
שב נ( נ
ך

נ-
פ

1-
ש

4

5
ש

__8 rs

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 תנחומאמררש
 ן קט י ה ו ם ו ר קה

מיוחם

 אבא ברבי תנחומאלרבי
עי  תורה חומשיחמשה

 * כה עד המפרים באוצרות יך ןנכרזב וספון ממון היהאשר

 עולם לאור ראשונה פעם עתהיצא
 בגנזי מקדם ההע אשר , באנףפארד הספרים באוצר הנמצא , נושן ישן יד כתב 1ש
 : אחים יד כתבי שמונה עוד עם השואה ידי ועל , ז"ל אפפענהיים דוד ה"ר הנאוןהרב
 ואחד באקספארד, הספרים מאוצר כן נם כ"י ה( ד, ג, ב, י בוואמינףן ביומי הגמז נ"יא(
 נ"י ו( . ז"ל מיכל היים ה"ר הגדול החכם הרב של המפרים עקד בבית לפנים היהמהם

 . בפארמא ראססי די של ראפרים מאוצר כ"י ח( . ספרדי כ"י ז( . במינכען הספריםמאוצר
 וקערות וגם , הספר בגוף מתנץ דצין2ימ , ומאמר מאמר בין להפריד באותיות סימנים עם ומסוררערוך

 ן btp&t1 מגדשים פסיקתא , מכילתא ספרי ספרא תוספהא , המלמורים משני , מנומות ומראהותקוניט

 , w~na הגאים הזירוז ןןמלווז פירוש וגם , דבריו להבנת ובאור , הקדמונים ספריויתר

ונם

 ל ו ר נ א ו במ
הגפי"

 . ובפרם בכלל הנוימא מירש ש שר
ממני
 באבערעטלפיה

מלבוב.

 התנחומאמבוא

 א נ ל יוו
 ורוח יהדות לימודי אתר -ועת

80.11.אשם.שיוען
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 השמרון שטור אם כי ת"ל , לי די הלכוה למדתי תאמרשלא
 מדרש לטור הטצוה נגל , כב( יא )יברים דחאת המצוה כלאח

 הלחט על לא כי הודיעך למען אומר הוא וכן , ואנדוההלטה
 יפקע 11 פי מוצא כל על כי , מדרים 1ה ג( ח )שם האדם יחיהלבדו
 , מ"ח( פיסקא עקב )ספרי ושגדות הלכות אלו , )"ם(האדם

 ורוח יהדות לימודי אתר -דעת

~nnhv.daat.ac.il
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 ר ב ד ח תפ
- . -

 מחשבתי הפועל אל להוציא , תסכני לדקו ובימין , אמצני אשר עלק אלברוך
 מנחה ת י ש י ל ש ם ע פ זו העברים במחנה להביא , טמונה לבבי בקוב דנתהאשר
 והיה , הקדמונים הנאטים לפני היה אשר תנחומא מדרש הוא , וצפתה גנחה חטרהטהורה

 העיר וכבר , בינינו נמצא אשר רבות פעטים הנדפפ תנחומא מדרש וסינט , בה עדבכתובים
 ח"ב שת"ג )ראה , שבידינו תנחוטא איננו הראשונים שמזכירים דהנחומא כי ז"ל תיד"אהנאון
 . הספר בראש שמתי אשר במבוא היטב זה כל בררתי כאשר , תסתמא(ערך

 הספרים מאוצר הראשון . יד כתבי תשעה אל בחסד לידי באו תנחומאטמדרש
 אפפענדיים דוד ה"ר הנאון הרב של גנזיו בבית מקדם היה אשר , 20 קובץבאקספארד

 , המיניסטעריום בהשתדלות דפה האוניחערזיטעט של המפרים אוצר אל הכי גוף אלי ונשלח .ז"ל
 מכבר )כאשר , ואמת חסד כעת גם עמי עשו אשר המלוכה שרי אל תודה בזה נוונןואני
 , בפלארענץ( הספרים מאוצר טוב הלקח כק יד כתב לי בהמציאם לטובה אות אתיעשו
 . ז"ל מקדמונינו לנו מורשה אור תעלומה ולהוציא ,, וספרוהו ישראל חככת גבול הרחיבלמען
 עמד אשר , נ"י נייבויער הר"א והחוקי הגדול החכם לידידי ותודה ברכה גם נותןחזנני
 הזה הנכבר החכם אלי שלח שנים איזה לפני ועוד , שאלתי את להשיג אוכל למען ,לימיני

 ט"ו אות פיט טוב לקח למדרש מבוא )ראה , באקספארד הנמצא כ"י מתנחומאדוגטאות
 עוד באקםפארד נמצאו כי הנ"ל החכם לי הודיע כאשר ויהי . ההן( הדונמאות אתשהוכרתי
 המיניסטעריום, בהשתדלות נשלחו אשר עד שקטתי ולא נחתי לא בכ"י, מתנתומא קובציםארבעה

 , כחפצי בהם להשהמש אוכל למען , הנ"ל הספרים אוצר בית אל אלה קובצים ארבעהגם
 החכם הרב של דפתרים עקד נבית טקדם דיה 577 קובץ מהם אחד בי ראיתי הלוםוהנה
 נמכרו ז"ל מיכל חיים ה"ר וספרי אפפענהיים הר"ר הגאון ספרי )כי , ז"ל מיכל חייםמהחי"ר
 את קאפוי פרדבי מוהר"ר המופלג הרב למעני ד~תיק גם . באקספארד( ראפריםלאוצר

 למעני נעתקה אשר העתקה ד~2חי גם . 84 קובץ בחאטיקאן ברומי הגנח מב"ידיזנחומא
 מהתנחומא פרשיות הרבה כולל 224 קובץ וד"א , במינכען הספרים באוצר אשר כ"יטן

 ידידי לאור הוציא הזה מהקובץ )דוגמאות , בכ"י שמה המטח תיעקשי ספר אלהנספדות
 , אהד כ"י עוד אלי נשלה נם . ח"ו( בביהמ"ד יעללינעק טדו"א הכוך החכם הגדולדבב
 החוקר דשנות משבק קנהו אשר , נ"י כדגא יעקב טורו"ר הסופלנ החכם הרב ידידימאת

הכהזק
 ואני , דברים במדבר על נושן ישן ספרדי כ"י והוא , ז"ל נרטולי אליקום טוהרתי

 מ! בראשית ספר למעני נעתק גם . וחסדו טובו על הזה היקר לרמכם גם הודה בזהנותן
 הספר ובסבוא . בפארמא ראססי די של הספרים באוצר הנמצא , 1240 קובץ כ"ידצענחומא
 . האלה יד כהבי תשעה כל תכונת הקוראימצא

 כל והשויתי , ראפר ולפנים לעיף- לסרטו בדיתי , טאקספארד הראשון ידכתב
 . למושביהם לסקומותם ברעמותי שביניהם החגוים על והעירותי , האחרים כ"י עם ומאסרטאסר
 . הספר בפנים והגהתי וצרפתי וטלה טלה בכל דקדקתי א( : בכא מלאכתי משפםוזה
 ועומד מחברו נבדל מאמר כל ידיה למען באוועיא סיטנים להם ועשיתי המאטרים חנקתיב(
 לציין יוכל גם , ומאסר מאמר כל התחלת , מבוקשו לסצנה בקל יוכל חהקח-א , עצטובפני
 הפסוק בין ונקודות קוים ע"י והפסקות ריוח נחתי ג( . נמצא הוא אות באיזה ומאסר טאטרכל

 דפסהץם כל טקוכצת מראה עשיהי ד( . לענין ענין ובין , עליולמפרשו
 טדנ'י
 בפנים וציינתי ,

 , והאמיתית הישרה הנוסחא והצנתי , השבושים תקנתי ה( . והפסוק רקאפיטעלד5פר
 בתוך דפים איזה חסרו לפעמים 1( . מרובע חצאי שני בתוך הספר בפנים החסר אתשנטפתי
 גם ז( . רומי מכ"י החסרון ור,וטלטעעי , הספר ופנים לעיקר שמתי אשר אקספארר שלנ"י

 איוה הוספתי וכן , אחר כ"י עפ"י מרובע חצאי שני בין והצנתים , מאמרים הרבההוספתי
 לו עשיתי וישלם , הספר בפנים שמתי אשר וההוספות התקרים הם אלה . שלמותפרשיות
 הפנים אל נספחות לבדנה הצבתים אשר ובאור טקומות וטראה והקונים רעדות הם , זרווי

 נמצא הוא אנה ומאמר טאמך כל מקום טראה דרגתי ח( : ומהותם משפטם הה ,מלסטה
 . ומדרשים רבתי ומפסיקתא כהנא דרב פסיקתא מכיכתא ספרי ספרא חוספתאבתלמודים

 משהדפונים מי תמצא י' בפרק )ובמבוא , קדמונים בספרי המאסר מובא אנה בהערות רשמתיט(
 בילקוט שבא הוא אנה ומאטר מאטר כל אצל הבאתי נם , והילמדנו( ההנויסא אתהביאו

בשש
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 ךבך רזכןכ4ט
 נמצאים חקם , מהךזנחומא מאסרים ושצת שבע העתק הקליפ שבעל נמות , תצחנהנוח
 נטצאיפ הם ואיפה , המאמרים מכל רשימה לגמרא יטצא פ"ו פרק ובמבוא , שלנו בכיוק

 והאמוראים התנאים בשסות אם , עצמם במאמרים אס , והשנוים הגירסאות חלופי כלש והשרותי , מערכה מול מש-כה , מקומות בשאר חז"ל מאמרי עם המאמרים האדיתי י( .בהנחומא
 גם דגמצאים סאטיימ הרבה על העירותי יא( . היהרון מהם לאיוה ובררתי , המאטריםבעלי

 בתנועמא שנפלו ושבושים שגיאות הרבה תקנתי אגב ובררך , ביניהם השהבדל הנדפסבהנחוסא
 כל ולהבר לזרות והתאמצתי , לפני היו אשר האחרים יד כתבי על עיני שטתי יב( .דגרפס
 דגוסחא על ולעמוד , זה מול זה האלה יד כהבי כל בהשוותי , לפני אשר בכ"יהצביאות
 לעמיר , עלי הטובה ה' כיר ופרשתי בארתי באור הצריכים מקומות בהרבה גם ינ( .העיקרית
 והצגתי תקנתי בכהובימ הם מאשר משונים דמובאים פסוקים דיבה נם יד( . המאמר בזונתש
 רגמצאווז הזרות מלות כל בארתי פו( . במקרא הוא כאשר לשבם את כנובע חצאי שניבין
 ולתקנם לבארם ובמדרשים בתלטודים מאסרים הרבה על אנב דרך שר הפיצותי סו( .בו

 . הטפר אל ספחתי אשר ההערות תכלית היא ואת , ז"ל קדמתיט מאמרי צרקת כנבה יצאלמען
 : ומעשהו משפטו הוא תה , פרקים עשרים מכיל , הספר בראש רטיטתי גדול מבואנם

 דיזנחומא ג( . בכלל הנדפם השתנחומא והילמדנו רוזנחומא ב( . וזמנו מחברו הספר שםא(
 הנטצאים דגדפס מתנחומא המאסמים ד( . שביניהם וההבדל בפרט דגדפס והתנחומאוהילמדנו
 דיכא ו( י דרשותיו ואופן לשונו וסגנון הספר תכתת ה( , שלנו בכ"י נמצאים אינםואשר
 ואמוראים תנאים שסות ו( . רבינו" "ילמדנו המתחילים כ"י בהנחומא המובאים דיניםופסקי

 , א"ב פדר עפ"י , ורות ממלות רשימה ח( . הערות עם א"ב סדר עפ"י , כ"י בתנתומאהמובאים
 הביאו אשר הקדמונים " י בתנחומא השתמשו אשר המדרשים ט( . בהערות מבוארות הםואנה
 . דבדפס וסטסח שלם טנוסח לפני היו אשר יד כהבי תשעה תכונת יא( . ודולמדט דחנחומאאת
 נוספות יד( . הנרפס טתנחוסא הוצאות כל יג( . טהתנחומא נמצאים יד כתבי איזה עוריב(

 מ"ש בש אשר רג(קומות סכל רשימה טו( . הרפוסים בכל ואב"כ , מאגטובה דפוסבהנחומא
 אשר המקומות מכל רשיטה טז( . לפנינו נטצאים המאפרים ואנה )כ"י( התנחומא אתמביא
 מביא דכדוך בעל אשר הערכים סגל רשימה יו( . הילמדנו בשם מאסרים סביא הילקיםבעל
 שמביא מד~רכים רשימה ים( . התורה כסדר הנ"ל מהערכים שניה רשימה יכ( . הילמדנואת
 העהקה כ( . n1DW מס' הנדפס בתנחומא נמצאים המאמרימ ואגה , שמות מס' הילמרנואת

 . דברות עם צבץ מהרים"ל דגדול להחוקר דורשות מספר י"במפרק
 ואקוה , דשה היעל תנחומא במדרש ומעבדי מלאכתי הכונת ! נעים קורא לפניךדגרתי

 היקדה הסגולה על ישטום , להם יקרו ז"ל קרטוניט דברי אשר , בלבונים הישיים הקוראיםכי
 המפרים באמורא וטמון ספון היה אשר , הזה היקר ר,נמטסון על ויתענגו , לפניהם הבאתיאשר
 בהשגת גם , ויגעתי עמלתי מאד מאד הרבה אשר , בעיניהם ויגיעתי מלאכתי תקר נם , כהער
 ולשרות ותקפים ההגהות במעשה בם , מכונו על הפנים טף בר~מידי גם , הנזכרים יד נתבינל

 לפניכם הספר הנה ועתה , הצחי בעור כחי מטת בפי , רבה בשקירה עבדתי ששרובאור
 אסריהם בפניני הרקיע כזהר טזהירים והאטוראים התנאים ודברי , בהדרו וכליל בכלש14ך

 לאור בהוציאי , רקורש מלאכת מלאכהי וידללו שלמים הע רבים שסחו וכאשר ,הנעימים
 טוב לקח ומדרש , הרכ"ח( היא )בשנת נררסים מקיצי חברת ע"י , כהנא דרבהפסיקתא

 כן , הר"מ( היא )שנת בווילנא מ א ר האחים הנכברים הגבירים ע"י , ושמא בראשיתעל
 ז"ל קדמתיט לדברי ומאהבה באמונה עבדתי אשר הזאת ~גם ש וישמחו יגילו כיאקוה
 . שכרי זהוהיה

 , זנני אשר הטוב ועל , עלי גמל אשר לה' מלהודות אכלה לא שפתי אסייםובמרם
 אלהים יהיה כן , הוסה עד ולהשלימה , הזאת המלאכה אל לגשת , בנעימים חבליוהפיל
 , הרבים אוז לזכות , עולם לאור באוצרות הטמונים חז"ל ספרי עוד לועציא ,עמרי

 : ולהאדירה תורהולרגדיל

 ל חיכה נק י" לעמבערג הצייץלבוב
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