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  כה פרק בראשית
 ֶאת ל" ַוֵ!ֶלד) ב( :ְקט�ָרה �ְ�ָמ� ִאָ�ה ַוִ	ַ�ח �ְבָרָה� ַו	ֶֹס�) א(

  :�ַח� ְוֶאת ִיְ�ָ'ק ְוֶאת ִמְדָי$ ְוֶאת ְמָד$ ְוֶאת ָיְקָ�$ ְוֶאת ִזְמָר$
 ���ִר� ָהי� ְדָד$ �ְבֵני ְ(ָד$ ְוֶאת ְ�ָבא ֶאת ָיַלד ְוָיְקָ�$) ג(

ִ+י� �ְלט�ִ�י�   ַוֲאִביָדע ַוֲחנְֹ/ ָוֵעֶפר ֵעיָפה ִמְדָי$ �ְבֵני) ד( :�ְלא,

 אונקלוסתרגום 
 יהב דלאברה� לחינתא ולבני) ו(

 בריה יצחק מעל ושלחנו$ מתנ$ אברה�
 :מדנחא לארע מאקדו קי� דהוא עד

 ֲאֶ�ר ַה5ִיַלְגִ�י� ְוִלְבֵני) ו( :ְלִיְצָחק ל" ֲאֶ�ר 3ָל ֶאת �ְבָרָה� ַוִ	ֵ!$) ה( :ְקט�ָרה ְ'ֵני ֵא4ֶה 3ָל ְוֶאְלָ(ָעה
 :ֶקֶד� ֶאֶר7 ֶאל ֵקְדָמה ַחי ְ'ע"ֶד�6 ְ'נ" ִיְצָחק ֵמַעל ַוְי4ְ�ֵַח� ַמָ!נֹת �ְבָרָה� ָנַת$ ְל�ְבָרָה�

 

 י"רש
 נזדווגה שלא פתחה ושקשרה כקטרת מעשיה שנאי� ש� על קטורה ונקראת, הגר זו 8 קטורה) א(

 לי אי$ אונקלוס של ותרגו�. אומות ראשי ש� 8 ולטוש� אשור�) ג( :מאברה� שפרשה מיו� לאד�
 אינהש �"האל מפני כ$ שאינו תאמר וא�. מחנה לשו$, למשירי$ שפירש. המקרא לשו$ על לישבו

 שהוא, אנ/ חומת) ז ז עמוס (כמו, בראש� �"אל ונתוספה �"אל בראש� שאי$ תיבות לנו הרי, יסודית
 :וסכת ורחצת) ג ג רות (מ$ שהוא שמ$ אסו/) ב ד' ב מלכי� (וכמו, רגלי� נכה) ד ד' ב שמואל (מ$

 ל א"ש (אומר הוא וכ$, אפדנו באהלי איש ונוסעי� ואנה אנה המתפזרי� אהלי� בעלי ה� 8 ולטושי�
' ר אמר 8 'וגו אברה� וית�) ה( :בזו זו מתחלפות $"ונו ד"למ שכ$, האר7 כל פני על נטושי� והנה) טז

 ביד/ מסורות הברכות, ברכה והיה) ב יב לעיל (לאברה� ה"הקב לו שאמר, דיאתיקי ברכה נחמיה
 פלגש אלא ההית שלא, כתיב חסר 8 הפילגשי�) ו( :ליצחק מסר� ואברה�, שתרצה מי את לבר/
 בנשי�) א כא (בסנהדרי$ כדאמרינ$, כתובה בלא פילגשי�, בכתובה נשי�. קטורה היא הגר היא, אחת

 אחר דבר. לה� מסר טומאה ש�.) סנהדרי$ צא( רבותינו פירשו 8 מתנות אברה� נת� :דדוד ופילגשי�
 :מה� תליהנו רצה שלא לה� נת$ הכל, לו שנתנו מתנות ושאר שרה אודות על לו שנית$ מה

 
  כא פרק במדבר

 ֲעִלי ַה@ֹאת ַהִ�יָרה ֶאת ִיְ?ָרֵאל ָיִ�יר <ז) יז(
 3ָר�ָה ָ?ִרי� ֲחָפר�ָה ְ'ֵאר) יח( :ָל� ֱענ� ְבֵאר

 �ִמִ+ְדָ'ר ְ'ִמְ�ֲענָֹת� ִ'ְמחֵֹקק ָהָע� ְנִדיֵבי
 �ִמ6ֲַחִליֵאל ַנֲחִליֵאל �ִמַ+ָ!ָנה) יט( :ַמָ!ָנה
 מ"<ב ִ'ְ?ֵדה ֲאֶ�ר ַהBְַיא �ִמָ'מ"ת) כ( :ָ'מ"ת
 : ַהְיִ�ימֹ$ 5ְֵני ַעל ְוִנְ�ָקָפה ַה5ְִסBָה רֹא�

  אונקלוסתרגום 
 בירא סקי הדא תושבחתא ית ישראל שבח בכי$) יז(

 רישי כרוהא רברביא דחפרוהא בירא) יח( :לה שבחו
 :להו$ אתיהיבת וממדברא בחוטריהו$ ספריא עמא

 ומנחליא לנחליא עמהו$ נחתא להו$ ומדאתיהיבת )יט(
 דבחקלי לחליא ומרמתא) כ( :לרמתא עמהו$ סלקא
 :ישימו$ בית אפי על ומסתכיא רמתא ריש מואב

 

 י"רש
. בארה ומש� שנאמר, לה� הודיעה שהבאר ומני$. מעלה שאת מה והעלי הנחל מתו/ 8 באר עלי) יז(

 אז וכ$, הנסי� את לפרס� שירדה אלא, עמה� תההי שנה ארבעי� מתחלת והלא, היתה מש� וכי
 ראה ומה, ארבעי� מתחלת לה� נתנה והבאר, ארבעי� בסו� נאמרה הזאת השירה. ישראל ישיר

 שרי� חפרוה אשר הבאר היא זאת 8 חפרוה באר) יח( :הימנו למעלה נדרש הזה העני$ אלא, כא$ ליכתב
 ומבמות) כ( :כתרגומו 8 נחליאל וממתנה) יט( :לה� נתנה 8 וממדבר :במטה 8 במשענות� :ואהר$ משה
 נשיא כל הע� נדיבי כרוה אחר דבר. הבאר בטלה וש� משה מת ש� כי 8 מואב בשדה אשר הגיא

 לפני ובאי$ סימ$ אותו דר/ נמשכי$ הבאר ומי ומחנהו דגלו אצל ומוש/ מקלו נוטל חוני� כשהיו ונשיא
 חלקת ש� כי) כא, לג דברי� (שנאמר, חוקקמ שנקרא משה פי על 8 במחקק :ושבט שבט כל חניית

 לא משה של שמו נזכר שלא וכיו$. הבאר י"ע שלקה לפי, זו בשירה משה נזכר לא ולמה. ספו$ מחוקק
 לאו וא�, ש� אני ש� אוהבי א� אמר, לסעודה אותו מזמני$ שהיו למל/ משל. ה"הקב של שמו נזכר
 פסגו) יד, מח תהלי� (וכ$, גובה לשו$ 8 פסגה :רמתא ריש כתרגומו 8 הפסגה ראש :הול/ איני

 לשו$ והוא, ישימו$ ששמו המקו� פני על הפסגה אותה 8 ונשקפה :ארמנותיה הגביהו, ארמנותיה
 על והעומד טבריה של בימה שנגנזה הישימו$ פני על הבאר ונשקפה אחר דבר. שמ� שהוא מדבר

 :תנחומא רבי דרש כ/, הבאר והיא בי� כברה כמי$ ורואה מביט הישימו$
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