
 א ו במ
 מבואר , דוה והקדום הישן תנחוסא מדרש את הנכבדים הקוראים לפני אקריבבטרם

 תנחומא למדרשי הנונע כל על לדבר מחויבת נפשי את מצאתי , הטעיות סיני מכלוסוגה
 סובאים שם ובאיזה , שביניהם וההבדל סדורם ואופן והכונה2 חבוריהם חמן שמותיהם ,בכלל
 אשר , בפרם הנוכחי הנהומא במדרש שנונע מה ועל , והקדמונים הגאונים בדבריבזכרים
 , הנחומא בשם ג"כ הנקובים המדרשים יתר ובין שבינו וההבדל , כה עד בכתוביםהיה
 היו אשר כ"י השעה ותכתת , ומאמרים דרשות ממנו ושאבו , ראוהו אשר מהקדמוניםואיזה
 , עליהם לב לשים וראוי , ישרון קרסטיות דורשי עליהם יתחקו אשר רבים דברים ועוד ,לפני

 אוהבי כל עליהם ויתענגו , הנאמנים הקוראים בשני וק יומצאו דברי אשר אצפהובצפיתי
 pw שום מבלי , הזה במחקר הנוגע סכל דבר כמעט הנחתי לא ת"ל כי וארמה ,מישרים
 יהיו למען , והדרישה ההקירה ממעמקי פנינים לדלות כתי בכל והשהדלתי . בוומהשבה
 על לקבוץ יגיעתי על תמהי ולא , המבינים הקוראים לפני ושמורים ערוכים צרופיםהדברים

 והמוקירים המחבבים המעיינים לפני לתועלת תהיה כי שערהי אשר , טובה הלקה גליד
 לאחד משל מימון בר יהודה רבי אמר : לקו ז'ל דבריהם בזה לי ישמתי , ויל הכמינודברי
 אבנים בה לקבוע יכול שאהה מה כל לו אמר , אותה ראה אהד עבר , עטרה עושהשהיה
 , רבתי ויטיקהא , )פסיקתא מלך של בראשו להנהן עתידה שהיא , קבע ומרגליותטובות

 במבוא לקבוע יכול שהייהי מה כל כך , ה'( אות השא כי הנדפם וחנחומא , השא כיפסקא
 . הצור בעור החלי וזה , הספר בראש להנתן עתיד שהוא ,קבעתי

 . וזמנו , מחברו , המפר שםא(
 תנחומא" "מדרש או תנחומא" רבי מדרש , , הקרטונים בפי נקרא הזההמדרש

 , מקראות ודורשי דאגדתא רבנן סנדלי היה הנהוסא רבי כי יען . סתם . .הנחוטאאו
 ונמצא . שמו על הספר נהייחס כן על , מדרשים והרבה בירושלמי קצהם נטצאיפומאפריו
 פתה* תנחומא, ירבי 11( אות משפטים , ט' אות )לר הנחומא* רבי )פתח הזה במדרשלפעמים
 . כ"ז( שלח , ז' לר ב,, אות )נח אבאז בר תנחוטא רבי פצח זכך גס , 4( אות אמור , ב' אות~יקרא
 בר  תנחומא רבי דרש זכך או , זי( בא , 4 שקץ ז,, אות טוהרות תנהומאז רבי דרש יכך כןוכש
 רבי דרש ם ה' אות בחוקותי לפ' במיספה אחת ופעם , א,( שלח , י"א אות )בהעלזתךאבאז

 יאגר בשמו מאמתים הרבה בתנחומא נמצאים כן וכמו . אבא בר צ"ל ואולי ברבי*תנחוכא
 , כ"ד ויצא , כ"ג תקרות , כ"א וירא , י"א ', אות )בראשית אבא" בר הנחומא יא"ר אוהנחוטא(

 בר הנחומא רבי פתח כך הנדפס בהמהוסא המצא וכן כ"ז( במדבר , ט, תזריע , ב' בא , ט"ווארא
 בב' ועוד , ט"ו( אות וסוף ', אות סוף )בהע*הר אבא בר תנחוסא רבי דרש בך , ב,( אות )נחאבא

 אות )שיפעים אבא בר תנדימא רבי דרש כך ממנטובה הטרפים שהוסיףמכנסות

 י""
 דרש כך ,

 קבצו אחריו הבאים רק , המסדר היה לא בעצמו תנחומא ורבי . ד'( אות )נצבים הנתומארבי
 היה תנהשא שרבי ובעבור , וולהו אנדה בעלי מדורשים דרשות גם אליהם וספחודרשוהיו
 "כך דרשות איזה על סיימו זה ובעבור , שמו על הספר נקרא , אגדה ובעלי הדרשניםראש
 מפורש פעמים הרבה תמצא לכן , אבא ר' של בט הוא תנחומא רבי חח . תנהומא רבידרש
 פ"ו רבתי בפסיקתא כמו רביי יבי lys~ שם ש טסף ולפעמים , אבאז בר תנחומאירבי
 פתח כך ובפל"נ , רבי בר חנחוסא ר' פתח כך פ"ח וכן )א( רבי בי הנהומא רבי פתחכך
 , בבבלי פעמים הרבה ג"כ ונמצא , הדור ותשובי לגדולי כבור שם והוא , ברבי תנחומארבי

 מקובות בדובה וכן , ע"ב י"א חולין ורשיי , ע"ב נסג עירובין רש"י עיין , בריבי גםולפעטים
פי'

- - - - - . -- -  

 )מקן ים , סניו 3סס ס5מר יטקכ כן מנמס ר3י 3י תנמומ5 ר' פתם כך תס5 כי פ' לנתי 3ססיקת5)א(
 . 'טקכ 3ן מנמס ל'[ ~כסס ל3י hninm  '3 י' פממכך
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 א ו במ4
 אבא רבי בי חנחוטא רבו פתה כך , אביו שם מפורש נטצא ברבתי גם לפעמים , כןפ4
 . פם"ר פלג פם'א פל"ם פלש פי"ד פיש פ"י ט"ו פ"נ גן , חנוכת שיר מזמור פסקא פ-ב)ב(

מזה
 נו~

 תנחומא רבי שם חעציג גדול באילן הלה רנתי טר4סיקתא הטנדר כי לשפות
 טאפטים הרבה אשר ,תראה זאת ונמד . 'אנדה ובעל לדרשן נודע ד"א מאשר הדרשותל

 , ופלוני פלגי ר' בשם תנחוסא ר' פתח כך רשום כליהם אשר רבתי בפסקתאדגמצאים
 , לבד הדורשים ופלוני פלוני בשם רק ומובאים בשטים כדינא דרב בפסיקתא נמצאיםהם
 רגסצאים ההם המאמרים לקח מהרבתי המסרר רק , כלל עליהם נזכר לא תנהומא ר'ושם
 עליהם והציג , שמה הנוכרים הרורערם בשם שתם ודרש כהנא דרב הישנה בפסיקתאכבר
 צד היעדה להפסיקתא במבט מ ל הערדועי וכבר . פלוני אותו בשם תנחומא ר' פתחכך
 אשר אחד פסוק פעמים רובה לו לקח רבתי מהפסיקתא המאסף זה כי ודע שם כתבתי ,ה'

 , דברים ובהרחבת אחר במננון רק לו יוב שיש שיי ובנה הישנה בפסיקתא עליונדרש-
 ושלם , פחוניי ר' בשם אבא בר תנוזמא ר' או ברבי רגהוטא ר' פתח כך , בראשוורשם

 לרוגמא , בשטו מביא תנחומא ר' אשר הזה הדורש שם רק נמצא לא הישגהבפסיקתא
 האחרון ורמסדר , וכו' ורבנן אטי בר שמואל יו ע"נ( " )יף תשא כי פסקא הישנהבפסיקתא
 הדריכה את שאב , וא' שמואל ר' בשם ברבי תנחוסא ר' פתח כך וויל הביא פ"יטהרבתי
 , שמואל ר' בשם והביאו , דבריפ ובדוחבת אחר בסנמן רק קרוב דרוש ועשה הישנהמפסיקתא

 בפסיקתא אליו מיוחס הוה שהדרוש שמצאבמו
 די"
 ע"א( י"ב )יף שם עוד וכן , מפיו ששמע לא ,

 מבצרייא יונה ר' בשם ברבי תנוזסא ר' פתח כך שם ברבתי אולם , וכו' פתח צרויה בן יונהר'
 ר' שפתה בפסוק פחח תנהומא ר' הסמדר ההציג אחר באופן הדרשה והביא 4( הערה)ע"ש
 יזכר זש"ה פתה ברבי תנהומא ר' במאסר ובור פ' רבתי י""יקתא וכן , דילן בפסיקתאיונה
 ריק בפסיקתא לפנינו שהוא מטה אחר ובמננון אחד ררוש הוה הכתוב על דרש , אבותיועק
 הגחומא ר' כי כלל נוכר לא דילן ובפסיקקא , הנחומא ר' בשם הדרוש ותלה כ"1( הערה4יינ
 , כפרד כמום ההיו אל זש"ה איבו ר' בשם תנחומא. ר' פחח כך שם עוד . הדורשהוא

ובפסקתא
 די"

 , אחר בסנטן רק איבו ר' בשם זה כתוב על הדרוש טובא ע"א( )נ"ר וכור פ'
 פתח כך שם עוד וכן , איבו ר' בשם שפתח תנחוסא ר' שם אח בראש הציג סרבתיוהסמדר

 דק, ובפסיקתא , אפר טשלי זכרוניכם ישנה חנילאי בר חניתם ר' בשם אבא בר הנחומאר'
 . כאלה דוגמאות עוד ויש , אפר משלי זולגיכם פתח חנילאי בר הנחוםדן

 כך העשר עשר פסקא וברבתי , פתה תנחומא ר' אמור ובנדפס כ"י ובתנחומא , ב' אותפכ, בוילר סובא המצא אשי ובמקום . אבא רבי היה אביו שם כי הראה שהבאתי זהכעכל
 ר' בשם הוצא המאסר ב' אות פי"ר נשא בנ"ר במדרש תמצא , רבי בי . תטימא ר'פתח
 820( )צד הדרישת על בספרו צונץ סהףעו'ל הגדול רוס"ר החכם הרב והנה . אבא ברחנהט
 הכבוד שם רק הווו אבא בר שנמצא ומה , כלל אבא ר' על בנו תנחומא ר' היה לא כיכתב
 הירכתים קורות בספרו נראטץ רר' הנפלא דוחקי רוב ירירי לרעת , רבי בי או ברבינמו
 אבא בר וצ'ק פעויו הוא בנכבי תנחומא ר' שנטצא מקום בל כי , להיפך הוא 496( צד4"ד
 שם וצא ואבא , הוא אחד ברבי ור"ת סתם ור"ת אבא בר רקע כי נראה העיקר אולם .יעו"ש
 . אביו של שמו והוא , פרטיעצם

 חשל 196( )צד השלם ביואיק שנצבא כסו , ישנא רב בוק תנתומא ר' היהוהנה
 ביוחמע וכן , ע"כ אבין בר הכון הגא ר' לפני לסרתי אני הדרעק אבא בר הנחומא ר'אטר
 דבתן הונא ר' לפני שלמד הדרעק אבא בר הנריטה ר' בקיצור נמצא ע"ב( )ר"ה קראקאדפוס
 תנוומא א"ר ז' שת פ"נ במ"ר במדרש וההר , הוה המאסר מצא אנה היוחסין רעים ולא .ע"כ
 אני אבא ר'בר

 שאלת-

 ריש שם ובמ"ר . אבץ בר דברן הגא )אבא( רבי לפני אווזה ולמדתי
 פיעו ואמר הגא לרב אותה שאלתי הנרופא א"ר בזהרן נמצא צ"ב סוסור שו"ט וסררשפץ

 אבא ר' בן הוא הדרעק תנחומא ר/ סתם : השלם ביוהםין שם ושד . בבבל ראינחהו()בשו"מ
 שמץ נמצא ולא , עכ"ל מדליקץ במה בפ' חנינא בר אחא ר' של אחיו חנינא ר' מעגםודורש
 בתנחומא כן נמצא אבל , זה נשמם היוחסין טן הרצאות ובשאר , קם שבת ננמראכנח

 כ-
 . אחא ר' על אביו חנינא ר' פשום היוהסין בדברי לתקן ויש , י"ר שת ובנדפס כ"ז אוה שלחשלנו
-~. - . - - -  

- ~  
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 גל 6% גל תגטמ6 ל' 16 גוני חגשמ6 לני פסח ;ן נגרעו ולעס סנפתי ס' % 5סשסיקת6 נמטר)ב(
ftwn1  . יוקפו טן למשק יע hk~i" "גי סמ15ת ,
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ג א ו בם
 הביא הנחומא ר' אוטר מקומות איזה ג"כ הביא )3( ה' אוה הדורוה מדר בעלוהרכ

 . הגחומא רבי לה מהקיף .ע"ב נ"ה חולין בבבלי נזכר הנהומא ר' : וז"ל , חכמים איזהבשם
 ירושלמי אלעזר ר' בשם כהנא בר אבא ר' הנחופא רבי נמצא וכן . הנחום רבי צ"לואולי
 רני ר' . ע"א( )י"א העז פ"י יבמוה ירושלמי הונא בש"ר הנחומא ר' ע"א( י )דף הפא פגוברכות
 , רגי רב וז"ל שהב~א 1( 35 צד השלם )יוחסין מהיוחסין מה"ד בעל לקה )זה . בו"טמדרומא

 הביא זה ועל . ע"כ אבא בר הייא ר' בשם הנהומא לר' חני ר' א"ל , מדרומא חני רב אחאכי
 שהביא מה כי כוונהו , מצאהי לא תנחומא ר' בזמן מדרומא הגאי רב ח' באות סה"רבעל

 )הוא , ע"ב( )נ"ז ה"ד פ"א הלה ירושלמי הונא ר' בשם הנהומא ר' . נמצא( לא כןהיוחסין
 תנהומא ר' וכן הונא( ר' ולפעמים הונא ר' לפעמים נמצא בירושלמי כי , הונא ר' בשםכסו

 בר הייא ר' בשם אמר הנהומא ר' הני' )ןלפנינו , ו'( אות פלס )יי"י מנהמא בר חייאבש"ר
 נמצא זה כי , משובש הלשון ולדעהי . זבדא בר רבא חלבו בר ברכיה ר' לה ואמרימנחמא

 בר רבה , הייא בשיר לה אמר הנהומא ר' כך איהא ושם ע"י( )כ"י פ"י סנהדריןבירושלמי
 . בוי"ר( לתקן יש ובן , זבדא בר בא ר' בשם חלבו ר' , ברכיה ר' בשם לה אמרנחנק
 בר שמואל בר נחמן רב בשם הנחומא ר' ג'( אות פ"א ~י"ס קרהא בן ר"י בשם הנהומאר'

 ריש בשם הנהומא ר' נמצא נם . 11'אגל( באדם סב אין ניד פסוק פ"נ נבה )ק"לתנהמן
 הוספוה קצה עם מה"ד בעל הרב דברי המ ע"כ , ע"ב( י"ג דף , ה"ח פ"א n1YItP )'יישלמ'לקיש
 , ו,( אות פכ"ג )ב"ר שמואל ר, בשם הנהומא ר, א,( אות פרח )ב"ר בנייה בש"ר הנחומאר, פ"א( פאה וירושלמי י"ר אות פ"א )ב"ר הונא רב משום הנחומא ר' עוד להוסיף ויש . )י( משליבאור
 .וכן , ע"ג( )י"ר ה"נ פי"ד שבת ירושלמי וכן ל( אות פכ"ר )ב"ר אלעזר ר' בשם הנחומאר'
 )ב"י לוי ר, אמר הנהומא ר, אמר וכן ב,( אות פל"נ )ג"פ סימון בר יהודה ר' בשם הנהומאר'
 וברבתי ע"ג( מ"ט החורש פסקא )פסיקתא חנינא בר חמא ר' בשם תנחומא רי וכן , ב,( אותפ"נ
 קומי אמריהה הנחום בר שמואץ ר' אמר וכן , קיש הערה שם בפמיקהא עפן , אקרהגי'
 דרי ביומי ממנו ממופר ונמצא , ע"ב( ק"צ עצרת השמיני ביום )פסיקהא כו' לי אמר הנהומאר'

 פל"ד בוי"י באריכוה נמצא והמעשה ג,( אות פל"ג )גרר כו' לשועניה ישראל צריכין היוהנהומא
 מעמא אטרי אנא לזמר היה ורגיל . כו' לסטרא ישראל צריכין היו הנחומא דר' ביומי י"דאוה
 . ע"ד( י"ב רף ה"א מ"ט ברכות ירושלמי , ג, אות ות"ד  וי אות ופ"ג מ"1 אות פ"אלב"ר

 הירושלמיים אמוראים דורות כי הירושלמיים לאמוראים החמישי בדור הי הנחוסאןין2י
 nae עד ההק"מ או ההק"נ אלפים נ' לערך והוא הקדוש רבינו מוח אחרי והתחלהם ששההיו
 אלף בערך עבר היום עד ומזמנו ק' ד"א אחר א"כ וחי , שנה מאהימ בערך קטע או כ"סד"א
 ר' שכהב הנחומא ר' ערך הירושלמי במבוא ז"ל מהפו"פ הרה"ג דעת כן , ועוד מאותוחמש

 הנחומא ר' אמר ע"ד( )מ"ט ה"א( פ"נ )שקלים מירושלמי וראיה החמישי בדור הגהתנחשא
איהקשיית

 ככתכם 7כליו ומעתיק 'סנים כפתי כט3 6מל ע0ס 06ל סדס"ז שכעג 6מ7 עטות 30 3ר~צ'ל סתקוס' פס)ג(
וכ3סיגס

;, 
 י3ת7ט 7וק6( )163 מלטס נכ3 סתתמע 3פי עתזט גס וגקל6 תגמות6 : וו"3 ס3י6 סספליס גסתות כי

 . סקת"נ קמות גן וסיס סגמתגי ק' מכר גסתן ר' כת3 ש'כ ג"כ דף בקכוס nsrin)l 6כ6 כל מגמותיו ל' .לסיט
 ,ס ומגס , 142 פי' ת' 6ות יטגיס סלפתי 3סוו 6101 , ע"כ סמולם SD וללטות כפסעים ת6ז יפס תולטוסק
 ס3030ת כט3 כי , סתגמות6 מן כסס טת7ונל סזכריס כ6ת03 סס3ס3ת תן ס7כליס 3ס3י6 יסניס ספתי תנכןעטות
 ניול סיס 6ת1 ת3ד הת"נ 30 וקנו טסים כסן מייס לכיל ס3 כס גן מסיס נמתן לניט : ווט 6מ7 כתקוס וססכים
 , כ0כ3ין ופיט 0"6 ל"ז 97 סלולות כשלט כן תוגף וק , s"np קי' נתכט"'ק גנל6ס שגמרני קפל ומגלסוס
 , סערות טס סעהיקס ס7ולות סיד נט3 וחניון , ט3 7ט3 כיון ותטנטת6 סתגמותor) 36 6 יט סייטת תס3כן
 נעטות p'rDOn עעס כ"ס גס . ססת"נ" קמות כן וסיס 0ז ט' סקכ3ס ,ינ3030ת רפוסות מספר מן 3תמוקויט
 מיימ לנינו 30 כהו כן ססיס כעכות סט303ת שוף גס . כן סגו כי , ססת"נ 6מת 3ן וסיס יטניס סחפתיזכלי
 סתוס' תכ30י 6מד סיס כסן אייס לכס כי , 0"6 כ"ז זף מזולות כקודק לגטן ס"63 כתו כגו 3ן וג"ח ,כסן
 סריס ולז , 6' 7"ס ט"3 ג"כ כ"כ ו3תוס' ונסקל ז"ס ת"נ ת"ס לכורות מוק' היין כתוק' פכתיס מלכסותוכח
 לי'ס ל'ל 3כן , סקת"נ כט3 תשסי מכס לנינו 6ת סופיו 'טקכ ס"ל כיגן מייס לגיגו ט3 ומחט , ג"ג כתוק'פטמהס
 63 גס ר.קת"נ קמות כן 63 6כ3 . רומסן of'n ללוגו ט3 גט גן סיס גמזן ול, , ססש'ג נע3 ס3 6תו 6ני סיסכסן
 ות5ס מתן תס3' פימ מס"ה עיין , ססנלינ סיס כהו וכן , 3ג1 כן רק מרס לכיגו 30 כתו נן נ30ס3ת מסוכךכסו

 . סל'כ י"ז מזורות כקורץ ותונף כ"מ סי' ופס מען ס3'ונסת"נ
 6'ן תילות6 מג6 ל' 6מ6 כי ש"ג( )ת"כ יכ"ק יסך י משם כטוס גתג6 63 תדלות6 מני ר' 6תגט3ר(

 מכ' ר' כ' , כ33 3'ת6 , 5כ6 נר כ"מ כסס תאותי 3ל' מני ר' Y'h : סיומקין 0כתכ ותם , תדכוס סיומו ע3לפיס
 מנ' ל' נשתל וטריו מ"כ פ"נ 7ת6י כרוססתי גתכו6ר לכו סיס ~11Sfil ,טילם ל' . תגרתי 3ל' סלכס ק7סכחס
 . רימוס 3ו חסומך ל'א כס )ו פנין מס וט'כ , לץ יע ל"א ניטלתי כי6ימ5 מתתע יוסי ול' יוגר ול'פתם
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 א ו במ6
 )ע-ו להאמוראים ההמישי בדור היה פנתם ור' וכו' יורא כר' אתחא פנתם ר' קומיאיקשיית

 אח שטבועם אפשר אגדה לבעל נורע שהיה ע"י הגחךמא ורו שם עוד יכתב ע"א( NUSp יףשם
 סמב"ץ הכולל החכם הגדול ה-צקי ידידי דעת הוא חק , שטו על תנחוטא המדרשנקרא
 היה שתא ק' ר"א לשנת סביב חי תנרעסא שי' ס"ו הש-ה ח"ד היהורים  קורות בטמרוגרעטץ
 בר הונא ר' ליה שלח ע"א כ"א בר"ה נדאיתא רבא בזמן שחי אבין בר דינא ר' שלתלסירו
 אלי כתב וכן , כו' שתא להא עברה בניסן י"ו עד פבת תקופת דמשבה חזית כד לרבאאבין

 כי (Antiochia) באנטוכיא דר היה כי נראה מושבו מקום . תרם"ב כסלו י"ב מןבמכתבו
 כי להם אמרתי באנמוכיא שאלוני הזו השאלה אמר תנחומא ר' כי נמצא ד' שת פייטבב"ר
 חכמים מושב היה באנטוכיא כי ונראה . ע"כ אלהים יורע כי אלא כתיב אין אלהיםיודעים
 ערכין ובגמרא ע"א פ"ח כתובות באנטוביא יצחק ר' לפני בא מעשה נמצא וכן האמוראיםביטי
 ח" פ"י( )ב"ר באנמניא דרש אפס ור' , לאנמיביא נפהא יצחק ר' לפני ובא מעשה ע"בכעב

 . הי"ג( פ"נ קדושין )'יישומי באנטוכיא הורהשטלאי
 כמו , ברומי נם הנחומא ר' היה וכנראה . ישראל ארץ של בצפונה היאואנטכיא

 שמובא פכ"נ רבתי )עיין ברומי החי עובדא תנהוסא רבי אמר ר' אות פי"א בב"רשסובא
 תפ"ר סי' או"ח טור ועיין , פנחס ר' במקום תנחומ ר' שם צ"ל ואלי , פנתם ר' בשמהמעשה
 במלחמת ונזכרת ישראל ארץ בצפון בגליל עיר היא אפשר ורוסי לרבתי( טון והטור , שםובב"י

 וההיא יותר קרוב אבל , ע"א פ"ע דף הירושלמי מבוא עיין , כ"א ט' פ"ז חע ליוסיפוןההורים
 , ט"ו אות וארא שלנו בתנחוטא ההיא העיר שם זכר נמצא וכן , הידועה הגדולה רומיעיר

 והם , רוסי ra על נהונין שהן מעוצינוש הברוש זו תנד1סא ר' אמר וגו' לזפת נחליהונהפכו
 באנטוכיא. דר שהיה "נראה ואסרתי . קכ"ט בדהרה שם עיין . ומיפשינו טיבר הנקראים נהריםב'
 . לפניו וו שאלה ונשאלה באקראי שם שבא אפשר כי , שמה דר שהיה בברור להחלית איןכי
 כצעחלה כי , שם דר הטה שלא בברור ידענו הלא ממנו אשר באנפוכיא דרש אפם שר'וכסו
 , בדרום סצאנחהו ומח"כ , רבי של דין בית סופרד"ה

 ולבסי
 כסו וע"ב , כטרע לצפניי חזר

 המעפ זה נם עכ"פ אך , שם בא שבאקראי אלא , באנטוכיא דר היה לא ר"ת שנם אפוסיכן
 . השה מצוין נבר שם שהיה הטקוסות לרעת לנויספיק

 סהרא"ה רגדל הרב ידידי סאת לידי הגיע ומפודר ערוך המבוא היה אשר אחדיודגה
 וסננון המאסא ר' אודות טדבר 142 בדף שם וראיתי ח"נ ודורשיו דור דו ס' נ"יווייס

 4עש , ושטכסים דברע פה לרהמעיק אסרתי הקמא סאת טוב למנוע שלא וכדי ,דרשותיו
 האשמאים על האחרון בדור אנדה בעלי סנריי : ת"ל , שוא דעותינו אין פרטיםשבאיזה
 בר הנוצמא רן נמצא שם המאוחרים במדרשים רק נזכר לא אביו שם , א ם 1 ח נ ת י ב רהיה
 הנחביא שר' ידענו וה כי הוא חלוא 8"ג( )במ"ר אבין ביד הכון הבא אבא לפני למך אשראבא
 בשטו סררעדם כסה ומסר פם"א( ונ"ר ת"ג סי' ההלש )טר"ש האחרק הונא לר' הלסידךףה

 וסבאי ללוי שם לו שנתם גם 21מצא ן מכ"ם( *"א ב"ר הנץ פ"א בטיים ה"א פ"א פאה)יחשלמי
 ר' הוא זה גם רבי בי תנד*טא ר' נם טכר לפעמים , פ"א( הטיש וטר"ש ורני* הבנףהחת

 את דורש לפעמים הררעבים. כל סדרך רובה נבדל לא במדישיו דדבו , בוכנוהדרשנים מנדהי היה כי עדה הם לו שנהנו דוטתימ הרבוד תוארי 44ה 495(, דיי )נרעץ פחםששומא
 כי 8"א( )ב"ר בדרעק כסו . להם יוק אשר הפירוש את הדבורים פע*פ שיסבול באופןהמן-א
 , השלם את בראת לברך אתה לבדך אלחם אהה כי ? למה נפלאות ועחטה אתהגדול
 . ל כ ה בבנוי דבילם אה ומכנה , השלם נברא בשטת בעחו שה עיטה ל כ ה את טיפ()שם

 תוצא האלהים שנר בפע חדרי כל חופש ארם נשמת אלהים נר פ"א( הוצאת 9"ה רבתי)פסיקתא
 )שהש המור משל בדרך ורורש . וראב"ע רשעי פירש חק , ריב פטטוניווע חופש הוגשומשטה

 14*י שסח 8' בי"א הז"ר ע"ב )בץ יפים משלים וממשל , כתריה( שה 8, ופ"1 מרגנו 18 פ"נרבה
 לפתור אוהב היה ביחס . ובכ"ט( א' סי' תרעיםטררש

 המש-אות.
 בשנים האומה כגדלי אנשים על

 וירד שמים עלה סי ה'( פ4 לשם . אלהיו זה כשסר ובנבוא רן( פ4 רבתי יסיקעא : כסו ,קרמונעת
 ז'( פין )שם . יוטס זה במלאכהו מר,יר איש חזית 1'( פי' )ש5 .' ובמשה 'באלהים נררש הזהדפסוק
 , באומה הנכברים גדולים ענינים על המקרא רוורס חק . הראשנן אדם זה תשפילנו ארםגאות
 טן( פ4 חולים יאייש . בירושלים השיהה גדולה סנהדרין זה הסהר אגן שררך י'( פי' )שםכמו
 דוה בדוקך לררכם שאהב סאהבהו . עולסים וינטע שילה ונכשן נוב נל"ל זה מזהותיך כליזיור

עבר
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ד א ו במ
 אסיר בנו ושאלהיאל אמיר יכניה 31מ קס"ג( )פס.קתא : בירשו כמו . הישוה גבל לפעמיםוגי
 לו והתירו מעלה של דין ל3י" שנשאל שאלתיאל , בשבועה עצמו כקב"ה שאסר הקב"הזה
 )פסיקתא טדרשיו לצורך בה והשתמש יונית בלעסן בקי היה ראנרתא רבנן ברוב . דהטכועהאת
 שבאנטוכיא המשיחיים הסורים עם להתוכח ידו לאל גם היה כי לו שעמדה היא ואףדבתי(
 כויטלי וגם , היא( פאפ בסטת ירושלמי הי"א )3"ר נסיים ספורי קצת גם ממנו *ו הש . פייט()ב"ר

 לזיבורא שמרים , פ"א( )ייקפו קנית מה חסרת דעה תמרת מה קנית דעה : כפ ,קדמונים
 פעמנו להגדיל ועיעתו שקירהו כל עם אמנם . אן( ס" תהלים )סררי מעוקצך ולא מדובשךלא

 ארצו עשיתי לרשת רש החל : כסו עקלקלות דרך לפעמים מלכת נוהר לא האנדהבחכמת
 מליצת משחיתים שהם מדרשים כסה לו טצאנו בזה וכיוצא , ה"א( פ"ו שביעית )ייישימיחולין

 מדרשיו מקצת נראה כי להפך אהי , ממנו להמלם יכול ולא זמנו רוח לפי כן היה אבלהטקראות
 , פ"פ( וב"ר ה"ז ב"ב ע"ז וירושלמי ה"נ פ"ד תענית )ייישלמי חהלשץ המקרא בדקדוק מאד למור היהכי

 בו היתה מיטרת תכונה . הלשת דרכי *ה שנהירין נראה מקומות בכמה בפסיקתאובדרושיו
 יאנא : לאמר דרכו אלה ובכת , ולבארם הקודמים של לטדרשיהם טעם לתת משתדל היהבי

 טעסא( אמינא שנא או , פש( רבתי איכה פ"נ פ"א ב"ר ה"ז פ"ח ברכות )יייילטי טעטא"אמדי
 . נ"ב( פסיקתא פכ"ד )ייק"י פליגויי "ולא : ולאמר הוי"ים בין לרגריע דרכו וכן , פנ"א()ויק"ר
 או פס"ב( )ב"י למימר" פלוני רבי אתי לא או , פ"א( )סטה כדעתיה( ודין כדעתיה ידקאו

 במדרשי שנטמרו נוסחאות שתי בין לפעמים מכריע וכן , פכ"ה( )ייק"י פזלני( נחכםומסתברא
 הנקודות אלה כל . הע"ר( פם"ג )ג"פ אחרינאי לישנא רמפיק יאית לאפר דרכו ובזה ,קדמוניו
 שר"ת אמרנו כבר , אלינו רגיעו אשר השלמים הדרושים מתוך ביחוד סור,ירות בהירבאור
 רואים אנו להפך אבל שנים אווזם לעשות מברחת סבה לנו ואין אבא בר ר"ת הואסתם
 סתם שר"ת ראינו וכן , אבא בר ר"ת של לסגנונו ממש דומה סתם ר"ת של מדרשיוששנון
 אוטר לרוב רבתי ובפסיקתא , הכא ר' של תלמידו אבא בר ר"ת פם הונא ר' של תלמידוהיה
 שם בלא תנחומאז ר' פתת יכך פעמים ושלש ברביי יר"ת ולפעמים אבאז בר ר"ת פתחיכך
 בפסיקתא ברבי ילמ של מפתיויתיו שאחת הוא דבר והלא . אחד שלשתן כי אות זה ,ללוי
 ועתה . ע"ה( גהנא ריב )פסיקתא סתם ר"ת שם על אחר בסקומ רובה מובאות ב"ה( )פ"רבתי
 לנו שנממרו השלמים הדרושימ מן נשפות בצרק כן וגל אבא בר ר"ת הוא מתם שר"ת יאוד
 על במספר ושבעה שלשים לערך שהם רבתי בפסיקתא רבי בי ור"ת אבא בר רגעבשם
 לעשות סאד רגדיל כי נתבטן ומהם , האנדה בטדרש סתם תנהומא ר' של וסנטנוירכו

 אניה 3שי סנדולי הסררשים מבחרי ררושיו הו אל שאסף במה ובפרם האנדהבחכמת
 . לושקדמו

 . בכלל הנדפם הענחומא והילמדנו התנחומאב(
 לפניכם טחן אני אשר דיה יד כתב האחד , תנחומא בשם נקראים ספריםנשלשה

 ילסדנו הוא והשלישי , שכים מסנים בדפוסים מכבר לאור שיצא תנחומא הוא השני ,היום
 בל נתן מרבינו וביחור , בקדמונים המובא ,סתם

 הערי
 הושה )כאשר , מקומות ברובה

 מן קצת בפי הנחומא בשם נקרא הוא גם ואשר , מאתנו נאבר כי ואיננו , לה*(ברשימה
 , האלה רצענים המדרגתם של ההפרש זה ידעו לא אשר מהברים הרבה ונמצא .הטחברים

 רוגהוסא כי ותשבו , תנהומא בשם ילטרט ואת , לסרט בשם הנדפם דוזנחוטא את קרשפעם
 בדברי המובאים מאסרים הרבה ראו ומאשר , מקדמונים השבא דוזנחומא לבד וצאדגדפס
 נמצאו שלא עליהם כתבו -, הנרפס בתנהומא מצאום ולא וחפשו , הנחומא בשםקדטכים
 באמת כי ירעו ולא , החסרים הדברים אלה נשמטו הסבוה נ8 סבה לאיזה כי וחשבו ,בתנחומא
 מכ"י וכלשתם ככתבם נמצאים והדברים , שלמ תנחומא מדרש ל היתה וקדמוניםכתנת
 , ז"ל לגזאנו די ם ח נ ם מוהר"ר הרב היה חלוקים מדרשים הם כי העיר אשר והראשון .דילן
 הלא , החש דבקי ילמדנו רגקיא תנחומא דג2דפיסים כתבו : תרגימא ערך המעריך בספרוזוחל

 תנחומא והנה , לחוד והאי לחור האי אלמא , מקומות בכמה שניהם שמזכיר הילקוםהראה
 , משלטות לידי דגיע דקצר , וקצר ארוך ממנו שיש לי נהבאר ואולם , כלל נמצאאינו

 דבריו וכוונת , עכ"ל )"( עקב ופרשת ואתחנן פרשת סמנו לידי דגיע , מאד חשוב וצאיהארוך
-- - - - - כי 

 לפגך חטט ע5ט ל" פגפוטמ 610 וסקול , ptnva 5מ יי גגפג וקתל מלוך 5'ח מסתיע טפש)01
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 א ו במ8
 ילסדנד מדרש כי , שקר הוא ילמדנו" הנקרא מתנחומא המפר בשער המדפיסים 1P'W מהכי
 נתבאר אבל , כלל בנמצא אינו האמיתי הנחומא ומדרש , סתם ילמדנו רק , תנחומא נקיאאינו
 , בשלמות לידו הניע הקצר , וקצר ארוך האמיהי( טהנחנמא אר"ל ממנו שיש בך אחרלו

 הוא , והמצוי הנדפס הנהומא מדרש ולדעהו , עקב ופ' ואתחנן פ' רק לידו הניע לאומהארוה
 היד"א הנאון הבין וכן . מעולם נדפס ולא בכ"י הוא האמיתי תנתומא ומדרש , הילמדנוהוא
 אינו הראשונים שטכירים הנהומא . ס"ה( ס" ת, אות הזב הגחלים )שם וז"ל וכתב , כוונתוז"ל

 ילמדנו הוא שבידנו זה .ס"ה דף במעריך ז"ל לונואנו די מהר"מ וכתב , וכו' שבידנוהנהומא
 והוא מהארוך וקצת יד כהב בירו ההם והקצר , וקצר ארוך יש תנחומא ומדרש , הנחומאולא

 דמדרש זאת מודעת וכן : ת"ל נ"נ( סי, י, אות ח"א הגדולים )שם אתר במקום וכ"כ . עכ"ל מאדחשוב
 בהקדמתו יעקב נחלת הרב כמ"ש , לראשונים שהיה הנחומא מדרש אינו שבידנותנהוכא
 הר"מ מדברי למדנו עכ"פ י ע"כ ע"ש ס"ה רף בתעריך לונזאנו די מהר"ם וכ"כ בראשיתובפ'
 כי אחרת ועוד , דא טן דא שניין הנדפם והנחומא כ"י תנחומא כי , דברים שני לונזאנודי

 בעל נתן רבינו תולדות גם ועיין , הקדמונים שמביאים הילמדנו הוא ד"א מגדפםההנתומא
 , הילמדנו הוא הנדפס ההנחוסא כי , זו כוונה על המעריך דברי הבין הוא שנם ד' הערהרמרוך
 בשנת מאנמובה דפוס התנחומא לאור המוציא ויל מפאנו עזרא ר' הנרול הרב דעת גםתו

 לא כי דורותיכם ירעו למען אחרת ועוד זאת : וז"ל שם בהקדמהו , הוספות עם שכ"גה"א
 מפאנו הר"ע שהכניס ההוספות )היינו ז"ל המחבר נק מחוברים הם כלם וכי בהומו זרנכנס

 ואינם הילמדנו מדרשי מביאים רבים כי , אליו יקרב אשר לכל להוי ידוע הנהומא(במדרש
 האפם אוהם לקח כי וויניציא( ודפוס קאנשטאנמינא ד12ם הראשונים בדפוסים )ר"לבראשונים
 מופתים שלשה אביא , דבר יקום עדים שלשה או שנים פי על שנאמר מה ולקיים ,המוחלט
 שמביא מנקתדרון ערך בערוך וראו הביטו , המפורש מן סתום המעיינים ילמדו ועליהםחותכים
 לא ובראשונים , הנזכרת המלה בתוכה אשר משפטים בפרשת הילמרנו בשם אחדדרוש

 בפראזה הילמדנו( מבעל )ר"ל ו"ל המהבר מן אחד דרוש מביא גליור בערך ג"כ , כללתמצאוהו
 אין דוגמא בערך מביא עור המשולש וההות , בראשונים ואיננו הזאת המלה בו אשרהנזכרת
 , וזכוכיה זהב יערכנו לא ארוך מאמר פקודי בפ' ם שלו דוגמטרין הצדיקים מן מונעהקב"ה

 הילמדנו בשם הילקות מביאם אחרימ מדרשים איזה מצאתי גם , כלל בו זכו לאוהראשונים
 . עכ"ל כן דאחרומם אף מסיני הראשונים מה ע"כ , בנזכר נןשבמ ויפקד חלוקיםבמקומות

 ראיה ומביא , הילמדנו הוא הוא הנדפס התנחומא מדרש כי השב הוא גם כי ברור נראהמזה
 נמצע ולא הילמדנו בשם בילקוט ונם בערוך הובאו אשר מאסרים מדובה בחמר נלקהכי

 לך הרי , ממנו מאמרים הרבה נחמרו ע"כ , וויניציא( ורפוס קאנשטאנטינא ]דפוםבתנחומא
 אודות ברחבה אדבר י"ד בפרק )לקמן הילמדנו הוא הנדפס התנהומא שלרעתומבואר
 . מאנטובה(דפום

 , הילמדנו הוא הנדפס רננחומא אשר חשב לונזאנו די הר"ם כי ברורה (ותרוראיה
 : בשרכי כמו , ילמדנו בשם יכנהו הנדפם הנהומא בספרו שמביא מקום בכל כיתראה

 , דורמסיות , אתליטין , ב' ארבי , אפסונין , אספטיא , אספתין , אסטרובילין ,אנדרואנטום
 , DDI'D , לוקטא , לונסטיס , כדב , יהואש , פעמים( ינ' , טקס , טיגנס , חלחול , ונ ,דכמטרין
 , קטב , פרונות , פסינתסין , פלמנטרין , פלאדין , פתר , פגן , עין , סלת , מבסט ,נמפיון
 יגב סי' במענדות בסוף גם , תמחוי , ששיתא , רפאיוה , קו,צרהיה , קפל , קליניות ,קם
 וכערכיים כל , כהתה( במתנות שמצא כמו התנחומא בשם מביא אימום בערך אחת בפעם)ורק
 , אפנתי , אסטרטא ערכי )מלבד "ילמרנו" יכנהו אשר הנדפס מתנחומא לקוחים כלם הםהאלו
 לפניו היה גם . הילמדנו( בשם שמביאת ד~רוך מס' לקוהים שהם , הרימס , מיסמור ,ברקין

 , דצ"ל דפוס להתנדצמא כוונתו מהילמדנו שמביא מקום ובכל , מאנטובה דפום הנרפטתנחומא
 דפוס בתנחומא כן והו14 , ג' ב"ו דף בילמרנו : וז"ל מהילמדנו הדף נם שציין קם ערךעיין

 , פקורי פ' החרש[ נצ"ל ההרש ובילמדנו : צ"ל מביא אנררואנטיס בערך כן ,מאנטובה
 הנ"ל מפאם הרגע המדפיס מאת התנחומא אל המאמר נוסף טאנטובה רמום בתנחוסא כיוטונתו

ושום
 טסי)טזט מוס וגייס , פלחיות ג' לק מתגו )פגיו וסיס , ר.ג6גז סעטזט סט6 ~טל כתיגי )ץוג .וסלמך. ,טעון
 15)' , וקלל הלוך טמט סיט )י גמנ6ל 61ו)ם הכתג ובס . נמלוך וגט ויגן כ'4 תתגסות6 רילגס יהללגכמוט

 . זבל בז' תוך ע5טס קומליס דגליו 'סיג ט)6 ;ד , כעת )י גמנ6ל 161)50"י
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ה א ו במ
 ההדש במאפר ר"ל , החדש ובילמדנו במ"ש כתנהו תה , יעף" מלא חדש "קנקן עליוורשם
 הנ"ל המדפיס וכהוסיף המלות פירושי גם מביא שלפעמים מזה יוהר היד . המדפיסשהוסיף
 כתב אסטרובילין בעדך כסו , עליהם השיג לונזאני די מדו"ם והוא התנחומא בפניםוהכניסם
 מהמדפים פירוש על כוונתו , הוא ושבוש טובות אבנים דהוא מאן פ" תצא כי ילמדנו :וז"ל

 ובילמדנו כתב אופטיאה בערך וכן , טובות אבנים פי' דיגנין שכתבולפי ע"ר( מ"ב )יףמשנטיבה
 הוא מהודה ויגש בילמדנו כתב כדב בערך וכן , הוא ושבוש שבוע המדפיס פי' במדברריש
 מאנטובה בדפוס והוא , עכ"ל הוא ושבוש פטיט קורא הקטן צרפת בלשון דהוא כאן פי'פטיט
 ובערך , ודא ושבוש יוצאנית דגמדפיס פי' נשא בילמדנו קולנית בערך וכן . ע"א( כ"א)דף

 המלכימ בידיהן שאוהזין כמו השררה קו המדפיס פי' מות אחרי פ' ריש בילמדנומשרתיה
 חשב כי ברור נראה אלה מכל . העל המדפיס שפירש מאנטובה בדפוס אלה וכל , הואושבוש

 ילכדנו בריש : חיל הביא מיכון בערך אחה פעם אלא , הילמדנו הוא הנדפסשהתנחומא
 רק , דגדפס בתנהומא נמצא לא זה ומאנשי , מיסון מיסון אלא לפניהם הבנמתי לא ידכתיבת
 בדבריו לתקן ויש , לישן אשנרת רק היא כי וצ"ל ת'( בהערה שם )שיו בראשית ריש שלנובב"י
 תנחומא בערך כמ"ש , לפניו היה אשר הקצר תנחומא והוא , יד כחיבת תנחומאבריש

 . בשמו למעלהשהבאתי
 כי , השערה אל קלע לא ז"ל לונזאנו די מהר"מ הרב גם כי דרכו יורה האמתאמנם

 הראיה נם , לפנינו שתראה כמו , לחוד והאי להוד האי אבל , הנדפס תנחומא איננוהילמדנו
 אבל , שונים מדרשים הם וילמדם תנחומא כי , במקצת רק צודקת איננה מהילקוטומהביא
 לא הילקומ בעל כי , ילמרנו בשמ הילקום טון ושאליו , הילמדנו הוא הנדפס שהתנחומאלא
 בילקוט שמובאים המאמדים כל רק , הביאו ולא , בדפוס לפנינו אשר דוזנחומא את כללראה
 מ"ו בפרק שהראה )כס נעדר לא אחד שלנו יד כהב בהנהוטא נמצאים הם כלם הנחומאבשם

 הילמדנו על כוונתו , ילמרנו בשמ הילקום שמביא ומה , הקוראים( לפני נתתי אשרברשימה
 הילקוט שהביא מהמקוטות ברשימה שתראה לכמו ואיננו מאחנו נאבד אשר בערוךשמובא
 . הילמדנו(בשם

 הנקרא האחד , תנהומא בשם ספרים שלשה נמצאים שהיו איפוא נהבאר האסורמכל
 המאמרים התחלת ע"ש , לבד ילמדנו בשם רק תמיד יכנהו הערוך ובעל , ילמדנו גםהנחומא
 "ילמדנו בדעכהביטשה

 רבינו"ן
 בי ע"ש ,  לבר הנחומא  בשם  גם יבנווז  ושמוגים  והדבה ,

 ה' וכני אשר יד כתב התנרעמא הוא והשני . נמצא ולא נאבד זה ומפר , תנהומא לרבייחסו
 ההנהומא הוא והשלישי , י' בפרק להלן שתראה כמו , ז"ל קדמונינו לפני היה והוא ,בו
 יתבאר כאשר , מילמדנו נם כ"י מהנחומא הרבה שאב מחברו אשר , בדפוס מצף הואאיטר
באי'יו

 לדליל ר~י,ך רג.ו !ר הואשות על בסניו נ, צג, מרו,מל וזלהת(:'דר( ה-גה
 החקירה ואחרי , זו מסברה נטה ואב"כ , זה על ראיות ומביא , אחד מדרש שהםלחשוב
 , שונים מדרשים הם כי העלה , בו היסור ער וענין ענין בכל לחדור כדרכו העמוקהוהדרישה
 נקרא היה הילמדנו וזה , הערק- בעל רהטהמש ובו ארוך כ"י ילמדנו מדרש הקדמונים לפניוהיה
 הוספות עוד בו ויש , הישן ילמדנו ממדרש קיצור הוא הנדפס תנחומא והמדרש . תנחומאגם

 בשם דברים ומביא בשניהם משתמש הילקט ובעל , מאוחרים מכוהבימ גם מאמריםוהדבה
 מאשר רק הוא , דיה הגדול החכם של וטריא שקלא אורך וגל , זה תנחומא בשם נםילמדנו
 בילקום המובאים המאסרים שכל יודע היה ראהו לו כי , שלנו ההנהומא את עוד ראהלא

 , לטוהר אך הכיערותיו וכל , באות אוח שלנו כ"י בהנהומא הם ההנחומא בשםובפירש"י
 , הקדכונים לפני שהיה התנרצמא ואיננו , הילמדנו מן קצור אינו לפנינו המצוי ההגחומא זהכי
 כל מלהביא לדבללם אגל ולא , מזה וה ושונים הם ספרים ושלפיה , הוא אחר מדרשרק

 לזה ויחדהי , עליהם לדביר לי שיש ומה סופם ועד ככוחלתם קדשנו לשפה ולהעהיקםדבריו
 : כ' פרק במבוא להלן עצטו בפניפרק

 אשר הנדפכ תנחומא זה כי גאונים שני הרגישו עוד כבר כי עוד מהעיר אמנערלה
 מוהר"ר בדגאון תקב נחלה בעל יעקב מוהר"ר הנאק האהד , האמתי התנהוסא אינובירנו
 דורו בן ז"ל ומהרמ"א טדיש'9 הלסיד בניסו משאת "טו"ת ב.גל דגאון שיא ז"ל אדוץבנימן

שב
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 א ו במ16
 באיכות יקר ספר והוא , שצטט ה"א שנת נדפס ז"ל( מלובלין וטרו"ם ממ"ע בעל הגאון%
 : האלה כדברים בהקרמתו וכתב . הפרחי ש והשנות בחומש פירש"י ש במציאותנם
 ספרי ספרא מבילהא ואחראים תנאים רברי ולקט רז"ל בעקבות הלך התורה על בפי'רש"

 כוונתו את להבין אליו לגשת לבו שמלאו זה הוא מי , רבה מררש תנרומא פסיקתאתוספתא
 בודינו ואין לפניו היו אשר המדרשים ובכל התלמוד בכל בקי שיהיה צריך הלא , תכליתועד
 א מ 1 ח נ ת ש ר ד מ ט ר פ ב ו הרבה ונחשיו דגירסאות נתחלפו כבר שבידינו אותם ואף ,כלם

 )ר"ל 1"ל שהרב לוה ראיה ועור , ויתיר חסה בחילוף , זה כראי זה ראי לא , היוםשבירינו

רש-

 הזה הספר בכל ולכן , שלפנינו תנחומא בספר נמצא ולא דברים כמה בשט כותב ז"ל(
 ~"ר : ת"ל הביא המפר בראש ונן , עכ/ע הוא משבשתא כי , תנחומא בשם דבר כתבתילא
 הפשתי , כו' מבראשית פתח טעם ומה , לכם הוה מהחודש אלא להתחיל צריך היה לאיצחק
 בפ' בא פ' בילקוט מצאתי זה ראה לבר , ז"ל רשיי שהביא וו כצורה מצמתיו ולא המדרשזה

 אלא התורה את להתחיל צריך היה לא יצחק א"ר : וז"ל תנחומא ר' בשם לכם הזההחדש
 גוים נהלת להם לתת לעמו כגיד מעשיו כח משום מבראשית התחיל ולקה , לכם הזהמהחודש
 שלא ובאמת , דוזנחומא בשמ המדרש זה רש"י הביא מעשיו כח בפ' תהלים בס' וגם ,עכ"ל
 בהקדמה לעיל שכתבתי לטה יגיח וזה , היום שבידינו תנחומא בספרי המדרש זהמצאתי
 בתנחומא תזת המאטר נמצא ובאמת . עכ"ל , היום שבידינו התנחומא ספרי על לספוךשאין
 . נקה ברבורה וע"ש , י"א אות בראשית שלנוכ"י

 בחבורו ז"ל מרגליות זלמן אפרים מוהר"ר הגדול דראון הרב הוא בזה הרגיש אשרוהשני
 מר שכתב ומה : וז"ל , ז"ל בערלין ישעיה מוהר"ר הנאון לחרב בתשובתו כק ס" אפרים ביתשו"ת

 , כן ואינו לו מכוונות שהם מדוזנחומא מאטרים הרבה לפע"ד אטנם , לפנים צריכהטהתנחומא
 נהחברו כן וככר , מקומות באיזה מר שרשם וכמו נאק אחאי טד' שם הרבה שאלתות מובאושם
 , בתוס' שמו קראו וכן , הילמדמ הם תנהומא מדרש ועיקר , מהאחרונים אגדה מאטריאליו
 בזה והעיר , כ"ג דף במגלה וכנון , לפנינו נטצא שלא בשמו נומחל שהביאו מציט לפעמיםוגם

 אימא לידן ואתא הואיל תנחומא ומפר , בזה למר שכתבתי עבים איזה ווה , ז"ל הרשיעאא"
 ראיתי ויקירא רבה לנבזבא לי זאת היתה מידו אשר , דמר שלום שאילת בס' הנה ,%תא
 רגש אמך איהא [atty] ב' בדף ושם , רמר מכת"י הקורש טהרת על שהכהו בגליק נכתבבכ"מ
 בצדו תכתב , כו' השבת את משמרים הוי לישראל הקב"ה אמר לוי בן יהושע א"ר פזיבן

 בנוסחא שינוי קצת שיש אע"פ התנהומא דברי הוא ולפרקר , בש"ס מצאתי לא זהמאמר
 שחסר נראה בשאלתות הסובא המאמר ומיום , כו' הקב"ה להם אמר נחמיה בן יהושעא"ר

 . ל"3 אות תשא כי הנדפס התנחומא למאמר כוונתו . עכ"ל , שלפנינובתנהוטא
 הנרפס לתנחומא ~רא עינים מאור בעל הרב שגם עוד אעיר זה פרק אחתוםובטרם

 ראיתי שנמצא דפוס מכל ילמדנו במדרש : פייט בינה אמרי בפרק שתראה כמו ילמרנובשם
 מדרשי שני אתי ויש יש כי האמת עלי ונאמן , ילמדנו מדרש בעל תנחומא ר' כי ספק ואין ,כו'

 כו' ההוא המאסר טן מאומה בהם אין והנה שנה מאות שלש ש יהר קדמונים שהםילמרנו
 הרב לפני היה אשר הנאבד הילמרט איננו הנדפס התנחומא כי למדי הראיתי כבר אבל .ע"כ
 . קדמונים וחובה ור,ילקופ הערוךבעל

 * שבינותם וההבדל בפרם הנדפם והתנחומא .והילמדנו התנחומא3(

 הנדפס והתנחומא , הילטדנו שבין בענין החלוף מן הקודם בפרק דברנו אשראחרי
 ששים מדרשים כי הנאותה והבטינה ההתבוננות אחרי ובררנו , כלל בדרך שלנוודוענחומא

 י,המה
 , נבדלים הם במה לרעת ונחקור , בפרמ האלה הספרים שלשת מתכונת עתה נרבר'

 . שונים ובזמנים שונים ממסדרים נמררו או , לכלם היה אחד ומקור , הולירם אחר אב4ם
 , היום לפניכם נותן אני אשר המוכהי תנחומא מדרש הוא מהם הראשונההאסיפה

 דאנרהאי מרבנן ואגדות דרשות כולל )א( מופה ועד מתחלקה התורה פרשיות סדר על מסוררוודא
'/  אשר 

 מסט , 6חת 3פלסס ויזך בכיס מסג סתנסו'-hFi- כטל כי כ)) זלסס )ת65 )6 ועך פ' פ5 ט)כז)א(
  כסלבס וסלמס ,  דוכתי גגתס נכל 6מת  גן  ג"ן מסורס  פרסיוס : 1' קי' החלון גקוגעלס נ' 5יס ח"גסנדולים
DWסלאמס גני6ול לקיתי יגן , עכ") כמוגלות סט סטוג ע5 ויתך זגגכיס ומילז , נ"ך סלמס בסל כפילותו זיע 
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ו א ו במ
 דואשונה האסיפה והיא , הוא ימים עתיק כי יחיה מבין וכל , כלו פני על נכרו ישגו רשמיאשר

 הרבה כי , רבה בראשית מררש לסרור עור וקרוסה , התורה פרשיות סרר על אנדה'למאמרי
 לששבותם במקומותם בהערות תמצא כאשר , מהתנחומא ב"ר מדרש מסדר שאבדברים
 בהרבה . ממנו מאמרים בו נמצא ולא , בבלי תלמוד סדור לפני עוד ונסדר , מ' בפרקולרקן

 תבעת וההשובה רבותינו( שנו )כך ושתשובה רבינו( ,ילמדנו בריכה בשאלה רחלפרשיות
 בפרק להלן )עיין אז נסדרה לא עוד כי דגמרא, כא ולא , ההוספתא מן או המשנה מןתמיד
 נמצא שמה כי , הנדפס בתנחומא כן לא , רביט( ילמרנו ממאמרי המקומות כל רשמתיו'

 וגם , זה בפרק להלן תראה כאשר , הבבלית סנמרא המסדר הוסיף אשר הרבהטאמרים
 מסודר היה כבר רוזנחומא כי ומאשר . מהבבלי שהוסיף המקומות שרשמתי בהערותיהמצא
 בואו עד משה אחרי והביטו ע"ב( )ל"ג בקרושין שאמרו טה תבין בבלי מהלמוד המסדרלמני

 כדאיתא לגנאי דאטר מאן , לשבח אמר והד לגנאי אמר חד נפתא יצחק ור' אמי ר'האוהלה
 , התנחומא אל נדאיתא במלה הכוונה או . בתנחומא כדאיתא כתוב שהיה מפק ואין .ע"כ
 יהודים טשל אוכל שוקים ראה צואר ראה אוסרים היו ד' אות פקודי שלנו בכ"י באמת הואכי

 גנותו לפרזם רצה לא הש"ס מסרר אשי ורב , היהורים מן לו שיש מה וכל יהודים מןושותה
 בירושלמי גם זה כעין נמצא כי ואף , בתנחומא כדאיתא או כדאיתא והציג בלשונו קיצר משהשל

 , התנחומא אל הש"ם מסדר שכוון יותר נראה מקוס מכל ה"ב ע"ה ושקלים ת"ג מ"גבכורים
 לפרסמה רצה לא הוא מנונה דרבר משום כדאיתא : שכתב שם בפירש"י גם שתראהוכמו
 תראה גם . שלנו כ"י התנחומא למאמר וכות , וכו' תנתהצא רבי במדרש מפורש הואחגרי

 אחרונים סים , חזיר בשר האכילו הראשונים מים אמי דימי רב אתא כי ע"ש( )ק"י חיייבגמרא
 סיפורי אל בזה רמזו אולם , היה ואיך היה טה פירשו לא אבל , מבעלה האשה אתהוציאו

 קמ"ד. בהערה ע"ש בלק מ' נתנחוטא הטובאימהטעש'ות
 שלמוה פרשיוה הרבה ולקח , כהנא ררב הפסיקתא מסדר לפני כבר רוזנריטא היהוגם

 אסר אבא בר הנחום ר' ע"א( )כ"ג וכור בפסקא תמצא לוה ברורה וראיה , בו והשהטשסמנו
 בהנהומא אולם , כו' א% ממעי יוצא כשהוא אם אמר יוהדה ר' ורבנן נחמיה ור' יהודהר'

 תראה מזה , כו' ורבנן נחמיה ור' יהודה ר' אש על חטא חטא מה כתוב ר' אות תצא כישלנו
 הוא מחברו אשר בתנוימא כי תחנתו אבאז בר תנחום יר' ובסיף הפסיקתא טסרר בעלבי
 החודש בפסקא הראה וכן , רבנן נחמיה ור' יהודה טין הזה המאכך שזכר אבא בר הנחומארבי
 סובא תה , סטרא טרחותא עיקר תנהומא א"ר , סובא וודי( ענה פ' ק"ג וגושית ע"א נ/)דף
 שהביא סה אצלי וברור , יורד כשרגשם אלא בהונו פריעת אין ף אות בא בתנחוסאסתם
 , ע' הערה שם בתנחומא עיין . שהבאתי תנחומא למדרש הכוונה תנהומאז גא"ר הפסיקזאבל
 1S~V , שם דמזנהומא אל Y'a כוק , ומירות ישראל שיעשה זמן דגיע תנחומא א"ר שם עודוכן

 פסקא %ץ בפסקא ושה , התנועטא מן הרבה שאב רבתי הפסיקתא וכן . )נ( ע"1הערה
 אחרי כשנחוטא אל בזה כוק , כבורו את מנביה רקב"ה היה פיך ל תנרעטא א"ר טותאחיי
 אבא בר הנףעמא רבי פתח כך פקורי פ' ריש שם'ד בסררש חק , נק בהערה ע'ש ד' שתמת

- -
 איש

 ,  6מת )ק?ל6 גמס3יס ועך אניס ג' )1 דט : וזע 0כתנ ואך ר0 ?טרמת)פסקת6
 וע'

 :י16ר עם כנופכי סונף
 גמ)קיס לק , 6ממ ק?ל6 1י)ך ג5כיס כי י16דיימ6 סייס נין )סנד"6 כ"י נתישנת סנל"6 נטם עסתפט :S~rסנד;א
 גל6ס וגן , ג5כש פס נימז ט6 פקוקם פ' מנך סמס3 ספק1קש 3תסולמ 610 וכן , נ' לו נ' יגס ל'"ג:מ3
 )6 ע ושלטס , ע"נ עטת ם עגע65 נפקוק ושתתך זלוג טיזר. גתת)ש גתנ לנמללות נ% כי , עומס ג'לעת
 תקדד לפגי סיס גן י*כ6ת' יטלטל . נים? וי3ך ג5כיס ללס נקפלי וגן ,  ויניס סדר  פס  5מס כפל0ס וגכ3) כ)3גתנ

 ילסס סוט חיג'5'6 וזפוס ק6גטע6געיג6 ס3 ר*ר6טוג'ס כזס1ס'ס טת65 סיס )6 ננושק וגס , 6מת פוסססתגמוע6
 עהטל4 וליעיל , פרסיומ עעלס  אדיס הס' געגס סתגין נממנלת ונס , ממנעונס ממדפק ופקיך , 1')ן פכסתס)

 . 6מד קדכ וילך  לשהי יר  כסגי סנכ) קפיר6נן
 ס)6 ו6ת עי. 6וס Shtt(t 60) 06 כמגס)נ(

 ?נדי
 גתנח )ספסיקת6 3עט6ך מן ? עסתך ?לכ' קותריס

 לב מסיס סמס?ל סוס 'תכן 6יך כן ו6ס יומנן" וכרי ל3 תסתיע סכ6סין גלא6 דג 610 מפקיקתך "מסוי 5()%
 ע) ,  מרמסס , 5מר1 ויומר שנס ופילוט  כפיס ש 6טן מגמושן ינ' 30 תידקו תשן זנליס ספתיקכסגף

 ופת* עכן )מטיי )קיל6יס פס ופתשן יי נתש סם געוני  סנטן  סמוך לי ן פדלר  נסיו rnb כי חפדפייו  51י

  ספס'קת6  פיטמי  סרעוליסי  3טימת 6)6 כן כתנתי )6 63מת 6כ) , רופקיקת6 6ת וחיי  ממור סו6 סל6סון כסגףטלי
 זעת %6 , 0כתכמי סעעס ותן , סר6טון כרגם רנ סו6 מ 0ימסיס סוס גרן6 0לכ 6מלמ' וס 1ט3 , כסא)ל3
 ר,כ06ין גי.ג5 כב 13 סמי גוס ot7p לזמן )ימקם לפסל 6' ענין טנסוס tn~sm  לילד  גתייע3תי קי , גן תיגסמאי
 . עמגן ול' רגמ)ת,ד
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 א ו במ19
 בהנחומא נמצא והברוש כו' ברכוה רב אמונוהאיש

 כ-

 הציג שמנר -וירש כמדר ובעל ,
 כתוב נ' אות פל"ב וי"ר במדדש וכן . תנהוטא למדרש וכוונהו הנחומא רבי פהח כךבראש

 המר . כ"ג אות בנדפס גם ונשנה , ל"א אוה אמור כ"י בהנהומא והוא בהנחומאיוכדאיהא
 דברים ארעות בזה המצא להלן 1' ובפרק , בהנחומא השהמשו אשר מדרשים הרבהנמצא
 . לפניהם מסודר היה כבר ההנחומא כי , מוכיחותוראיות

 נודע לא , יתנחומא( בשם ג"כ ולפעמים וילמך3ד( בשם המכונה היא השניההאסיפה
 שתראה לכמו , ובילקומ השיוך בס' וביותר , הקדמונים בדברי שמובא מה אם כי ממנהלנו
 בסן שמובא מה כל כי , יקרה מציאה היגיעה אחרי מצאהי זאה ועוד . ברשימוה(להלן

 אחת כלה וכלשונם ככהבם נמצא לכל כאשר הכל , ת 1 מ ש ר פ ם מ הילמדנו בשםהערוך
 פקודי ויקהל האהרונוה פרשיות ב' מלבד , )ג( שמוח למפר הנרפס הנהומא במדרש נעדרהלא
 חמרות היו מהילמדנו האלה פרשיות ב' מפק ובלי , מהן הערוך שהביא המלוה בהן נמצאולא
 ממנטובה המדפיס שהוסיף בהומפוה אולם , אחרות בדרשות והשלימם הראשון המעהיקלפני
 מטנטובה המרפים הוסיף ספק ובלי . משם הערוך שהביא מאמרים החמשה נמצאים פקודילפ'
 בשם הערוך הביא אשר המאכרים מכל רשימה הבאהי י"ס ובפרק , מהילמדנו כ"י פיעל

 ד~רכים הבאתי ושם , שמנה לספר הנדפס בהנהומא נטצאים הם ואנה שמנה ממפרילמדנו
 המדפיס בהוספת נמצאים פקודי פ' ומן , כלל נמצא לא ויקהל פ' מן , פקודי ויקהל לפ'מהערוך
 ונמצאים כ"י סן ממנטובה המדפיס והוסיף שלם מאמר בנדפס חסר משפטים בפ' וגם ,טמנטובה
 כי למדין נמצאנו , הילמדנו בשם סנקתדרון גליור אסטרטיגום בערך הערוך שהביא המלוהבהוספה

 לקה הילמדנו של מסדרו כי ונראה , שמוה לס' הילמרנו מן נעהק הנדפס בהנחומא שמוה ספרכל
 , בקצרה ומהם באריכוה מהם , אחר בסגנון הביא ובקצה , שלנו כ"י מההנהומא מאסריםכמה
 , חפשהיו כחי מאמצי ובכל , מאהנו נאבד בשלמוה והילמדנו , אחרות רבוה דרשוה ג"כוהוסיף
 . משהכחין ולא דאבדין על חבל , מצאהיו ולא הארץ קצוה בכל כם;ט אחריווהקרתי

 כס , למכביר דרשוה ממנו והביא , הילקוט בעל הרב לפני נם בשלסוה נמצאוהיה
 מאוה ב' לערך , מביאו אנה בילקום המקומוה כל ט"ז בפרק רשמהי אשר ברשימהשתראה
 עוד נמצא , ברשימה הנרשמים הילמרנו את הביא הילקוט אשר המקומות ומלבד ,פעמים
 החוקר הגדול ת-ב ירידי שנית והדפימו , שאלוניקא בדפוס נדפם הילקוט מבעל אהרוןקונדרס
 מהילמרנו טאמרים נ"ך והם , צ' צד עד עיט צד ח"ו המדרש בביה יעללינעק מהר"אהנפלא

 להביא כדי , מהילמרנו מאמרים לעצמו רושמ הילקוט בעל היה הנראה וכפי , חסריםוההו;להם
 קצתם נשארו לכן , הילקות בנוף הביאם לא טהמאמרים וקצה , לו הראוי במקום מהם אחדכל

 בשם הילקום בגוף מובאים מצאהים אשר מהם מאמרים איזה מלבד , עצמם בפניבודדים
 , הילמדנו בשם שכ"א רמז ירמיה בילקוט מובא , ימול השמיני ביום י"א אוה כמו ,הילמדנו

 את קח מ' אות , הילמדנו בשם .תקצ"א רמז מלאכי בילקוט מובא , עשו וילך כתיב י"חאות
 הלקט בשבלי מובא נסורק[ אדם בני והדר : ]הסר אדם בני אלהים הדר אטר מירא בןהבגדים
 הלקט שבלי הרב כי מפק ואץ , י' סי' ההניא העהיק וכן . ההנחומא בשם נ"ה סי' בידי אשרכ"י
 מ"ו אות . סירא בן בשם ולא סחם זה מובא פ"י ד"א ובמס' , תנחומא בשם הילמדנו אתיכנה
 הפסקא התחלת כי למדין אנו ונכה . מות אחרי פסקא פס, רבהי בפסיקהא נמצא מוהאחרי
 מובא , ערלים לכם יהיו שנים שלש f'D אות . הילמדנו מן לקוה רבינו ילמדנו המתחלהשם

 בילקוט מובא , בהעלהך נ"נ אות . הילמדט בשם שלש החח בפ' ההקס"ג רמז משליבילקוט
 ד"א עד שם והעתיק ילמדנת )מדרש או )ילמדנוז וצ"ל טדרש שם נרשם ובטעות בדתלהךריש

 שהשמים והמאמר , נרות ז' למה שלאחריו המאסר והביא השמים ד"א טן המאמר וכלבהעלהך
 אבלינא בערך שהביא כמו )י( לפניו שהיה בילמדנו הערוך בעל הרב לפני ג"כ לנבוןהיה

ובטעות
 סשה סלסל יזידי גיד 6ער 3ל" לק , כ)גג'ט שכון גת65 0)6 6מז עלן כ) ת)ר,כיל 6תגע ו)6)ג(

 : 1*3 עגנייך תן עלן גל" עמ65 ג6)גי תנלנ פשזי ו' שוס 6)י נתגחנו גי , לי קיטוע ז"ל עורינ"כריגול)
 סג65 כי וססעיתיו , גיזי 6סר תר.ת:מוט6 גג"' כמקתל ,ס נת65 ס6ס , ננגין סגתתגך תעם ת:6 ג'נע)!?גו
 סנזפס תתגשת6 כתות קפל כי מען . נכגין ס:תתגתך סיס טת'כס 16תליס גיס , י"א שת ת:6 גי פ'נגיפת
 . מע6 גי הלפק )גגון גת65 )כן , סתות תקפל סי)תדגו610

 יעד שם נס , לך פ' סי)תזט כסס מבז כרך נכרוך תונע לניט עתזט ע' 6!ת עם ג)זגזלס נס)ד(
 . סינתזת נבט נס'ס פיך לכלוך טג6 ט' פקקתג6ן
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ן א ו במ
 המדרש בבית )ובטעות אפנתי ובערך קנכי בערך נם , אבלינה( שם המדרש נבית)ובטעות

 אות וכן , בקיטאוה( צ"ל ביקטאוה במקום שם עוד לתקן יש וכן , לאפנטי צ"ל לאנפהישם
 . הילמדנו בשם השכ"ג רמי בהעלותך בילקום מובא המשכן את וקים וביוםנ"ד

 , הערוך בעל הרב לפני היה אשר הנאבד הילמרנו הוא הילקוט שהביאוהילטדנו
 בילקוט גם מובאים ההם המאמרים מצאהי הילמדנו בשם הביא הערוך אשר ערכיםובהרבה
 כאמר הביא אל ערך , השם"נ רמז חוקה בילקוט סובא אנרדמין בערך בכו , הילמדנובשם
 רמו שלה בילקוט מובא ילמרנו הציון וחסר כעמו בשעת הבירך את הרצה אל המתחילגדול

 הגדול הרב לירידי השלם בערוך ראיהי כי מאד ושמחחי , הילמדנו בשם אנה עד ד"התשם"ר
 יחיד סנדל המהחלת ילמדנו בהנדה פפורש : כתוב ראשון ברפוס כי שהביא קאהוםמוהר"א
 ומ"ש . שח"ו רמז ישעיה בילקום נם מובא אלם כערך הערוך שהביא מאמרים ועור . לך שלחבפ'
 בערך ומ"ש . אראנו צורים מראש כי ד"ה השס"ו רמז בלק בילקוט מובא אסטרולוגבערך

 כובא אסכולא ערך ומ"ש . חיים אורח ד"ה הקנ~נ רמז משלי בילקוט מובאאסטרטליטום
 והנוים אפופסין ערך ומ"ש , ילמדנו( הציון שם )והסה אספה ד"ה השלח רמז בהעלתךבילקומ
 בילקוט מובא בדד ערך ומ"ש . והגוים ד"ה שם"נ רמז ישעיה בילקוט מובא כו' יחרבוחרוב
 מהם אהד פני לראוה יובל מי שם )ובטעוה אומר ריה"ג של בנו ר"א ד"ה תשם"ג רמזשלח
 ערך ומ"ש . הילקוט( אברי על שהעיר מה כ"ט אוה פט"ז שלח רד"ל עיין , בדידין צ"לכדו

 צ" לגדי הזאב נכנס שם )ובטעות נקמת נקום ד"ה תשפ"ה רמז מטוה בילקוט מובאגדיגוד
 בילקוט מובא גיא ערך ומ"ש . בערנו( השלם ערוך עיין , נשממו יגורן ואותיות ,לנריגוד
 . תשמ"ג רמז שלה בילקוט מובא נרנן דברי הערך בסוף ב' דבר ערן- ום"ש . רע"ז רמוירמיה
 רמז בלק בילקוט מובא הן בערך ומ"ש . השעיה רמז בלק בילקוט מובא דיומן בערךומ"ש

 רמו ישעיה בילקוט מובע מממיון ונשרף ואחה טמיון בערך ום"ש . לבדד עם הן ד"התשס"ח
 רמז משלי בילקוט מובא דרכו יכין לא ורשע שהביא השני במאכר שם עוד . ונהפכו ד"הש"ד

 רנת עקב בילקוט מובא יקנטין ערך ום"ש . דרכו יכין לא ורשע צריק יודע ר"התהקם"ב
 רם! שלה בילקום מובא כסל בערך ום"ש , ילמדנו( וצ"ל מררש שם נרשם )ובטעותתתנ"ד
 בערך ום"ש . כמלם באלהים וישיטו ד"ה תתי~ט רמז תהלים ובילקוט ישראל אמרו ד"ההשמ"ב
 בילקוט פובא המטה( את קח פ' חקת בילמדנו צ"ל המטה את קח פ' )במקום קרח ויקחנרכם
 . וישמע ד"ה תשס"ה רמז בלק. בילקוט מובא מטרפולין בערך ומ"ש . תשם"ג רמז סוףחקת
 ובילקוט , סילנין צ"ל מילמיין שם )ובטעות תשם"1 רמז בלק בילקוט מובא מלן ערךומ"ש
 . הה"צ רמז ראה בילקום פובא מר בערך ום"ש . נכונה( גי' והיא קלמין במקום קלמריןשם
 כובא נטע כאהלים ו' מרק בערך ום"ש . תתכ"ד רנה ואתחנן בילקום סובא סרבל בערךוט"ש
 ההלים בילקוט מובא )ה( עטש ערך ומ"ש . נטיו כאהלים ד"א ד"ה תשע"א רמז בלקבילקוט
 כי ד"ה השם"ו רמז בלק בילקוט כנבא פטרא בערך ום"ש . ה' בעיני יקר ד"ה משע"דרמז

 . הכנעני וישסע ד"ה השם"ד רמו הוקה בילקוט מובא פטריקוך ערך ומ"ש . צוריםמהאש
 פלסטר בערך ומ"ש , כנהלים ד"א ד"ה תשע"א רטו בלק בילקוט מובא פלייטון בערךומ"ש
 שם )וחסר תתנגד רמי עקב בילקומ מובא פומבי ערך ום"ש . שכ"א רמז ירמיה בילקוטמובא
 בילקום מובא נ' צר ערך ומ"ש , תהנ"ר רמז ואתחנן בילקום מובא פרווים ערך ומ"ש יהצית(
 ד"ה -Dtb"1 רמז עקב בילקוט סובא קבייסטם בערך ומ"ש . אדם בן ד"ה שפ"ב רמזיחזקאל
 בילקוט שבא קזם בערך ום"ש . המשל( בסוף שם בילקוט הוא ד~רוך )מ"ש ליד ידזש"ה

 . נזם ואתן ד"ה שנ"ו רמז יחזקאל ובילקוט כמתאוננים העם ויהי ד"ה תשל"א רמזבהעלחך
 צ"ל קרטקי שם )בטשת מצרים על ד"ה רפ"ה רטז ירמיה בילקוט מובא קטדיק בערךשמ"ש
 )ומה התופת במות את ובנו ד"ה רע"ז רמז ירמיה בילקתי מובא ב' קנקל ערך ומ"ש ,קטדקי(
 השסגו רמז בלק בילקוט מובא תמליום בערך ומ"ש . חדרים( צ"ל מדרים בצדו שםחוששם
 ום'ש , צורים מראש כיד"ה

 הילקום מבעל אחרון בקונטרס נמצא קנני אפנתי אנלינא נעי
 . ט' באות שם נמצא עבד בערך ום"ש . י"ר באות שם נמצא נשים בערך ומ"ש , נ"נבשת

 ומאשר , הילמדנו בשם מאמצים ג"כ הביאו קדכונים איזה תמצא י' בפרקולריי
 שהביא והמאמרים , ששת ספר על הילמדנו טן כולו לקוח שטות מספר התנחומא ' כיהראיתי

הערוך
 שגט שטיט התגשמך גי מתגו וגסוס , נת:תות6 סוס סמ6תר ת65תי 1)6 יננתי סם כת3 סלמיע)ה(

 . סת:חומ6 6ת 1)6 סינתיגו 6ת לק סנים וסכמך ,תעבוט
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 א ו במ14
 הילמרנו בעל כי הראה לנן , שמות בם' בנרפס כלם נמצאש שפת מס' מילמתוהעיך
 דנדנם בהנועמא שהראה כמו , סמנה שלמים מאמרים גם והעתיק בטכילהא כברהשהטש

 בפן נם , מטנה מאמרים הרבה שם והעהיק ישמעאל( דר' יםמבילתא רשם ה' אוה באבפ'

 בעל הרב לפני נם נבר והיו , בעצמו הילמרנו מסרר מן הם רק הוספה זה יאין ,בשלח
 והם הילמרנו בשם מאמרים הביא , א' כבר , הרדפני , אז בערך כי , בילמרטהערוך
 . ם"ז ובאות ב"ר ובאות י' אח בשלח בפ' המכילהא מן במאמרים הנדפס בתנחומאנמצאים
 אשר בהוספות ג"כ הטצא מהילמדנו ושיורימ . )י( ומכילתא ילמדמ בשם הביא שובערך
 . הנאבד מהילמדנו לקוהים הם כי והראה בהערוה ע"ש ואהחנן, דברים חקת קרח שלח לפ'הוספתי

 בקאנשמאנמינא ראשונה ופעם פעמים הרבה הנדפם התנהומא היא השלישיתהאסיפה
 להלן לראה וקאמברידש ובפארמא ובאקממארד ברומי יד בכתב גם תמצא , רפ"בבשנת
 מסופרים רבות הוספות נם בו ובאו , שלנו ההנהומא אחר ונסדר ונתחבר , וי"ב( י"אבפרק

 ושיהיו / שונים מספרים מורכב שיהיה מדרש נמצא לא כמעם בי אוסר ובכלל ,מאוחרים
נמצאות

 סי6 )עפג'גו יס)טת ופלמ'ות לתסכחות גמ)קת סתכי)מ6 סיתם קדתון שתן גי )מעיל סתיס פס)1(
 ופס ספנילמ*  %ו :יני, יפ%6ר'ו  כנדפס( ימנהות*  למפחס  סילתרנו ימסור ,  ופלסיימ( naPnt כקגמ)קת
 סחגמונו6 תן יד כהכי )פסס 11beDphn ס' וכ"י נ' וכ"י כ' בכה oa  נפ65יס ;~os  ורשימות , וססלכיתספרעיו0
 v~nht וס כ3 מסתיע תהגעוכס וי,תזפ'ם , יוינ,3י6ס ודפוס ק6נסע6:עיגWw7 6 3תנמות6 וגס  נדפיס(  כפם6טר

 ע' 16ת DS(' עס 6ית6 וכך . ת6געוכס( 7פ1ס ע"פ ג7פק )עינגו שוי 6על קתגמות6 )ג' סעדפיקיס ג)ססת'עו
1Dp'Iט"ו פרשתא תפס 6) ס' ושתר ע"ד 16ת סתתות 1)פג' . ב"ו הלכות י"ך פרשתא תרעתקק יסלל) כגי 
 פרוזתא 'ניעך כ' וסיס י"כ 16ת תסגי . 4ר  הלכוח ט"ז פרשתא גכ1ר כ) )' glp '"6 6ימ ו)פג' . ח"ההלניה
 לפיוס י"ל 16ת ו63מ5פ . כ"ח הלנוה בשלח מגיהי קסייתא פרשתא 6' 16ת 3ט)מ ובליס . %'ג הלכותי"ז

 ואטר גררף ומליל והוה וסי' שבעה ופרשיאתא בשלח ויהי מסכת "הסלת סם 6ית6 תסתתו יעירו כדככיוויפתיע
 ויררפו , ס' וידבר , כט)מ 1יהי כסן ספלכיות סתמ)ת )מין סקיתן וטוגת קצ"נ" הלכאהא בירך איהאהוטרא
 , ס' ויאמר ,ת5רימ

~the 
 6ימ6 סוס סליתן וקמן . ידך 6ת גסס ס' ויסתר , יסרך) גני ויבואו , מטך 6ח סכם

  ר.פרטס( מנון 3"ן )1)6 פרשת ל"י הלכות 4ל 16ת ג6ס ג6ס כי עפג' . ל"ו יליתן קמייאתא פרשיאע,אשייתא
 תסר"6 סנ517 יתעקר סר3 ע"נ מתמולל וכן . פרשהא חסלה : 6לס תלות פסי נת65  יכת( 5ות  לזיפני ספירתונסיף

 ק6נסע6גע'נ6 3זפוק גס ת6קקפ6רד ס' וכ"י נ' וכג"י 3' ככ"י כי ולסיחי . מ"מ סתזלע )צית כרוקדתהיע)3'גמק
 : וסימנהון פסה של פרשיות 4'ח : פס 6ית6 ונך נ6 פ' נסוף  סיפו עור )ת65  זס( ג:תע יייגי5י6)ונדפיס
 סיכל בקלה והיעול ערש  עשר  לארגעה קורם  ימי לשבע מכלתא ]למיסב[ למנסר מנטרא לא הדיןטצריא
 סס מטס 5) ס' ויוותר סתכעמ6  סתמ)מ זך  פרב'ימ ס4ש כל ללץ  סייפו  וטוגס . חוקו טע4נא והורשפסחא
 , תגרס סס ופ"ר ולדו פי ,  הדין יספוד סוס ספוופ פ"נ . טצריא ססינך יגס  פוייס נשרן h"e .  שרסייםי"ה
 )6 סני' קצסע6נע'ג6 נושת שלס , מ6קקפ6כד ס' וכ"י 3' נכ"י וכ'" , פוגך  גסתי מסיתן ס"ס ספלסשתע)
 ל0י0ב וסקיען סדם תן ולקמו פ"1 . לסנטר Intpos  יןספרמ )כס  יטיס %'ס . עמכ לין )ום ונם ת;על6תש
  גסן ליומי טכיתא  וסעיפן סמו סמלו  וככס r"a .  ק6טע6;עיג6( נ7שס וגת63 )תיקכ ייקרס גסתע)וניל"י
 קורם וטוויתן קורט מקרך סר6סון 3עס פ"ע . יומי לשבע וסקיתן תיכפו תפת יתיס סנעת פ"מ .מינלא(
 יפוין pr(, לדל  ייס ויקכ6 פ4'6 . עשר  לארבעה  וסעיפו יט פטר כ*רכפס  כר*טוו פ"י .  סמייוו( גיוס)ל")
 61סכן תסס 6) ס' י6תל פיחד , התיעול וסקרון מט* ג' וסיס פי"נ . תוכן ימי סוס סקיתן קישולסימן
 . פסחא וסקיתן לס' פקס ועמס גל 6מן ישל וכי פע"1 . סיגל 1n'Dot ט שנ) )6  נוזכר כל מפסת rpnאת
 יז כפוק פי"ע .  ג6לעית( גירס )פ!' טעלנא וסקיתן ובישך כי ורייס ייפו .  היקרני  וסיגיו  גזול ג) )י קדתעע"ו
 כטף גת65 %יגי5י6 וזשק ק%סע6גע'ג6 נזקיק נס סזווסי0 גג) גי שד פורטיו התגע 1)6 . הזקוומקימן

 פרשיות בה ואיה טס גת65 נס . דשבתא כמפא לסידן בידחא p~cr !נטל לסשה פרעה owt" קיתןסמג')ת6
 והמתר ר4תחמ)מ מלפאס לפקעתך פיתן ט6 "ואסו" ססיתן וטוגת . קו"ח ספ"ס ט'ש למטע"ב ושתיםשמתים

 ס)יטק2 (bttW קיוע סו6 "למשהא . פרעס נס)מ בסי סתתמ)ס מגיס )מסגת קימן ט6 נקרעה" . )מטסס'
 )תפותק מיתן "עמלל' . עפם יסע ~Dhn כנשית )תתכתף קימן גינטי" . תעד יער rhר4תתמ)ת

 ס3ופק2 )תקכח6 קיש "למיין" . סט)יעי נמדת סתתמ)ת סטית )תקכת6 קיתן "בירחא" . עתוק 1'נnScrw6 מתשתי
 לתקכמ  כופו ייישבחא" . מלוס כסף 06 ספסרות ספיניס לתסכת*  קיהו  אכספש' . סתסשע'ס ו6)ססתתמ)ת
rtD'Snתוסיפי )ר,ו3 סתשופ ספ'ו סתכעס6 50  רעידות  כוילי וחפו . ע3סותי 6ת "ך  ספסתלת pnSt 146ס 
 , '"ח דפס60 תקכמ6 , פ"ע( סתססכ (OS1 וסגעס סנמיס ג"6 ת65 1)6 ספרסיית עקפו וקפי תת גי)נד6(
 , עסכיס תעפעיס , עער 5מי גרודם , סרוס 1יעתע , עתיס עת)ק ויגף , סעס ויקע , עפכם סירס , מטסנס)מ
 פ' מכל "ך  שיו פספיימ 3סלפ % פפ' :תיחס סטלכ?  גמחות 06 וגס , עיין סרי , 6מת ויקמל , ל:תקת:6

 "אברהם  *ללש  לסוו  ססי5 6מ? תטי) )ו כיקר ג6פל קצ"ח D~DO מ'ש למטע"ב סלל על  ספחריו hSn) ocגס . ואי כנרשי 3יד ינץו  לפכילס5 סגספ%ס י*י6 סלח  פרעיומ  פל גס הניגס ד6~4 סס סתפרע וכמג ,פ,-:יום
 6%1 סתות פלפיח2 ר,פתקמ 6סל סכמתי 6כלסס כ' 610 16)י כ' סס סוד פכמכ חס ותגס . תיק,, דודבן

 סיתט fis 161 ,  זס גתונ גתג6 שיה תעגל תסתכי)ת6 תיגי3י6 גזפוס עוד סכן , למוק ק3ח ט6 , שיות'וממוח
 טתכי)מ6 תן שגס ר4פלסזת מתי גס , ס)מתי 6נרסם ל' ססעתיק 6761 ;תות frn nt'SID סל .וכילה,ופ65מ
 . pm תר גן 6כרסמ סמו סמתס סופר פיוס  לעס סי6 לטוכס , עיסית 6יך יסיק 6ג) , ה6ומ? מירסן עדכעיסופס
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ח א ו במ
 ובכל , לנרו 6 מיוחדוה ררשווז קבוץ כו% בראשות ספר י הוה כטררש הוספות בונפאח
 , בשנוים כתב טאטרים וקצת , שלנו מהתנחומא שלמים טאטרים לקח מקומות בהרבהואת

 ההר אשר , בנלי מתלמוד מאמרים הדרשות בתוך הוסיף נם , נרע ולפעמים הום'ףלפעמים
 הערקי שהביא מאמרים אייה ולכן , הנאבד ילמדנו ממדרש דנובה לקח נם , לפניו מסודרנבר

 התנחומא לא )גם הנדפס התנחומא את ראה לא ד~רוך בעל כי , בו נם נמצאים.והילמדנו
 מרטטדר אם , לעיל שכתבתי כמו הילמדנו מן כלו נעהק שסות ס' . כ% הביאו ולאשלנו(
 במדבר ויקרא ס' . הילמדנו מן והשלימוהו שכות ס' לפניהם הסר שהיה ממעתיקים אובעצמו
 במאסרים ואם בלשון אם , רבות והוספות שנוים עם שלנו התנחוסא מן המסדר העתיקודברים
 . שלנו בכ"י נמצאים ואינם וכהוסיף המאמרים טנל רשימה ר' בפרק להה והנני .שלמים

 שבחר הקב"ה דבלכים מלכי 1 של שמו יתברך המתחיל המאמר ג' אות נחבפ'
 בכתב הר,ורה את לנו ונתן : זה על מעיר הלשון וגם , מאוחר מדרש טאיזה נוסף ,בישראל
 שתורה אלא עור ולא לישראל אווזם ונלה שבע"פ בתורה ופרשום ומהוסות צפונותברמו

 כל גם . מעט שבנתב ותורה הדבה שבע"פ ותורה , פרטות שבע"פ ותורה כללותשבכתב
 המאמר : ת"ל וכתב אמת אות בעל דוזעורר וכן י נח לפ' כלל ושייכות ענק לו איןהמאטר
 , עכ"ל פה שייך מה יודע איני ד'( )אות השאילתא עד נ'( אות הוא 1 שמו .תברךהמתחיל
 : שתראה כמו בבבל שהיו הישיבות שתי בו ג"כ ונזכר , לכאן המאמר כל נוסף באמתאולם
 פעמים שהי ומתקבצין ולילה יומם בתורה הונין שיהיו לישראל ישיבות שתי הקב"ה קבעלפיכך
 דבר שמעמידין עד תורה של במלחמתה ונותנין ונושאין המקומות מכל ובאלול באדרבשנה
 יכשלו שלא כדי התלמוד ומן המשנה ומן המקרא סן ראיה ומביאין לאמתה והלכה בוריועל

 אדום ולא יון לא בהן שלט ולא שלל ולא שכר ולא שבי ראו לא ישיבות שתי ואותן ,ישראל
 ירושלים כל את והגלה כתיב שכך ובתלמודן בתורתן ירושלים חרבן קורם שנה י"ב הקב"הוהוציאן

 והנה . ע"כ . וכו' תורה גבורי אלו אלא בנולה ההולכים אדם בבני יש גבורה מה וכו' ,וגו'
 באדר בשנה פעמים שתי ומתקבצין וע"ש , פומבדיתא וישיבת מורא ישיבת הן הישיבותשתי

 כלו והמאמר . 10 הערה ר"ח בתולדות מזה באריכות עיין , הידועים רכלה חדשי הםובאלול
 באכרו , 216( צד ח"ג )ב"ח רייפמאן ם הגדול החוקר הרב יהירי בצדק העיר כאשרטקשה
 ישיבה היו הכי , ירושלים חורבן קודם שנה י"ב הקב"ה והוציאן . וכו' שבי ראו לא ישיבוהב'

 , כאן כתוב ספורים ערוב הנ"ל החכם הרב ולרעת , שבי ראו שלא בגולה ובהלכו אדם בניעל ואוט- אחר בנושא הפכם שני הם ונם ? ובירושלים החרבן קורם עוד פומבייתא וישיבתסמא
 במורא אחת בבבל שהיו הישיבות שתי בספור מירושלים שגלו והמסור החרש סיפורעירוב
 ספק בלי רומז ירושלים חרבן קודם שנה י"ב הקב"ה והוציאן ובאסרו , בפומבדיתאואחת
 ועיין , י"א צ"ל י"ב תחת , ירושלים חרבן לפני שנה יש יכניה עם שנלו והמסנרלהחרש
 . למחקן וצריך ט"מ הן שבי ראו לא 1דגצל11ז , שם ובפירש"י ע"אגיטין.פ"ח

 סהמכילהא, מאמרים בשלח ובפ' בא בפ' ונמצאים , במכילתא כבר השתמש הזההממדר
 . ב' בפרק לעיל בזה והארכתי ישמעאל( דר' )מטכילתא הכנאסר בראש רשום ה' אות באובפ'

 שם רייפמאן מהר"י רחוקר החכם הרב זדידי ג"כ שהעיר כמו בפדר"א השתמשוכן
 והכתוב , מכ"א בפדר"א ההד ופשתים עטר נאסר לפיכך ט' אות בראשית בתנחומא הכתובכי
 ראובן עשה מה ב' אות וישב בו ורבהוב , פל"ו בפדר"א נמצא תרפים בקנין י"ב אות ויצאבו
 ויש . פליח בפדר"א לקוח האות סוףער

 העבי צכץ סהריט"ל והנפלא שרול החוקר כי להעם-
 , מפדר"א הווי , לשון משבעים נחשבו לא הבותרם המאסר מן וישב בפ' כי , הדרשות עלבספרו
 . מפדר"א הוא שלפניו רפאסר גם כי ל"ר( הערה כ, נפרק להלן )ע"ז דבריו על העירותיוכבר
 , מאוחדות הוספות הן רק , עצמו ממטרר ואינם מפרר"א לקוחים מאמרים עוד בו נמצאיםנם
 סופר איזה סן הוא בכ'ץ לעולמים( היה וכבר המאפר על נרשם כי )אף ח' אא ויקרא בפ'כסו

 הוא , ישראל על גרע קצף ויהי ער יונה ברח חמישי ביום מן ההנחומא( סנוף ואיםטאוחר
 שלאחריו המאסר על בם , טפדר"א( ופ'" טמנטובה המדפיס בצדו שציין כמו , פ"ימפדר"א
 וכן , מפדר"א( פ"י הפרשה סוף ועד )מנאן : ציין , תשובה יעשו סיר המים יפה אמרלריבך
 פרפון ר' דאפר להנבא יכה מתירא היה זה ובשביר : אחד מאמר נטולא ט' אות שמיניבפ'

 כי מיניציא קאנשטאנטינא ברפוסי נם , 1כו'( מלת הטדפימים הציגו , וכו' הדג היהסמונה
 שמובא מה וכן . כנ"ל ויקרא בפ' בבר שתובא פ"י- בפדר"א הוא המאטר ועיקר , לקצררצו

בפ'
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 א ו במ16
 הצו מן המאמר גל כי , ממניטובה המדפים הופפה היא בפדר"א* שמצינו )כש האוינובי
 נאון אחאי דרב השאילהות מן הוספות בו נמצאים נם . שלו הוספה הוא סופו עד פעלותמים

 שהוסיפם אצלי ספק ואין , הנדפס התנחוסא מן לפני אשר יר בצהבי בבר נמצאות ההןמהשספות
 פסד דף אמת אות בעל לדער, הוא וכן , בעצמו מממדר ואינם הראשונים מסופרים סופראיזה
 ל כתב וכן . כאן וערבוננו משאילהות הוא רבינו ילמדנו עד וכו' דמחייבין שאלהא ווילשבהב
 וערב: ובשלח בא בפ' המבילחא ובלבלו כתב ויקרא בריש וכן , מהשאילהות השניהמאמר

 בראשית הם הביא אשר מהשאילקוח והמאסרים . ע"כ ונח בראשיה בריש גאון דר"אהשאילתוה
 אות נח בפ' וכן , ויקהל פ' בשאילהות הוא ג' ואוה א' סי' בראשית פ' בשאילהוה והיא ב'אות
 . )ז( קל"1 סי' מטוה בשאילתוה הוא ב' אוה חקה בפ' וכןנ"ה, ס" משפטים בשאילרות הוא ו' אוה משפטים שנטצא מה %ן , ד' סי' נח בשאילהוה והואד'

 אצלנו ונמצא וז"ל שכתב ע"א( י' )יף ז"ל היוה סהר"ץ להגאון בקורה אגרה בס'רראיתי
 בערלין מהר"י ג"כ שההעורר כמו דר"א בשאילתוה גם שנמצאו שאלוה איזה הנחומא ס'בריש

 באדר שי"ג שסה שסובא מה ג"כ ניחא באו אחרון דטומן כיון זה ומפני , הטה בבלייהוהוספות
 והרא"ש , להענית נכנסים שכלם לכל קהלה ופן ופי' , לרבויי צריך ולא היא לכל קהלהזמן

 וכלשונם ככהבם נזכרים הללו דברים כי דותעוררו ולא , ר"ה בשם זאה הביא מנילהבריש
 כקום ככל , הקרכונים עיני למראה היה שההנחומא אע"פ ודאי אלא , בראשיתבתנחומא

 בהתהלה לבד לא כי מלבד , עכ"ל אחרון סוסן הוספות דיינה בראשית.'ונח מן עניניםקצת
 יען לראיה שכביא מה גם רק , לעיל שהבאהי כמו מהשאילתות המאסרים נמצאיםהתנהומא

 המובא וה גם כי מטנו נעלם , כו' באדר שי"ג שמה שמובא מה ניחא באו אחרון דמזטןבי
 . 213 צד תלטוד בבית שהעירותי כסו ויקהל פ' מדוטאילהות ג"כ לקוחים נ' באוה שםבתנחומא
 המדפיס עוד הוסיף זה כל וטלבד . השאילהוה בשם הרא"ש הביא לא למה יוקשהועדיין

 השמיטו שלאחריו והמדפיסים , שלמים ודרושים פרשיות היכה מפאנו עורי' ר' הרבממנמובה
 , בתנחומא דבריו נהערבו ולכן , הוא נוסף כי להורות בתנחומא הציג אשר פושטת ידהסימן
 על פקודי ובפ' , ביניהם להבדיל הקורא ידע למען שהוסיף המאסרים כל אספהי י"רובפרק

 ואטר כשה שבא בשעה עד י"א אות וההחלה י' אות סוף עד ד' )אוה שהוסיףרגמאטרים
 שלפניו ברפוסים כבר שהיו המאמרים ועל ישן( מלא חרש )קנקן רשום מאתכם( קהולישראל
 כמו שלנו ככיי גדולים מאמרים הוסיף שמיני ש ויקרא בפ' גם . לעולמים* היה )בבררשום

 הוסיף וכן . ע"ש שלמים מאטרים הוסיף פרשיוה בהרבה גם , הנ"ל בפרק באריכוהוכהבאתי
 , יהרו( וישכע בפ' שפירשהי יכסו נמצא הנ"ל בפ' שמה שהוסיף ובמאסר , וילך פרשהכל
 . יהרו בפרשה גם המפרש בעצמו הוא ואשר הזה המאמר סידר אשר זה הוא סי יודענטי
 , זוטא בהד"א ודצא , בדרך מהלך הייתי אחה פעם לברכה זכרונו אליהו אמר שם נמצאנם
 יכדאטעא ההיא בהוספה ונטצא , הוא הדש כאן עד בסוף ונרשם א' אות הוסיף האזינו בפ'ונם

 , וה על שהעיפני מה ט' פרק להלן ועיין , תורה מתן פמקא פ"כ הרבתי אל וכווןבפסיקתא(
 בספרי אשא שכן שצ"ל הנ"ל בפרק שם P'y1 בת"כ( איחא )שכן הוה במאסר פושיוגם
 הצחי מן הוסקו ואח"ם , לסטר התחיה נמשלה ולמה שלם טאמר הוסיף נ' אוה באמצעבם
 בקורה אגרת בספרו הביא חיות מוהר"ץ דגאון תגרב . שלו מרימפוה זה וכל הדרשךמשה רבי בספר נמצא יוכן גם בפדר"א* שמצינו יכסו בהוספה ונמצא , סופו ער ה( )אות פעלותמים
 הדרשן משה ר' נזכר האזיט בפ' ג"כ אגסצא המבק-ים התשירי וכבר : וז"ל ע"א( וי)רף
 דגךרא , דוברים כל אכפיל לא והנה . ממנמצבה המדפיס ומספת שהיא ממנו געלם ,עכ"ל

ימצא
 פוספס 6% גי תתט וגע)ס , גן 61יג1 ו גט6 פ' טט6עשת ג"ג ))ךמ 6100 רייפת6ן מספי 0חוקל סר3 ומסלעיע תוסיף שיסוו ננוס 0תן גס מסותר ונוגס גר רטת'גו 0* כרע 16מ ג60 ס' נתגו~ת6 ססני6 מס 6עס)ז(
 סת5נול סיס 3וז6י , ותתי וכפקיקתם 3ילטוגו דגיגו  וגן  ודיל סני6 5'צ סגת  יסמלדגי , לגתי ספקיקת5 טןיופיו ט6נ ועטתו וסס5')שת , ופק פ"נ לזתי עעקיקק6 סתרתי ססוקיף מתיעושי. סמזפיס ת5ת סג7פקנתגפת5
 3ע) 3סס 0תן תסוער מזין ס3י5 3631ודרר(ס 31סו6"0 ג' קי' סוף תטכס ס)' ו3ג7פק , קע'יס סי' ס'כסברס נ"י שקע 1ס3יי שיגס 0ל' ס0סת"ג סטירותי ספקיקת6 )ת3ו5 6' 31ריטלס . לדיגו י)ת7ט 03)גס 3ס5)ססמתמ') 3י)תדגו נ"; ססו6 חס3 גי' מנוגס גר ררינו עתקו תתחיל ררתי נפסיקת6 ט 15)י 16 , סג36ר נקמיט גס)פגיו

 סי' מגסס סג' 33"י )ע63 סי'3 30ת ו3תו7גי , תסכלתי 37ריו )קם  סס6לתות 3כ) %1תת ,סס6י)סות
 פקיקתך %'צ פקיקתך 3סס קג"ב ק" חגוכם ס)' ,רוע סקור וכן , כנ") שתי ספסיקת6 3סס וס 7'ן 63תתס3י6 תגע"

 . לנתי פקיקס6 געס נ"; ס3י6 לג'ו ק" מטכס %' סלוקם וכן ,לכתי
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מ א ו במ
 עליו ורשום בצלאל ואף המעגיל פקודי בפ' נם . ומהוסיף המאטדים כל י"ד בפרק שמהיסדי*
 ב' ואות א' אות נם אבל , הוא נוסף רק רוזנהוכא ממסדר אינו זה גם לעולמים" היה"כבר
 שתראה כמונוספים

 בסמי
 פרשיות אבל שטות כס' הילמדנו הוא nicw ס' כי אסרתי גבר ,

 פ' כן לא , שלנו כ"י טן כלו לקוח ויקהל פ' , והוסיפם הסופר לפני חסרים היו פקודיויקדש
 שם עוד נם לעיל" שפירטנו "כפו ב' באות תמצא לכן , מאוחר מדרש טאיוה נוסף אשרפקורי
 הקהל ואוכר סרנן סברי אוטר והוא הבדלה של או קדוש של כוס בידו כשיש צבור שליח"וכן
 כ"י הלקם ובשבלי ע"ה ניו נ"ה סי' לרשיי בפרדס ועיין הכוס" יהא לחיים כי כלוטרלסיים
 טעריב מרר ובאבודרהם שבהגל בעל הרב של אחיו בניסן ר' בשם כגד סי' ובהניא ק"טסי'
 ונמצאו לעולמים" היה יכבר עליו שישם המאטר נ"נ נוסף , האהרון הסופר ומזה , שבתשל
 והטדפיס לעיל" שנאסר "כסו לעיל" שפירשתי "כמו דבלות וגם הקבלה מבעלי רעיוניםבו

 נוף ובק בינו )להבדיל הוא טאוחר כי להורות רש"י באותיות המאטר גל הציגממנטובה
 בקובץ הסרים שהיו שאכרתי כטו שהוא ספק ואין , התנחומא מבעל איננו כי לדבירהתנחומא(

 ממנטובה המדפיס בא ואח"כ , המעתיק והוסיפם פקודי ויקהל מן האחרונות פרשיות ב'ההוא
 ברפוס שמצא ככ? הניה ויקהל פ' אבל , מהילמדנו אהד כ"י טן ד' אות 0ן פקודי בפ'והוסיף

 בדפזסים היו אשר בהטאכרים ח' אות ויקרא בפ/ תראה וכן . וויניציא ודפוסקאנשטאנטינא
 פתרונו" "וזה ככו ילדות סימן בהם המצא לעולכום" היו יכבר עליהם רשום ואשרהראשונים

 זח,( וו, היא ג"ח תשובה )הל, להרמב"ם תורה בוטנה מספר אחד מאמר בו נמצא גם כן" הדבר"אין
 בתורה שכתוב הוא , רעה neV שאין והטובה מות nDY שאין ההיים "והוא שם הר,נחומאחיל
 לעולם ימים והארכת טוב שכולו לעולם ייטב למען למדנו השמועה ומפי ן לעולם לך יימבלמען
 , ולעונג לטובה שוכה האיש )אשרי לטובה ויחיו שיזכה הוא הצדיקים ושכר , ארוךשכולו
 זה שהוסיף הזה הסיפר הוספת הוא שהסגרתי )זה , הצדיקים( עם בה להתענג יזכניהמקום
 לדורשה לאדם כח אין הבא העולם היי שמזבת הראשונים חכפים הודיעונו וכבר ,המאטר(
 עין הכהוב אטר וכן ודהות דמיון ולא ערך לה אין כי ועצכה ויופיה גודלה יורע ווויןולאוסרה

 , אלהים זולתך עין אותה ראה שלא הטובה כלוטר , לו לטהרה יעשה זולתך אלהימ ראתהלא
 הוה בעולם שהיום לנו אבל עתה מצוי שאינו מפני לא הבא העולם חכמים אוהו שקיאותה
 , שם הרמב"ם דברי והוא . כו'" הזה מעולם אדם ותיצא לאחר העוה"ב אוטר ולפיכך לבואיש
 פהל' בכ"ח ז"ל הרמב"ם לשון הוא זה שכל ע"נ( ס"ו )יף אטת אות בעל זה על ד1עעוררוכ!

 שלישית ושנה פיח צד שניה שנה תלטוד בבית רייפמאן מדה"י דחוקר הרב ידידי גם ,תשובה
 התנחומא בעל כי השב גם , אמת אות בעל שם את הזכיר %א יה ש דוזעורר קמ"רצד

 רוזנחומא אל באו האלה פרשיות ג' ובאמה , י"ל להרמב"ם הורה ממשנה שאב כברבעצפו
 לרב והדעות האכונות מס' אחד מאטר בהנחוסא ההוא בטאטר תמצא עוד גם . מאוחרמזמן
 העולם בכל שוטטות רשעים ושל המתחיל ח' באות בתנחוסא והוא ששי מאמר ז"ל גאוןסעדיה
 , ותולעה רמה ושהוא נרקב הגוף ראית עליה וקשה כו' רגוף שיכלה עד כו' צנוח יכצאולא
 יום בכל אותו ורואה הולך ? עושה הוא מה ונופל נאה בית לו שיש לאדם דומה הדברולמה
 שהוא בשביל עליו ומתאבל ובוכה , נהרסה אבניו וגדר חרולים פניו וכסו קוצים בושצומח
 כמחט למת רמה קשה ארז"ל וכן , לקבר והזר העולם בכל שולט הרוח הוא וכן , כךרואה
 תאבל עליו ונמשו יכאב עליו בשרו אך שנאמר עליו מתאבלת שהנפש ומנין , רביבבשר
 משוטטות רבועים ושל י' שם והדעות האסונות בס' הכתוב עם שוה מה . ע"כ כיב( י"ד)איוב
 הנוף שיכלה עה מנוחה טבלי זטן דגפש העטור הפרוד ומן ובתחלת וכו' מנוהה לה ואיןבעולם
 והדומה והרטה התולעת מן הנוף על שיעבור סמה שהדעהו פה ההוא בוטן עליה ויקשהוכו'
 , וכו' ושית שמיר בו ועולה הרב בו שוכן היה אשר כיהו רואה כשהוא לאדם יקשה כאשרלהם
 עליו בשרו אך רבתוב מאטר אל זה ומוטכין החי לבשר כמקם לכרז רמה nwp רז"ל אסרוובזה
 כבר התנחומא אל הטאטר הוסיף אשר זה כי תראה זה סכל י גיכ"ל , תאבל עליו ונפשויכאב

 מזה גם אבל , שם בב"ח רייפכאן הרב ידידי ע"כ התעורר וכן , והדעת האטימות ב%השהכש
 מאסף מאיזה הוספה הוא רק , והדעות שתכונות מס' לקה בעצמו תנחטא בש כי ראיהאין

 וקצת דברים ערבוב שם ותראה פ"י טפדר"א גדול מאכר ההוא בטאטר נמצא גם .ארדון
 החמישי ביום והטאמר , פ"י באמצע שם בפדר"א הוא אומר מרסון ר' המתחיל רטאטר ,שנוים
 כ?1 : בכרכר נוספות נמצא שם ובתנהומא , פ"י בריש בפדר"א הוא אלהיו ספני יונהברח

nwvw
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 א ו במ18
 בלשון וחסרון ערבוב בתנחומא.יש כי בפדר"א הרד"ל גם העיר וה ועל , מנתריב בימישעשה
 , ע"ש מואב מלך דמישע מקרא ומביא עשה וכן ומסיים בניו לרקריב שרצה במנהריבשכיצהיל

 דגרים את אוטר הוא ועליהם המסיים מופו עה , כבודי שם שאין מלפניו בורה אני יונה אמרוק
 קבר עליו נרשם אשר במאסר י"ג אות צו בפ' נם . פ"י מפדר"א לקוח הוא כולו , הצרקגרי
 המאכלת את ויקח שנאמר הסכין שבדק ומנין : שתראה כמו מאוחר מאסף מן הוא לעולמים"היה
 ואטופרא אבשרא למכין שעושין הבדיקות כמנין י"ב ותמצא המאכלת את ויקח אותיותחשוב
 דגסרא ממקנא זה שאין י"ח סי' שהיטה הל' ב"י במרן ועיין , מאוחר דרשן מן וזה , רוחתאואתלת
 מות בשנת המאטר מן ד,( ג' ב' א' ~' לישעיה פירש"י מן לקוה מאטר שם ג"כ ונמצא .ע"ש
 גופו יראה שלא רגליו יכסה בשתים , שכינה לצד ויבים יראה שלא פניו יכסה בעוזיםהמלך
 שור פסקא מפסיקתא דבריו לקח ורש"י , שם מרש"י הוא בתנחומא( לתקן יש )כן בוראולפני
 אצר ותנחוטא : כחוב בתנחומא שם עוד . פיד פדר"א ג' אות פכיו ו1"ר ע"ב( )ע"ה כשבאו
 הזה המאסף לקח זה גם , ישראל את העגל עון להזכיר שלא עגל רגל ככף שהם רגליםכסוי
 להזכיר שלא עגל רגל ככף שהם לפי רגלים כסוי ראיתי א מ 1 ח נ ת ב 1 שכהב שם רש"ימדברי
 . אטר" "ותנחומא הביא הזה והטאסף , י"א אזת אמור נ"י בתנחומא והוא . ע"כ דורגל ענןלישראל

 לברכה זכרונם תקנו מכאן אלא מעופף בכנפים וכי יעופף "ובשתים הזה במאמר שם עודגם
 ולא בירושלמי לא נמצא לא וזה צבאות" ה' קק"ק צבור שליח שאומר בשעה רגליו על אדםלעוף

 טם' למנהגם וסמך טעלה כלפי גופן ומשאין כתב קכ"ה סי' תפלה הל' או"ח והטור .בבב*
 עצמם לנענע העולם בני שנוהגים טה הלקט שבלי בשם שם הביא הב"י וסרן , ע"שהיכלות
 תמצא ועוד . וכו' הקורא מקול הספים אמות וינוע דכתיב רש"י בשם הטעם מצאתיבקדושה
 ויתחל האחד להקרים שלא טזה וה רשות נוטלין זה אל זה וקרא ההוא במאחר שםבתנחומא
 : שם עוד וכן . ותמצא ראה שם בישעיה רש"י לשון הוא זה אחר הדברים וכל , שריפהויתחייב

 שם המאמר כל , כו' לצאת משה צריך היה לא שלשהכם צאו שנאמר במרים מוצא אתהוכן

 העתיק רק , קצת בשנוים הוא בהעלותך ובמפרי א' שם ושם ה' י"ב במדבר רש"י לשוןהווי
 לשון הוא מראה יפת בגיממריא כושית , לקח כושית אשה כי ונם , במלה מלה רש"ילשון
 ענו מאר ענו משה והאיש הביא שם עוד וכן , רש"י לשון הוא זה אחר שמביא מה וכן ,רש"י
 טמאים והם פתאום עליהם שנגלה פתאום ה' ויאסר שם עוד וכן , רש"י לשון הוא וסבלןשפל
 שנגלית אחר מאשתו שפירש משה עשה שיפה להודיעם מים מים צועקים והיו ארץבדרך
 לפרוש לו אמרתי פה אל פה : שם עוד הע , רש"י לשון הוא , לדבור קבוע עת ואין עליושכינה
 כן , לי נראה משמעו ולפי שם עוד , רש"י לשון הוא שלאחריו הטאמר כל וכן , האשהמן
 וכל , רש" IIWS הוא כו' האסיפות כל כי אני אומי תאסף ואחר וכן , שם רש"י לשקהוא

 אחותו ותחצב שנאסר ליאור כשהושלך למשה שנתעכבה אחת שעה בשביל ער שםהמאמר
 רייפמאן מהר"י החוקר שהרב קפ"ד צד ח"ג תלמוד בנית וראיתי . מרש"י לקוה דעא ,מרחוק
 י"ב( )בהע*תר לאברהם זכור בספרו שהביא בערלינער טהר"א החכם הרב ידידי דברי .אתהביא
 ער שאומרים לפי למעיה ועזב קראם לטה המתחיל צו פ' בתנהוטא שהדבור אמת אותבשם
 ואני וז"ל וכתב רייפמאן הרב ובא , בר~לוהך סדר בסוף רשי לשט הוא מיוצק אחותוותתצב
 המלה מות בשנת מן לעולמים היה כבר נוסח ויקרא פ' בתנדעסא דבתוב גם כי עוד נוסיףהנני
 זה ובאמת י עכ"ל ד'( גי בי א' )י בישעיה רש"י לשון הוא בטצחו זרחה הצרעת אף ערעוזיה
 המאטר רק , אטת האות שהביא בסאטר ג"כ הס יע באות צו בפ' רק וקמא בפ'איננו
 . וה אחר הוא אמת האותשהביא

 ריש זוף תם לעולמית הקז יכבר רשום cm )8ית שמיני פ' בהנחומא גם כי תראהועור
 חסר שהיה אצלי ספק ואין , שמיני לפרשת א' הערה שלי בהפרזת ועיין , אחרק סמדרמאת
 ן . החסרון למלאות ומוסיפם שמיני צו וישיא פרשיות נ' ד"ה רמופרלפני

 ז'עא נאון שרירא' לרבינו ~צי' בראשה ורשם וזמרה נטצא דם אות מצורע בפ'גם
 זה ועל , פסיני למשה רתכה לנרה נדה שבין יום עשר אחד ז' סאות המאסך על פירושוהוא
 נוסף רק התנחומא מסדר מבעל איננו וזה . כו' היא כך מסיני למשה הממורה ההלכה פי'כתב

 . מאקספארד ה' וכ"י נ' בכ"י ביתא , הראשוןמהמדפיס
 אטרום" צופים בפולות אותיות שמנצפית המתחיל אחד מאמך נוסף י"ב אות קרח בפ'3מ

 . כ'ש אות פי"ח קרח בע"ר מדרש מן הראשנן המדפיס הוסיף אשר הוספה היא הש-שה שףעד
וכבר
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י א ו במ
 בילמדנו נמצא לא הפרשה סוף ועד מכאן ת"ל וכתב מנטובה דפוס המרפים התעוררוכבר
 דפום ראשון בדפוס נמצאת ההיא וההוספה , ע"כ , ז"ל ממחבר שאיננו ראיה ודגה , ידכתובי

 דפום בהנחומא וראיתי . אקספארד של ה' וכ"י ב' בכ"י וליהא מיניציא ודפוסקאנשטאנטינא
 בוויניציא הנדפסים הראשונים בילמדנו נמצא לא הפרשה סוף עד סבאן 11"ל שרשםפראנקפורט

 . וויניציא בדפוס גם נמצא כי אמת אינו מה , עב"ל זה נמצא ווירגא ודפוס פראג בדפוסאך
 מקום ובאיזה שלנו בכ"י נם נמצאים אשר בנדפם המאמרים נק רשימה הקוראים לפני אוקוהנה

 התנחומא כי תראה זה וטבל , שלנו בכ"י נמצאים אינם אשר המאמרים מן רשימה הק ,נמצאים
 בזמנים ונתחברו מזה זה שונים ספרים הם רק הילמרנו איננו גם שלנו התנחוטא איננוהנדפס
 כי עיריהן יתנו רביה וראיוה נכונים דברי כי משרים וישפמו יחזו המעיינים כי ואקוה ,שונים
 אחד ממסדר ולא אחד ממחבר ולא מזה וה ומובדלים ונפרדים שונים הם האלה מדרשיםשלשה
 נחוץ כה ער יסדנו אשר דברינו ולהעצים לפנינו אעם לתכלית כי ויען . יצאו אחד בזמןולא
 , שלנו כ"י ובין הנדפם התנחומא בין החילופים אלה כל על גמור בדקדוק לעמוד מארלנו
 הוצאתי מהשערה לא כי ולהודיע לדעת וה שלאחר פרק והוא מיוחד פרק לזה יערנו כןעל
 . יסעדני צדק ומשפם תתמכני הנכוחה הראיה אם כימלים
 . שלנו בכ"י נמצאים אינם ואשר הנמצאים הנרפס מתנחומאהמאמריםד(

 לפני אביא ועתה , הנדפס ותנחומא שלנו כ"י ההגחומא מן דברתי ג' ובפרק ב'בפרם
 בבלי מתלמוד הוסיף אשר מהם , רברים וברוחבת ונוספות שנוים עם הם רובם אולם , ספרועל ה::ל:י שלנו כ"י מתנהומא לקחם , הנדפס החנחומא מסדר אשר מהמדרשים רשילההקוראים
 א-טופ גם , שלמים מאטיים השמיט אשר השמטוה נמצא גם , עליהם העירותי כאשרוירושלמי
 . וכ% כ% בכ"י נמצאים אינם אשר בנרפס הנמצאיםהמאטיים

 סופו עי ו' אות מלבד בכ"י נם?א לא הפרשה סוף ועד כתהלתו בנדפס .בראשית
 בכורים יבכר וחרש חדש שכל מהו : כס נוספות עם נם שנוים אינה עם יזח אות בכ"יד"א

 ואוהביו וכהים שם נוסף גם , ק"מ הערה עיין , ה"ב פ"א תענית מירושלמי נוקש זהחדשים
 , אחד מאמר שם נשמט נם , קמ"ג דברה עיין , גו' ורהמוהי ומתרנמינן בנבורהו השמשכצאת
 אוו; סוף ער ושכשפין וטוררץ קשין שהיו הנסורים הסה מן יגב אות באמצע . לס"ד הערהעיין
 ובנרפס , ס' אות שלנו מכ"י לקוח הוא אחד בתלמיד טעתה המתחיל י"ג ארת רושלת גם ,ידב
 , ע"א ט' א"ק סנטרא י"ג אות סוף עד עכסאי בן יורגן ר' ותו המתחיל אחד מאטר נוקששם
 שט דהרהעיין

- 

. 
 ובכס "וכו'" והציג המדפים קצר בנדפס שלם , א' אוה הכ"י לקחה תא א' אות .גה

 גיהנם יורדי שאין שננ וה אין בחושך לישב יא'א בנדפס מסף גם , נ' הש-ה עיין , מפורשהוא
 לאק ענין אידתן וה שכל דקארר וכסיף וזה שפל" כסו שפחה ארץ שנאמר בחושך אלאנדמע
 שם ובמבוא מים ובהערה % ט"ו בשלח טוב בלקח גם , ו' הערה עיין , בחושך ויושביםשבתות בלילי נר להדליק ד14סרים רקדמתים דקראים נגד שסק אלא הענין באמצע הפסק כסוויצא
 עיץ המאמך סיום בנדפס חסי חק , ט' הש-ה עיץ , דברים דיחפת בנרפס נמצא גם . 84צד

 יוסדה א"ר בפשת ובנדפס , ב' אות בכ9 תא חנחומא ר' 8תח כך ב' אות . ום, פעוהשיה
 יבר רמל24 והשמיט ן בכ9 וטהרו כסו , הלוי ההודה א"ר צ"ל ישתלק שרפודם בשעההללו
 , כ"ג כיב הערה עיין , ב"ר מדרש טן כלצוום מאמרים אטה שם טקש נם , כ' הערה ISWשלום'
 בהערה נםהדין

 כ-

 , טפוש הוא בכ"י אלם כלם" יוכן והצע בלעגנו קצר דגרפס טן עשהמסרר
 ערבוב שם ויש , עלנו פכ'א ליח אחר מאסר נמצא ה' אות , בכ9 אינם ה' ר' נ' *1ת .ע"ש
 דגי' ובכ"י , נולדו תשלים שבעה שם א-עא כו , דג4 נשתנה גם , ט"ו הערה ורע ,דברים
 עיין , אחד טאמר ארפס שףר בש השמיט ובטף / בהערות העירותי השנוים ה% , ףאות בכ"י הוא רבינו ילסרנו ר אות סים. הערה עיין , סרגלים יע נמצא אחר ובמקום ,ונשרה
 מן ולקוח אחד מאמר טסף ובנדפס , 4 אות בכה הוא צריק יודע דט'א זן אות . סיערמזרה
 . הנדפס אח הממרר העתיק לא י"א( )אות ויזכור ד"א בכ"י אגטצא ומה , צ"ב הערה עיין , רב'

 "בשם שם נוסף ובנדפס , י"ג אות בכ"י הוא , הפל רוק ליחו כוט רבינו ילמדט וידבר ח'אות
 בכ"י הוא מ' אות , קירב דשנה עיין , בנדפס חסר המאסר סן והסיום , ק"מ הערה עיין לוי"י'

אוה
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 הו'ה " אות . קאה השיה עיין , הסיום בנדפס וחמר , בהעדות tSiy הכגוים הל , יץשת
 בגי מאסרים נוסף ובנדפס , השנוים על בוערות ועיין , מ"ו אות בכ"י הוא שמור מלך פיאני

 1 ק"מ בקדה עיין , נוספות ומם .נמצא חמד , קג"ב והערה קרס הערה אין , ע"ב צ"בסנהדרין

aaי' אות . שם בתהלים פסוקים שאר גם ור"ל ענק" אוחו כל ,,- המלוה בנדפס נוסף 
 בסי

 משאסר
 , שלפניו למאמר ומחובר "ושגה" החלות חסרים ובנדפס , ט"ו אות בכ"י הוא שפתיםבפעפע
 דוד אמר י"א אות . קנ"ו הערה עיע , הוספה שם ויש משובש, שם הלשון בם , קנ"ד הערהשין

 , הוספות בנרפס שם תמצא , בוטשות שין ובשינוים , יק אות בכ"י הוא , נפשי מככגרהוציאה
 מאכר שם נוסף ועוד , קס"ג הערה וע"ש , ב"ר טן היא אחרונה והוספה , וקם"ב ק"ס הערהעיין

 נמצא ובנדפס , יגח אות בכ"י הוא רבינו ילמדנו י"ב אצע . קע"ה דברה עיין , ברכותמגמרא
 , סנדורין מגמ' וגם , קפ"ד ר~רה עיין , יבמות מנטדא הוספה נמצא ונם , בהש-ות עיין ,שינוים
 , ק"צ ר~רה עיין , שלנו כ"י ע"פ בנדפם הלשון לתקן יש וגם , קצ"ט ובהערה , קצ"א הערהעיין

 התחלת יצ אות . וקצע ק"צ ר~רה עיין בכ"י הוא מאשר משונה הלשון בנדפס כיונמצא
 הער" עיין , בשנוים כ' אות בכ"י נמצאהמאמר

 ואח"כ , ר"ג הערה עיין , בנדפס חסר וגם , ר'
 נמצא לא י"ג אות סוף ער חולין ונעשה לארכיה נזקקו ושלשה רגשעחיל נרול מאמר בנדפסנמצא
 מארבעה אחד יה י"ר אות י ר"ג דהרה עיין , אבכיר מדרש נק גם , ב"ר נא וטסף , שלנובכ"י
 , אחרת גי' בנדפס נמצא וכן , ר"ט הערה עיין , דברים בהוספת הוא ובנדפם , כ' אות בכ"יהוא
 , כ"א כ' אות בכ"י הוא מ"ו אות . רי"ג רי"ב דהרה שין , הלשון שם ונשתבש , ר"י הערהעייז

 , שנוים שם נטצאים וגם , ר"מ רל"ד רכ"א רי"ט ריקח הערה עיין , מאמרים חמרים שםובנדפס
 בכ"י שהוא סמה אחר בסגנון הביא הזה המסדר כי ותראה רל"1 רכ"ז רכ"ב רכ"א הערהעיין

 . רל"ז הערה עיין , הכ"י D"y שם לתקן יש גם , ע"ש בבבלי טאטרם ע"פ והביא ,לפנינו
 הכתוב אחר מאמר שם וחסר , בהערות העירותי השנוים ועל , כ"ב אות בכ"י הוא ח"זאות
 . שנוים בקצת כ"ג אות בכ"י הוא , תהרגם אל זש"ה י"ז אות . רמ"ח הערה עיין , בכ"ילפנינו
 בהערות העירותי השנוים הל , ק"ו כ"1 ב"ה כ"ד אות בכ"י ד"א למעלה כתוב מה י"חאות
 המרא מב"ר הוספה נמצא ובנדפם . רפ"ב רמ"ח הש-ה עיין . בנדפם הרבה חסר כיגכצא
 נם , שלם מאמר שם חרומף והראה ש"ה הערה נם ועיין , רפ"ג רגע העדה עיין ,סנהדרין
 הרבה חסרונות נטצאו וגם , המעיין יראה כאשר להנעי דגדפס בין הבדל ויש הלשוןמשונה
 הרהבת נמצא ונם , שם ש"א ורעדה רצ"ד דירה שין ודוגמא , בהערות עליהן ר~ירותיאשר
 . ש"ח הערה עיין ,רברים

 )בנרפס , נ' ב' א' אות בכ"י תא ג' ב' א' אות , שלנו בכ"י כמו היא הפרשה כל .לך
 . לוי( א"ר ל לך ד"א בכ"י ומתחיל י אות בכ"י הוא , לך מהו , לך לך ג' אותבאמצע
 ההד המאמר , ט' ח' אות בכ"י הוא רעב ויהי המתקיל י אות . ה' שת בכ"י הוא ד'אות
 קאגשטאנטינא ובדפוס רומי hw ושני ראשון ובכ"י מאקספארד ה' בנ'" גם שלנו בכ"יהוא
 המלות והוסיף ר/ אוה אחי הציגו ממנטובה הסרפיס רק , ז' מאות המאמר אחד וויניציאודפוס
 אמרפל בימי ויהי לפני מוקרם ומה דבתוב כי ויזע ן הענין נק למעלה כתיב טה בארץ רעבויהי
 . ע' הערה עיין , ב"ב מגמרא הוספה בנדפס ונמצא , ס"ה הערה עיין , וכלפניו הצינולכן
 פאמר נמצא " א"ע שלנו ובכ"י , הנדפס עם השוה ב' רוסי בכ"י ונמצא , א' רומי בב"יולא בכ"י נמצא לא סופו עד נכסיו כל הכוהב רבינו ילמדנו ח' אות . ז' ו' אות בכ"י הוא ז' ו'אות
 אות בכ"י הוא ט' אות . בנדפס ליתא אשר הורקנוס בן אלישר ברבי טעשה המתחילאחד
 הוספה נמצא ובנרפס , י"ד אות בכ"י הוא י"א אות . י"ג אות בכ"י הוא י' אות . י"סי"א

 , דברים בהרהבת הוא ובנרפס , ט"ו אות בל'י תא י"ב אות . קג"ב הש4ה עיין , מב"רונובעת
 אות בכ"י הוא י"ך אות . וי"ז ט"ז אות בכ"י ודא י"ג אות . קניה הערה עיין , כיספה DWתמצא
 מאסר בנדפס נוסף )ובאמצע , ב' אוה בכ"י הוא מ"ז אות . י"ס אות בכ"י הוא מ"ו אדת ,י"ח
 תסיס האל זש"ה י"ז אות : קצ"ה( דהרה עיין , פכים מפדר"א ולקוח , הן  ערלות המשאחד
 כענבים זש"ה המתחלת דרשה כ"א באות שלנו בכ"י נמצא זה )ובמקום . בכ"י ליתאדרכו

 רמו מבמאנש* שמוכח כמו אבכיר ממדרש ואולי מדרש מאיזה הוסיף מהנדפס והססרר ,בטדבר
 סוף שם ובנדפס . אבכיר מדרש בשם בילקוט שבא וזה , מהול ונמצא מקום לאותו הקב"הלו
 על לכסה 16מב וזה , ממנטובה המדפיס מאת נוקר סופו ער צ"ע בן אלא נמול לא למה י"זאות

 אלא נימול לא ולמה הוסיף זה ועל , עגים ותשע שנה תשעים בן אברהם ויהי י"ח אותהתהלת
בן
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 כגלמו שם אין אשר '"י( )אית שלפניו אות בסוף הציטוט דאחרונים מתדפיסים . כוי

 טגטובה וברפוס , רכתה הערה עיין , כ"ד אות סוף שלנו כ"י טן זה הוסיף סכנטובה והמדפיס .%ל
 בריתי ואתנה בנדפם נמצא י"ח אות בסוף )רק . כ"ב אוה בכ"י תא י"ח אות , בצרו(נרפס
 רומי בכ"י ליהא וכן שלנו בכ"י ליתא י"ה אות סוף עד יטול מהיכן יורע היה ולא ובינךביני
 בדפוס כבר ונמצא , מאקספארד ה' בכ"י ולא דגדפם( עם )השוה ב' רומי בכ"י ולאא'

 , לך פ' סוף שלנו בכ"י ונמצא , הראשון המדפיס הוסיף וזה , וויניציא ודפוסקאנשטאנטינא
 אות בכ"י הוא י"מ אות . רם"י( הערה עיין , ו' אות פכיה וי"ר ד' אות פמ"ו בב"ר נמצאוכן
 בנדפם חסר י"ס סאות המאמר במיות וכן , רכ"א הערה עיין , שלם מאסר חסר )ובנדפס .כ"ג
 רגטפה הוא כ' אות . רכ"ו( הערה עיין , 44 קובץ טרומי ב' בכ"י גם לנכון ממצא , שלםדף

 . מאקספארד ה' ובכ"י טרומי ב' בכ"י נם ונמצא , א' רומי בכ"י ולא , שלנו בכ"י וליתא ,בנדפס
 א' אות בכ"י כמו .בהלנה השאלה מתחיל כי )אם . א' אות בכ"י הא א' אות יוירא

 התנחוכא מסדר כי סעד וזה . נ, הערה עיין , מדורושלמי הוספות הרבה בנדפס נמצא זאהבכל
 ובאמצע , בכ"י ליתא המאמר התולת ב' אות ושבה(.. והוסיף שלנו כ"י מהתנהומא שאבהנרפס
 יצחק ר' , ב' אות באמצע )המאסר . ג' אות בכ"י הוא פדח בן אלשר ר' בשם רבותינו אסרומן

 שם ובנרפס , ב"ב הערה עיין , בנדפם חסר מהכ"י והסיום , ד' אות בכ"י הוא פתתנפחא
 עיין , פמ"ח ב"ר מן נוסף רבותינו אמרו ער פחח לוי ר' בשם ברכיה ר' ג' אותברושקלת
 הערה עיין , המנטובי הוספת הוא ממרא באלוני אליו וירא הה"ד עי ל אות . י"ג(הערה
 נמצא בכ"י אולם , בשנוים ד' אות ככ"י הוא היום כחום האוהל פתח יושב והוא וכה ,כ"ד
 א"ל ומן , ל"ו הערה עיין , הוספה נמצא בהתחלה ד' אות . בנרפס ליתא אשר גדולטאטר
 ל"ת ל, הערה עיין , שנוים בקצת )רק , ה' אוה בכ"י כנו ד"א ריצות שלש בשכרהקב"ה
 עיין , מב"ר גדול ומאמך ב"מ כסטרא ונוספו , מ"ב הערה עיין , הוספות ג"כ ונמצא .ל"ש

 הערה עיין , שינויים בקצת ה40 )ובנדפם . ז' ואות ו' אות בכ"י תא ה' אות . שם(בהשיה
 , בכ"י ליתא סופו עד בנים שני לו שנולד מי רבינו ילמרנו ו' אוון . נ"א( ט"ו מנה מ"רסע
 ליתא סופו עד המלאכים שני. יישאו י אות , ח' אות בכ"י תא ז' אות . נ"ת רמזרהעיין
 אדם שיעמוד מהו רבעו ילמ4נו המתחיל אחר מאמר ט' באות בכ"י נמצא זה ולעומת ,בכ"י
 נמצאים לא י"ב י"א י' טאווז בכ"י המאמרים וכן , ע' דינרה עיין , ראש קלות כצווךויתפלל
 ועל , י"ר אות בכ"י תא מי( אות )באמצע אפו הרון בם ישלח יש"ה עי ט' אות .בנדפס
 , סופו עד אפו חרק בם ישלח ומן . צ"ד צ"ב צ"א צ' פ"ח מ, הערה בהערות עייןהשבוים
 אשר מאמרים בכ"י נטצאו זה ולעומת , בנרפס נופף י"ד אות גם י"ג י"ב י"א " אותדבל
 המאטר ל"ב באוח בכ"י נמצא כי )ואף . ל"א אות סוף עד ט"ו אות כק בנרפס נמצאיםלא

 , סבה עפ"י בכ"י נוסף הוה המאטר כי קנ"ח בהערה עליו העירותי י"ך באות בנדפסהכחוב
 . ק"ץ דלגרה עיין , אחר בסגנון אבל ל"נ אות בכ"י תא ט"ו אות . קטה( בהערה גםועיין
 המקור על העירותי ושם י"ר בפרק עיין , ממנטובה המדפיס הוספת הם י"ח יץ ב"זאות
 נמצא כ"א )אות . בכ"י ליתא סופו עד כ"ג כ"ב כ"א כ, י"מ אות . משם הוסיףאשר
 כ"ב אות סוף עד כ"ב אות באטצע אעשה טה אברהם אמר טן מ"ע אות בכ"י אחרבסגנון
 . בנדפם ליתא סופו ער ל"ר אות מן בכ"י זה ולעומת , המנטובה( הוספתהוא

 ואותם , מהכ"י ועננות אחרות דרשות כוללת והיא , בכ"י נמצאת לא הפרשה כל ,ח"
 אשת זש"ה בנדפס ה' לאות . מדגדפס ושונות אחרוה דרשות הם וגם בנדפס אינם דב"יק
 את זרע בבוקר זש"ה מן ו' אות באמצע וכן , ג' אות הכ"י ע"פ המנטובה הוספת והאחיל
 . ממנטובה( המדפיס הוספה הוא סופו עד יצחק א"ר מן ח' אות ובן , סופו עדזרעך

 שמנין א' באות המאמר בסיום להעיר )ויש . בכ"י ליהא הולדות פרשת 4ל .מסלדות
 אופר שהוא "ממשמע הוספה זה אחר נמצא אברהם" בן יצחק תולדות אלה בענין שקראוסמה
 שכל יצחק את הוליד אברהם ת"ל ומה יצחק את הוליד שאברהם יודע איני אברהם בןיצחק
 זה דומין פניהם קלסתר שהיה מה יצחק את הוליד שאברהם בודאי אומר היה אברהםהרואה
 ודבריו , אחר מעתיק מאת הוספה הוא כי אצלי וברור יצהק" את הוליד אברהם נאמר לכךלוה

 תולרות פרשת כל )ולדעתי . כ' אות שלנו כ"י מן הוסיף י"ר ואות . שם( מפירש"ינובעים
 נמצא כלאב בערך הערק- שהביא מה לוה ומעד , הנאבד הילמדנו נק הנדפם בתנחומאלקוח
 שהביא מה וכן . הילמדנו בשם וה הביא קם"א רמו שמואל בילקוט וכן . בסופו ו' אוזזבנדפס

בערר
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 א ו במ.22
 וכן . תולמות" אלה 34ריש ר~רוך שהביא תראה ולזה , א' באות בנדפם נמצא קטרבערך
 למלאה אטר הערוך שהביא כמו פובא וויניציא ודפוס קאנשטאנטינא בדפוס א' באותתראה
 על בנו שהוא הכל שיעירו כרי אביו ברמות שלו קטורין כל עשה הולר יצורה עלהממגה
 . ש6" איקונין "כל והציג bw" קטורין "כל המלות השמים ממנטובה המרפים אולם .אברהם

 הכהוב על שלמדנו מץ הנדפס בתנחומא שלם דף השמים הראשון שהמעתיק אצלי ברורנם
 , ככלא , חפאטיקון בשיך הוה הנתוב ש הערוך שהביא מה נמצא לא לכן , בבטנך גוששני

 . יצחק( וקן כי ויהי הכהסב על עטש בערך שהביא המאמד בנדפס נמצא לא נם ,כלמוס
 . אחדות דרשות נמצאו ובכ"י , בכ"י נמצאת לא ויצא פרשה בל .ויצטט
 מאקספארד ה' בכ"י חסר א' אות כי להעיר )ויש . בכ"י נמצא ר' נ' ב' א' אווז .וישלח

 , זה דצסיף ריאשון המכפיס כי ספק ואין , אנגיליקי ראפרים באוצר ברומי הנמצא בכ"יוכן
 שהוא אריה 4פירוש שם נמצא גם , התנחוטא לשון זח ואין הוא נוסף כי ניכר הלשוןומסננק
 . י"ב אות בכ"י כש הוא רבינו ילסרנו תשחיל ה' אות , המררש( טלשון אין וזה כו'"יהודה

 , נ"א הערה עיין , יחד המשנה עם הגמרא רברי ~רב מוטעה שם והלשון משונה הוא~בנרפס
 . בכ"י ליתא " מ' ח' ז, וי אות . נ"ט( והערה נ"ח ראשיה עיין , הטפות שם נמצאטן

 . בכ"י נמצאת לא הפרשה כל .וישב
 . בשטים אבל ד' אות בכ"י שהוא נ אות רק בכ"י נמצא לא הזאת הפרשה מן .גמקץ

 הוסיף הזה מרב"י שהסופר ספק ואין , רומי כ"י ע"פ חשתי " אות על השנית י~הצי מ'ות
 . הנדפס התנהומאע"פ

 וטלה זאב זש"ה סופו עד ח' אות ומן , בכ"י נמצא לא ז' אות סוף עי א' אות .ויגש
 . סופו ער ט' אות בב" הווו כאחרירעו

 ד' אות . בהערות( ויין רידוים )ע5 . י 1' ה' ר' נ' ב' אות בכ"י תא ג' ב' א' אות .ויהי
 . הכ"י( מן משגה ח' אות )סוף י"א י' ט' אות בכ"י חא ח' אות . שלנו בכת ליתא ז' ו'ה'
 סופו. עד איתי"נ כץ בכ"י הוא הספר פף עי י"ר אות בכ"י. ליתא י"ג י"ב י"א י' ט'אות

 . ממנטובה( המדפיס דיחפת ד"א טופו ער אביהם מת כי יוסף אתי ויראו ויהי בסוף)ובנדפס
 , שלנו בכ"י נמצשם 5א כ' יץ ב"ז י"ב י"א י' מ' ח' ז' ו' ד' א' אאשמות.

 המסדר השסיט הכ"י ג' אות סכל נ' וישות א' אות שלנו בכ"י הוא בנדפס ב' אות זה.לעומר
רברים,ן איזה הוסעו נם , ד' ג' א' הערה עיין , דברים אינה השמים שהביא ב' באות גםמהינדפם(

 ז', ואות ו' אות בכ"י אותיהוא ה'. ואות ד' שת בכ"י הוא ר אות . ח' דברה עיין
 בכ"י חא י"ר אות . י"א אות באמצע בכ"י הא י? אות . הוספות יש ובנדפס , בחגויםרק
 ג' יוצן א"ר ומן , שלם מאמר בראש נוסף )ובנרפס , י"ג אות בכ"י הוא %ו שת . י"בשת

 בכ"י הוא כ"א אות . ת"ז ט"ו י"ד אות בכ"י חא י"פ י"א אות . מכ"י( הוא פסעפסיעות
 כוי קומר צריך היה 5א חוחנו יתר אל וישב מוצה וילך כ' אות סוף בנדפס )והסיום . י"חאות
 רף סכילה הבבלן ע"פ שנוים בקצת קיק . ירט אות בכ"י חא כיב אות . י"ה( אות בכ"יהוא
 הערה עיין , פעם טפדר"א דברים )בהוספת כ' אות במי הוא נ"נ אהד . צ"ד( השיה עיין .ט'

 בקצת ק"ו נקה כשד כ"נ כיב כ"א אות בכ"י הא כ"ט כ"ח כץ ק"ו כפה כ"ד אות .ש"ב(
 ישראל נמש* למה עקיבא ר' אסר גדי מאסר מהנרפס המסרר הוסיף כ"ט אווז )ובסוף .שנוים
ל

 ננ"י "א % אות . בנ"י נמצא לא ד' נ' ב' % אות בנדפס נוסף 1ארא .:פ' וארא
 , ק' שת דרה אותיות מן 51קח , ודא בחור פרעה להם אמר גדול מאמר ועסיף )ובשף ב'אות
 חא ו' אות . כ"ז( הערה עיין , ק"ו בשלת ממכילתא לקח אומר טהו במצרים ה' אותובסוף
 ו' אא בסוף וכן כו'" ד"א טנקי "לשון אחר מאסר מוסיף )ובאמצע . ד' ג' אותהכ"י

 הם-

 אות בסי בב"י שנמצא מה גדי מ84מר והשמיט מ"ג הערה שין כו' לך אכפת מה תאמרואם
 ברכיה ר' אמר רגמאמר נוסף הטאמר )ובאמצע . ו' אות בכ"י חא ז' אות . ה'( אות כל גםד'

 אות בכ'" חא חן אות . ליתא( שלנו ובכ"י , נ"ב הערה שגית , פקד קמ"ר מן חלבו ר'בשם
 בכ"י הוא " 14ת . בנדפס( ליתא סרב"י ט' כש"ת המאמר )כל : ח' אות בנ"י הוא % אות .ז'

 מראשית מניר דיש רטובך )ושום . י"א שת בנ"י הווי י"א אות . דברים( בהרחבת )רק "ארז
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 עין , גדול טאטר בנדפם )וחמר . י"ב אות בכ"י הוא י"ב אות . השם'ט( י"א אות סוףעד

 הוא מ"ו אוה . בכ"י נטצא לא 1"ד אות . ט"ו ואוה י"ר אות בכ"י הוא י"ג אות . ק"ט(הערה
 שחסר ומה הנמצאים השנוים )ועל . כ"ב כ"א נ' אות בכ"י הוא י"ז ב"ז אות . י"ס אוהבכ"י
 . בהערוה( העירוהיבנדפם

 )רק ר ה' ד' אות בכ"י הוא ד' אות . נ' ב' א' אות בכ"י הוא ב ב' א' אות .בא
 הפרשה( )סוף י"ר אות סוף ער % אוה ומן שלי בהערות עליהם והעירוהי , שעימבקצת
 . שלנו( בכ"י נמצא ולא בנדפםנוסף

 . בכ"י נמצאת לא הפרשה כל .בשלח
 ב' אוה בכ"י הוא נ' אות . בנ"י ליהא ב' אות . א' אות בכ"י נמצא א' אות .יתרו

 ברכיה א"ר עוד נוסף שלנו בכ"י אבל , אתכם נושך הכלב הרי סיים נ' אות סוף )בנדפס . ד'נ'
 עד ח' אות ה'.. אות בנ"י הוא ז' אות . בכ"י ליהא ו' דל ד' אות . וכו'( עכלק נקראלמה
 . בכ"י ליטא יתרוסוף

 מתחיל ב' אות . דברים( בהרחבת )רק , א' אות בכ"י הוא א' אות .משפמים
 ו' ה' ד' ג' אות . בכ"י היא מאשר היא אחרת דרשה רק ארין יעמיד סלך הכתוב עלנ"כ
 הוסיף פדת בן אלעזר א"ר עד ה' אות והתחלת . בכ"י נטצא לא י"ס י"ג י"ב י"א י' ט' ח'ז'

 הילסרנו הוא שסות מס' והתנחוטא , בילמרנו הערוך בעל דוב לפני גם והיו . ממנטובהרב(דפיס
 ת' ז' 1' ה' אות בכ"י הוא י"ח י"ז מ"ז ט"ו י"ר אות . הערבי בעל לפני שהיה שמותמס'

 רמאמר הההלת כ אות . % אות ב%'י הוא % אות . בכ"י ליתא א' אות יהרומה
 . נ' אות ורחחלת ב' אות בב"י כסו לוה שהוא אדם שבשלם בנוהג מן ומתחיל בכ"יליתא
 . בכ"י( ליתא י"א ואות " יאות ח' )ואות . ז' 1' ה' ד' ג' אות בכ"י הוא מ' ז' ו' ה' ד'אות

 א' אות בכ"י הוא ו' ה' אות . בכ"י ליתא מ"ו יגד " מ' ד' ג' ב' א' אות .הצוה
 בהרבה פ"1 מנהוה סנמרא , זיתים שלשה רבותינו שנו באמצע נוסף ו' אות )ובנדפס . ד' נ'ב'

 תודה זובח המתחיל טאסר נוסף ת' אות )בנדפם . ו' ה' אות בנ"י הש ח' ז' אות. .שנוים(
 . י' ט' ח' ז' אות בכ"י הוא י"נ י"ב י"א אות . ל"ב( הערה עיין , פ"ט וי"ר מןיכבדנני
 )בנדפס . ב' ואות א' אות בכ"י תא % אות . בכ"י ליתא ג' ואות א' אות י תשאכי

 ליתא נ' אות וכל ב' אות סוף ער בשושנים שדהו סג אדם יש וכי בשושנים סבה המאמרמן
 יונתן ר' בים יוחאי בר יעקב ו" טן ד' אות סוף )בנדפס , ג' אוה בב"י תא ד' אות .בכ"י(
 ברבחוסא קצתו רק ונטצא , תשא כי פמקא פסיקתא מן נוסף י"א אות סף עי ה' אות וכל8תח
 . נוסף ל"ז אות סי עד י"ב ארע .נ"0

 . בכ"י נפצאת לא הפרשה כל .ויקהל
 י"רי בפ' לקטן עיין ממנטובה מהמדפיס ההוספות ועל בכ"י, )מצאת לא הפרשה גל .זיקורי
 כי לראה עליו ונרשם ססנטובה המדפיס מן נוסף ז' ו' % ר ל ב' א' אות .ויקרא

 מזה לרבר הרחבתי שם כי י"ד בפרק עיין חדש" ויקרא פ' סלסלת סיים ובסוף הוא"חדש
 ער ח' אות . הקודמים רופוסים הוצאת התנחומא על שהוסיף המנטובי המרפיםמהוספוה

 . נ' בפרק לטעלה כבר שה ודברתי הוספה נ"כ הוא לעולמים" היה יכבר עליו ורשוםסופו
 המדפיס הושת הם הדש' כי "ראה לטיהם נרשם אשר י"ב אות סוף עי א' מאות .צו
 היו יכבר עליהם ינרשם י"ד אות סי עי י"ג אות . מזה שדברתי י"ד בפרק עיין ,פמנטובה
 . נ' פרק לשל עיין הוספה מכ הםלעולמים"

 סיף עד מ' אות . מסנטובה המרפים 10 נוספו ח' ז' ר % ו" נ' ב' א' אות .שמיני
 . כאוחר טאסף 5את וה ונם לעולמים" היו "כבר שם ונרשם י"באות

 ודם בשר מלך הוספה נמצא ב' אות )בנדפם . הכ"י עם שוה היא הפרשה כל .תזריע
 לקוח הוא , כאלהינו צור אין ד"א עד . ונשטה רוח בה לצור יכול אינו הכוהל על צורהצר
 בשלוטיו ידיו שלה עד המילה חביבה המאסר ה' ננאא וכן . י"נ הערה עיין , מנילה גמראמן
 פראנקפורט ווירבה סאנטובה מינקמא קאנשטאנטינא ברפוסי נמצא ולא נוסף הוא בריתוחלל

 , ט' 11aDI מנט ליפרע שיתיר המשוח ואף מקש ח' באות בן . ל"ד הש-ה עיין ,אמשטערדאם
שין
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 א ו במ24
 נוי י 4ית בסוף %ן . מיה הערהעיין

 נמצא ט' באות וכן . ע"ו הערה עין , בטשת טמר
 . צנח( הערה עיין . כו' ישראל על מבהרת שהיתה נטף י"א ובאות . פ"ע רעדה עיין ,הוספה

 ם"ו ויעיה עיין , אחר מאמר בנדפס חסר ב' )באות . הכ"י עם ג"כ שחה הוא .מצררע
 עיין , מרבתוב ראיה חסר בהחלתו נ' באווז י ל' הערה עיין , בסופו חמר וכן , יזחיבהערה
 מאמר חסר באמצע ר' באות . לנח הערה עיין , ט' אות בכ"י ונמצא שלם מאמך חסר~re אל והובא בסופו וכן . לץ הערה עיין , שורה נשמת באמצע שם נ' באות נם . שם ל'השאה
 . ס"א( והערה נ"א הערה עיין , בנדפס שם טמף וכן . נ"ה טרה עתן ,שלם

 והצא להק-ב נכנסו אהרן של ובניו אחר באמצע א' )אות . הכ"י עם שוה הוא .אחרי
 י"א הוספה נמצא שם א' ובאות . 4 וארה עיין , שורות איזה חמר אותם ותאכל ה' מלפניאש
 ואחר הוספה נמצא נ' באות . הירושלמי ע"פ הממדר ושיסיף , כנה הערה שם עיין כו' בידוקנה
 נמצא ו' בארז . פ"א השיה עיין , נוסף איוב אכה שם עוד . ע"ב הערה עיין וכו' הזה השבחכל

 . צ"ז( הערה עיין , חייא ר' תאניהוספה
 בנרפס נמצא ממקומו ה' כבוד ברוך ואומרים ו' )באות . הכ"י עם שוה .קדושים

 . מ"ט( היגרה עיין , מ' באות הוספה נמצא וכן , כזד הערה עיין ,הוספה
 וכטה" כטה אחת על אדם בני "שאר הסיום אחר נ2' עבאיה . הכ"י עם שהה הוא .אמור

 בהתחלרע י"א באות . כ"מ הערה עיין וכו'" קרא להאי מטי דהה כי גרבי בנדפס הוספהנמצא
 הוספה עוד נמצא וכן , קל"ה הערה עיין , מאין אתם הן דש אאין אתם הן הוספהנמצא
 . קמ"ר( העדהעיין

 , השמטה נמצא ונם , י"א הערה p'p , לשת הרחבת ~נמצא . דב"י עם שם .בהר
 . ל"א( השיהשין

 . נ'( השיה שין , הוספה שם )ונמצא . הכת עם שוה .בחקיתי
 י ש4 בהערות העירותי והענוים ההוספות ועל . רב'ץ עם שוה כלו הוא . במדברמפר

 , שלנו בכ" נמצאים אינם אשר הוספות הרבה נמצאו הנדפס בחנחומא כי להעיר המקוםופה
 לשט נחית זש"ה ממעי אלה ב' אות ממעי פ' לרוגמא כמו , הנאבר הילמדנו גן נוס12ולרעתי
 ריש בילקום סובא דגה הסיום . כו' והקורה לצל מכניסו אתה הצאן מה שם ומהם כו'נוטריקת
 כיף עד רישעות כל בתורה לכתוב זכו למר: ד"א 83 ג' בארז שם קץד . הילמדנו בשםמסעי
 בכ"י חק טאקספארד ה' בכ"י ונמצא , ורח"ם רומי בכ"י ולא שלנו בכ"י וליתא נוסף ג'אות
 נוסף נמצא ד' אות שם שי . הנדפס תנחומא ע"פ רבה במדבר במררש גם מעתק ,ספררי
 בכ"י וכן סאקספארד ה' בכ"י ג"כ ונמצא , ד' אות טוף ער גיהנם nwh~w מלסד נרולסרסר
 משאמר נומף ז' אווז שם עוד , בדפוס כעת אשר התנחומא ע"פ במ"ר במררש גם מעתקספררי
 בכ"י נם ונמצא , ח' שת פכ"ג במ"ר מדרש בל העתיק וכן , ויכזב אל איש לא ושנההמהחל

 ונעתק נוסף מעררו כח ושי,: הארץ ואת ד"א 4 אות סוף שם עוד . ספררי ובב" מאקמפארדה'
 ישרא את הגלה שסנחדיב מוצא את ער י"ג אוה התחלת שם עור . יגב אווז בע"ר במדרשגם

 עיץ , הוספה נמצא פנתם בפ' נם . ינד אות בם'י במררש גם ונעתק הוספה ד"א גליותשלש
 . נ"ב רירה שלנובתנחוטא

 ההיא האזינו עיין לדוגמא , הוספות איזה כלבד , רפ"י עם ג"כ שוה הם * דגנרטמפר
 האזיח )עיין וילך פרשת גם והוסיף , ממנטובה הסרפיס מאת הוספות הרבה גו נמצאו ונם ,י"ב
 . למושבותם במקוסותם ברפדות העירותי השנוים פרטי % , א'(הערה

 . דרשותיו ואופן לשונו ומגנון המפר תכונתה(
 הוא גם , המדרשים כל כענין הזה המדרשענין

 כו~
 על ופירושים דרשות קבוץ

 ולפעמימ ריטוב" וכאמר יה )א( במלות סר,וזיל הרוב וע"פ , דוהרה סרר על ונסררדגתובים
במלת
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