלי-הברכדה £'שר ^?יו-י'**£ר כלבו

עתה יקרבו נמי אבל אבי^אהרגיח אתלעקב אחי:

פ. כז.

»0 הגד לרבקה בחל'ום49( את־רבר עשו כנה הגדול ותשלח רבקה ותקרא ליעקב בנה הקטן ’ותאמר 'אליו' הנה עשו אחיך מתנקם

29(	עיין ב״ר פ׳ ס״ה )3.(

39(	כל הרעיון הזה המשובץ בכתוב פה חדש הוא ובא נמצא בשום תלגום ואגדה וביאור וללש )6.

49(	או בלוח הקודש כ״ל ב״ל ם״ז והת״י )3.(
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לך להרגך: מ< ועתה שמע בקל; קום וברח־לך אל־לבן אחי., >« וישבת עט׳ויימים אחדים עד אישר־תשוב המת אחיך: )ח ושב אפוי מטך'וישכח את כל־אשר עשיית ׳¿ו ושלחתי ולקחתיך'מישם: י לח ויאמר י_עקב 'לא־ איריא אם יקום’ עלי להרגני !הרגתיו ותאמר אם־כן אשכל' שני־בני ייום

אחד: ס !יאמר !עקב אל־־רבקה אטיו הנה־נא זידעת כי זקן' אבי ואנכי ראה בי־־כהו עיניו מראיות: )6 והיה כי־אעזב "איותו ורע הדבר בעיניו כי־אעזבה״ו ואלכה־לי'מאתכם וקצף« אבי "עלי וקללני: )יס"לא־אוכל ללכת כי־אם כאשר ישלחני 1ללכת ואלכה: 00 ותאמר רבקה אלחיעקב אבא אליו ואגידה־־לו כי ישלחך: >י< ותכא רבקה' ותאמר אל־יצחק קצתי בח!י מפני שתי בנות חת אעזר לקח עשו לוי לנשים ואם לקח ועקיב אשד. מקנות י הארץ כיואלה( למה לי חיים "כי רעיות', בנות ארץ כנען: )יא(" ויקריא .יצחק אל־יעקיב בנו" דברך אתו ויצוהו !יאמיר לו לא־תקחילך אישה מכל־בנות כנען‘: סח'קום'"לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח־־לך' משם אישה מבנות לבן אחי אמך: 0« ואלהי השטים יברך אתך ויפרך וירכך’והיית לקהל'עמים: >יח דוזן־לך את־ברכות אברהם אבי לך ולזרעך'אךויריך "לרשתך אתי־או־ץ מגריך' ואת כל־הארץ אשר־נ"תן אלהים לאברהם לך־לך' בניי בשלום: )טס'וישלח יצחק "את־ועקב !!.לך פדנד־ז ארס"א"ל־לבן בן־בתואל"יהאר¿, אחי.רבקדח' אם ועקבי: )טס ויהי בנטע ועקיב ללכת פתה ארכז ’ ותתאב4 ר"בקדה עיל־־בנת ותבך: 06 ויאמר .יצחק. אל־רבקד. אחותי אל־נא תבכי' עיל־בני על־י־־ועכןב'כ, בשלום'ולך' שכזה ובשליוסלשוב הנה:' >’ח( אל עליון .ישמרהו מכל־רע דח!ד. עטו ולא־ועזבהו כל־הימים כי־:דעתי אשר ’וצליח יהוד. את"־דר"כיו בכל אשר ילך עד־אשר" יזשו’ב*בשלום 'אלינו ונראהו בשליום:' )יט< איל־ תיראי' איודתיו אחותי כי" !שר דרכיו והוא אישי חסיד’ונאמן ולא־יאבד בכה אל־תככי: מ< וינחם יצחק את־רבקד. על־ועקב בנח" ויברך אתו: מא( ויצא ועקיב מבארי שיע 'ל"לכת הרנה בשנה הראשונה לשבע ה'ש.ני ליובל הארבעה וארבעים: מ¿ דבא”לוזה ההרה היא "בית־אל בראש החדש"הראשון בשבוע ההוא !!פגע במקום '?היות הערב: מח ויטמן־ חדרך מערבה בלילה ההוא ויישן' שם כי־בא השמש":ימח ויקח אחרת אבני המקום ההוא" וישימה תחת העץ כי" לבדו"יהלך בדרך: )כיס .ויישן !!הלם בלילה ההוא והנה סלם מצב ארצה '!ראשו מניע השכימה יהנה מלאכי אלוהים עלים; ויורדים "בו:' מס והנה ייהוד. נצב עליו דדבר יהוד. את־ועקייב ו״יאמר אני' אלהי אברהם אביך !אלד,י יצחק ’הארץ יאשר אתה עמד59( עליה לך אתננה ולזרעך אחריך: מס !הע־ה .זרעך כעפר הארץ ופרצת זיטה "וקדמה ונגבה וצפנה ונכרכו בך ובזרעך כל-ארצות העטים: מח 'והנדה אנכי ’אהיה עטך’ ושמרתיך בכיל־־מקובם ובכיל אשר תלך

59( ט״ס וצ״ל שוכב כמו במפר בראשיח רבחא, שהר> כחב כאן חמלה "ויישן" א״כ שכב ולא עמד )3.(
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®שיב־תיך בשלום אל-האדמה הזאת כי לא אעזבך .עד אשר אם־ עשיתי את־כל אשר־.דבךתי לך: )כנס .ועקץ! ¿עקב "משנת^ .ויאשר א3ן הטקיום הזה הואי בית אלוהים" ואנכי לא ידעתי:)6 ויירא כיאמר מרום המקום הזה אין זה בי אם־בית אלוהים הה ’שער השמים: )לא( תשבם ועקב בבקר ויקה את־האבן אשר עזם 'מראשתיו .הקם אתה מצבה לאות על־הטקיום ההוא .ויצק שמןזעל־'ראשה: )לב( ויקרא אלת־שם־ המקום ההוא בית-אה* ואולם לוז שמו לרא"שנה בשם הארץ: )לס תדר ועקיב נדר ליהוד.*לאנ2ר אם־יהיה אלהים עמדי ושמתי בדרך הזה אשר אנכי דזלך ונתן־לי *לרום לאלל ובגדים ללב״ש : )לח ושבתי בישליום אלי־בית אבי והיה יהוד. לי ללחיים: )ליי( .וגם האבן הזאה א$ר הקימותי מצבה לאות ע"ל"־הטקיום ז#ה יתיך. ביתי אלוהים וכל אשר תתן-לי עשי

אעשתו לך אילהי:

פ. כח.

)א( וישיא את־תליו וילך פתה ארם ארצה לבן אתי רבקה .קךמה: )« .וישב אתיו ויעבד אתו" ברחל’ אתת בנותיו:' ’)« ובישנה

היאשנה לישעע השלישי אמר אליו הבה את־אשתי אשר זעבךתי אתך בה שבע שנים: >י< ויאמר לבן"ליע"ק״ב אנכי אתן לך את־אשתך: )יס מעשיילבן "משתה .ויקה את־לאה בתיו הגדלה ויתן אותה ליעקב לאישה ניתן־לה את־זלפה שפחתו לאמה: )0 ולא־ידע .יעקב דבר כי אמר.אך רחל "קיא ויבא אליה והנה־הי"א' לאה: ’)0 ויחד אף ועקב בלבן ויאמר אליו מדוע עשית בן" והלא ברדול עבדתי עטך ולא־בלאיה למה"רמיתני: )יסקח את־"בתןז" ואלכה לדרבי בי" הרעות לעשות עמדי: »0 כי ועקיב אהב את־רהל מלאה בי־עייני לאה רביות איך עתארה רפה מאד ועיגי ךוהל יפות "והיא יפת־האר ויפת מ"ראה: ס ויאמר'לבן אל־־ועקיב לא־ יעשה כן בארצנו לתת הצעירה לפיני ה?כ-רה וכן "לא ועשק: )יא( 3י■ לן ניועד ונכתב על־להיות השבעם ולא־יצדק העשה זאת מי״עשיות הדבר" הזה ירע בעיני' יהוה: )"«''וגם אתה צו"את־בני ?שראל לבל־ ועשו את־הדבר הזה ולא־ויתנו הצעירה ’לפני הבכירה בי־רע הדבר מאד: 9«. ויאמר לבן אל־ועקב מלא שבעת ומי הט"שתה ואקנה" לך את־רחל עעבודה" "אשר העבד עטרי עוד שכע־שנים אחרות לשמור צאני"באשר עשיית בשבע הראשון: ")יי( נויהי במלאת" שבעת .ימי הט^תד; ללאה[ .מתן לבן" ליעקב את־רחל בעבורה. אשר ¿עבד’ עמיו'שמע זע נים אחרות: )טס’ ביתן’ ''לרחל את־־בלתה אחות זללה לה לשלחה: )טס ויעבד עטו עוד שבע־־שנים' ברחלי 1	90 "ויפתח יהרה' את־רחם

ליאה ותהר 'ותלד ליעקב בן מקרא שמו ראובן בארבעה זעשר ?םלחךיש התשיעי ב^ונה היראשנה לשבע ה/עליעזי:'‘)"( ורחם ךרול עצור כי“
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ראה יהוה כי שנואה לאה ורחל אהובה: »ад ויבא.;עקב עוד אל־לאה ותזהר ותלד ליעקב בן'שנ:י' ויקרא שמו שבעיון באוהד ועשרים ייובש לחרש, העשירי' בשנה השלישית לשבע ההוא: '»'('הבא ':עקיב עוד אד^־לאה׳ותחר ותלד״ליו ¿ן שלישי הקרא שמיו לוי בראש' החלש הראשון בשנה השישית לשבע' ההוא: »ад .ויבא .:עקיב עיוד־אל לאדה ייתהר ותלד”לו בן רביעי !יקרא שמיו יהודה .?חמשה זעשר 'יום לחדש השלישי בישנה הראשונה לשבע הרביעי:’»ад .ועל־כלתאת קנאה רחל בלאה'בראותה בי לא זילךה ותאמר אל־:עקיב הבה־לי בן: »ад ויא^ר^עקיב האצכי מנעתי ממך פרי־בטן'ןאם אני עזבתיך: »ад ותרא רחי4 פד לדה'לאה'ליעקב ארבעה 'בנים ראובן שטעון לוי ויהודךת ותאמר רחל אליו בא אל־אמתי' בלהה' ותך,’ר ותלד־לי בן: >כה( ויבא אליה ותהו־ יתלד־לו בן .ותקרא שמו דן בתשיעי לחדש השישי בישנות הישישית לשקע השלישי:’ »0 ויבא :עקב עוד אל־בלהה ותהו* ותלד ליעקב בן 'שני ותקרא רחל שמיו נפתלי בחמישי לחדש ה׳שביעי ¿שנה השנית לשבע הרביעי: מס ותרא לאה'בי עקרה היא ועמדת מלדת ותקנא ותתן גם־היא את־זלפה שפחתה ליעקב' לאשדה:'ז)בח( ותהי ותלד־בן .ותקרא ארתי־שמיו י $1 י6'9(' בשנים עשיר יום לחדש השמיני ¿שנה השלישית לש?ע הרביעי: »ад י הבא 'עוד אליך. ותהו■ ותלד־יליו בן 'שני ותקרא לאדה את־שמיו ]אשר[ 79( ביום השני' לחדש עשתי־עשר ?שנה החמישית לשבע'הרביעי:*)6 הבא :עקיב אל־לאדה ותהו* ותלד ליעקב בן ויקרא שמיו ]:שישבר[ 89( ביום 'הרביעי לחדש החמישי ¿שנה'חרביעית לשבע הךבי'ע’י ותתן אותיו אל־האמנת: )60 הבא :עקיב 'עוד אליה ותהר ותלד שנ/ילדים בן ובת ותקרא את־"שמו זבלו} ’ואת־שם הבת דינה בשביעי לחדש השביעי בשנה'הששית לשבע הרביעי: ילב< ואלד,ים חנן[ את־רחל .ויפתח את—לחמת וההר ותלד בן' ותקרא את־שמיו יוסף ?ראש החדש הרביעי בשנה' השישיות לשבע הרביעי ההוא: )60 .ויהי ¿אשר נולד ייוסף _ויא^ר_יעקב אל־לבן הנה־לי'את־נשי' וא.ת-ןלךי ואלכה אל"יצחק אבי ן:עש'ה לי ביות: )60 ?י־שלאתי השני¿’בעבודתי אישר עבדתי'ע^ך בשיתי בנותיך י ואלכדה אל־בית -אבי:')60 ויאיטר לבן אלשעקיב שבהיעטךי' בשכרך*ושובירעה ¿אני וקח' שכרך: >6< ויקבר ביניהם בי.יתךלו ?שברו 'מן-הכישבים יומך העזים' ביל אשר ].....'[ 99(: >6( ותלדנה הצאן בדמותן ולכולן היות התו א^ר ל:עק'ב ולא אשר ,ללבן ז )¿ס ויפריץ מקנה .:_עלןב'ויהי-לו

69(	בנוסח הכושי כחוב בט״ס "אשר" ).פ(

79(	בנוסח הכושי כחוב בט״ס "יששכר" ).פ(

89(	בנוסח הכושי כתוב בט״ס "זבלון/').פ(

99(	כאן משובש תנוסח הכושי, ולא יכול האשכנזי לתרגמו, ע״כ חסר כני הענין.
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בקר וצאן והמורים וגמלים ועבדים ושפחות: >ל“( .??קפאו לבן ובךו ?ועקב ויסר לבן את־יצאנו טמפו ויתנכל להרע ליו:’ ’

פ. כטי

יא( ויהי כאשל ילדה. רהל את־יוסף וילך לבן לגזל את־צאניו בדלך שלשת /ימים: «( וירא ועקיב ביי וזלך לבן לגזז ארת־־יצאנו

ויקרא ]ללאה[ 00!( ולרחל הדבר על־לבן ללעת אתיו אךצ’ה כנען: יג( הספר להן’את בל“אשר ראה בחלום •ואותיכל־אשר דיבר איתו לשוב אל־בית אביו: 'יי( ותאמרנה הפנו ללכת אל־כלקמקום באשר ]תלך[ נלכה גם־אנחנו אתך: 90 .ויברך ועקיב את־־־אלהי זאביו יצחק ואות אילהי אבי־אביו אברהם הקם השיא את“נשיוויאת־בניוהקח את כל־*־ רעשיו העביר את־הנהר' ויבא אל־ארץ הגלעד': >ס’העק'ב הסתיר’את־ מחשבתו מלבן ולא־הגיד לו דבר בישנה השביעית לשבע הרביעי שב ועקיב פלעדה’באחד ועשרים י לחדש ’הלאשיון: 0< הרדף’לבן א;חריו הריק את־ועקיב' בהר הגלעד בשלשת עשר יום לחדש הישלישי : *90 ולא־נתניו אלליסילהרע ליעקב’כי נראה’אליו בהליבש הלילדה :י« הדבר’לבן "עם־יעקב ובחמשה עשר י1ם נלחדש הזה[ עשה ועקב משתה' ללבן ולכל־הבאים אתו:׳יס'השבע ועקב ללבן ביובש הה’וו> ולבןלועקיב’אם’ועבר איש אל־לעהו את־הר' הגלעד לרעה: ייא( העש שבש'גל־אבנים גדול לעדיעל־כן זקר'א שם המקום ההוא גלעדנ.'...[: 90 אולם'לפנים ’קראו ישם ארץ ’הגלעד ארץ ךפאים כי היא ריתה ארץ הרפאים: 90 .ויולדו שם הלפאים' הענקייבש וקומתם מעשר עד— תשע’עד־ישמונה ועד־שבע אמות: סי(''ומושבותיהם .מארץ האמורי עד הר חרמן וטירויתיהם חרנים ךעשתריות ,ואדו״עי ומישורי 101( 'ובעץ ׳ -201(: )טס השמידם יהוה מפני רעת מעשיהם כי תועבה עשו העזבו ׳* את־האלץ אל־האמרי לשבירת תהתיךזם'עם',רעים וחטאים: )טס .ואין היום’עם אחר אשר עשה בכל־חטיאתיהם על־בן לא־וזאריכו זימים על־ הארץ: 00 השלח _י’עקיב את־לבין לארם נהלום אל־אריץ הקדם ויעקב ישם' את־פניו' ארץ הגלעד ’העביר את _יבק בחדש התשיעי בעשתי עשר בו: '0ח(’ו’בי'ום ההוא’בא 'אליו עשו אחיו ויעשו שלום ביניהם הסע מטנו לאלץ שעיר העקיב ,ישב בסבת : סט( ובשנה הראשנה לשבע החמישי 'ליובל ההוא עבר את־הירדן השב מעבי השני לירדן הרעה ארת־מקנהו מן־היט ]'...’.[ עד—כירת שאן ודתן ןעקרבים 301(:

001(	בנוכח הכושי כחוב בנו״ס "בלהה" ).ס(

101(	שס מקום בדברים ג׳ ו׳ לפי תרגום השבעים ).31( ועיין ברש״י בראשית י״ד ו׳.

201(	שם מקום בספר במדבר ל״ב ג׳ והוא מעון הנזכר יהושע י״ג וי״ז ).ם(

301(	שם מקום בספר יהיושע ע״ו ג/ וא״צ להערת .מ שם שהוא עקרבת שבגמרא או עקרובינו שביוסיפין.

7*
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)ס תשלה 'אל־יצחק אביו מכל-רכשו בגד ולחם ובעזר ומיעקה וחלב וישמן וחריצי )הביצי( חלב ומבל־יהתמרים איטר בעמק: »א< וגם איל־ רבקה אמו שלח ארבע’פעמים’בשנה’בין הקופת’ה?רחיב£ בין החריש ובין הקלייר בין אביב לגשם בין חרף לקיץ:' מס !ייטב במגדל אברהם בי יטב .יצחק מ?אר שבע תעל אל־מגדל א?רהם אביו וישב יטם ?לי .עשויבנו:/כס ??מים הרם באיטר נסע .יעקב’פך;ה ארם לקח עשו את־־מחלת בת־ישמעאיל ליו לאישה: מס ראלםף’את-כל־מקנ.ה אביו ואת נשיו ויעל תשב בהר שעיר תעזב את־יצחק אביו לבדו בבאר ישבע: )נס תעל .יצחק מבאר עוכע תיטב במגדל אברהם אביו בהר חברון: »0 ושמה שלח .?עקיב את בל־אשר ’ שלח לאביו/לאטיו מערת עד־־עת ]ל’הך^1 ביל־״?גיונס תברכו ארת־-יעקב בכיל לבבם ובכל-נפיטם:

פ. ל.

)א( וביטנה הראשונה לשבוע השישי עלה שלם איטר מקדם לשכם בשלום בחדש הרביעי: »<’ ויטם לקחו את־דינה בת-

י_עקב אל-בית’שכם בן־המיור הדווי געזיא הארץ’.וי^בב אתה תענה: יס והיא היתה ‘.נערה' קטנה בת־שתים עיטרה שנה תבקש מלפני אפיה לחתה’לו לאיטה ומאחיה בקש אתל, 'לו: >ד<'אכן אף .יעקיב ובמו חרה באנשי שכם איטר טמאו את דינה ’אחתים ויתנכלו רעה ביניהכם תעשו' ?’ערמה ’ ובמרמה אתם: >ס ’ ושמעיון ולוי באו בסתר ש:כמה תעשו שפטים בכל־אניטי שבום ויהרגו ’את בל־האניטים איטר מצאו בתוכה 'ולא־היותירו איש בה: )0 את־?לם הרגו ?מכאבים יעל־-אשר טמאו את דינה אדותם: >0 ולא־תעשיו’ ק ס’’ום לי$לי וללאה לטמא בת ישראל : >מ< כי ביטמ?ם הויטות עליהם הע'ו5ש להכרית"כל/אנשי עזכםילפי־חרב בי נבלה עשו לבת־י.י^ראל: »0 ויתךאתם יהוד, ביד בנייתעיקב אזכריתם'לפי־חרב ולעשות בהם 'שפטים: 0< ולאעעיטה בדברי הז-ה '?ישראל לעולם' לעניות בתולה .ישראלית: )יא( ואיש ’איש מישראל איטר ייתן איו' איטר נתן את־יבתיו או אית־אחיותיו לאיש מזרע הגידים מות יומת ובאבנים .ירגמוהו בי חטא ונבלה י עשה בישראל: סס ןאת־האשה .ישרפו' באש כי טמאה 'את־שם בית אביה’ונכרתה מישראל: סס ולא ימצא בל־טומאה הנוגים בישראל בכל־דורת הארץ ב/קדויש .ישלאל ליחות: סס וכל־איש אשי יעשה תועבת מות יומרת וסקל יסקל: )טי( ,.כי־בן נחרת ונכתב על־לחיות השמיםעל־בל־זרע .ישראל העושה טומאה מיות 'יומת וסקל .יסקל )טס ולחיק הזח איין קץ־ .ה?מין ואין כודף ראין סליחה כי־אם הברת’יברת האיש אשל טטא את־ בתיו ?כללשראל כי מזרעו נתן למולד ועשה וא7שם לט^או: ססואועה
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משה צו את־ננני ישראל והעידה־בם לכל־ןתנו מבנותיהם לגיוןם ולא־ ןקרוו מבנות הגיוים 'בי תיועבתזיהוה היא: סיס על־בן כתיבתי לך בכל־־ דברי התורה את כל־מעשיה אנשי שכם אשר עשו’לדינה :ססיואת אשר־נדברו בני־״יעקיב לאטד לא נוכל 'לתת את־יבתנו לאנשים אשת להם ערלה:'»( בי־חרפה היא לנו ולישראל בתת אתה או בקרות מבנות’הגוים בי טמא היא ופגול בישראל וי.שךללא־יטהר: מא( ובגלל התועבה הזאת בי יהיה לאיש אשד. מבנות' הגויים או כי’.יתן איש אחת מבנותיו לאיש מכל־היגידם יבאו נגע על־נגע וקללה .על־קללה וכל־ פגעים ונגעים וקללות: מס וכי תעעוה את־הדבר”הז-ה והעלם .יעלימו ]עם־הארץ[ את-עיניהם מן־העושים תועבה והמטמאים את־מקדש' יהוד, והמהללים את השם הקדוש ענש ?ענש כל־העיכט י_הךו בעבור כיל־-הטומאה נהתועבה הזאת: מס ולאלשיא' נ5'ני איש ולא—יכיר פניכם במשפט ולא־יקה מידו מנחה וקרבן־מנהה ואשד. וחלב וקטירת 'לריח ניחוח"לךציון: מי( ככה .־עלזה לכיל־איש 'ואשד,’ בישראל אעורלזללו את־מקדשו: מה( לכן צויתיך 'לאמיר העד עישראיל*’את—אשר היעד ראה מה־־היה לאנישי שכם ולבניהכם ’איך נהנו בי״ד שני'בני~2עק'ב והומתו במכאבים: מס .ותחיעזב להם לצדקו• !יכתבו לצדקה וייבחר בזרע לויי למהנים וללוים לעמד לשרת לפני יהוה' ’כמונו 'כל־הימינם: מס וברוך' לוי ובניו לעולם תחת אשר'קנאו לעשיות צדקה ומשפט ונקמה בכל־המתקוממים על-י^ראל : מה( וככה'.ירשם לאיש בעדות לחות ד,'שמים ברכה וצדקה ליפני אלוהי בל’־דךקו’ם וגם' אנחנו נזכר את־הצ-דקה אשרעשהיבח^יו בכל־עתות השנה', עד—אלף דור: מט( ברכה תוחק־־לו והבאתוזו ’ליו ולזרעו אחריו ויכתב לידידה ולצדיק על־ לחות השמיים: ל(’וכל־המ;קךה ה$דה כתבתי לך וצויתי’ אותך לספר אתיו באזני בני ישראל לבלתי .יאשמו .ולא־י״עברו חק ולאקיפרו את־ הכרית’אשר כרת’עטהם לשמור אתת ולהכתב לידידים:’לא( ואכה יעברו ועשו ככל"דרכי הטומאה ?כתבו על—לחיות השמים לאדביכם למען ימחו מספר החיים !יכתבו בספר הנכחדים והנקרתים מךהארץ • לס ביום אשר הרגו בני־״יעקיב את-אנשי 'שכם נרשם לוהט במסר בשמיים אשר עשו צדקה ומשפטי ונקמה בחטאים ונכתב ’להם לברכה: לס !יקהו את-דינה'אחותם מבית שכם .ויצאו : לי( ויישבו ויבזו את־כל אשר היה בשכם’אתי צאנם ואת־בקרם ואת המריהסיואת/ל-רכשכם ואת כ?־1 מקניהם י ויביאו’ אתי־הוכל’ אל־לעקב 'אביהםלהלוידבר' אתם עקל—אישר החריבו את—העיר כי-קיראו מפני יושבי ך,ארץ הכנעני והפרזי:'לס" אכן 'היתרה התת אלד,ים יעל—בידי"“העריכם אשר סביבות אנשי’שכם'’ולא—קמו 'לגרש את בני—.יעקב כי נפלה

אימתה .עלידןם:'
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פ• לא.

יא( וןראש החירש }.,׳.[ דבר י.עקב את בל־אנשי ביתו לאמר הטהרו והחליפו שמלתייכם: »< נקונ!ה 'ובעלה בית־איד*

_אשר נדרתי שם י נדר ביום א#ר ברחתי ממני ¿שיו אחי כי היה עטרי וישיבני בשלו¿ אל־הארץ הזאת:' >ס והרחיקו את־־יאלהי הנכר אשר ב'הכ?ם והסירו את־אלליי הנכר ואתי אפזר־לכם בצואריכם וביאזניככש ואת התרף ;־א'שר גנבה רחל’מלכן אביה: יי( ותתין את-הביליליעקיב ] ו.. יי[ וישברם ח'כחןךם .ויטמין 'אתם תךות ]האלה[ 401( בארץ אנשי שבם: 00 ובראש החלש השביעי עלה בית־א^ל ויכן מזבח במקום אשר ןשן' שם ויצב את-־הטעבדהדישלחיאל-יצחק אביו לבא אליו אל־זבחיו וגס אל־־רבקה אטיו: »('ויאמר'יצחק'ןבא־ניא _י:עקב בני ואראנו בטרבם אמית: »0חםע_יעק'ב אל־יצחק אביויואל־רבקה אמו בית אברהם'אביו ויקה אתו ש״כים מבניו' אתי־לוי 'ואת־יהורה ?יבא אליצלק אביו ואל־ רבקה אטו: »0 ותצא רבקה מן־הטגדל החוצה לנשק את־יעקב ולחבק ארזו בי חיתה רוחה בשמעה הנה בנך¿עקיב בא: ס ותשקהו וחרא את־שני 'בניו ותכר אתם ותאמר אליו ה,בניך 'אלר־ז בני:' )יא( ותלבק אתם ’ותשק לך־זם ותברך אתם לאמר בכם יבכר .?רעי אברוזם והיןתם לברכה על־הארץ: )ע( ויבא .יעקיביאל־יצחק אביו .אל־חדריו .אשר. ,ישן שם ושני בניו עטו : )יי¿ .ויחמך.יד־־אביו.ויקהוישקךוו1יפל יצחק על־ צוארי?עקב'בנו חכך על־ציאריו: »חי והחשך נמש! 'מעיני יצרוק חרא את־שני בני ¿עקיב לוי ויהודה ויאמר הבניך אלה בניי בי־כמויהם במוך: >»< ויאמר אליו בי־באמת בניו הם ויאמר' ,אמנם ראיתי בי-באמנה בני הטח: »0 ויקרבו אליו ויפנו וישק להם 'ויחבק'אתם :דודו י:'»» ורוח הנבואה צלחה על־מידזו ויתמך ב.יד ימין לוי ויפן אל־לוי.ויואיל לברך אתיו בראשיתה: >יח< ויען.ויאמר '.יברכך בראשונה .אדון כל־העולמיכם איותך"ואת־בניך לעולמי־עד:/יט( ואלהים ישים אתך ואת-זרעך לכבוד ולתפארת וא'ותךואת־זךעך_יקריב אליו טבל־בשר לשרת לפניו במקדשו:

במלאכי הפנים ובקדושים בן ירדה ¿רע בניך ליכגנד ולתפארה ולקדוש,'ה: מא( ויגדלם' לעולמי עד ואדונים'ונשיאים וגיביריבם יהיוילכל־ זרע בני:;עקיב: »ס את־דבר יהוה' יו״ברו באמונה י ומשפטיו !שפטו בצדק ואת־ךרכי ןם?!רו לזעקיב ותורת ןשךאל':" מס ברבתי־יהוה נתונה בפיהם'למעין'יברך בל־זרעם איותך .יריחה:')ני( ואטך קראה אתי־ שטך לוי וצדקה בקיראה־לך ש'םץה הלוה תלוהיליהוה וחלק י.ה>ה־לך בכל־ בני ?עקיב: >=ה< שלחנו לך־הוא וממנו תיאכל אתה ■ובניך שלחנך מילא

401( בנוסח הכושי כחוג הירדן והיא טעוח דמוכח ).מ(



בראשית לא	95

דשן לדור ודור ולא־יגרע חקך לעיולמי־עד: מס כל־־משנאיך 'בדבר יאבדו מפניך וכל־אירביך יכרתו ויאבדו: מס מברכיך '?רויכים וביל־ אינלריך ארורים: )כחי( וליהודה אמ\יתךלך יהוד,'כחי וגבורה י למען תבוס כיל־משיגאיך: מ־0 ותור. גביר אתה' ואחד בניך _ע־ל־?ני •¿קב שמך ושם בניך'.ילך מפריץ על־כל־הארץ ועל־הערים: )6 אז יילאו הגיוים מפניך וכל־העטים .יחתו וכל—מתי חלד ״ייחתו: )לא( בך יושע נעקיב ובך' ,.יפדה ישראל: )לט והיה ?שבתך .על־כסא הכבוד תגדל צדקתך שליום 'על־כל-זרע ?ני ליחה: )לטי מברכך ברוך וכלך־משניאיך ומעניך ןאורריך .יכרתו'ויאבדו מן־הארץ ויהיו ארורים: )לי( •יפן .וישב וישקהו 'ויח?קד,ו ’ויעלז י מאד כי־ראה בני־יעקיב בן־בדויריו: )לי¿ ניצא מלם ברכיו י השתהו' לאפיו ארצה ’ויברך איותם ויהי' שם אציל יצחק אביו בלילה ההוא ויאכלו וישתו היטיבו לבם: >ל0 ייצב את—שניי בני נעקיב אחד מימינו ואחד משמאלו ותחשב־־לו לצדקה: )לס הספר 2עקב ליצחק אביו בלילה את־כל־ההמד אשר עשה''לו יהוד, ;ואת יאשר הצליח אתו בכל־־דרכיו ולומר אתיו מבל־רע: )ליס ויברך שחק ארת־ :אלחי אברהם 'אביו אשר לא־עזב רחמיו וצדקתו מבךייציחק .עבדו )לט( ובבקר ל,’גיד .יעקב ליצחק אביו את/הפדר' אשר נדר ליה,יוה ואת המראה אשר ראה וכיי־בנהי מזבת והכן הכל לזבח י לעשות לפני ירי ד", כאשר נדר וכי־בא' לשאת אתו על־חמור: »0 ויאמר יצחק אלדיעקב לא־אוכל 'ללכת עטך כי זקנתי,וכבד ממני הדרך: )¿א( לך־לך בני ?שלובש בי .בן־מאה ושישים’וחמשי שנים אנכי היום לא־אוכליללכת: )מט שא־נא את־אטךותלך אתך .ואניע־עחי ?'ני כי־למעני באת י ויהי היום י הודה מברך יאשר ביו ראית אותי הי ואנכי ראיתיך בני גם אתה: )מט צלח ושלם את־הנדר’ אשר נדרת ואל־תאחר את־נדרך בי נדר שמחה הוא: ')»י( ועתה מהרה'לשלם אתיויולרציון .יהי’לפני קונה ה?יל אישר נלרת ליו את־הנדר': ’)מרסי ויאמר אל-רבקה לכי־את עם בנך עם־יעקיב ותלך .רבקה עם־לעקיב ודברה אתה .ותבאנה בית־אל; )ימס .ויזכיר יעקב את— הברכה אשיר ברך'אביו אתיו ואת־שני בניו לוי ויהודה'.וישמח .ויברך את־אלהי ;אב'ותיו אברהם,ויצחק ויאמר:’)מס עתה ידעתי'בי—תקוות עיולם'לי ולבני’לפני”אלהי כל־־היקום ונועד הדבר על־שניהם ונרשם

' לך,ם לעדות עולם על־לחות השמים כאשר 'ברך אותם .יצחק:

פ. לב.

)א( .וישב בלילה ההוא בבית אל וידלם לוי והנה מלאו ,ידיו וירי בניו לכהגת עולם 'לכהן לפניי 1 איל עליון: )'ט וייקץ משנתו

ר-ברךתליהוה:'' >ט השכם‘.יעקב 'בבקר ?ארבעה ,עשר לחדש הזך, ויעשיר מכל״והבא בידיו מאז־ם ועד־בהמה טזיהב ועד’-בלים ושמלורת
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/! העשר מכל: )י( וממים ההם והרתה רחל את־בממין בנה הפקד יעקב את־בניויממנו ולמעלה.ויפיל חבל יהוה על-לוי 501(:0« וילבש'אתיו בגדי’כהנה'וימלא את־ידיו: « ובחמישה עשר לחדש הזה הקריב על־ המזבח'ארבעה עשר פרים בני־בקר ועשרים ושמנה אילים ו_אךבעיכם ותשעה כבשים ישש־ם טלאים ועשרים ותשעה גך?י עזים לאשה על־ המזבח ולנדבת רצון לריח ניח׳וח 'ליהוד,: '>« זאת עולת שלמי נדריו אשיר נדרי לתת את־המעעור על־מנחתם ונסביהם: )ח( ויהי באבל האש אתם ויקטר עליהם לבנה על־האש':’ >"« 'ולתודה והקרי□ פרים שניכם ואילים ’ארבעה ושני־כבשים בני־שנה ועשרה’עגלים וארבע צאן ושני נדע עזים : ’6׳ בכיה עשה להע׳לת שבעהזימים ויאכל ישבש עם־בל־בניו ואנשיו' בשמחה שבעת עמים 601(: ’)'««’.ויברך ויודה שם ליהוד, אשר הציד1 אתוימבל־רעה בעש ליו את־נדריו:’ )יס ויעשר מבי^-בהמה טהלה ויעש אשה ’ואת־ד&המה אשר איננה טזקדה' נתן אד^־לוי בניו ואת נפש האדם נתן־לו: ’)'« ויכהן לוי'בבית־א’י4 ’לפני יעקב אביו מתר שאתעל־עשרת אחיו החי שם לכהן: )יי( ויתן־לו.יעקבאת־נדריו ויתן גם־את המעשר השני ליהוד, ’ייקךיש־אתו .ויהי־לו קדש: >#« ועל־

בן נועד לחיק בשמים לחת את־המעשר השנן לאכיל אתו לפני ייהוד. במקום הנבחר לשכן שמו שם שנה בשנה: »«’ולחק הזה אין קץ־־

הימין לעלם כתובה התקה’ההיא’לעשת אתה שינה שנה לאבד1 את המעשר השני לפני יהוד, במקום הנבחך: )'« ולא־יותר’מטנו"מאומדה

/ מישנה הזאת עד־השנה השנית בי־אם בשנתו 'ז°1( ’יאבד1 הזרע עד־ תשובת השנה מימי’בכו.רי השנה תבואתי ’הזרע התיו־ש והיצלזר עד־

שוב הימים ’האלה: >״< וכ^/הנותר מטנו ישן הוא פנולייהיה ובאש

1 ושרף כי־טמא הוא: >י»< יוכבד, יאכלוהו.יתדו בבית הק^ש 801( ץ’לא-?היה זי'שן נושן: מ( וכיל־מעשר הבקר והצאן קדש ליהוה ולכהניו יך,יו לאקל לפניו ’מימים ימימה בי״כן נועד על־־המעשר והרות על־־לחורת השמים: »«« ובלילה השני בשנים’ועשרים לחדש הזד, הואיל ‘’?עקיב לבניות את״המק־ום ההוא ולהקיף את-הביר ח־וזמה.ולחנך אתו ולהקדישהו לעולם לו ולבניו אחריו עד־עיולם: מג( .וירא אליו אלד,ים בללה ויברך אתו’ ויאמר־לוילא־לקרא שמך’עיור ?עקיב כי אם־ישראל .יהוהישמך:

מס ויאביר־לו עוד ענבי יהוד, אלך,יך קנה שמ.ים זואךץ והפריתי'אתך

501(	שהוא העשירי קודש לה/ וכן נזכר בפרקי דר״א פרק ל״ז נשגר ר,צח ).3(

601(	גם בזוהר ויקרא דן< ק׳ ב׳ נרמז על בראשית ל״ג י״ז שפשה יעקב אח חג הסכות ).מ(

701(	הוא נגד ההלכה שאין איסור להותיר ממעשר שני עד השנה הנאה ).?1(

801(	גס זה נגד ההלכה במשנתנו שהמעשר נאכל בכל העיר ).?( אם אמנם מהכתוב שם )דברים י״ב( "לפני ה׳ אלהיכם" משמע כדברי הספר הזה, ועיין מוס׳ ותו»" מזבחים פרק ה,.
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והרביתיך במאד מאד ומלכים מחלציך .יצאו וירדו בכל ובכל־־מקום מדרך כף רגל אנ^ז: מי( ונתתי ’לזרעך’את'כל־הארץ אער תחרת דה'ש6?ם ורדו כאות נפעם ככל־העימים ובכן .ימעכו 'ויקחו־להם את-כל־הארץ'רריעיו אתת 'ליעלק/׳/נה/ויכל לדבר אתיו רעל מעליו רבט ;עקיב אחריו עד־אערעלה הישמ:מ’ה: »¿.וירא במראה הלילה והנח מלאך יורד מן העמ:ם'ועבעה לחיות במלו רתן־אתם אל“_??נקכ ויקרא בהם.ויקרא את כל־הכתוב.עליהם את־אער .יקרה’.לו'ולבניו לדריוות עול,ם: )כס ויראהו אתיבל־הכתוב על־הלחות’ויאמר אליו'’לא־־תבנה את-המקום הודי ולא-־תעשה מקרע עולמים ולא־:שב'ן פה בי לא־זדת המקום: >נח< ’לך ילך אל־בית אברהם אביך ועבה '?בירת .יצחק אביך עד-ייום מות אביך'• )כט( 3י במצרים תמות בהליום ובארץ ד.ואת תקבר ככבי בקברות אבותיך אל־אברהם ויצחק :)6 אל הלרא כיבא^רראית וקראת בן־ןודה 'הכייד* וכתב 'את כיל י ?¿ישר ראית וקראת.: &0 ויאמר :,עקבי איך אזכיר את־כל־איער ראיתי וקראתי ’ויאמר'1 איליו' הזכר אז:ביר ך*ך את־־־כל ויעל’מעליו: ’לס וייקץ "טענתיו ויזבר את־כל־אער קרא וראה ויכתב את כל־הדברים אער קרא וראה;’לס ויעצר־עם עוד ייום־אחד ויזבח בו'כימים הראעמם.ויקרא"’לוי עצרת: לסבי היום ההוא עצרת היה ולימיםיהראעיונים קרא ד/ג וכבה נךיאד־לו להעעזיורת ונבתביע^-לחות היעמים:ילה( ולכן’צוה לעיעת אתיו ולהיויסיף אתו על־עבעת ימי החנרקרא עמו' עצרת ’כי־הוא .:עציר ).יעלים( :מי החג על־פיימספר :מי־הענך,: '>ל0 ובליל עערים ועלעח לחדע הוד• מתה דברה מינקת רבקה ויקברו אתה מתחת לעיר תחת אלון הנחל הקראי ע’ם הנהר ההוא נחל דבריה ועם האלון אלון בכורת אער לדברה: )לס .ותלך .רבקה ותעב' הביתה אל-תיחק אביו וי^לח־לו יעקב בידה א:ל ועונליים וכבשיים’ לעשת לאביו מטעמים כאער אהב:' )לח( ואדור #לוחי אמו נסע הלאה 'עד־באו’אל־האךץ כברת' העבירם: )לט( <תלדזרחלבן ותקרא עמיו’בךא'וני בהקעתה'בלדתה ,ואביו קרא—לו בנימין'בעשירי להרע'השמיני בעגה הראיעינה ל'#בע ה;ע'עי לייוביל ההוא:')« ותמת רחל עם.ותקבר בארץ אפר§ך. היא בית להם: )מא( ריבן'יעקב על־קברת’רחל 'מצבהיבךרך על־קבךתד••’

פ. לג.

)יא( _רםע .יעקב הלאה רעב צפונה במגדל־עדר נאפרחה(:.)« וילך אל־:צחק’אביו הואי ולאה אעתיו בראע החדע העשירי:

)« ררא ראובן' את־־בלהה עפיחת ךףל'"פילג’ע אביו לחצת '?מ:ט במקום נסתר ותחעק נפעיו 'בה וייסתר בלילה רבא באלול בילהדת וימצאה בלילה שכבת לבדה על־מטתיה וי#נה ונאהלה: »•< .ויעכב אצילה על״הט^ה רגל ז&ת-יערותךיו נהיליפח אתיויותצעק: )ה< דחי כחבילה
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אתיו כי ראובן הוא ותכלם מפליו ותרף אה-ידה מטנו ומבוית ותתאבל מאיד על־הטעשה הזה "ולא־הניךה לאישי דבר: ס .ויהי כבא יעקב לפקד אתה *(,והאימר איך?ו אינני מהורה לך כי־אם !זללה אני לך כי ראובן ענה איותי ושכב עמי בלילה כאשר' !שנועי מאהלי ולא־־ידעתי אותו עד־אם גלה’עדותי ושכב עמדי: )0 .ויחד אף'.!’עקיב '¿ראובן ’כי—שכב את־כלר,ה ו 1ג^ה[ כנף אביו :)0 ולא-קרב !עקב עוד אל!ה כי—טמא ראובן ’ אותה וגלה' כנף אביו לפני כל־איש:»0 כי מעשהו היה רע מאד כי תועבה היא לפני יהוד,': )ט(' על־כן כתוב וחרות על־לחיורת השמים אשר 'לא־ישכב 'איש עם־אשת ז$ביו ולאץגלה בגף אביו כי תועבה היא: ס מות יומת האיש הנבל’אשרי ישכב'את־־אשות אביו ונם ’האשך, כי תבל עשו על-הארץ’’: )יא( ולא״יה׳ה' כל־טמא לפני אלוהינו בתוך והעם אשר בדזר־ביו’לסגלה מלכים: >& ועוד כתוב ארור שכב עם־אשת’אביו' כי גלה ערות אביו ואמרו בל־קדיושי יהודה אמן ואקן: >*< ואתה ’משה צו’את־בני ישךאל”ושמרו את-הדבר הזה כי משפט מות בו וטמא הוא ואין’כפרה’לכפרי ’על־אייש אשר עשיר,'את־ זהריעה הזאת .כי־אם כהרוג 'וברזמית ובסקול ובהבדיתי אותו ’מקרבי עם אלהינו: 06 אף יום י אחד לא״יחיה על—הארץ האיש העשה זאת בישראל כי פגול וטמא היא: )»0 ולא־יאמרו כיי חיה’ח!ה ראובן'ונסלח־ לוי ¿דורי שכבו את״פילגש אביו כיעוד אישה !עקב אביו י חי: י»( כי־ אז טרם שוה המשמרת והמשפט וההקה עד;ךטה להיות חק־עולכם לכל-אדם: 00 אכן בכל־ימיך' דוק ’מימיו הואי'וחק־עיולם הוא לדרת עיולם: סיס ואין’קצה’לחוק ה$ה ואי’ן’םליחה לעון כזה כי־אם חכרת !כרתו שניהם .יחדו מקרב העם כיום עישיותם זאת יומתו: 00 ואתה משה כתיב 'זאר־ז’ לישראל לשמרי ולעשית על־פי הדבר הזה ולא־־יעשיו חטא משפט מות כי'יהוד, אלהינו הוא שופט אשר לא—!שיא פניכם ולא־ןקח שחדד*»( ואמר להם את־החקה הזאת למען ישמעו ויזהרו הישמרו לנפשתם ולא—יאבדו ולא—יכרתו "מן־הארץ: »«( כיי טמא ותועבה ונכתם וחלל כל־עשהי זאת על־הארץ ’לפני אלהינו : '»ב( ואין המאיגדול על־הארץ מהזנות אשר הם זומם כי !שלאל עם קדוש ליהוד! ועם־נהלה לא’לל,'יו ועם ממלכת כך,נים וסגלה: )»( ולא־’?מצא ולא-!ךאה איש טמא כזה בתוך העם הקדוש: מס ובשנה השלישיות לשבע’ד,ששי ההוא יצאו !עקב וכל־בניו 1!שבו כבית אברהם עם יצחק אביו ורבקה אמו: wo ואלה שמותיבנ?יעק'ב בכורו'’ראובן שמעון

*( כל הענין מכאן על "ואלה במוח בני יעקב" נרצח בהורה )כראשית ל״ה כ״ב( בריוח פסקא באמצע פסוק להורות על הנחסר כעין הציון שלנו ] .. .[ בספר הנוכחי, כי זולה זאת אין חבור הענין מחישב היטב בכהוב שם )והדרש ידוע וטעמו פגום!( . השבעים מוסיפין באן: "וירע בעיניו״ — והיטב העיר ט״ז החכם sileahciM כי •אין לשים דברי תפל באלה בשפת כותב התורה, ספח יתר להודיענו אן למותר, בי לא הוטב הדבר בעיני יעקב! תרגומי ירושלמי ויונתן. טחו גם הס טיח מפל על הבדק תזה! והיותר מסכים לכוונת הענין היא הוספת הספל הטכסי.
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לוי יהודה.יששכר זבלון פני לאה: מס דבבי יחיל יו־סף ובנימין: מס ובני בלהה’דן ונפתלי ובניזלפה נד :ואשר ודינה בת־לאה בת יחידה ליעקב: מיס וילכו וישתדזוו לפני יצחק ורבקה ויהי כראותם אתכם תערכו־ את־.?עק'כ ואת כל־בנע: מ«< וישמח יצחק מ^ד פי-ראה את

פמתעקב בנו הקטן ויערכם• י

פ. לד.

ובשנה השישית לשבע הז-ה ליובל הארבעים וארבעה שלח !עקיב את־פניו ’לשמיר את־צאניו' ועבדיו אתם בשדה"שכם': »0 !יאספו עליהט שבעת מלבי האמורי להכותם נפש פההבאם תחת השיחים י‘־ ולקחת את־מקנידום: >ס ונשיהם העקיב ’ולוי ויהודה ויוסף :ישבו בביתזיצחק אביהם פי 'רוחו נעצב ולא־נתן אותם ללכת ובקמין הקטן שאר את־־־ אביו: >6 ויבאו" מלכי’ תפח 901(/ואחזה ס!^?שר<ן’11!( ’ושלו 21!( ומיץ 31!( ומלך בית־חיורין ומניזפיר 411( 'וכל־היוש’בי’ם על ההר־־ההוא היושבים ביעדי אריץ כנען: >י« הנד ליעקיב לאמר מלכי האמרי פתרו את־בניף ואת־מקניהם שבו הלז-ו: «.הקם מביתו הוא ושלשת בניו וכל-נערי אביו ונעריו ויצא לקראתם שמונה מאות איש תופשי' חרב: « רפו אותם בשדה ,שכם *וירדפו אחלי הנסים ויהרגו את-אריזה ואת־תפה ואת־־שירנן ואת אמניםקיניו',ואת־נזנניז: «('האלף'את־־ מקנדזו ותעז ידו עליהם וישם מס עליהם לוזת־ליו את פרי־־אךמתם: סס ויבנוזאת’רובל 811( ואת המנת חרס: ’« וישב בשלום הכרת להם פרית/יהיו־לו לעבדים עד־רךתו' עם־יפניו מצחקה «11( )יא( ובישנת ע

/J.( היא תפוח	)901

)J.( אולי היא ארם	)011

.)J.( היא סרטן	)111

.)J.( היא שילח	)211

•)J.( היא מן’ש	)311

)J.( בספר הישר ובמדרש ייסע מחנים ובילקוט מהנה	)411

511(	היא ארבאל ).J( ול״נ שר״ל ראובן, שכן בפרשה הקודמת כחוב בנוסח הכושי

)sileahciM )791 .© .9	ie^tottbiBS החח ראובן, והיתה עיר בשס ראובן ביהושע ט״ו. והנה המעתיק האשכנז, לא העיר כלוס על מה שנמצא בנוסח הכושי תמיד ראובל תחת ראובן, )מה שלא נמצא לא אצל השבעים ולא אצל השומרונים(. אך ראה זה מצאחי להמכס ieboR תמיד

,neßetjrejI rebeil tfa^fbiiu.erg ei)2 : ׳,* שהעיר על מה שמצא כתוב ביוסיפון פלאוויוס ג״כ ראו בל וז״ל: "ותקרא שמו ראובל, כי בו חנן אלהיס אותה, כי זה הוא טעם השם". וכן בתרגום הסור, כחוב ־ר א ובל, ומחליט החכם הנ״ל כי בוודאי היה כתוב בתורת משה ר אוב א ל לעיני יוסיפון. ולעיני הסורי, וריל באמרו "כי עתה יאהבני אישי״ מפני שהמלה ר א ב מורה בלשון ערביה

אם אמנם העברי רמז כמשפטו גם על הפעל ראה, ומורה הפעל faaR בערבית גם לשון חמלה וחנינה.

611(	כל הסיפור הזה נמצא באריכות במדרש ויסע )אשר הוציא לאור הר״א יעלינעק בבית המדרש שלו ח״ג עפ״י הילקוט בראשית( שנקרא ג״כ ספר מלחמות בני יעקב. ועוד בספר

9
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השביעית לשבוע ההוא שלח את־יוסף לראות את־שליום אחיו מביתו שלטה: 9ס'המצאם בארץ דתן חארבו-ל־ו ויתנכלו אתו להמיתו: 90 ויהי בהנחמם על־־מחישבתם וימבירוהו לארחת .ישמעאלים: >יי<.וי'ורידו אתו מצרימה וימכרוהו לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים כהן און 711(::

יטי< וישחטו בני־?עק'ב שעיר עדם ניטבליו את־כתנת יוסף ?דמו וישלחו אתה אל־־י״עקב ׳בעשירי לחרש השביעי	)טסי ויביאו אתה

’ אק£יו ניאדוזהו השבץ בהתאבלו .על־מותו ויאמר היה רעיה א?לד־¡ את־י1םף:'9ס וכל־־אנשי ביתו היו אתו ביום ההוא ותתפעם רו^ס ףתאב?לו עטו ’ כל־היום: 90 רקמו בניו ובתו לנחמו וימאן להתנחם על־כניו: 90 וביום ההוא שמעה בלהה כי־־אבד יוסף ותמות י באבלה עליו" בהיותה כקרפטיפה:’ >« וגבם דינדהיבת־ו מתרה אךורי אלד יוסף האבל המשלש הןהזקךה את־־?ש'ראל בחרש אחד: מא(.ויקברו את־־כלהה לעמת 1קברת רחל וגם את־דינה' בתו קלרו שבןה:' מס ויתאבל ’על־יוסף ישנה אחת ולא־הסיר מעליו .את־־האצל ויאמר בי־־

ארד אל־יוסף אבלי שאלה: )נס לכן נועד בקרב בני-ישך.^ להתאבל ביום ’העשירי לחרשי השביעי ביום אשר הגיע שמע אבל ייוסף אל־

?עקב א^יר: >כס לבקש־ביו כ§ךה בשעיר עזים בעשור לחדש השביעי

/ אחרת'?שנה על־חטיאתם בי־הפכו'את־רחמי אביהם לאבל על־ייוסף V בנו: )כס ’והיום הן-ה נועד להם להתאבל ביו על־הטאתיהם ועל־בל־־ פשעיהם'ועל ;עונתם להטהר בייום הן:ה אחת בישנה 8! !(•* »«’ויהי כאשר אבד יוסף ויקחו'בני־?עקב להם י נשים : »סישם אשת ראובן עירה שם אשת שמעון 'עריבה הבנענית: )כס שם אשת לוי מלכה מבניות ארם מזרע לני־תרן )¿דן( שם אשת יהודה בת־שוע הכנענית:

)כס שם' אשת‘.יששכר חיזקה שם אשת לן עגלה: )6 שם אשת זבלון ניאימן שם’אשת נפתלי רזות מארם נהרים:	שם אשת גד מעכה

שם'אשת אשר יונה: לס שם אשתי יוסף אסנת המצרית ישם אשרת בנימין '.יסבדח : לס: וישב שמעון ויקח-־ליו אשה' '‘שניה מארם

גהכים באחיו:

פ. לה.

00 ובשנה הראשונה לשבע הראשון ליובל החמישה וארבעיכם קראה רבקה לבנה’ליעקב ותצוהועל־אביוועל־אהיו לכבד אתם

בל־,ימי דוייו: )ס ויא&ר הנני ?לעשות ככל־־אשיר צויתינייבי לבכר

הישר באריכוח יהירה ב״פ וישלח, ובספר הגנוז "צוואה" השבעים )הנזכר במבוא הספר הנוכחי( אצל יהודה ).1(. וכ״ז באסמכחא על הכתוב )בראשיח מ״ח כ״ב( «אשר לקחחי מיד האמורי בחרבי ובקשתי־׳. ונרמזת המלחמה הזאת גס בב״ר פ׳ פ' וצ״ז, ובתרגום יונתן בראשית מ״ח כיב ).6(

711(	לדעחו הוא פועיפר הוא פועיפרע חותן יוסף.

811(	עעם ומקור יום הכפורים הנמצא פה חדש הוא ובודד במדרשו )6.(
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ולהדר יהיה־־לי הדבר חזה וצדקה לפני יהוה ?כפרי אותם:>ס וגס ולעת מיום הולדי 'עד־היוים הזיה את כל־מעשי ואת בל־מורישי לבבי בי יצר מחשבתי .רק טוב להם בל“היוים: >י< ואיך אדזזיל איפר מעשיות את יאשר'צוייתיני לכבד את־אבי ואת־אחי אמרי־נאילי אטי אי־ז־ו הרעה אישר הראיתיך לי בשנם ’רחוק אני מטנו ושילוס בימנו: )מ ותאמר אליו פניי מעודי לא־-ראיתי ביל׳־תהפוכות'בי־־אם צדקד! ואמרה לך בניי בי בשנה והזאת ]?מלאו ימי[ נ »< בי ראיתי בחלומי את־־ייום מותי בי־לא אחיה ייותר ממאה וחמישים שנה והנה מלאתי את בל־ץמי חך אשר־לי>© ויצחק ועקביעל־לברי א^ו באטד אליו אמו בי־מיות תמות בעיולנה יושבת לעטת׳ו ?עצם תטה ולא־נס לחה: >ט בי־באה רצאדה וראתה ושעייה היו'טובים ובל־מחלה לא־נגעה בה בכל־ימי חייך,: >ט( ויאמיר ¿עקיב אליה ?אשלי' אטי אם'־.יךמו חיי לארך ואעמד בעצם תטי במוך לא־מיות תמותי בי־אם חנם ותדברי אתי על-ךבר מות'ך:')י( ותבא *אל־/יצחק .ותאמר אליו שאלה אנכי', שאלת מטך השבע את— עשיו לבל־ועישה לועקיב בלי־ךע 'ולא־ישטמהו לעולם :' >יא< 'בי־־אתדה ידעת את־יצר מחשביות עלזויבי־פרא הוא מנעריו ואין חנינה בקרביו בי מתנחם היא להרגו אחרי מותך: סט וגם וידיעת את בל־א^ר עשה בל־הימים למן־־היום אשר הלך ¿עקב אחיו הרנה ועד היום' הזך,: >>ס את אישר עזב אותנו בכל־לבבו לידע לעשיוות לנו אות־“אשר משך !¿.קרו־לו את־מקיניך ואת בילי-רכשך גזיל ממך ¿ל פנ,יר: ),י( ןכאשר התחננו אליו ושאלנו את 'אשר־לנו' עשה כאלו נכמרו להמיו עלינו ג »0 ולבו ריע עליך על־־אשר ברכת את־בנך'החםיר והישר את־־ועקב בי־אין בל־רע'בקרבו רק טיוב בל־היום: >»( ומעת שוביו מחרן עד־־ היום הזיה "לא־עשק אותנו דברי בל־מאומף בי־אם הכל בא ןבא אלינו ?עתו ובלי־העוך: >י0 ושמח יושמה בכל־לבבו אם נקה מיזד'ו דבר ויברך אותנו ולא־ניפירד מעטנו מעת באו מהרן עד־היום הזה : סט והוא יושב תמיד אצלנו בבות בכבדו אותנו: סט’ויאמר יצחק אליך! _נם/אנכי יודע ורואה מעשיה ¿קב לני ?י וכיבד אתגר ב?ל:'מ< אהבתי לפנים אות־ עשו מיעקב באשר נולד ראשון ועתה אוהב אני אתרועקבימעשו בי־ הרע מעשהו מזזד ואין־לו'צזדקה: מ«< בי כלקזירכיו עול והמם ואין־־ ביו צדקה: מטי וגם־־לבי סחרחר עתה ?גלל בל־מעלליו ולא־־ויטב לו ולזרעו' בי־אם ייאבדו מן־הארץ ויכרתו מתחתי השמים: מס בי עזב את אלהי אברוזם והלך אסלי 'נשיו איחר הטומאה וזנותם הוא ובניו: מי( ואת תאנןיריי אליי ?י־השבעיאשבוע איותו לבלתי'ד.'טית את־ועקב וגם־ בי'נשפע הלא־כמהו באיון ולא־ועשיה טיוב בי־אם' רע: מט וכי־־י_וזפץ להמית את־־ועקב אחיו הנתן יניחן בוד־ועקיב ולא־וטלט מוריו בי-נפיול ופיל ביך־ו: מסי ואת 'אל־־היראי'בעבור ועקב כי שומר .יעקב הוא אביר ומברך' ו&הלל ’ מבל 1	מס ותשלח דברה ותקרא לעעוו
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ויבא אליה ותאמר אליו #אלה אנכי שאלת מעמך בני והיואילה־״נא ילעש"ות את־אשר אומר אליך ?ני• >נח< ויאמר הנני לעשות ארת־־-בל א#ר תאמרי אלי ולא־אמנע אתי־שאלתך: מט(ות^מר אליו תניני שאלת מעמך כי י במותי תשאני ותק?רני אל־שירה אם אביך: >ל< וכי־־תאתבו איש את־־אדויו אתה ויעקב אחיך ולא־יחשב אישי רעה על־אחיו־ כי־אם באהבה .יחיו ;יחדו: )לא( למק תצליחו'בני ותבבדו על הארץ ולא־-ישמח אויב על’י?ם ומצאתם רחמים בקר כ'ל“א'ו:ה3יןם:’ז)לב< ויאמר הנני לעשות 'את־בל א#ר אמרת אילי 'וקמיותך אק?ר אותך אל-שררה אם אבי באתבתך’את־־עצמותי¿! בי־תהיינה אצל עצמותיך :')לס’וגט את יעקב אחי אהב מבל״בשך אין־לי אח על־בל־תארץ מלבדו :’)לי( ולא־אגדיל ’לעשות ?אהבתי אותו בי־־אחי ד!וא ושנינו יחד מרענו בבטנך ויחדו'שאנו מרח^ך: )ליי( ואם־לא אהב את־־אחי את־מי א^ב ואבקשהממך’גם־אני ביי תצוי את;?עקב נגלי ועל—בני בא#ר זידעתי בי־מל’ך .ימלך קלי ךעל־בני: >לי< בי ביום אשר ברך אבי אותו #ם איותו לנביר ואתי לעבד: )לז('ו’נשבעתי’4ך בי ’אאהב איותו ולא־אהרש עליו רעה בל־ימי. חיי בלתי אך טיוב: גלח( ויישבע לה על־כל־הךבר ה$ה: >לט< ותקרא את־־:עכןב לעיני עשו ותצו את־דעקיבו על־פי הךברים א#ר דברה אל־עעןו: )»(ויאמר הנני'''לעשות דצונך בערב נפ#י'כ’י לא;יצא בל־זרע'ממני "ומבני על־עשוזאחי';ורק אהבה תקךמהו: >»א( ויאכלו ¿#תו היא וכניה בלילה’ההוא והמת בת שלשה יובלים ושבע אחד ו#בדי אחת 3?לח ההוא: )טס; ויקברו אתה #ני/בניה״עעזתניעקכאיל־

המערה אצל שרה אם אביהם: ’

פ♦ לו.

)א( ובשנה ה##ית לשבוע ההוא זקרא יצחק ל#ר־ברו ע#ו ני.עקב חבאו אליו ויאמר אליהם בני אצכי הולך’בךךך אביותי"אל מעון הנצח

א#ר #ם אביותי: )ב( קברו אותי ’אל־אברהם איבי בקערת הטעפלה^על־ שדה עפרון החתי אישר זקנה אברר;ם’לאחז’ת זקבר #מה תקברוני: >« וזאתי אצ^ה אתכם י בר ’עשו צדקה ומשפטי', בארץ ’למען'יביא יה־ עליכם את כל־אשיר דבר לעשות לאברהם ולזרעו :’)י( ואהבו אי# את־ אחיו בני באשרי ?אהב איש'את־נפישיו'ובקשו איש טובתי אחיו ועשו בלב אחד על־הארץ ?אהב איש לרעהו בימיוהו: 0« ■ועל־האלילים אצות אתכם'?י־תשליבום ויתישנאו ולא־תאהבו אתם בי־טיוקש'הטה'אל־ העובדים איותם ואל־הטשתתויים להם:'>0 זכרו” בצי את הי אלהי אברהם׳ אביכם וכא#ר'נם־אנכיי .אחריו’כבדתי אותו’ועבדתי אתיו באמת: )0 ?־1מען ישיש עליכם להרבות אתכם ולתפרות' את־זרעכם למען ירבה אתכם בכוצבי השמיים’ללב ויטע אתכם על־הארץ’ וכיל־צמח צדקה אשר לא-ינתש בכל־דורות עולם: )י¿’ ועתה א#ביעכם’בשבועה
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גדיוילה כי־אין שבועה גדולה מהשבע בשם המברך !המכבד ..נהגדול אשר עשה שמים וארץ'ועל־היקום: 00 בי־תיראו או'תיו'ותכבדור’ו.וכי־ תאהבו איש’את־אהיו בלחמים י ובאנזת ולא-יחרש איש רעה .על־אהיו מעתה ועד־עולם’ בל־ימיי חייכם" למק תצליחו בכל־מעשיכם ולא־ תאבדו: >י< ואיש מבםיכי־״יעשה רעה לאחיו זיד_ע תדעו מעתה כי כל־ דיעשהדיע לאחיו .יפל בידיו ;'ךבלת’’מארץ’החיים וגם־זרעו יאבד מתחת השמים’: >יא< ’וקיום קללה וחמס ישר ף באש לוהטת אוכלת כאשר שלף את־סדם גם אית־ארצו’ועיילו’וכל־אשר־לו: סב( רטחה מפפריהטוסר אשרי ל־׳בני־אדם ולא־ןכתב בספר החיים: >*< כי־אם’יאבד וירד לדראון עולם למען ילחרש משזפזטם תמיד בשנזאה ובקללה ובאף ובעוני ובחמה ובמכות וכמקלה .עד־ע־וללם:’ )יי( הגדתי .לכם’והעיד־ותי בכם כני את־ המשפט אשיר בא יבא’_על־דואיש אשר’יחשב רעת ’אחיי’בלבבו : >«< ויחלק'את כל-רקשו בין־שניהם ביום ההוא ויבכר את הנולד ראשון ואת־יהטגדל ואת כל־סביביותיויואת־כל אשר רכש' אברהם בבאר שבע: )ט0 ויאמל’היתרן הז;ה'?היה’אל-הפול-יד ראשון ויאמר עשו אנכי מכרתי ונתתי בכרתי ליעקב יפתן' ליעקב. ולא־אוסיף דבר אליו עוד’כדבר הזה כי־כן ניהיל.: >י0 'ויאמר .יצחק תנוח.עליכם כני הברכה,ועל־זרעכם ביום הן-ה כי־שקטתם ולא־העכךתםזאותי'_על־'ךבר הבכרה ולא־תיעשיו נבלה בעבורה:'סח('אלהים עליון 'יברך את־האיש העושה צדקהיאותו ואת־ זרעו’עיד-עיולם: )יט( רכל לצות ולברך אתם ויאכלו י רשתו יסד לפניו רשימת כי־נרצו איש אל־אחיו.רצא'ו'מאתו’.וינוחו'ביום ההוא .ויישנו: וישן יצחק ביום ההוא' על־מטתיו מלא־שמחהרישן שנת עולם רמת בך מאת שנה ושמנים שנה במלאת־לו .עשרים וחמשה שבעים” וחמש שנים:’¿א( ויקברו אותו שני־בניו .עשוי ויעקב .וילך עשו''ארצה י אדום אל־הר שעיררשב שם: )כיב( ויעקב ישבי ׳?הר הבלן במגדל'ארץ מגורי אברהם אביו ויכבד’את־יהוה ?כל־לבבו ועל־פי מצותיו: ]..••[ יכ«’ותמת לאה'אשתו'בישנה הרמעית'’לשקע השני ליובל הארבעים וחמשה ויקבר אותת אל־־מעלת המכפלה אצל דבקה אמו משמאיל לקבלת שרה אם’אביו: )כיי(’ויבאו כל־בניה ובניו לבבית אתו את־לאה אישתו ולנחמהו עליה כי־התאבל עליה בי־הוסיף לאהב אותה מאד אחלי מותי רחל אחותה: וכמיכי היתה'חסידה וישרה בכל-דרכיה וכבדה אתליעקב ובכל־ימי היותה עמו בחיים 'לא־שמע נעלה מפיק כי־היחה שקטת ושלוה וישרה ומאשרת: >»< רזכר’את־ט:עשיה אשר עשתה בדויייה רספד־לה מאד כי־אהב אותת במאדימאדיביכל־לבבו ובכל־

נפשו:

פ, לז*

>א< ויהי אחרי מות שחק אבי י״עקב ועשו וישמעו בני־עשו כי־בכר וצחק את־יעקב בנו־־סק^ן ויסר לחם מאד: >כ< ויריבו עם־אביחם
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לאמר מדוע בכר אכיף את־עעקב הצעיר על־פניך ואתה הבכיור:1« ייאמר :אליד!ם בקב אש’ר מכרתי את־בכורתי ליעקב'?מעטי נזיד .ברעים: )י( ביום אשר עלה אבי אותי לצוד’ולתפש ציד ולוזביא ליו כי־יאכל .ויברך אותי בא י במרמה .ויבא לאבי'לאכול ולערזיות'ויברך איותיו אבי ואותי נתן תחת ידו:/ח*/שחה’השביענו אבינו איותי ואיותו כי-לא נעשה ךזעה איש לאחיו ,ולא־נשחית את־דךכינו: ס ויאמרו אליו לא־ נישמע בקיולך להיות'אתו בשליום כי־חזקים אנחנו מטנו *ועליי נתגבר: )’('הבה נצא לקראתו ונהרגהו ונכחידה את־כמו ואם אינך יוצא אתנו נעשה נם־לך רעה: )ח( ועתה לו שמענו ’ נבחר/לנו בארם ובפלשת ובמואב ובעמיון אנשי־הןד־‘ חלוצי ’צבא ונצא ’לקראתו ונלהטה־ביו ונ?ךתנו מךהאךץ בטךם.יעשה ה!ל:’¿( .ויאמר אליהם אביהם לא־ תצאו ולא־תלהמו־ביו’פן־תפלו לפניו: ס !יאמרו אליו הזה’משפטן? מנעוריך עד־הייום הן-ה כי-תטהיצוארך תחת עליו ’לא־ינשמע לדבר הזה: לא( ויישלחו אל־ארם ואל־עדורם .רע אביהכז ויעזכרו'מהם א’ל’ף אנשי מלחמה ובחירי חיל:”סב( ויבאו אליהם'’ממואב ומבני־עמון השכירים אלף בחירים ומפלשתים אלף בחירי חיל ומאדיום והחורים אלף בחידי מלחמה ומן־החתים נבורי מלוז^ה: ¿('’ויאמרו אל־אכיהם צא אתה לפניהם פן־נמיתד .יימלא אף יהמה בראותו כיי־בניו זלקצוהו לצאת לפניהם להלחם ביעקב’אחיו: 06 ’וישב ויזכיר את־כל־הרעה הטמונה בחב'ו.ע'ל;!עקב אחיו וילא־זכר את־הישבועה אשר נשבע ’לאביו ולאמו אם־יעשה כל־רע ’ליעקב אחיו כל־ץמי חייו:)»( העקיב לא־ידע מאומה מ?ל־הךבריםזהאלה בי־יצאו בחרב לקראתו והוא מתאבל על־ לאה אשתו עד־אשר’הקריבו’לבא’איל־המגך^ לקראתו ארבעה אלפים אנשים חלוצי צבא גביורי מלחמה בחןרי'חיל: ¿ס ואנשי חברון שלחו אליו לאמר הנה אחיך שא לקראתך להלחם־בןו ועטו ארבעה אלפים אי# חגורי חרב ותופש',’מגן’ונושאי כלי’מלחמה: )יג( באהבתם את־יעקב מעשו הנדו־ליו' !את־הדער הז-ה כי־היה !עקיב איש לחמים ורב־ חסד מעשו: )״( ולא־האמין .יעקב .לדבר ה$ה 911( .עד־אשר הקריבו אל־י_ד המגדל: )״( ויתיצב .על־המנדל’ !!דבר את־עשו י אחיו ויאמר הלנחם איותי באת חלים הבאת אלי על־דבר אשתי אשר מתה עליי: »< הזאת השבועה אשר'נ’שבעת פעמים לאביווזייך לפניי מיותם הפרוע את־השבועד׳ ולהשבעך לאביך ’חרצה משפטך מא( ויען עשו !יאמר

911( אורך הקפור הזה במלחמת יעקב ובניו עם עשו ובניו, ושבקון< הרג יעקב אח עשו אחיו, נזכר בקיצור במדרש ויסעהנ״ל, וגס לדעחו היחה המלחמה הזאח בחיי יעקב; אכן בספר הישר מספר המלחמה הזאת אמרי מות יעקב, לקיים נבואת רבקה ״אשכל שניכם ביום אחד״ ).1( והגדה הזאת )עם השנוי שיהודה בעצמו הרג את עשו( נמצאת גם בתלמוד ירושלמי כתובות פ״א וגיעין פ״ה, ונזכרת בקיצור גם בספרי דברים ל״ג, ובאריכות יותר במדרש שוחר עוב תהלים י״ח, ובילקוע שמעוני. אולם במדרשים המאוחרים בתלמוד בבלי סועה ו״ג, ובתרגום יונתן בראשית ני, ובפרקי דר״א ס׳ ל״ע, ובילקוט שמעוני מ״ב ספרו כמע בספר הישר הנ״ל, מיתת עשו אמר מיתת עקב מ״י מושם בן דן ).8(.
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אליו מעולם לאלישבע בבני-אדם ובחינת הארץ שבועת אמונת אומן לעד בי־אם בעצם היום ההוא :עשו רעה איש לאחיו ומבקש שיו3'א את־נפיש שונאו: )נס וגם־אתהיאך ענא ועענאא1תי ואת-'בנ?עד־עולנ£ ואין להקים ]’?)הבת אחים[ אתך: >»< שמע־נא את־דברי אלה אשר אנכי דובר ¿אעיף אם אהפוך עור”ההזיר ומסמרות עערו"ל^מר ןאס ןצמחו קרמם 'על־ראשו בקרני השעירים אז אכרת־לף ברית אלכה אחים: ואם־יפרד העד מן־והאם בי־לא היית אח־לי ,ואם־ישלימו הןאבים.עם־ הכבשים לבל־יאכלו ויטרפו אותם .ואם־יוזנו את־לבבם להיטיב איש לאחיהו אזי זיבא בלבי עלום לך: מה(' ואם־,יהי ’האריה .רע לפר ועיל אדור יעלה'על־צואר ’עניה¿ תחדו':חרשו אז אעשה־לף שלום: מס ואם :לבינו העורבים' ?אורז או אז אדע בי־אהב אותך ובידית עלומי עטך: מסהברתי הכרת ובניך ,יכרתו ואין־שלום לך: מח< תרא :עקב בעת ההיא בי־הרע’את־מהשבתו אליו נ♦"• * .["'להמיתו ,וכיקבאיבזיז עדי ננער בחנית הציד אשר תדקרהו ותמיתהו ולאקיפוג איחור ממנה: מ6 ויאקר אל־אנשיו"ואל־יעבךץוילתגר־בו ובכל־מרעיו מלחמה:

פ. לח.

)א( ואחרי־כן. ד?ר יהוךה אתלעקב אביו ויאמר אליו אבי ךךך־נא.קעתך ועילה הצף והפילה .את־השיונא ארצה והמיתה את־לאיויב •’ >*< התאזר

בכחך אתה בי־אין את־נפשנו להמית אתי־אהיף ].* .,[: מ( .תמהר :עקב תדרך את־קשתו תשלח חצוי "תפל’את־עשו אחיו ארצה ו:מי6ד.ו: 00 ויוסף העילה חצו תך את-אלרון הארמי בדד חזהו השמאלי תגר^הו וימיתהו: )יסיאהר-כן הבקיעו ?נילעקייב עם־עבך־הם תחלקו .על־אלבע פאות המגדל: « לפניהם הלך.יהודה עם־נפתילי ’וגד יהמיעים נעלים על־פאת המגדל הצפונית תמיתו את כיל־אשר מצאולנג^ם ולא־נמלט מהם' איש גם־אהד: )י(..ולוי" ודן ואשר"הבקיעו מפאת המגדל המזרחית ועימהם המשים יאייש וימיתו את-אנשי היל המואבים והעטומם: מ( וראובן עם־ישיעכר וזבלון פרצו לפאת המגדל הדרומית .עם־חמישים איע .וימיתו את־לוהמי הפלשתים:לשמעון'ובג,ימיין .וחנוך בן־ראובן פרצו לפאת המגדל המערבית עם־סמשים איש וימיתו מן־ל׳אדומים והחורים שלש־ מאות[ איש גבולי חייליושבע־מאות איש נמלטו: « וארבעת בני:ע£ו נסו עמהם תעזבו את־אביהם מת באשר יכרע נפל ’על־הגבעה אשר לכדורים 021( : ')יא( .וירדפו בנילעקב 'אדזריהם עד־הר "שעיר ת.עק־ב',קבר ± את־אחיו על־הגבעה י אישר לכדורים תשב אל־ביףו: )יס"ובנילעקצ 4הצו את־בני .עשו על־הר שעיר תטו את־צוארם להיות לבניליעקיב לעבדים : >•« וישלחו אל־אביהם אמלעשו' שלום להם'או ימיתו אותם ויאמר :עקב לבניו לעשות' שלום: גיד( ויעשו להם שלום' וישימו עליהם

021( אצל הגרון ).>!(

01
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על עבדים לשלם לי^קב ולתדו מס בכל־־שנה ?#?ך!: )טס וישלמו טס ליעקיב ’כל“ד!!מים עד־ייום לדתו מצהימה’ ] .'’ .[ >»0 ואלדה המלכים אשר מלכו באדום לפני מלך־מלך לבנ? ישראלעדיה»ום ’הזה בארץ אד־ום:' ®(!ימלךי"באדום י בלק ?ן־־בעיור ושם עירו דנהבד־י,: לי׳( וימת בלק !!מלך תחתיו ייובב בן־ץרח מבצרה: >»<. רטלך תחתיו הדד בן־ברד'המכה את־מדין בשלה מואב ושם עיריו עו?ת: )כ( וימות הדד ו!מ’ל’ך תהתיו שלמן מך־,עמלק: »*< .וימת שלמן !ימליך תחתיו שאול מרחבות’ על־הגהך:>“< 1ינןת שאול !!מלך תחתיו בעיל אמון בן־עכבור: »« וזימת בעל אמון בן עכבור וימליך תחתיו':הךד ,ושם אשתו מיה־טובית )מהיטבאל( בת־מטרד >ת •מימתביד'למירזוזב: מי( אילה המלכים א#ר מלכו כאלץ אדום:

ם. לט.

>*< וישב .יעקב בארץ מגורי א^יו בארץ כנען: »< אלה תולדות י״עקב יוסף בן שבע־־עשרה שנה בהולידם איותו' מצרימה ויקנהו

פיוטיפר סרים פרעה "שר הטבחים ממקד את־יוסף .על־־מל־־^יתו'מהי בלכת יהוד. בבית המצרי בגלל יוסף וליל אשר-עשה הצליח יהודה בידו: >י< ויעזב המצרי את כל“אשר־־למנייו ב!ד יו6ף כי־ראה כי יהוד, אתו ועיל—אשר'עשה הצליח' בילו ויהי יוקף ןפה־־תאר ויפה מלאה: »־׳( ’ותשיא אשת־-אדךו את־עיניך׳ ותדא את־יוסף ותחשק־־ביו ותבקשהו לשבב א^לח!‘« והוא לא־נתן 'להיאת־נפשו מזבל את יהוד! ואת הדבלים אשר קרא .יעקב אביו בדברי א;קרהם :״« לבל ינאף איש. את־אשה בעלת בעיל למשפט מוח 'נוזעד’לעון כזה בשמיכה לפני אל־־עליון:’®( ונכתב״ליו החטא ¡יפפלים אשי לפני יהוה לעולמי־ עד ויזכו• 'יוקף את־־הדקרים !קאלדה ול^־איבזה י לשבב'אצלך,: ®<!תכקשהו שנח תמימד"121( וימאן לשמע אליה ותהבקחו ותתפשהו 3ב!ת ללדזץ אוחו לשכב אצלה !הסגל ’דלת ד1?י,תי' י° !יישמט ’מילת !!עזב בגדיו בילה ו!מלץ את־־ד׳מנעול וינס מדיניה .ויצא החוצה : יי«( !יהי בלאות האשד׳ הדזיא בי־לא יאבל! לשכב ’אצלה. ותבאישהו באדוךו לאמר: 03< ¿,בדך העברי "אשר אהבה חפץ לענות אותי לשבב עמי ויהי בהרימי קולי לס !¿זב בנדיו בידיי באשר תפשתי איותו הפרץ את המנעול: ך< וירא המצלי את־-בגד יוסף וגם את־המנעול אישר כפרץ וישמע את=דב.רי אשתו חתן' את־ייוסף אל־־בית הפל׳ר מקו'¿ אשי אסירי ד׳מלך ,אסורים י ויהי״שם בבית הפד׳ר•׳ ייי< ניתן יהודה הן .יומף בע?ני שר בית“הפהר ולחמים לן!נ!ו בי־ראה בי יהוד׳ אתיו ובל אשי ¿שד• הצליה ¿ידו: ®י('!!עזבי ביל בידיו’ ואין שר ביח״־הפהר

121( ירט זאש »במוב "בהי! ס ?זה" )גיאשיה ל"ע י״א( מי״ל -אזי. ימיר* ההיא שנךן ).)1(
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רואה את־־כל מאוטך. כי־קל־־אער קעה יוסף גמר יהוד! דתי עם שנרדם:' )טס וביטים' ליהם קצף פרעה t מלך מצרים על עני סריסיו על ער המשקים ועל שיר והאדיםי: 00 ויתן אתם במעמר כירת ער הטבחים'אל־־בית הסהך אער יוסף אסור שם: סוס !יפקד ער בית הסתר את־ייוסף אתם לעדת אתם וישרת לפניהם: 0¿« ' תחלמו חלום שניהם ישר המשקים וער וזאופים ויסגרו אותו‘ לייוקף וכאיער 'פתר להק כן היה להם: מ< את ער המשקים העיב פרעה על:כ’נ’ו ואת ישר האופים המית כאשר פתר להם: »א< וער רימעקים שכח את יוסף בבית הפיקך אף כי'־הוךי.ע אתו אתקאשר .יהיה לו ולא־זכר להגיד את־

* הדבר לפרעה ?אשר אטר-לו ייוסף ויע?ה!,הו:

ם. מ"

00 ו^סים ההם הלם פרעה #}’ סלטות כלילה אחד על־רעב אשר יבא .על“כל־הארץ: >ס חי_קץ טענתו ויקרא את כל־פותרי הלום

אשר כמצרים ואת־החרטקים ויספר להם את* *שני הלטותיו ולא־ץללו לדעת'מאומה: »0 אחלי־כן זכר ער המשקים את־־יוסף וידבר עליו אל־ המלך :'יד< וישלח ויקההו מבית הפקך ויספר לפניו את עני־תלטווץו: «0 ויאמר לפני פרעה שני ההלמות אהד הואי:’« ויאמר אליו שבע שנים כאות ישבע >ד'ול ככל=מצר;ם וקמו אחריהן שבע עני ךזעבא'שר' ילא־היה כטהו׳על־כל“הארץ: >0 עתה הפקד פיעה בקל-אלץ מצרים אוצרות“בר ,ויקבצו כתם אובל מעיר לעיר כשני הש׳בע והיה ותאכל לפקדיון לשבע עני הרעב כי־כבד הוא מאד: י>ח< ויתן יהוה ליוסף7חסד ולסמים לפני עיני־פרעה ויאמר פרעה אלקעכדיו לא=נ$צא' איש חכם ונכון כמוהו כי־רודו אלהים עמיו: »0 ויתן־איותו'למשנה .על־בל־מלכותו וישימהו לאדון על כל״מצרים: ס וירכב אותו כימרככת הטענה אער־ יד1} תלבשי איותו כ;ד בוץ ויעפ״לו ‘רביד זהב .על־צוארז‘ ויקראו לפניו אל אל ואברך 0«( תעם וטבעתז עלךאו וישימהו לאדרן על כל-כירגו ויגדילהו י ויאמר אליו לק הכסא אגדל ¿מ^:')'ב<ו;'הי?םףאדון’על*כל’ ארץ מצרים ויאהבו אותו כל־ערי פלעה וכל־^בליו וכל־־עועי המלאכה אשר ל$לך: wi כי כמישרים התהליך ולא“גבה לכו'ולאררם רוחיו ולא־ נשא פנים ולא־לקח’שחד בי־אם במישריסישפט את כל״ע®’ הארץ: )יי( וממשלת הארץ קיתה טיובה לפני פרעה כגלל יוסף כי־היה יהוד, עטו תתן־לו חסד ולהוטים לכל־דולו, לפני כל״יודעיו ושומעי שמעו: )טס ומלכות פריעה ’היתר, כמ^,פ.מ אין צר ואין מרעי בקרבת: )טס ויקרא המלך 'שם־יוסיף צפנת פענח 221( חתן ליוסף את בת־פוטיפלע לאיעך,

221( בנוסח הכושי כשוב: snahpihtnahpaS. וילעגו לפ״ד כל המבארים כי מקור הכנוי הזה בלשון מצריח. והכה מצא החכם sileahciM נכוסח השורה אשר להקושעים: hhcnahparetoaP היינו hcenahpmE-tosP שר״ל מציל החבל )idnum-rotavlaS( ע׳־׳ כ

01 *
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בת מ?3דו מעיר א1ן שר ליספקים >”< ימס ,עמד י1כןף אצל פרע!*,

ליה בך ]עלשים[ עניה בע^דו לפני ?רעך ובשנה ההיא מת יצחק:

>״< ויהי מאשר אמר יוקף'’כפתר ן חלומו כךהיך,ז ותבאנה שבעי/ני שבע.על/ל-אךץ מצרים לקדה .אחרת אלף ’ לשמונה מאות מדות:

)יט( ויקבץ יוסף אבל מעיר לעיר.עד־:אשר חלאויבר עד כי־חדל לספר

ולמד אותו מרוב:

פ. מא.

00 ד5י־רבל ]החמשה וארבעים( בשבע השני בישנה השנית לקח ,יהודה לער בכורו’אישה מבנות ארם ושקה תקר: >כ< והוא שנא

או^ה ולא—שכב אצלה בי“־חןחה אמו מבנות ב5ען .ויח^ץ לקסת־לו אישה ממשפחת אטו 'אך יהודית אביו לא־־נתנו לעשות כן:)« ויהי בכוריריזה רע !?שיתהו יהוה: >ד< ויאמר ,יהודה לאונן' בניו בא אל־אשת אחיך ויבם אקה והקם זרעך לאחיך: >$ וידע אונן ?י לא ליו רק לאחיו יחיה ך#רע ויבא אל־אשת אחיו וישפך זרעו ארצה :>0 וירע הדבר בעיני יהוה ויקה אותו: 0< ויאמר והורה לתמר בלתי שבי אלמנה 3ית־

אביך עד־יגדל ישלה בני ואתן אוחך זלו לאשר,:’>>•׳< ויגדל אך 36“

שוע אשת־ץהודה לא־־־חפצה בי שלה בנה .?קח אותה לו לאישה:

)»0 .ותטת 3ת־שוע אשת־{הוךר, בשנה’ החמישית לשבע !¿חוא ובישנה ר,ששית עלה .יהודה לצז צאנו תמנרזה:>י< נתפר ]תמר( בגדי האלמנות מענ"ליה והכס בצעיף ותעד עדיף ותשב .על־חד-־השער עיל“־ךרך תקגוזה ז >’א< ובעבר ,יהודה וימצא אותה מחשבה לזיונך, ויאמר אלידך!

אבוא אליך: 0?( ותאמר בא ירכא ותאמר הבה־־לי' אתנני וייאמר י אין מאומה בידי בלתי אם־טבעתי על־־קאצבע ונזם אזני ומטי אשר בידי:

>יס ותאמר אליו תנה אותם לי עד ישלחך''ליז 'אתנני ויאמר אליה אנכי אשלח לד גרי־עזים מתן אותם לה: )יד(.ותד.ר־לו ו?לך.יהוךה אל’־

צאנו וך,יא שבהיאל־בית אביך,: >»< וישלח ,יהודה ביד לעד, מעדליבם גדי-עזים ולא מצאה: >ט0 וישאל את־־אנשי המקום לאטד אי.ה הקדשה

גלס בתורה: סצת״נפענדן. והחכם tocinneK מצא בנוסח כ", פסנךן תחת פענח. והנה מלבד כמה מלות עבריח בחומרי המשתים הנובעות ממקור הלשון המצרית שמצינו בספר "גאון יהודה וירושלים" ח״ד ס״ב, נמצא עוד כמה מלות מצריות במקרא שבאו כמו צפנת פענח במעשה מצרים בלי העתקה לשונית והן: אברך מהמלה המצרית או הקופעית kehcerpaH שר״ל נמשח למלך. וכן תכה )שמות ב' ג' רה"( מהקוסעית iab-ahT שר״ל אניה מכפות תמרים. וכן כרוב מהשם

הקוסמי iabarahc-hcI שר" ל מרכבת הרעם. *ועוד בימים האחרונים בשוב היהודים שנית מצרימה קבלו מהם שם אחד החדשים )כי שמות שאר החדשים עלו עמהם מבבל כמשרר ז״כ( שנמצא )ראה kehtoilbiB של sileahciM ח"ב( נלוחוח האחרונים במצרים השם aboT או htaboT לחודש המכוון אל suiraunaJ שלנו ואל החודש העשירי הוא חודש טבת הנזכר במגלת אסתר ב׳ ע״ז, באשר המגלה הזאת לא נכתבה בימי ממשלת הפרסים, כי אס בימי היונים במצרים.

)B.( הדעה כי אסנת אשת יוסף היחה בת סועיפר אשר היה עבד בביתו, נמצא גם בתלמוד סומה י״ג ב' ובראשית רבה פ׳ ס״ו, בהסן דעת סרקי דר״א ל״ח שהיתה אסנת בת דינה ושכם ונתגדלה אצל פועיסלע )321
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בראשית מא מב א#ר ?¡ותה בזך. וניאמרו[ אין קדשה אתנו: 00 השב וינך־־לו בי־־לא מצאת ויאמר אליו שאלתי את־אנשי המקום ואמרו אלי אין קדשדה בזה• )יח( ויאמריקומה 'ונלכה פן נהיה לבוז 0« רהי כמשלש חדשים ידעה בי־־?.רה היא ועידו’׳ ליהודה ’לאמרי הנה תמר‘כלתך הרה לזנונים: מ< מלך יהודדה אל־־בית אביה ויאמר אל־־אבי?¡ ואמת ואל־־י־־אהייה הוציאוה ווזשרף בי טמאה'עשתה ?ישראל: מא( ויהי בהוציאם איותת לשךפת -יתשלח אל־חמיה את־־הטבעת ואת־ה$ם ואת־המטה לאמיר הכר־־נא למי'אילה כי לו זא)כי הרה: מט_ויכר־יהוךה ויאמר צדקה תמר מטנייולאי־שךפו אותת ועל־בןיילא־-נתנה לשילה ולא-קרבעיודאליה: »ג¿ ואתר־־כן' }לדה ישני בנים את״פרץ ואת־־זרח בישנה הישביעיות לשכע השני ההוא' ואזי כלו ישבע' שני השבע ^זישר אמר יוסף לפרעה: מס וידע יהודה בי־רע המעשה יאשר ?שיה בי־ש?ב'את־כלתו וירע בעיניו .וידע כי חטא .ואעזם כי־־גלה את״־בנף בנו’: )כה< ויואיל להתאבל 'ולהתחנן אל־יהוה על־אשמו 'ונאמר־ליו בהליום כי נסלח־־לו עקב אישר העתיר להתחנן והתאבליולאקיסף לחטא:’מס ונסלח’ל( על־ אשר שב מהיטאו ומבטלו כיקגידיול תעון 'למ.ני אלתינו: מס איש איש ?¡עושה זאת וכל־איש אשר ישכב עם־חתנתיו באש.ישרף והיה לאב־ל: )כוס בי טמאה י ותבל בק' באש .ישרפו: )»0 וגם אתה צו ארת־־בני .ישראל וליא־יהיה טמאה בתכם כייכל־הישיוכביאת״כלתו ואת־־חתנתו נבלה עשה: 0¿ באש’}שרפו את־־תיאיש הישוכב עטת וגם את־האישרה למען ישיב אפיו וימשפטו'מישראל: )לא( וליהודה אמרנו אם־אמנם שני בניו גרעו עונה הוקם זרעיו לדורי אך!ר וליא־יברת: )לב< בי ביתם־לבבו הלך ויחפץ בעונש על־פי משפט אברהם אשר צוה את־בניו וזפץ יהוךה לשריף איותה באש:

פ. מב.

)א( ובשנה והראשונה לשבע השלישי ליובל ]הארבעים נהמישהז החלה הכצורתילבא בארץ ולא־נתך נשם על־האדמד¡ בי־לא }ויד מאוכ!ה

והאדמה ’נשטה: )«'"ורק בארץ מצחם ?¡}ה אכל בי קבץ'ייוסף למען יוכל תת להם אכל: >« ויקבץ ייוסף ’?שבע ש.ני השבע את-הזרע בארץ נ?שמיר איותו: >« הבאו המצרים אל־ייוסף לשביר להם אכל ויפתח את־ האוצרות אשר היה שם הבר משנה ד/ראשיונהרמכל אותו לאנשיהארץ בן1הב: )ה< גישמע/יעקב בי/ןש־שבר במצחם )ויישלח את-בניולרדת מצרימה לשבר בר[ ואת־?נימין לא־שלח: )0 הבאו בתוך הבאים ויבר יוסף' איותסיוהם לא יךעוןו:'')0 וידבר אתם וי:שאל אותם ויאמר אליהם הלא מרגלים אתם באימילראת את־ערות הארץ: »■׳< האסף אותם אל־ משמך' ואהר־בןיהוציאים ויקח מאתסאת־שמעון לכדו ואת תשעת אדויו
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שלה: >® המלא את״אמתחותיהם בר ואת־זהבם 421( שם בשקיהם בלי ןךעו מן;ה דבר: « ויצו אתם להביא את־אחיהם הקטן באמך□ אליו כי־אביהם ואחיהם הקטן עודם חיים: ),א( .ויעלו ’®ארץ * מצרים ויבאו ארצה כנען ויגידו לאביהם את קל־הקולת ארזם: )יב/ואת־אשרהמבר אליהם אדוני ך!^רץ’ואת אשר נתן את־שמעון במשמר' עדיהביאם־לו את־בממין: '>*< ויאמר יעקב אתי שכלתם יוסד איננו ושמעון איגנו/ואת־ בנימין תקחו זעלי תבא רעתכם: סי( ו^אמר לא ירד בני עמכם פן־יקראנו אקץ: >»0 כי 'שני.ם ילךה אמם אחד מהם אבד וגם את־זה תקדוו וקראתהו הקדרות בדרך והורדתם את־שיבתי קיגוין שאולה: >»< בי ראה אישר הושב זהבם ?צרורותיהם' ןעל“כן ירא לשליחהו אתם: >’’( ןהך’עב ןדול וכבד בארץ כנען ובבל“הארציות לבד מארץ מצרים: >״( כי“רביס"מן־ המצריים קבצו־להם' את־זירעם לאבל כראותם בי״־קובץ יוסף את־הןרע וצובר אתו' באוצרות ושומר איותו לשני הרעב? >יט( ויאכלו ממנו אנשי מצרים בשנה הראשונה לרעביונם •’ »< ויהי’ כראות ישראל מי הךעב כבד'מאד בארץ ואין־-ישועתה עוד ויאמר אל״בניו שב^שברו־לנואכל ולא’נמות1»א( ויאמרו ל’א־נלך אם אין אחינו הקטן' הולך'עטנו לא-נלך:ז»¿ ו]....[ ירא כי־אם איננו משלח אתיו אתם יאבדו כלם ברעב:»« ויאמר ראובן תנה אתו עלקדי ואכדלא אשיבנו אליך תמית את־שני בני בעד נפשו ו^אמי* ל^"״לך עמך: )=ד< וינש יהודה ויאנזר $לחה אותו אתי ’ואם־לא אשיבנו אליך וחטאתי לךיבל“ימי חיי: )בה<זו?שלחהו אתם בשנה הישנית לשבע ?ראש החדש ויבאו ארצה מצתם בתיוך הבאים ומנחות בידם צרי ושקדים ובטנים ו;דבש טהור: >»< רבאו ויעמדו לפני ייוסף וירא את־בנימין אחיו ויכירם ויאמר אלליהם הזה אחי.כם ולקטן: >»( ויאמרו' אליו .?ה הוא .ויאמר אליהים יהנך' בני: »ח< וישלח אותם אל־ביתו' ויוצא אליהם נם את=:שמעיון רעש לרום משתה : מ® ויתנו־ילו את־הטנדוה אישר הביאו לו ויאכלו* לפניו ויתן־^הם מנה לאייש ואיש ותרבי מנת בנימין' שבעתים ממנת יכלם:’ל( 'ויאכלו וישתו' ויקומו ויעמדו על־חמוריהם: ל® ויהשב’יוסף'מיזמה להכיר בה את־יצר לבבם לדעת היש יצר רךומים בקרבם: ל® ויאמר אל־האיש אשר 'על־ביתו ¿לא ?להם את־כל שקיהם בך והשיב נם לר.ם זהבם באמתחיותיהם: לס ואת״נביעי נבי’ע הכסף אשיר אשתה ביו תשים בשיק י הקטן ותשלחם: י פ• מג.

)א( רעש כדבר ייוסף אשר דבר אליו וימלא את־־שקיהם אבל וגם זהבם שם בשקיהם ואת־הנביע/שק בנימין: )ב('הבקר אור והטה

421( בכ״מ שנזכר בס' בראשיח הגדול כסף בהוראה ממון נמלא יספר הנוכחי תחחיו זהב, כמו ״מקנה זהב״ דלעיל, וכסף־ השבר כאן — הלא דבר הוא!
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הלכו לדרכם: >« ויהי כאשר }צאו משם ויאמר יוסף אל־האיש רד־וף אחריהם רוץ וריבה עטהם' לאמרי שלמתם רעה תחת טובה וגנבתם את־נביע הכסף אשר .ישתה אדני ?'ו: ')י( והישב־לי את אחיהם' הקטן ומהר להביאהו בטרם אלך לעשיות מ.לאכתי: 00 וירץ אחריהם וידבר אליהם בדבריו: >© ויאמרו אליו חלילה 'לעבתך ’לא־י.עשו ידבר' בזה וליא־יגנבו מאומה מביתי אדמך: 0( וגם את־הזהב אשר מצאנו" אז בעוקיינו השיבנו אנךנו. עבדיך מארץ במ1ן .איך.נגצב.דברג£ה":">ח( הננו פה אנחנו ושקינו ב^יש 'והאיש מקנוי "אשר תמצאיאת־הנביע ?שקו מותי יומת ואנךונו עם־סמורינו נה.}ה ."עבדים לאלניך: ')»(.ויאמר אליהם לא־כן האישי אישר .ימצא אתו איותו לבדו אקח'לעבי ואתם לכו לביתכם לשלום: ס ובחפשו" בכליהם החל בגדולי וכלה בקטןןיטצא ?שיק בנימין הקפזן: )יא( ויהךדו לקרעו שמלתם ויעמסועל־חמוריה״ם השיבו הע;רה: 0« הבאו ביוזה ייוסף"ויפלו כלם לפניו על־פניידזם ארצה: )'«"ויאמר להם יוסף אתם,.עשייתם 'את־הךבר’הז:ה: )יחי ויאמרו" מה־גאמר ומה־ נצטזיק ואדוננו' מצא אית־עון’עבדיי הננו עבדים לאדוננו אנחנו ודומורינו: »0 ויאמר להם יוסף'את־האלהים/אני ירא .ועלו אל־־בייתכם איך אדזי,ב.ם לי־הוא כי הרעיתם אשר .עשייתם: ®0 הלוא'ידעתם כי־איש בטני אשר .ישתה בגביע הזה חוקר יוקיר'את־גביעו ואתם גנבתם אותו ¿טני:' סיס ויאמר }הודיה בי אדניאדבר״נא/דבר באזני אדני':')יה( שני אחים }לדה אמי לאבינו עבזיד האחד }צא וטרף 'ולא־נמצא עד־הנה: )׳»( הוסר האחר לבדו לאמו ועבדך אבינו'אהבו'ונפשו'"קשורה ?נפש הזאת: )כ( דודה כשו?נו אל״עבדך אבינו והנער איננו אתנו וקת יהרגנו את־יאבינו כי־ץמות ביוניון:' מא( ועתה הנני להיות עבזיך תחת היילד עבד’אדני והנ"עד .יעל עם־אחיו כי אנכי'ערבתי'אתו מעם עבדך אבינו' ואם־־לא תשיבנו וזתקא עבדך לאבינו כל־יהיטים: )כס ו.יךא יוסף כי־ברויח נדיבה’יתאחדו ו"לב איש טוב לאחיו :ולא־זיבל להתאפק עוד ויאמר אליהם" כי־הוא ייוסף $ מי( וידבר ’אתם עבריות 52□ ויפל עילי צואיריהם ויבך ולא־הכירודזו החלו לבכת "נם־־הטה: )כיי( ויאמר אלידזם איל״תבכו בעבורי מהרו והביאו את־־אבי אלי ואראה את-אבי ?טרם אמות: ]..[ »0 כי“הנה זאת השנההישניתלהרעב'ועודח.מש שנים אשך איךקציר ואץ־־פרי העץ ןאיך־צמחז מס ךדו"מהרד. אתם ובתיכם ולארתמותו ברעב ולא=תךאנו לבם ולרכוישכם: מי׳< "כי אלהים שלחני לפניכם למחיה לההיות עם=רבז:')כ»¿ והגדתם לאבי בי עודני חי״עיניכם ראיות'?י שמני אלהים לאב לפרעה ולאדון בביתיו ועל כל־ארץמ?רים!

והגדתם לאבי א.ת=בלכבודי ואת "כל־־העיושר והכבוד אשל " נתן אלהיסילי: )לא( ויתךלהם'על־פי'פרעה עןל1ת' וצדה"לדרך'ויתן־להם

521( יוסן< דגר עס אמיו בלה״ק ע5ץ ג-׳ל צ“ג ).1.(
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שמליות צבועות 621( וכסף 72!( : לס וגם לאביהם שלח פדעד, #מלות וכסף ועשרה חמורים ניועואים בך: >90 וישלח איותם !יעלו ועידו לאביך«¿ כי עודנו חי וכי הוא משביר בר לכל/עטי הארץ ומשל ?כל־ ארץ מצרים: >לי< "ולא־האמין לך«ם אביוהם בי פג לבו: לה( ואחר־?{ ראה את־העגלות אשר שלח יוסף ותהי’'!רוקו:' לי( ויאמר רב 'לי בי עוד־יוסף חי ארדה ואראגו בטרם זאמות:

/

פ. מר.

00 ויסע י#ךאל מטו#בו ]חברון[ בראש ד«חו״# חישלישי ויבא בארה שבע ויזבח'זבח לאלך,י אביו יצחק ?#ביעי לחך־ש ה$ה: »0 ויזכיר יעקב את־החליוםאישר חלם בבית-אל!י;רא מרדה מצתמה: >« ובעלות על-לבבו לשליח לאמיר'ליוסף בי־יבא אליו וכי הוא לא־ץרד שמד, י#ב #ם #בעת ימים אולי יודע אליו במראה אם "ישב איו ירד: )י( מעש את ־חג הקציר בכורי פרי האדמה 'מן־הדגן הי#ן .בי־לא היד. מלא חבנום זרע בכל-ארץ כנען רק בצורת 'לכל־חיד, 'ובהמה ועוףץאךם:00 ובשישה עשר'נראה אליו’האלדים ויאמר .יעקבו ועקיב ויאמר ד«נני: »< ויאמר אליו אלכי אלך,י אבותיך אברהם ויצחק אל־תירא וךזדה מצרימה בי“לגיוי גדול אשימך שם': >0 אנכי'ארד עטך ואנכי אשיבך אל־הארץ.הז-אות להקבר #ם ויוסף ;לזית ¿דיו״על־עיניך איל־תיויא לך טצרימד,: >ח( מסעו בניו ובני־בניו ויש'או .את'־אב?ך«ם!את7רכושם ?עגלות: »¿.ויטע .ישראל מ?אר '#בע ב#'שה־ע#ר לחדש' השלישי' חזך, מלך ארצה מצחט: ס משלח ישראל' את־יהודה בניו לפניו אל־יוסף לראיות י 721( את־ארץ ג#ן: «« בי ייוסף אמר לאחיו’לבא שטה לשבת שם וזהיר קדיובים אליו: 0¿ וארץ טובה ך«יא בארץ מצרים 'וקרובה אליו.].'...[ : סס אלה שמיות'בני־ישראל הבאים מצרימה« את־יעקב אביך«□: סס ועקיב אביהם ראובן בכר ישראל:')®( ואלד,'שמיות ’בניו חניוך פלוא ’חצרן בדלי חמישה:)»( #מעון ובמו ואלד, #מות בניו/ימואלומין אך,ד ;כיין צך,ר 821(

)B.( גס בספר הישר מסופר שנתן להם בגדי מלכות, של׳ל עפ״י סגנון המדרשים פרפירא של מלכות, היינו בגדי ארגמן צבועים	)621

)B.( >גס בספר הישר נזכר שנהן לכ׳א מאחיו מאח שקל בסן	)721

/ -	721( החח "להורות" בחורה )בראשית ט״ז כ״ח( ובנוסח השומרונים "להראות, ואולי נקדו

׳י לך,ראיות.

821(	בה״א, וכן הוא בנוסח השומרונים, ונראה שהיה כן בתורה גס לעיני הכותב ספר במדבר ולעיני הסופר ,דברי הימים״ ע״כ החליפוהו בשם זרח )במדבר כ״ו .י“ג — ועיין רש", שם בד״ה לזרח הוא צומר לשון צוהר — דה״א ד׳( הדומה בה י ראתו אל צהר וזהר )ואין צורך א״כ לטעם sileahciM בניבליתימה שלו חלק חמישי כי לקצתם היו שני שמוח וכו< •ע״ש( ולראיה איך הנוסחאות שמרו המובן ולא המלוח היא מה שמצינו בין בני עשו )בראשית ל״ו י״ג( בנוסח השומרונים ז ר ע תחת השס זרח מפני שמובנם אחד הוא )ע״ד חהלים צ״ז י"א( ולא כדעת sileahciM שהיא טעות המעתיק להציג זרח המת זרה בעבור דמיוניס במבטא, והעד שגס בין בני יהודה )שם מ"

י׳ב( נמצא בנוסח השומרונים וזרע תמת וזרח. —
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#אוי בן־ )הצפנזית( ]הכנענית[ שב$ה: )יי( לוי ובניו ואלה שמות בניו פרישון ומוירי ארבעה: )״( יהודה י ובניו ואילה #מותי במו שלה פרץ , וזרח: )»(’?##כר ובניו ואלה #מיות בניוי תיולעפואה 9?¿( ושוב 631( ¥ ו#ם ]#מרין[ תמשה:’ )כ( זבלון ובניו ואלה שטות בניו’סרד ואלון רהלאל ארבעה )נא(' ואלה בני־?:עק'ב א#ר ילדה לאה ל?עקב בפדן ארם ש#ה בנים'ואחיות א’חתא#רלהם דינה: )»’ ויהי בל־נפ# בנ?־לאה*ובניהם הבאה' ליעקב 'אביהם ,מצרימה ע#רים ותשע עם־־נעקיב אביוזם היו שלשים: )»( ובנייזלפה #פחת לאה א#רת ?עקיב אשר יזל"ךה לי.עק'כ פד וא#ר: )כי( ואלה #מותי בניהם'הבאים אתם מצרימה בני נדיצפיון אפתי #וני אזון ערבי ארדי ואראלי #מונה: )כיי( בני א#ר'.ימנה )ישיוע( ]ישוה וישלו'[ בליעה ועזרה אחיותם כל-נפשאךבע'ע#רה וכל־בניילאה ארבעים וארבעה*(: )«( ובני רחל אשת'?עקב ייוסף ובניקין:)»( ויולד ליוסף במצרים עד־בא אביו מצלימה :א#ר\לךה־לו אסנת בת־פוטיפרע מאון את־מנ#ה ואת־אפרים שלשה:')כיח(במבנימץ’לאבעל א#בל231( .פיא נעמן 'אברודיה רפא ’?פיני יחפים יעם זפעם אחד ע#ר וכל־בני ךךויל ארבעה’עשורי: ')כט( ’ובני בלהה שפחת ’רחל א#ת ?עקיב א#ר ילדה ל?עקב זדן ןנפתלי: )ל<' ואלה ’#מיות קניהם הבאים אתם מצרימה בני ץ דן'הישים שטון אישור י#ק שלמיה #שה 331(: )לא( חמותו במצרים7' ב#נת באם שמה חותר לדן חשים לבדו: )לב( ואלה שמיות בני נפתלי ?קיצאל פוני ?צר’?בום א'וח’#שה: )לג( חמת אוחיהפולד אחר השנד־ן הראשונה לשיני הרעב וכל־בני רחל ?חד”היו ע#רים ו##ה: )לי( וכל־ הנפש ל?עקב הב’א’ז7מצר?מה שקעים נפש: )לה( אלה בניו ובני בניו יחדיו שבעים וחמשה מהם מתו'במצרים על־פני יוסיף ובנים'לא־היו להם: )לי( ובארץ כנען מתו ליהודה #ני בניו ער ואונן ובנים לא־היו להם: )לי( וב.ני'?#ראלזקברו את־הטתיים ויהיו במספר נפש השבעים:

פ. מה.

»0 חבא ישראל ארצה מצר?ם אל־־ארץ פ#ן בראש הח!# הרביעי בישנה השנית לשבע השלישי ליובל החמישה 'וארבעים:

סחבא ייוסף’לקראתי ?עקיב אביו ארצה פ#ן ויפל על־צוארי אביוחבןי:

921(	וכן הוא בד״ה שם.	..

031(	כמו בד״ה א' ז׳ וכן המספר שלסוף כל פסוק ופסוק דומה לד״ה שם, ובכלל נשתנה גס שם שמוח בני השבטים כמו בספר הזה.

131(	עד יעקב ).ם(.

231(	השנוי הגדול בשמות בבי בנימין נראה גס בספר במדבר כ״ו ובדה ׳א ז?

331(	אודות בני דן עיין בבא בתרא קמ״ג ב׳, ותרגום יונתן בראשית מ4ו כ״ג ).6(.
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>0 אכן אמת המראה אשר ראיתי בבית־־איל יהי יהוד, אלהי מביך לעו’למי־עד:>’< האכלו ייוסף ’ואחיו לחם וישתו 'יין לפני אביהם וישמח יעקב שמחה גדולה י מ&ד בראותו את־ייוסף איוכל וישתה לפניו עם־ אחיו: 00’ויברך לבורא כל־יהןקום .אישר ישמר•'איותו(אשר שמר-ליואת שנים עעזר במו:’)ט התן י'וסף*לא'בי'ו ולאחיו את־ארץ גשן לאלחזדת למען .ישיבו בה וברעמסס ובכל־גבולה למשל־בה לפני פרעה: ס וישב .ישראל 'ובניו’ בארץ 'גשן במיטב ארץ מצך;ם וישראלל' בן־שלשים ומאת שנה בבאו’ מצרימה: )יא( ’הכלכל יוסף ארל־אביו ואת־אחיו ואת-קנינכס בלחם לפי צרכיהם בשבע שני הרעב : סט ותלה ארץ מצרים מפני הרעב הקן יוסיף אלת־כל־אךמת מצרים לפרעה בשברי וגם אית־האנשים ואת-בהמתם הבל קנה פרעה: סט ותכלינה שבע שני הבצורת התן ייוסף לעמי הארץ זרע ולהם לזרע בישנה 'השמינית כי־עלה היאלור על־ כל־ארץ מצרים: 06 כי בשבע שני הבצורת השקה רק מקומיות אחדים הקרובים אליל־שפתהיאליורועתה עלה על־בל גדותיו: )טו(’ויזךעו המצרים אל'ת־האדב1ה ותעש תבואלה רבה ’בשנה ההיא' הישנה הראשונה לשבע הרביעי’לי-וב’ל הךמשה’וארבעים :’)טס .הקח ייוסף מךהדגן אשר זרעו המישיתיו למלך וארבע הי-דות 'הניח להם לאבל ולזרע השם 'אתה יוסף להק על־אדמת מצרים עד־הייום הזף:' 00' החי ישראל בארץ מצלם שבע עשרה שגה ויהי כל־ימי חייו שלשה שקעים שבע שניים וארבעים ומאלת שינה: סיס*המת בשנה הרביעית ’לשבע החמישי ליובל הארבעים וחמשה’: סט הברך .ישך’אל’ל את־בניו לפני’ ימותו' הגד להם את“בל־אלשר .יקראאתם בארץ מצרים ואת אשר’ןבא'.עליתם כאלךורית’הימים: )טיאלת־ כיל הגיד להם'הברך אותם התן ליוסף פי־שניםיבארץ: »6 וישכב עם־ אבותיו .הקבר במערת המקפלה' בארץ כנען אל־אברהם אביו בקבר אשר כרה ליו במערת המכפלה בארץ חברון: סט התן את-בל-קפריו ואת ספרי אבותיו אל־לויי בנו לשמר אליותם ולחדש אותם לבניו עד" ’*היום הז;ה: ’

פ. מו.

)א( .ויהי אלחרי מיות .יעקב הרבו בני.ישראל בארץ מצךי6ם .ויהיו לעם רב: )ט ההי־להם לב אחד ורוח’אחת לכלם באהבתם אליש אות־

אלחיו ובעז רם אליש לאחיו ’ויעצמו במאד מאד: )טי החי יוסף אחרי אביו 431< עיוד עשירה שבעים: )י( ולא־היהיצר ליוסףולא־אגה לו כל רע בכלקמי חייו אשר חי אחרי !עקמ-אביו: 00 'כי כל־־המצרים כבדו אלת־קני .ישראל בכל־ד^מים ’אשרי חי יוקף:« המת ייוסף .בן־מאה ועשר שנים:)0 שבע־.עש.רה שנה זישב בארץ כנען .ועשר שנים עבד .ושלש

431( י״ל אחי• גיא יעקג אג׳ו »צי’ייי־ )•»(•
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#נים ישב בבית הסהר ושמונים שנה שפט תחת המלך אודכל-אךץ מצרים: 00' רמת הוא וכל־אחיו ’ובל הדיור ההוא: 0¿ רצו את־־בני ישראל לנ5ני’מיות'ו להעלות ’את־יי׳עצמותיו אתם ?צאתם מטצי־יב¡: 0(’ו»#בע ’אותם על־איודות עצימיוהדויבידעיו ?’־המצרים לא־ייוציאוהו עיור לקבר אתיו ?.עתו בארץ כנען: )יא(’בי ממקרן מלך כנען הטושיל ?ארץ ’אשור נלחם ?עמק עם־מלך מצרים רמת איותו שם ררדף . אחרי המצרים עד־ישער' הרמון 630 : 0¿ ולא יזכ'ול לבא שמה כי קכם ; מלך חדשי על־מצרים !!הי עצום ממנו:)יס ר#ב ארצה כנ’ען/ך #ערי מצרים’סגרו !לא־באיאיש מצרימה: )יי( רמת ייוסף ביובל חישישדח וארבעים' ?'שבע חיששי בשנה השמת !יקברו איותו בארץ מצרים וכד1־־ אחיו מתו אחריו: )טס רצא מלך מצרים להלחם את מלך'כנען ?יוביל השבעת וארבעים ?ישבע תישני' בישנה ה#נית: >ט0 .ויוציאו'בני ישראל את־עצמות' בני !.עקיב לבד מעצמות ייוסף ויקברו איותם על השידד־¡ במערת המכפלה על־ההר: 00 ורבים #בו מצרימה ומעט מהם נשארו על’הר הבריון ואביך ]עמרם[ 731( נשאר עמקם:’סיס !!הלש ’מלך כנען את־טלך'מצרי.ם’רםניר את־שערי מצרים: >’ט< ו.ירו#ב מזמר. רעה יעל־ בני ישראל ’לעניוחם: 00 ויאמר אל־אנשי מצרים הנה עם בני ’ישראיל רב ועצום מטנו:” >ס0 הבה נתךן?מה־לזהם בטרם _י.עצטו מ^ר ונע?ד־¡ אותם בסבלות עבדים בטרם תפיול עלינו בהלה ובטרם יילחמו בנו: »ס ואם־לא ונופפו גם־ה^על־שנאינו’ ועלו מן־ארצנו כי לבם ופניהם פיונים אל־ארץ כנען: »0 רשם עלי!תם שירי מסים'למען .עניותם בסבלות עבדים 'ויבנו' ערי'מסכנות ’לפרעה י את’ פתם ואת־רעטסס: >»•< רבנו 'את?ל־ה'ח'וטו’ת והקירות א#ר 'נהרסו'בערי מצרים וילחצו איותם בפרך: מה( 'וכאשר יענו' אתם כן' ירבו' ויכן יפרצו ויחשבו המצרים ארת־בני

ישראל לטמאים:

פ. מז.

)א( ובשבע השביעי בישנה השביעית ליובל השבעה וארבעים בא אכיף מארץ כנען’ ואתה נולדת בשבע הרביעי בשנה השישיות

ליובל הארבעים ושי&יונה 'בהיות !מיי’העיונייילקני’'ישראל: )ב( רצו פרעה מלך מצרים עליהם'להשליך' ילדיהם כל־הבן ’הילוד תיאורה: 0( רשיליכו איויתם שמה '#בעת ירחים !מים עד־החיךש אשר נולדת ב־חססותצפנף אמך שלשה ירחים .וילשינו' איותה: 00 ותעש־לף תבה והתמרה בזפת ובחמר והשם'אתה בסוף על שפת היאור ותעזם' איותך בה שבעתיקים:

531( מלחמת הכנענים והמצרים נזכרה גס ביוסיפון נגד אפ>ון א׳ »״7, ומסופר גס בספר הישר על דרך אחי, ועפ״י כלם היפה המלחמה הזאה סבת השעבוד של בני ישיאל במצרים ).מ(. 3 .	631( »סתברא 8110ק0פ611 )%ס(<

731( בנוסח הכושי כחוב בעעית "אברהם" ).מ(.
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ס ותנ& אמך בלילה ותיניק אותך וביום #מרה .עליך מרים אחותך מפני הצפרים:»0 ’וביום ההוא באר. הרמות בת־פרעה לרחץ על־היאר ות#מע את־קיולך בכה ותאמר’אל־נערתיך, לקביא אותך: >ט< ות^מר אחותך אליה האלך וזקךאתי לך א#ה מן־העבריות ותגדל ותיניק ילך את־הילד הזה: 0( .ותלך ותקרא את־אטך ארת־ייוכבד ותתן־לה שכר לגדל* אותך: )יא( .ותגדל .ויביאו איותך אל־בית »רעה _ותהי לנער.־ סס ואביך ]עמים[ הורה אותך במקרא ואחר־בן במלאת לך #לשת שבעים הביאי אותך אל־חצר המלך’:’ סס ותהי בחצר #לשה 'שבעי כ¡ עד־עת צאתך מחצר המלך _ותךא אי# מצרי מכה רעך מבני .י#ךאל: ),י(נתך אותו ותטמנהו .בחול: >»< וביום המחרת .מצאת יענים מבני י#ךאל נצ;ם ותאמר לרשע למה תכה אחיך: )טס התר אפו ויאמר מי #מך לאייש שר ו#פט ’עלינו’ הלך!ך'גני אתה איומו• בא#ר הרגת אר־1~ הפשר, ותירא נתבלח מפני הדבר הזך.:

פ. טח.

00 ובישנה השישית לשבע השלישי ליובל הא;רבעים ות#עה הלכת ות#ב שישה ’#בעים ו#נה אחת )831: )ס .ות#ב מצרימד־ו

ב'ש?ע השני בישנה השנית ליובל הךזמ#י’ם: »0 ואתה ידעת את א^ר ובר אתך’בהר סיני ואת ;א#ר אבה השיר משטמה לעשיות לך ב#ולך מצרימה בדרך בחג המפיות: )י( הלא התחזק בכל־ביחו להמית אורזך ול'הצי’ל את־הטצרים 'מידך בראותו כי #לחת לעשות מ#פט ונקמת במצרי,ם: )ה( ואציל איותך טלדוואעש 'אותות' ומופתים אשר צוירת לעשות במצרים לעיני פרעה וכל־בית'ו.ועבךיוועטו: )6ויע#’יהוה נקמה בם נקם ’בבד בגלל .ישראל .ויבם .המיתם בדם וכצפרדע ובבנים ובעלב ובשחין אבעבעית פרח: )»(׳.ואת־בהמתם נהרג[ בדבר ובברד ויך בו’את־ כלי צמחכם יי ובארבה אשר אכלי את־הפלטת.’ הנשארת מךהברד: )ח( ובחישך ואת־ביכריהם מאדם עד־בתמה ]הרג[ :[ )ט(’ובכל־אליליך'ם עשהיהוה שפטים משלף אותם באש: )י( :והכיל צוה ביךך’לע#ת איותו ]♦...( ותדבר'’אל־מלך מצחם ולפני כל־עבךיו'’ ולםני'.עטו: )יא( והבל נעעויה בדברך עשרה שפטים ,גדולים .ונוראים באיו על-ארץ מצך.יט לנקם נקמת ?שלאל: 06 )את כלהאת עשיר’יהוד. בעבור .ישלאל ועל־פי הברית'א#ר כרתי עם־אברהבם להפהם מקם על־אשר לחצו'אוהבם בפרך: *)»( העמד השיר משטמה לך לשטן' ויחפץ'להפיל' א'ותך’בי_ד פרעה ומגזר את־חרטומי מצרים ויושיעם'לעשיות הךברילפניך: )יי( אמנם נתנו בידים לה1ציא את־הטכות אך את־הרפיואות לא־נתנללתם לתעשיות על־ידיהם:)טי(_ההוה הבה אתסבאכעבעת הריעות גלא/יכלו’ לעמוד לפניו

831( תמקפר הזה צרין איזה שקרן לפי המספרים שלמעה בספל ) ,ע(,

<
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בי הכחדנו ?לתם לבלתי .עשיות עיור גם־אות אחת:)»( ובכל־הא־ותות והמופתים מאן השיר משטמה להכלם .עד־אישר התתן-ק'ו’יקךא אל־ המצרים לרדףאחריף בכל־חיל מצרים ?רכביהם ובסוסיהם’ובכל־ירוב עטי' מצרים: )י»(' ואענןר בינף וביניהם בין המצרים ובין בני־ישראל ואציל את־בני־?שראל מידם מיד המצרים: )"(ויוליףיהוהאיותם בתוץ הים ביב^דז' ואת כל־האנשים אשר חז-ק אודלבבם לררף אחרי .ישראל ירה יהוהאלהינו בתוף הים ?מצולת ליתהיום: )י¿'תחת בני ישראל אשר השליכו המצרים אותם למאה ולמאות אל־דראור על־בן נקיום נ_קט מהם ואלף אנשי היל ]....[ נכחדו תחת יו.נק אחד המומת מבני עטף אשי* השליכוהו היאורה: )כ( ביום הארבעה־עשיר ובותמשה־עשר וביששה־עשריובשבעדרעשיר ובשמונהקעשר ’היה השיר מקזטמה אסור וכלוא מאחרי בני ישיאל למען לא־יוכללעמד לשטן להם: )נ«( בייום התשעה־עשר 931( שלחנו אותו להפכזי למען יעזור את-המצרים ולמען ?רדפו אחרי בני .ישראל: )כב( ויכבד את־ל?ם ויקשה אותם ויתגבר עליהם כרצון יהוה אלהינו למען _יבה את־המיצירים וישליכם 1אל־העם: )»( וביום'ההמשה־עשר אסרנו איותו לבלתי היותי לשטן לבני ?שראל ביום אשר שאלו הבלים והשמלות מאתי הנ&רים כלי־כסף זהב ונחשת: )נד( לנצל את־מצךים עיל־אשר עבדו אותם יען אשר לחצו איותט בפרך ולא־נתפו את־בני ישיראל לצאת ריקם מטצךיס:

פ. מט.

)א( זכור את־הטצוה אשר נתן יהוד. לף על־רנר הפסה לשמיר אות במועדיו בארבעה ^עשיר 1לחרש הראשון )ב( בי־תשחט אותו בין

הערבים ויאכלו ’ איותו בלילה באמשיהחמשדרעשר מעת בא הש^ש: )י•( בי היום הזה הוא החג'הראשון ויום ראעזון לחג הפסח: )ח ותאכלו את־הפסח במצרים באשר שלחו כל־אילי משטמה להבות בל־בכיור מצמם' מ?כר פרעה עד בכיור שפחת הישבי אחר הרחים ועד ה?ר׳מ,ה: )די(’וזה האות אשר נתן להם יוקוה' אל־בל־בית אשר זרק רם השיה על־ משיקיופיו’ אל־בית בזה לא־יבאו להבות את־הפגורים ביו והיה בל-אישר בבית נמלנגו בהיות איות הדם על הדלות: )י( ומלאכי האליהים עשו את בל־אשר צוה אותם ופסחו’על־בל־בני ישראל:’)’(( ולא־היה בהם נגף להשחית מהם נפש כל־־הי אם־־בותמדת איו איש איו אף כלבי אחד: )ח( ובמצרים'היתה המגפה |ד1לד־ז מאד ואין מת אשר אין'שם מרת ובמה וצעקה: )ט( וכל?שראל אכלו במנוחה את בשר הפסח וישתו .יין תהללו’ויודו ויברכו ליהוה אלהי אבתיהם ויהיו נכיונים לצאת מתדורת עול'הסבלות וממצרים הרעה": )י(’ואתה זכור את־היום הזר, כ"ל־ןמי

931( גס במכילתא שמות »"ד ל כזכר שתיתי¡ רדיפת המלריה ני״נן בכיסן ).ע(,
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חייך אחת בישנה ביומו בכל־חקתו ןאל־תחליף את־היום באהר ואיל-תמיר את-החן־ש כאחר: )יא( בי הקת עולם היא וסרותה היא קד•1־־ לחיות השטים לבני .ישראל לשמר בכל־שנה ;ושנה' את־מיועדה אחרת בישנה לכל־דיוריותיהם ואין־נבוללז-מן כי־אם לעולמים נירעד׳סב( והאיש אשר־הוא טדזיור ולא־בא לעשיות י ’איותו במו״עדו7 להקריב קרבן'לרצון לפני יהוד, ביום מוקדיו ולאכל'ולשתות לפני יהוד! ביום מיועדיח )יג( ונכרת האיש ההוא אבדהוא טהור וקריוב בי קרבן יהוה לא הקריב במעדו וחטאיו ?שא האיש ההוא: )יי( בני ישראל לדורותיהם ?שמרו י את־ה^סח במוקדו בארבעה ?נשר לחירש הראשון בין הערבים ?הלק י היש לישי oid ביום 141( עדיהסלק השלישי בלילה 241( : )טי( בי שני.חלקייהי-יום נתוניבם לאיור יההלק השלישי לערב: )טי( זה הדבר אשרצוהיהוהכי תעשה אותו בין הערבים: )יי( ולא־.?עשה בבקר קכל־עת האור כי־אם לפניות ערב: )״( ואכלו איותו בקת הקרב עד־החלק השלישי בל?לה והנותר מכל־ בשרו’ אחר החלק השלישי בלילה באיש .ישרפו גםשלף אותו:ז)יט( ולזא־ יבשלו איותו במי.ם ואל־יאכלוהוחיבי אם־צלוי היטב באשי וקלוי באש: )נ( ראשיו קל־קלבו ’ועל־ברעיו ?צלו באש ועצם לא־.ישברו־ביו: מא( לכן צוה יהוד. את־בני/ישראל לעשות את־הפסח במוקדו ולבלתי ישבור עצם ביו ב* ותג’הוא וייוםזמיועד ולא/יעברו מטנו יום איו תדשי בי־אם במוקדו .?עשה:)«( ואתה צו את־בר •ישראל הקישו את־הקסרו בןמיו בכל־שנה ושנה אחת’בשנה לייום הטיועד להיות’לזברון לרצון לפני יהוהולא־?ה?ה בהם נגף בישנה ההיא להמירת ולהבות איות,ם: )»( והיה כאשר יחנו את-הפסח במוקדו בכל זא'שר צוה ?שמרו מאכל אותו מחוץ למקדש אדנ?:)נד(לפ.ניכל־עם עדת?שךא'ל ?ש§רו אותו'במוקדו כל־הבאים ביומו לאבל איותו במקדש אלהיכם לפניייהוד! מבן־עשרים‘שנה 341( ומקלה: )כה( בי־כן כתובי ונועד לאבל איותו בבית מקדשיהוה:)כי(:והןה בי/יבאו בני ישראל’אל־ארץ נחלתם ארץ בנקןו?טו!את־אד!ל יד!וה';בקךב הארץ בתוך אחד שבטיו קד־בנ’ות מקדיש יהוד! בארץ:)»( ובאו ועשו את חג־ הפסח בתיוך אהליהוד. ושחטו אתו לפני יהוה מי-מים ימימה: )כח( ובימי היות בית בנוי לשם יהוה בארץ נחלתם .?לכו שזמה ,ושקטו את־הפסח בערב בבא"היש^ש בחלק השלישי לי;'ום: )»0 ונהנו את־הדם על־משקוף הטז^חיואת־ההלב ?שימו קל־והאש אשרקל־הטזבח ואת־בשרו/קלוי באש יאכלו בקצר 44'1( המקדש לשם יהוד! :ל( ולא״יקשו ‘את־הפסרו

041(	מזה נראה שלא הלילה בלבד נחלק אז לג' משמרות , כי גס היום לג׳ חלקים.

.)F.( כהלכת המשנה פקחים ריש פרק ה׳	)141

.)B.( הוא נגד ההלכה כי זמן אכילת הפקח עד מצות לדעת ר אלעזר בן עזריה או עד עמול השחר לדעת ר׳ עקיבא	)241

341(	לפי. ההלכה חייב מבן י״ג שנים ויום אחד ).B( אן כאגדה נראה שהיה בן עונשין כמו בפקודים לק מבן עשרים שנה ומעלה, שכן נזכר )שבת פ״ט( דל עשרים ללא ענשת עליהן ).F( ועוד מדרש קדום אצל שרה בת מאה כבת כ׳ לחטא.

.)B.( ! משכה ומשלש ומשנן פה דין שהוא ממש הפך הלכתנו במשנת זבחים שהפקח נאכל בכל העיר	)441
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בעריהם ובכל־מקיום בלתי לפני אלול יהוד, איו לפני ביתו אשר שמו ?שבין בקרבו ולא־יחטאו לי,הוד,: )לא( ואתה משה צו את־בני ישראל ושמרו את־ הקת הפסח'כאשר צוית ושמרתם אותו מדי ישנה בשנה ביומו: )לב( ואת הג־המציות ?שמרו לאבל מצות שבעת זימים למען .ישמרו מועדו להקריב־לו קרבן מדי יום ביומו בשביעת ימי־פסחיההם לפיני יהודלעל־ מזבח אלהיכם:’ )לב( בי החג הזה 'הגותם בחפזון בצאוזכם מטצהםעד־ עברכם"את־הים אל־מדבר שור בי על־שיפת הים הגותם' אותו ¿ד־תפו:

פ. נ.

)א( ועל־פי הדברים האלה על־פי התיכן הזה הודעתיך את־?מי השבת במדבר םיני’אשר בין אילם ובין סעי 541(: )ב( וגם את־שבתות

הארץ הגדתי לך על־יהר סעי ושנות היובל עם־שניות השלת: )ג( אכן את־השנה מהם לא־הגדתילך ער־ביואך אל־הארץ לו־שתכם אותת:

)י( ושבתה גם־הארץ את־שבתותיך, בשבתם בקךבת רךעו את שגרת היובל: ’)ה( על־בן' הודעתי לך את־ד,שבעים ואת־היובלים ארבעים ותישעח יובלים הם מימי האדים עד־היום הזה'וישבע אחד ושינת?,מ: )י( ועוד ארבעים שנה לפניך לדעת את־מצות'יהוד,עד־עברם שמה לעת המעבר אל־ארץ כנען בעברם’את־היררן לפאת קערבה:)>( והיובליט ,יסופו/עד־אשר יטהר .ישראל .מכלהנונים ואשם 'וטמאה ודופי וחטזי* ופשע רשב לבטח בכל־ך,אךץ’.ולא־\עמד’לנגדו שטן/וכל;רע ,'והארץ תטהר 'מעתד,’ועד־עיולם•’ והנה גם־את־מיצות השבתות/תבתי־לף )כל־גןשפטי דופןיה ששת ;מים' תעשה המלאכות וביום השביעי שברת ליהוד! אלהיכם: )»( לא־תעשו בו י כיל־מלאכדה אתם ?ובניכם ועבדיכם ואמהותיכם וכל־בהמתכם' והגר .אשי ’אתך והאישי העשה'בל־מלאכז יומת: )י( איש’איש אשר יחלל את־היום הזה אישר ישכב עם־אשתו 641( ׳* ואשר אמיר יאמר לצאת 'ביו לדרכו איו מכל־מקנה וממכר ואשר ישאב מןם' ולא־הכינם־לו 'מיום הישישי'והנושא משא הלאה מאהלו איו מביתו מות 'יומו?: )יא( לא־תעשו כל־מלאכה ביום ד,שבת .אסילא־הכיניותם לכם ביום השישי לאבל ולשתות’ולנוח' ולשבות מכל־מלאכה ביום הזה ולברך את יהוהאלהיכם אישר נתן אותו לכם למועד :’)ע( וייוםדקרוש ויום מלכות קדושה לכל־ישראל ’?היה היום הז:ה'בחייכם כל־הימים: )*( בי־גדיול הכבוד אשר נתן ייהוד, לישראל כי יאכילו וישתו וישבעו במועד הזה וינוחו מב’ל־מל'אכד,’אשר .ישעה־בת האדים לבד מהקטייר קטררת והקרב מנחה’ועולו■, לפני יהוד, בימי השבת: )יי( המלאכה' הזאת' לברת העשה בימי השבת בימי בית מקדש יהוד, אלהי.כם לכפר עלץשראיל תמיד ויום יום ’בקרבן לזכרן ניחיוח לרצון'לפני יהוד, בכל־יטי השנה

541(	שנח במרה נצטוו אחז״ל.

641(	הוא נגד דעה הפרושים ומקנים נדעה הקראים )8(.
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כא^ר^תו )טי( ובל־איש אשר יעשה מלאכה וילך בדרך וי.כלביל את־בךימתיו' 5?■ת איי ?מקיום ’אחר ואישר נבעיר אש א־ו ירכב .על־בל־ ?המד! «1( או .ילך באמה על־הים:)«( ואיש אשרי״יכה 'איו ¿מית ואשר ישחט חיה איו עוף ואשר יצוד חיה ועיוף ודמם ואשיר יענך את־נפישיו ואשר ¿עשה מלחמה ביוםזהשבת: )יי( כל־העושה מאליה ?יום השבת מות יומת למען ’ישמרו קני .ישראל את־השבת .על־פי הטצות עיל־ שבתיות"הארין:)״( באשריהעתיק מעל־לח'ותהשזמים אשר נתן־לי בידי י לבעבור״אכתב־לך את־חקי העתואת־העתערי־פ/חלקת^יה:'

741( רכיבה על בהמה בשנת כידון גמישה בזמן קודם., עיין שלמוד ♦נמוש צ׳ נ׳ ובשנהדרי ן מ״ו א', ורק אחעכ הקילו מעט בימי ר׳ שמעון ר׳ יהודה ור׳ ♦וסי )6(.
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