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 בראשית פרק מז פסוק כז 

 : ְמאֹד ַוִ�ְר�� ַוִ�ְפר� ָב� ַוֵ��ֲחז� �ֶֹ�� ְ�ֶאֶר� ִמְצַרִי� ְ�ֶאֶר� ִיְ�ָרֵאל ַוֵ�ֶ�ב
 

 אונקלוס 
 בה נוואחסי דגש� בארעא דמצרי� בארעא ישראל ויתיב
 :לחדא וסגיאו ונפישו

 

 יונתן 
  ֶמְדָרִ�י� ָ�ֵ+י ְלה*� �ְבנ* ְדִמְצַרִי� ְ�(ְרָעא ִיְ�ָרֵאל ִויֵתיב
  �ְכָרִמי� ַחְקִלי� (ְחָסַנת ָב� ְו(ְחִסינ� ְדגֶֹ�� ְ�(ְרָעא �ַפְלִטי�
 :ַלֲחָדא �ְסִגיא� �ְנִפי��

 י "רש
, יכ�וה / מצרי
 באר	 ישראל וישב
 מאר� שהיא, גוש� באר�

 :אחוזה לשו� / בה ויאחזו:מצרי�
 

 אבן עזרא 

 :אחוזה ש� שקנו בה ויאחזו

 
 בראשית פרק לז 

) ב( :3ְָנַע� ְ�ֶאֶר� �ִביו ְמג�ֵרי ְ�ֶאֶר� ַיֲעקֹב ַוֵ�ֶ�ב) א(
 ָהָיה ָ�ָנה ֶעְ�ֵרה ְ�ַבע ֶ�� י*ֵס5 ַיֲעקֹב +ְֹלד*ת ֵא4ֶה
 ְוֶאת ִבְלָהה ְ�ֵני ֶאת ַנַער ְוה�א 6�ַֹא� ָחיוֶא ֶאת רֶֹעה
 ֶאל ָרָעה 8ִָ�ָת� ֶאת י*ֵס5 ַוָ�ֵבא �ִביו ְנֵ�י ִזְל7ָה ְ�ֵני

 :ֲאִביֶה�

 י"רש
, יעקב תולדות של אלה / יעקב תולדות אלה) ב(

. יישוב לכלל שבאו עד וגלגוליה� ישוביה� אלה
 זה ידי לע' וגו עשרה שבע ב� יוס5 ראשונה סבה

 של פשוטו אחר זהו. למצרי� וירדו נתגלגלו
 אגדה ומדרש. אופניו על דבור] דבר [להיות מקרא
  כמה מפני ביוס5 יעקב תולדות הכתוב תלה, דורש

, לו דומה יוס5 של איקוני� זיו ושהיה, ברחל אלא לב� אצל עבד לא יעקב של עצמו שכל אחת, דברי�
 מבקשי� אחיו וזה להרגו מבקש אחיו זה, נשט� וזה נשט� זה, ליוס5 אירע ליעקב שאירע מה וכל

 רוגזו עליו קפ�, בשלוה לישב יעקב ביקש וישב בו נדרש ועוד). ו פד (רבה בבראשית הרבה וכ�, להרגו
 לעול� לה� שמתוק� מה לצדיקי� דיי� לא ה"הקב אומר בשלוה לישב מבקשי� צדיקי�. יוס5 של

 בשערו מתק�, נערות מעשה עושה שהיה / נער והוא :הזה ל�בעו בשלוה לישב שמבקשי� אלא, הבא
 אחיו שהיו לפי, בלהה בני אצל ורגיל כלומר / בלהה בני את :יפה נראה שיהיה כדי, בעיניו ממשמש
 שהיו, לאביו מגיד היה לאה בני באחיו רואה שהיה רעה כל / רעה דבת
 את :מקרב� והוא אות� מבזי�
 על. לקה ובשלשת�. העריות על וחשודי�, עבדי� לקרות� השפחות בבני ומזלזלי�, החי מ� אבר אוכלי�
 עליה� שספר דבה ועל. חי אכלוהו ולא, במכירתו עזי� שעיר וישחטו) לא פסוק לעיל (החי מ� אבר

) ז לט להל�(, עליה� שספר העריות ועל. יוס5 נמכר לעבד) יז קה תהלי�(, עבדי� לאחיה� שקורי�
 בה� לדבר יכול שהיה מה כל] רכילות [ז"בלע �"פרלידי דבה לשו� כל / דבת
 :'וגו אדוניו אשת ותשא
 :ישני� שפתי דובב) י ז שיר (לשו� / דבה :מספר היה רעה
 

 בראשית פרק מז 
 ְו(ַחי �ִבי ַו�ֹאֶמר ְלַפְרעֹה ַוַ�ֵ�ד י*ֵס5 ַוָ�בֹא) א(

 ָנַע�3ְ ֵמֶאֶר� ָ�א� ָלֶה� ֲאֶ�ר ְוָכל �ְבָקָר� ְוצֹאָנ�
 ֲחִמָ?ה ָלַקח ֶאָחיו �ִמְקֵצה) ב( :�ֶֹ�� ְ�ֶאֶר� ְוִהָ<�

 ֶאל 7ְַרעֹה ַו�ֹאֶמר) ג( :ַפְרעֹה ִלְפֵני ַו6ִ�ֵַג� ֲאָנִ�י�
 צֹא� רֵֹעה 7ְַרעֹה ֶאל ַו�ֹאְמר� ַ@ֲעֵ�יֶכ� ַמה ֶאָחיו
Aֶָאל ַו�ֹאְמר�) ד( :ֲאב*ֵתינ� ַ�� ֲאַנְחנ� ַ�� ֲעָבֶדי 
 ֲאֶ�ר ַל6ֹא� ִמְרֶעה ֵאי� 3ִי ָ�אנ� ָ��ֶר� ָלג�ר 7ְַרעֹה

Aָָנא ֵיְ�ב� ְוַעָ+ה 3ְָנַע� ְ�ֶאֶר� ָהָרָעב ָכֵבד 3ִי ַלֲעָבֶדי 
Aְָ�ֶאֶר� ֲעָבֶדי ��ֶֹ�:  

 י"רש
 לגבורה שבה� הפחותי� מ� / אחיו ומקצה) ב(

 גבורי� אות� יראה שא�, גבורי� נראי� שאי�
 ראוב� ה� ואלה. מלחמתו אנשי אות� עשהי

 משה כפל שלא אות�, ובנימי� יששכר לוי שמעו�
 כפל הגבורי� שמות אבל, כשברכ� שמות�

, יהודה קול' ה שמע ליהודה וזאת) ז לג דברי�(
) כג ש�(, גד מרחיב ברוA אמר ולגד) כ לג דברי�(

 ש�(, ד� אמר ולד�) כב ש�(, נפתלי אמר ולנפתלי
 לשו� זהו. לאשר וכ�) כד ש�(, ול�לזב וכ�) יח

 . ישראל אר� אגדת שהיא) ד צה (רבה בראשית
, פרעה לפני הביא ואות� החלשי� ה� שמות� משה שכפל שאות� מצינו שלנו בבלית בתלמוד אבל

, )א צב (קמא בבבא כדאיתא בדבר יש טע� אלא, חלשות משו� הוכפל לא שמו שהוכפל ויהודה
 :שלנו תלמוד כמו) שנד ספרי (הברכה בוזאת בה שנינו דספרי ובברייתא
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 בראשית פרק טו פסוק יג 

 ְ�ֶאֶר� ַזְרֲעAָ ִיְהֶיה ֵגר 3ִי ֵ+ַדע ָידַֹע ְל(ְבָר� ַו�ֹאֶמר
 : ָ�ָנה ֵמא*ת (ְרַ�ע אָֹת� ְוִע<� ַוֲעָבד�� ָלֶה� לֹא

 י"רש
 שיצאו עד יצחק משנולד / זרע� יהיה גר כי

 ב� יצחק, כיצד. שנה מאות ארבע �ממצרי ישראל
  למצרי� כשירד ויעקב. יעקב כשנולד שנה ששי�

 ועשר מאתי� היו ובמצרי�, ותשעי� מאה הרי, שנה ומאת שלשי� מגורי שני ימי) ט מז להל� (אמר
, היה מצרי� מיורדי קהת הרי, מאות ארבע היו במצרי� תאמר וא�. שנה מאות ארבע הרי, רדו כמני�
 אתה אי�, ממצרי� ישראל כשיצאו שהיה משה של ושמוני�, עמר� ושל, קהת של נותיוש וחשוב צא

 ושחי, עמר� לידת אחר קהת שחי השני� כל מה� להוציא צריA ואתה, וחמשי� מאות שלש אלא מוצא
 יצחק ומשנולד, לה� לא באר� אלא מצרי� באר� נאמר לא / לה
 לא באר	 :משה לידת אחר עמר�

 באר� גר ויעקב) כג קה תהלי�(, הזאת באר� גור) ג כו ש� (וביצחק', וגו אברה� ויגר) לד כא להל�(
 :באנו באר� לגור) ד מז בראשית(, ח�
 

 בראשית פרק כו פסוק ג 
 ַהְ?בDָעה ֶאת ַוֲהִקמִֹתי ָהֵאל ָהֲאָרצֹת 3ָל ֶאת ֶאֵ+� �ְלַזְרֲעAָ ְלAָ 3ִי ַוֲאָבְרֶכCָ ִעְ@Aָ ְוֶאְהֶיה ַהBֹאת ָ��ֶר� ��ר

�ִביAָ ְל(ְבָרָה� ִנְ�ַ�ְעִ+י ֲאֶ�ר : 
 

 בראשית פרק מח 
 ַמְפְרAָ ִהְנִני ֵאַלי ַו�ֹאֶמר) ד( :אִֹתי ַוְיָבֶרAְ 3ְָנַע� ְ�ֶאֶר� ְ�ל�ז ֵאַלי ִנְר�ה 8ַ�ַי ֵאל י*ֵס5 ֶאל ַיֲעקֹב ַו�ֹאֶמר) ג(

Aְָוִהְרִ�יִת Aֶָר� ֶאת ְוָנַתִ+י ַעִ@י� ִלְקַהל �ְנַתִ+י� :ע*ָל� ֲאחBַDת (ֲחֶריAָ ְלַזְרֲעAָ ַהBֹאת ָה
 

 בראשית פרק יז פסוק ח 
 3ָל ֵאת ְמגDֶריAָ ֶאֶר� ֵאת (ֲחֶריAָ �ְלַזְרֲעAָ ְלAָ ְוָנַתִ+י
Bַת 3ְַנַע� ֶאֶר� Dֵלאלִֹהי� ָלֶה� ְוָהִייִתי ע*ָל� ַלֲאח : 

 י "רש
 אבל, לאלהי� לה� אהיה וש� / עול
 לאחוזת

 :אלוה לו שאי� כמי דומה לאר� בחוצה הדר
 

 בראשית פרק טו 
 ַהָ?ַמְיָמה ָנא ַהֶ�ט ַו�ֹאֶמר ַהח�ָצה אֹת* ַו�*ֵצא) ה(

 3ֹה ל* ַו�ֹאֶמר אָֹת� ִלְס7ֹר +�ַכל ִא� ַה3*ָכִבי� �ְספֹר
) ז( :ְצָדָקה *4 ַוַ�ְחְ�ֶבָה ַ�יקָֹוק ְוֶהֱאִמ�) ו( :ַזְרֶעAָ ִיְהֶיה

 8ִ�ְ3ַי� ֵמא�ר ה*ֵצאִתיAָ ֲאֶ�ר ְיקָֹוק ֲאִני ֵאָליו ַו�ֹאֶמר
 ֲאדָֹני ַו�ֹאַמר) ח( :ְלִרְ�ָ+� ַהBֹאת ָה�ֶר� ֶאת ְלAָ ָלֶתת
  ...:ִאיָרֶ�ָ<ה 3ִי ֵאַדע ַ�ָ@ה ֱיקִֹוק

 אמֹרֵל ְ�ִרית (ְבָר� ֶאת ְיקָֹוק 3ַָרת ַהה�א ַ��*�) יח(
Aֶָר� ֶאת ָנַתִ+י ְלַזְרֲע� ַהָ<ָהר ַעד ִמְצַרִי� ִמְ<ַהר ַהBֹאת ָה
 :7ְָרת ְנַהר ַהָ�דֹל

 ן"רמב
 לזרעA הראשונה בפע� הכתוב ואמר) ... יח(

 לא הנה עד כי, בשנית וכ�, עתיד בלשו�, את�
 אבל, אתננה לו אמר ולפיכA, כולה אליו נתנה

, נתתי לזרעA אמר הברית בשעת בשלישית
 נת� שכבר המתנה על ברית לו שיכרות לאמר

" עול� לאחזת "כשאמר המילה בעת וכ�. לו
 לזרעA כתב י"ורש. בעתיד" לA ונתתי "לו אמר
 ואי�. עשויה שהיא כמו הגבוה אמירת, נתתי
Aהזה במקו� צור: 

 
 בראשית פרק ט פסוק א 

  ...:ָה�ֶר� ֶאת �ִמְלא� �ְרב� 7ְר� ָלֶה� ַו�ֹאֶמר ָ�ָניו ְוֶאת נַֹח ֶאת ֱאלִֹהי� ַוְיָבֶרAְ) א(
 ָב�ֶר� ִ�ְרצ� �ְרב� 7ְר� ְו(ֶ+�) ז( :ָה�ָד� ֶאת ָעָ�ה ֱאלִֹהי� ְ�ֶצֶל� 3ִי ִיָ?ֵפAְ 8ָמ* ָ��ָד� ָה�ָד� �8ַ �ֵֹפAְ) ו(

   ...:ָב� �ְרב�
 :ְכָנַע� ֲאִבי ה�א ְוָח� ָוָיֶפת ְוָח� ֵ�� ָבהַהֵ+ ִמ� ַה�ְֹצִאי� נַֹח ְבֵני ַוִ�ְהי�) יח(
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