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 , לט( ב' יייא . תנחוםר

 . % תצא , דל חוקת , י' שטני , א' ויקךא , ח' משספים . חנילאי בן תנחוםר'
 1 )יצ( יש תזריע , יוחנן ר' בשם ברכיה ףבשם

 * לצא( נ"א תיז . יודן ב"ר תנחוםר'
 . )יצב( כ"ב ייצא . ימי ב,4 תנותםר'
 , פוץ וארא , 4 הקץ , ב"ר ויצא , כצ י ז: הולרות , כ"א וירא ן פ' לר תנדימאר'

 . )יצג( י' אטור , ז' אחרי , ב' ויקרא , 1' השפטים , ו'בא
 , ב' בא , כ"י ויצא , ז' לך , ב' נח , י"ס , 4 בראשית י אבא בר תנחומאר'
 * נקז שלת , חנינא בר אחא ר' של אביו חנינא ר' בשם . % *ח , יש בדולתך , פ'חיריע
 . )ייה( ה' בחקותי . ברבי תנתמאר, . )יצר( ב"ו במדבר , לוי ר'בש[
 הם ואנה א"ב סרר ע"פ כ"י בתנחומא הנמצאים זרות ממטת רשימהה(

 . בהערותממארות
 מקורם היטב באר שלי בהערות כולם ובארתי . זרות מלות הרבה נמצאיםבצענחומא

 גם , שלנו התנחומא את ראה לא כי , בלל הערוך הביאם לא טהם הרבה ,ומחצבתם
 ואמרתי , ברשימה( י, בפרק שתראה וכמו סר,ילסדנו הורות רשלות הביא רק , הנדפסלא

 ורשמתי , רקוראים לפני ערוכים שיהיו א"ב סדר ע"פ ערבתי אשר ברשימה כולם פהלהציגם
 , באורם נמצא הערה באיזה ונם , שת ובאיזה , פרשה באיזה , בתנחומא נמצאים הםאנה
 כי בפרט , רז"ל בדברי זרות סלות באורי אחרי הרורשים אל בזה תועלת יהיה כיואקוה
 מקום בנקל ימצא הרשימה ירי ועל , אחרים מררשים בספרי גם נמצאים מ*תהרבה
 . בהערותי ובאורם בתנחומאתחנותם

פרשהמלה הערהאותפרשה

משפטיםאדריאנוס
פקידיאדריאנטוסקצ-אטור
קדישיםאדריטסמאראחרי
פקודיאדריינוסקצ-אשר
אדרינטוסקפא-כמכנר

בשלהאדורותפטכנשלהאנילק
שררותאצגיאנאאגסוקטין

תזריעאדרופיקוסקצ-אטוראגל
דייסהאהליות"-"אנין

יישלחאווטנתיאיטהקיישיםאגוסטה
תשאאווטנטיותכה1בחיתי,1

יישלח.א%נתיסאיסאזיאראאנומטוס
הקתאזגריןד-ייצאאניסטרון

ייקריאיזמלקפא-נברבראגורי לךאיחויעגדאתריאימא

ואשפן14"שי"%"=
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áם  ל á זו

.זז-,-

ה¢ץה הק¢ף íזו הםך טה¢ץה[úזו הק¢ף

ל÷ ם וקג וקו -- ץ÷ כ[ áקá¢
פ ה גח ñíזהוח ñá ץ úחגק
זל÷ - áל╞á¢ כג╨זá╨ו ץ הñ כ[ ,זו¢
ñד --: ז¢חג כג¢גלגדדו - חף ככ áם÷ -
דפ הג וק╨ וג¢דדו ךג ¢ץ ככ חםקגג כגםזזו
ךם ך íגךףגק " גñ ח8 " áם÷ ñםךו
╞י ╞ áו וגñזלזםז¢¢╨ו ה הל כ[ גץñל ק

¢áו áם áל¢á╞ " ךג ¢ץכ[ הםקגג ñגםץו
וץ ÷ג ח¢÷ " דג הñכ[ .הו¢
áג ד íגךףקל ללג¢╞╨ו ú הל כ[ גץñל úזגñםזלו
'úג ╨ '╞ז÷ף " - ץ÷ככ ¢á¢ך╨ זךיו
הל 1 חםק וגיזך╨ו הףñזה - ד כ[ ט5 כגñזםיו
ח╨.הם÷ ñזך╨ו ╞ג áף כ[ ז¢חג "

-4
וג Σ÷ך ñז╨ג╨זך╨ו זñ ך9 כ[ áם÷

סג÷ ךג ופגג ¢ñג╞גך╨ו áג ז╨ כ[ הםק ,-כגñזם╨זו ק ¢ñג÷גך╨ו ╞ כ[ ו  ופגג ".-כג¢זךגñיו ¢ךג¢ך╨ו ם ó÷ ככ חםקגג ñזגñיו
סך -╨ גז╞גג ג╨זו .- גך÷ '1 áך╞á¢ כג╨áםו -
הך ץ áקגג úזג╨זו כ ñך ד úúהל כגךםו

. ם ד " גךף╨ו גכ " áג5ץהú╞ וג¢╞╨ñיםו
- גי úזלק " דףכ ך ¢זלו כז¢╞╨ñיםו

4ג áחםק ' "כ * " ñז¢╞╨ñיםו
ח¢ 5 ¢זלו " ÷כ[ זי חםקגג כזםו
ול÷ - חםק úזג¢ף╨ו ¢ם ככ ╞ úופ סם" ס úץג¢ס גפז╨ו ךג áפ כ[ חםק גñúז╨זג4 הףñזה
סי¢ ╞ג ח╨ וג÷╨זו ÷ כ[ זי הםקגג גñí╨םו
ז╨ ך úץג¢ס כגךגגו ם ככ - זפ ג╨ñ╨םו
ה÷ 5 íגקגג íז÷╨ו " כ[ ג * גñú╨םו
÷╨á *י ופגג וáגךוךñו - חי כ[ גחגג ñגñםגו
ס9 הג ץ¢זפל וזזףיו ╞ כ[ ו הלז╞ה ו÷¢גñזםזו
ה5 1 íגךףקל úג╨זזךñו - חי ככ גהגג íגףםגו

" כגךזליגו - סץ÷ ככ ג¢חו
הל -4 קלל םךñו " כ[ גג * íףםגו

- ץ úזגםךñו זך וי÷ כ[ Σ÷ל כגñףזםו
טפ ג ╞ם כגךזגךםךñגו ╞ וד כ[ úץג¢ס גךáלו
ךל ח úץגגס ñג╨ךñו סף כ[ וג úופ
úג á úוק כגםáז¢ךñו - ╞י כ[ זפ ף¢גילו
ל÷ - ú÷זח דזםז¢ךñו וג זהל זל כ[ áחםק ,ךה╨לו ה 4גז כג╨םז¢לñגו ז╨ ככ ד' * כךñגו
ג

-
úוק כזםג╨╨ז¢ךלו - הל כ[ " íךלו

ךף זך úג╞םזú וג¢ךñגו ד זך כ[ áםץהúט úזג╨ñו
ךם - íגקז╞÷ כז¢ךñו ךג áפ כ[ ח5ק úñגו הףñזñז
קג - גהגג זג¢ךñגו וג דץ כ[ Σ÷ל ¢פñ¢ףלו

" כגך¢קפיגו - ╞ל÷ כ[ חד íז¢גñ÷זלגו
ד ד חסוה כזדגך¢ךñגו - ╞י כ[ זפ ñז¢גñ÷גלו
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 א ו במ64
אות*רשהסלחהערהאותטרורהטלה

ט1*לה-משפדיםאיסמךמרק

וכטיני*ג-תאזיניאסמיפיופע
יתהייאיפופמןלה-משטיםאיסמימיוטין זגטדברארעוכזירקתא0טרמלינפיה

אקהשיםאפשורןצד-לדאיסמיפליפע
הבסדבראפרכייאליבשלח18מיא

נורעקהאפרכיהםזטסות
טתזריעאפרכוסקלהיטתשאאומייה
גבהעלותך"לג 'בילעז08כלה

-לראפופילסמוןפלג-לךאספפמיא
כזנשאאפרסיין .קיא-יאראאמפסיא
ינחאפרסמוןסגטחיימהא0פנדמק
נלך"*-י4אמפנרמון
- שלחיעטהאפריקאשנ-חוקתאספקלטור
 .םאמיראפריקיסג-סיימהאספרנסין

יהמזריעאצטבאצא-בשלחאסעלכניכא
l'P'w7Pew'-"לאבראשיתא'צמבלאות
יאירקתאצמיולע"'ו"1%%4למקיכןן
כאבמדבראקטןיטזבא סהמאאיסיפיא
-צואוקיי"-*איסיפיסטא
ליישלחאקיוםס-חייאטטורי

במדבראיקוניסבג-לראפובלססון
כב"איקוניןקעכאבפרבראיפמא
ו תשמו"-שבא שאיפס

-nSP1אקנוסטאבמדבראיפטייא
טמקץאוקנוסקמט-נשאאפטיין
ח3שאארביטמקטקמא-של"אפכיות
*תצוהארבלעג-בריגשיתאפשיק

ב קןחשסט"ארנטיסעב-בראשיתאפילון
-יהרוארגנמדןW'p-וארא44פנץא
4ב"אונינמירץ-כדשמותאפננת

-בשלחאתנחתא-יאבשלח
יבתצאארכיוןג-יישב יא

-נשאארכימקפקרי-אטור
-תצוהאיכלוסגבאשייקראאפבדא
-בשלחארכילסמוסיןלבחייגשאפונים
זשטותאורכסינשקמט-נשאאפסין

-במדברארנוןטאטאופסנין
סטייערארנונאמה-יישבאפסנמרן
סובתארנונית"-"אפסתכן
-שלתארטניותדבייונאפנדקק
בביאשיתאריקסוןדאקיישיםאפיפודין
כדבשלתאפופסין

1נ*להזתצוה
כדקרה3באסחיאויקרא*
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לג א ו במ
הערהאותפרשהסלהאותןהערהפרשה

-- ן --- ----
יילאמרבריוני עב ן-טקץ
בז-ייהיבוריריקא יר ןבוארא

קב"-לרבשטרנה עב ן-משיטים
 קצ ן-אטור

קיאטקיהגבבא צב ן-אטורבדוכסין
קעג-חוקתגבוריא 1 ןאפנחסבוהק
קכגירואראגגית קט ןכזקרחהיזע
מזבחוקתגדנפא לב ןדתצאבזייהא
מה1תצאגזא כז ןהשמיג'בייא
גאפיחסגיחו ב ןאהוספהדבריםא
פב-אטורניי יב ן-ייגשבייה
באטסעיגייס קצ ןכזאמורבאיין
כא-יאהגייפא קכד ן-יירא שדייןביה
עד-נחגיית " ן-* אורייןבית
פ3-אמור* טז ןאחקת טופחביה

קפח-בראשיתגלבטינוו " ן-" טרפאבי
עב-5דגלובקא " ן-" כסבאביה
סבזאמירניל - ןכדבראשית ערשןביה

גהדאהדיגליא לז ןזתזריע
קסםשאמור" טז ן-ה91ז שופריבית
רקחחחוקתגלגוי כ" 1-"בלרר
"*גלנלוי מד ן1תצאבולם
לח%נהגולגליח יהא ן'זנחבולם
סגטזיישבגלווהא טז ןהבאבלנין
קפח-בראשיתגלכטיטון קב' ן-בלקבלימס
-*גלכפינון יפר ן-חוקתבולס

יוזתזריעגלומקאות .בו ןדבאבליסטרא
יח-טשפטשגוליאר קמח ןכאתולחתבלסימייא
גשגוליור " ן-"בלמפימייא

' 

-*גילורד פיז ןנ3חבלורית
-*גילורר פח ןכבש5חבימה
קכהיזתשאגמיטוס לא ןייי"בנייתא

"-"גמיקוןפג ן-mpבניפיגדן
ע-"גמיסקיןיבןב קרהייספהבניפיש

רעב-בראשיתגמיסקון סאן1י"יאבסילהעס

צג-בא"כדןבאחריבמיליון

קם-בראשיתגמימקוסבגןגלרב4
כעב-*גמימקוסיןקה ןכאברעלתךבסס

"גמיקמין לבןה שלחהיספהבסלן,

ץ?ידניע""ןpD~1'ן4
כה-אחדינונדה ז ן-ייחי ברדיקיאן

- 'ר,נהגונה ה ן-פנחס,בו-דניקוס
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6ק ל á זו

ז¢ץה, חג¢ם úזו חםק ה¢ץה úזו *¢Σהק ñחם
---, -- -- --

-4- -

סי ד וק╨ * זפ ╨ó ח¢÷ 5 דג╨ ╞ íחúו * ז ג ñד הלúה  ╨ ╨ זíג╨
ñז -

úגךק וגñךג╨
óד דץ ╞ ג¢חו כגץלזד

זפ ו' áל╞á¢ כזלדה חל¢
- ח╨ óף3

ñז - ú╨לק íגלז╨דזה ך - ח , áקגג Σד
סי - הפג ךזלז╨ג¢ד╞ וי - הוג חםו¢זג╨ 1 úגקו¢╨ ולזגף¢ ךג ╞ áחםק ÷╞¢ד
÷í áג ¢ם הג╨זלה áג á áו כ╨ג╞3¢
סד דג áחםק כז╨לגה " 4 " כפג╞¢זד
סם ה כ╨חחוג גז╞╨ה ךל ס úוק כגñגל¢╨
ו÷ חג áחםק ג╨ףז╞¢ה חל ס áזדחúג úגףז¢ד
חל÷ - חגךג והזף¢ה

╞*

ה ס╨ -
גהגג ¢á¢ו÷ג

הל ג ה " ףו זה וג  ╞ úוף
¢ñ╞ ד5 áגק"ךú * הזס הך ╨ ה÷ג╞ ו╞ז╞

- " 1כז הם÷ - Σ÷ך ול╨ך╞
הל ' ה " ו¢ ╞ ÷á áד ú ╞ גכ זלק  
ך á Σהז÷ג ÷ל í - " úזיז╞

סץ¢ סי ú÷זח "  כ
÷ זפ וג áל╞á¢ ñיז╞

הל - ú ú פו áפ - ¢ñכלי╞ ו ז 1 
הד - ú÷¢ג ו╨זז ז÷ ס ú÷ץס ¢ךם╞
סם ד ג¢חו וג╨זהס áז

-
ו¢וג ו÷ñזם¢

ח╨ - סץ úוזזז ז ץ
-

4 ñ÷ñו  זם╞
" וסזס "פ ד' "ץז ñזףג╞

¢╞ ךג כגפ¢ כגםחז ךף ה ' úזוñזלג¢ סגף
ץ÷ - . áל╞á¢ וג╨גז 6 ה íגףףקך úזגñזלג¢
ו╨÷ - וגגלסñגס ג¢חו ) ÷áá áי וקג וáהל╨וז╞
ךף - וק3 וגגñגג ¢פ÷ סג ó÷ץג ¢÷ñג╞ 1 
4י÷ - גםףו כזףג╨גז ñá ד ג¢חו כג¢÷ל╞

" וגגלז╨גז ז÷ גג úג¢םזú ñז÷ñג╞
¢á, - ╞ ג13ס הך 1 חםק úגñג╨ף╞ הף
6 - úהך " ץ ג úזוג ú ךה  ¢ףז¢
ח ו חםק " הףñזה זי á וגוג ו¢הף╞
ג " " " - ק ú ג÷ג¢ זךל
5á - ט5 ךץ גגכג

-
áם÷ כזג÷╞

ה ו חםק ג╨גגג הףñק ¢י ╞ áו ץלגלל¢ז╞
- ¢ז╨ טם " ה - íחיף  ¢╞ ג ╨ גíז÷
זץ÷ 3á áל╞á¢ ú╨כג " - " íג╨ז÷¢╞

- ך ú "גוג " ס ú זו ו " íז╨ז÷¢╞
גג ג úפ" הגú¢ס וג ד ופג ג÷גúג¢
ך 1 " íגúז ñד ה ג÷גוג¢ גג"

ך÷ - í *
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לר א ו במ
א

אותפרשהמיה אות.ןהערה!פרשהטלה

-
ן - - -ן- - - -

קו-ויראטרינום,ה*
מדיאבשלחופורום ,לטטראהחתית

קצו כה -במדברטרףןצטאסווכדורין
כבויאהחיוורין
כ* ,קצ-נחואנינה
ר-5ךכאר :קטה'טיאראחלזון
ae-יאה כובה ןפייבמשפטםח41חול
בגביאראכוזכוקרטור ןלהגאחר'חלחולת
קכ-בלק כלבום ןצבההקתחנין

עי-'תיו כיליאדווכילי ןסה-אהספניתא קכ-בלקכלינוס ן".-
כד-אחרי,כסילי1. ןעטזצוהיפה
מ* בןחקת ןכספן צר ן1אחריחפר

פ: טזןיאה כופה ן צב ןיזראההפוריות
תזריעכפישה ' קעי '-ביקחקרנים

טדח,

עגיאמקץ 1כרא קצ ן-נחוברדון
רבכחקתכרכוםןטזדראהרךוותא
מו-תצאכשכשןבתיבשלחוץןסיון

 ןקמח-חקתחרמפותיה
ל*ן"-"חרפותא קפ-ביאש.תלבטינוןן"סי" חרצפיתיה,

קפ-"לגאן

רוכנחליגטאןט*
"ליגטון ןפויריחיו טבלאן

קכ-אחר'לוגמיא 51ח1בראשיתדטיומא

ינדבא ןיייוכבדמקץןטימי
קטותשא" ןפב'אתצא,טימוס
טיילד"קחןבזקרחטייעא
קביזבמדבר" ןקמריאחקת,טייר
ן'טקרחאיח1דבאןטכסיס

ק הי ק לב" ן חמי קהלוי "ן

קםכדבראשיתלוגנון ןקייבבמדבר "ן 1אצילוגסטוס !צג-נח ומלאין,

רבנח ןלודיםיכרכ""פלית
1אפנחס ן16ק1כא-ציןטלנס

*דיאהליטרין ןקכאבבשמות טיסני,

נ-מסעילולביאות ןעאחנח טפיטאותן
ןט"לולכיאות ןפ-אמורטיפטיאות

"לולניאות ןקפח-"טפיטום
"לונביאות ןעא-נחטיפיסין
י-"לונכיאות ןלגגיאראןטרגיה 1ינתצאליסטים ןי-תשא טריגוניןן

מ-היילמהות ןלג1שמות מרטיאות'
9כדבראשיתלפימטו ן'בבאחר' "ן

 1לאמור ליפס ;כזגברנהטרוניא
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 א ו במ63
--;- - -  ן -- -.יי 

.-ן,.- הערהן6 אוח פרשה סלח הערה8 אות פרשהטלה - - -

-ן*  [ןבז-חיי כמקין חרה-נחלקיטור
ן[בהבחוקתמרראגם. .ןקם-בלק מקולימןן

[ן""" סרדתא ןןעריתזריעמגלב
 ןש-'תרו מיריאתה סירי [ןר-באסנלבין

 [ןקלזטזיארא כברוס [ןלבהבשלה
ןרפו-חוקה שריס ןןקפד-לדבבינא
ןגחזפקודי סרת ןן"-"כזנת
ןבו-חוקת מרצופים [ןנח-חוקתכררא
 ןןבבבתשא טשפלות [ן"-"כדרתא
 [ןקכד-יירא בדזורין [ןצחגר9.חכזייא

n~lrvJןיא-קחשים כצעיסטוים .ןןעגתנח 
" נןעיהמים [ןפאחאסור

 אנו-היימההין
נ. ןןגגהואטוגןכטטרון
 ןקם-במרבר נובלות [ןדאהחטהמשכסא
 יקעגסותיקת נבוריא ןןעג-5דכמבסין
פויחבהיסתר פגרה [ןצטטוייצאסיטרין

סויגיאה נזף ןןנזרתצאע
יבייהי נוטריקון [ןקנג-בראשיתכטרונא

מהיאקרח נימוס [ןקנד-וירא
קיטיטייצא נמפה [ן-בבראשיתממרוניתא
ואפנחס ננס [ןיאגהוספהרבריםכפרפוליא
 ןקיטיטייצא נינפי [ן9ה-בלקכטרפולין
 יסב-השא " [ןנרהשמיניכיוסם
 )קטוידנח נעסיווע [ן"""כיומם

ס4הצא ש-[ןחלרמוכסין
לרדתשא נער ן,סב-ייחיכבירין
כהדבא נפט [ןקזחוקתטלחייא
רקד-בלק נקדנים [[גחטושלרותכולייר
קמ-במדבר נקלס[ןל-יהדימלספומן
דאנשא ניקנור[ן"-"פלפוכין
סר-nol~hןן'נקסטן"-"מלפפונין
קעד-בלק נקרנים ן1קיאשזבאמילת
סרשתרומה הלשנק ןןעה-יהרוכצמיא
טאטוליפטים נרהיקה [ןקפד-לדמנגטן
קבעטאחרי נהו [ןיוהבהרא
 ןה-נראשיתטוטא
 מ0,מ ןןגב ו?,מכי'

יי-י"
סב-"יספהשלח מבפיון [ןטהס ייחי81

טשחשטיני מבסטי [ןיג דבריםןהוספה
-במדבר סבפטין ןןקלהשונחמסין

יב ,
Ht~e1Wa 1 "1 ם'י ןןיו:י מ"יnSyna

11
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לה א ו במ
 הער:אותפרשהמלה הערהןאותפרשהמלה

טז-משפטיםמקנדרום ן יב-בנדברסינמטין

קעדיזלךמיקרא 1קיביזתשאסיננון
צטנבר;להרמרדיוס ןלטחקרישיםסדריוטין
לט-קדיש.:מרדיוטין ןחאחוקתסיט
עגיחשלח סרח ןסטידנשאכנוים

הנהולדות סורנא ןןלט-קד!ש'םסטרמיוטין
מד-משת סרונניא ןיקכאיידכסרנה
ראהצא סריקון ןןעזאהר'סייהין
נד1אסוו סרסן ןןקם-במדברסילין
 ןןכבאחוקת דצורמולכה
ע* ןןכדטזבהעלחךסולייס
עג-אהרי עגענין ןןרנטכהחוקתסילסול
קכטחה.קת עדה ןןקטבכדייצאסיכא

I1~S-Dסו-הצא עצבוני ןןמב1הוספהשלח
1-הולדות עצבוניתןמזצומימ31יא

" עצכוניתןקיא-באמפרטומין
יסדכוחוקת עיקריןןעטייראמנינוריא

קכטח"ן?רה-בשמות
באשיפגים ערכאותןמהדוארא

לב-ייגש עששיתןקעו-נמדנר*
ןמד-מטות*
פ.ןדאצוסניגורן
סט'דנשא פואהן-ב"צאסניגורין
נב-יירא פגןקעו-במרבימינודיא

קכה'גאמור פגנןטזגמשפטיםסונדוקרום
ככדכאיירא פנןןמהברכהמנטר

עטכבהעלתד "ןפזחיאראסנפירינון
יד-אמור פגניקאןסגיתזריעסנפירינין
פח'אתצא פגרןקצהלרייראסנקליפון

טגהבא פדגוגןקעוכיאראסנקלשין
יב-במדבר *ןנו-תזריע
הב דבריםהוספה " ןשטו-חוקת
נדטמסעי פדגרס ןןנטידקרח

סב-יישלח' פדרניהןן"-"סגקליטיקוס
רכדכאנח פיולא ,ןטז-משפטיםסונקדרום
צב-בשלח פחלץן1"-"סונקררות
טזדיאהפחותיהן"-."טונקתדרוס
סד'נוישבפמוטות ןקצכדבראשיתסיסטון
לאחשופטיםפיטומיןן"-"מוסניון
סדטזיישבפוטינוןן"-"ססרינון
"פוטינוס ןטזדיאהמעותיה
"*פוטיוםןעו-'היומפוסטיס
פזיבתזריעפרפין ןקש-חוקתספקלטור

קצכהבמדבר פטקין ןןשנמח"*
קטוסומקץ פיטורי ן1סזיבבלק*
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TOא ו במ 
 הערהן אותפרזנהטלה ~הערה אותפרשהמלה

 ןקיט-ש5חפמנ-איאיאןפטרע
 ןמז-תשא?וכמלוןצגסויתדו

 ןק5ח- חנ ןפסיפויב עתזרי*
פט רי אגש4קטיח ר טוא*
קבתבגת~לרותפיסאנוןצב'5דפילוט

סדטזיישבפוסינוןכאגצי פלם'יאן
סז-תשאפיצטלין-חלרפלטין

3ח פלייטוןן
-

סר-תחמהפקטנין ימז
קביאיאראפק~ביאכג-5ר פלייטץן

 בקטז קבל םפק טסח*פו4
 רס- ה מחרו קסנקפ אני ץ קמ*
 ר טק אי חריא ק פ קפ-1 חי יו*
טו3משפטיםפרגטטיאסט-לךפילי

 רפ אי א צה"פחט ראסו
גאתרומהפרגטסהןרבדכא3הפיוולא

פו-יאהפרגמוטין1א3שאפיילי
"פרנמטוטיןקטו'רנחפילין
גא מהתרוי, נעחיד ן וליפ

טבהנאפרגכמטיסרכד-3חפלוניא
קפגכגבמדבדפרגכמיוטיסכא-טפלנייה

רפאכרגחפרגוסין"-" פלנמיא,

סזלדפרדיגטטאקב-יארא פל"וניאן
סב-יישלחפרדנית"-"פילינקיא
גאדיספהדבריםפרחבטגג-תזריעפילונקייא
כבביאראפרוובוטיאקב'איאראפלינקרא
קלא'גאסורפרוורוגמאנח1באפלקיות
"פרוטגמאקביידפלסטין
לא-ששטיםפרטומיןכב-*פלסמון

צב-אמורפרוכסיןקסת-הקת פלתא)
לא-שופטיםפרטוטיןבוהיישפתפבןיס
כבביאראפרומבימראסט-ראה*
קפא-אמירפרמטנמאקעזכבבמחברפמליא
קעריומקץפרוסטנמיהזרכד-גהפיסנליא
קס-3חפרומטגמיאפט-3שאפניאס
כג-לךפרסמוןכיהתזריעפונדיה

עבימשפטיםפורפירא-כ3ח פונדקן
1ל*

-טז שלח ספההו"-
 ביא" ה רפורפיעזט בר ר מב*
-טיאראפורפירןסטיאתנא פסןן

לגדתשאפורפירוןסיא שיחהיספהפנס
לזזתצוהפורפיראותכו1בחקותי

קסח-הקתפרצופיהכוחיישלה פנייםו
קכדכגשמותפרצופין'י-אמידפניקא

8ניייחיפרוקפאותמט-היומהפנוכ14יהון
קצכהכמדביפתקשנרמהחקת פיסאן
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לו א ו במ
nSeהערה אותפרשהס5ה הערהןן אותפרשה 

 ן שטו5היפזז לנזיקין "קינבבהעכרךפהק
צידיייאקילוומיןקנגיגחקתאתקין
טד קץמ 11טץ%האחששפתרק

קםכזב5קקלעים
 ן5א-ייראקלעתאצ.
קסז כח ,ב5קק41גז'בש5חצונמא
קצבכהבמרברקולפיקכטטאחר'צנורא
קרט-נשא*ופיןיסב-ייראצף

עג*קרישיםקולרע-תצוהצופריאות
עטיחוישבקולרוןיחחנייצאצירניות
מגישופטים"קטבכזב5קצרצר

ס'בקיישיםקלארין

קיבזאחייקלוריןז
בגבתשאyepריוג חנ א י בש
יפדתזריעא5ח1 מהתרו ע בק

ניט"קוטוםקמגלאשלחקברנים
צטכבריתך*ח-ייספהקרחקודד
5טב ,hpמ טיסץיגה-אייקודה
רעב5גבראשיתקומיט:(מיןה- קרחהיספהודר
פידיהרוקמפקסוטטקץכקומץ

5ח-קריעיםקימפנדורכגביבראיומוקמור
5טביצתןקומקטסיןנחיתזרעקוזמוקרפור

ס""קוניא זס-טסט*
-3הקניותפחאסיקיטשת

עא
*חאטור"5דש א בקט

עגי"קושיאלבהנראשיתקטעטא
מה-ישבקונדימיןנה-נשאקמאדיקום
לטבועיןקומקומין5ח1ביאשיתקמומא
 בס*תצא ונדמעקלבה* מהקטו

ירריאהקינפריןעא-נהקטיה

זואהצןקנייבגייקטליות
קם-ב5קקנקליןפח-ב5קקטליו
לטבירשעקונקומוסין4-"קטלים
סחחחרוטהקכצמריותלבהבראשיתקמומה
5חנ מסברב"לה- שלחב פרסקם

מאזיאראקיסרקיני9.חקטרא

סהדאחרקימריןרם-הקתקמריקי
האפנחסקיפחמהחנשאקמאריקום

1אבהע5תדקפומקיאסיבקדי"אםקלאדע

5הדתשאקופלקכד-ייראיטין לחתקיישיםקופנררכאדבאינים
*רטאמורקציאסרותצוהקלאנון
סטידנשא5nswטדנשאקולנית

כגהבש5חקמומהסבפהשאיונינפי
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 א ו במ18
פרשהמלה

 גרוהוספהקורט
אטורקרטיגנא

חקהקרטיגני
קרטפן
מקץקירי
בשלחקרוכע

 הערה אות ןפרשהט5ה ןהערהאות

קפ יבןנשאשוויההא
 -ן"שוורפהט

קג זןאחרישתץ4

 ז נר כהן קתוצ"רם-
מב חןתזויעשישאסבב
קטב כדןייצאשימאעביא

 רמ 1ן צאת שךשכצ-

 ג5 בן קתח ר פוש בצ-
שמזתקרס
בשלחקרסם

שמותקרקסיאות
אחרי

יייאקחתם
האזיב

יייאקשם
נחקשקש
אחריקשרהיה
חקתג~ץוליקת
וישלחקיתון

בלקשפשףנדי
הוספהשלהשקיאעט-
3חשקשקלג1
יאתחנן הפניםשריגב
אחרישרוןש'א
פנחסש,שבןדב

קנחשושביןרמח-
אחרישושביניןיבא
יישןשותתכה-
שטו-
יוראהיברישףז*לרח

ר*
ברכה פסקניתרוח

מטותרומניא
שלייהריקום
יארארפיון

ת11הרופריאות

"חיירווק
אטור

"ייק יג
שיששיבוש
3חשבישכון

*שבשתין
*שבישתין

שורהוזית
ראה*לחה

במדברהיטאטג-
אחריהיאטראווז9'ז
ייי"תנדיכוםקפז-
טשפפיםהסברע-

בשלחתסבריותקמא'י
יאראתוצינושקי
משפטיםהרזקשט1

הרומה*
ייי"הוריבום *תוריכוסשיב

מיוטה.תרמםקיחיד
ייי"תוריטם"-
"מייתרע*-
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לז א ו במ
 . בתנחומא רלטתמשו אשר המדרשיםט(

 רב לפני ממודר כבר והיה , הקרומים המדרשים מן הוא י רבה בראשית מדרשא(
 ובמדרש , י,( אות פ"כ בב"ר )יהוא יקם הל' הביאו הבה"ג וגם ע"ב( נ"ט סיכה רש"י )עיין נאוןהאי
 בהנהומא נמצאים אינם ההם והמאמרים , )א( תנחומא רבי בהם מאמרים הרבה מובאיםהזה
 בקצת רק ההנחומא מאטרי אל השוים מאמרים ג"כ בו נמצאים אבל , בנדפס ולא בכ"ילא

 קצר ופה , בהערוהי עליהם והעירותי , דברים ובהוספה וברהבה באריכות הם ובב"ר ,שנוים
 , קע"ג , ם קל' , קליו , קל"א , ק' , מיה הערה בראשיה הנהומא עיין ולדוגמא , לפורמםהמצע

 הערה וירא . רל"ר , רל"ג , מזד , פ"נ הערה לך . שסד , רמ"ח , קפ"נ , קענה , קטה ,קמ"י
 וכן . מיה דברה וישלח .קט"ז

 מהוקי
 , ר"ל רערה לך , ה' הערה בראשיה עיין , בב"ר יוהר הלשון

 עוד עיין מההנחומא דברים ולקח והקדום הישן ההנהומא אחר נסרר ב"ר המדרש כיוברור
 אות פ"נ בב"ר המצא זה ובעבור . נ"ה הערה וירא , קפ"ד הערה נח , קל"א רערהבראשית

 . קיל הערה וירא הנהוכא עיין , לההנחומא בזה כוון , קלה לישנא מפיק הוה הנחוטא ור'ט'
 פי על לדרוש ועשאם ההנחומא של בהפהיחות השהמש מב"ר הכמרר כי תראה תשובוכן

 בהערות תמצא זה ובעבור , הרבה וחמיהם וירא ובהנהומא ד' ג' א' אות פנ"נ בב"ר וכן .קע"ב ובהערה בראשיה בתנחומא ועיין , עצל שדה על זש"ה ב' אות פכ"א ב"ר לדוגמא עיין ,הסנונו
 , ש"ד ק"ת ק"ג צ"ג הערה בראשיה לדוגמא עיין , התנחומא DttV נומהאוה הרבה שהקנתישלי
 מאמיימ בו שנוספו רבה בראשית במדרש נמצא גם . ודומיהם רל"ב רנ"א ע"ז ז' הערהלך

 הערה ויגש , נ"א הערה מקץ , צ"ם הערה בראשיה תנחומא לדוגמא עיין , דוזנחומא מןשלמים
 : וז"ל ה' הערה פעיה וישלה בפ' העיר ז"ל הרד"ל הגאון וגם , ל"ג א' הערה ויחי , ונ"ננ'

 בהערה שם עוד , שהילכדנו אם כי הב"ר מן אינו שכרומה והוספוה דברים ערבובי הפרשהבכל
 שנסדר מהילמדנו הוספה הוא אלא ירושלמית אגרה שהוא הב"ר טן שאינו נראה כתבט'
 נעקב וירא ד"א מן כהב 1' הערה בפצ"א וכן , הנדפם( להנהומא )כוונתו הבבלי מידוראחר
 הוא ז'( אות )התחלת אחיו אח יוסף וירא עד היינו הטאטא סוף עד ה,( )אות במצרים שבר ישכי

 , הב"ר דברי תוך ההנחומא מלשון הומפה והוא נדרשו שכבר ומאטרים בפסוקים אחרתשיטה
 וירא עד זו דאנדה נראה יעקב וירא ד"א : ר"ל הואר יפה בעל הרב גם זה על שהעירוראיתי
 פה העהיקו חנהומא רבי ממדרש אלא , הקודמת האגרה וכן , טמררשנו איננו אחיו אתיוסף
 השיב איך השליט הוא ויוסף ער הזה דגמדרש פירש שכבר מאחר כי , שם גם נמצאים זה בלכי

 מעיקר שאינה הרואה יראה הלשון ממרר גם , במצרים שבר יש כי יעקב וירא לפרש ימינואחור
 שהדרש ובאמת וכהב ה' אות בסוף רוז'3ורר הוא שנם פהרו"וו בפי' גם שם ועיין . עב"לטדרעבו

 שלי בהערוה ענש , טענהומא נוטף ציה פרענה כל כי הראה גם . ע"ש מתנהומא העהקזה
 ולא ההתהלה רק העתיק ב,( )אות אפרים קנאת וסרה על שם בב"ר והמאחר . ס"זובהעדה
 כצו שהנבטא הועהקה ויחי פרשה וכן . בתנחומא באריגות שהיא כמו הררתה כלר~תיק

 ואינה מחנחומא הועהקה זו הפרשה שכל וכתב ויחי פ' בריש ועל הרד"ל הנאון גםשכשעורר
 ובהנהונא , י"ח דברה ויחי בפ' טוב לקח במדרש שהעירוהי מה ועיין , ניבר הלשון כאשר ב"רק

ויחי
 ?3י6 3תמ): לעיר סתקוס )פס 5תס גדור גי פתם תגליתך ל' נ'( 6ות י" )נר6:ית טתר6ס כתו)א(

 ס63מליו כתלתל תיעמס פתמ תגמות6 ל' סת3ומ 316י , תגמולך 6"ר ספעס עוד סני6 61לצ פסת מגפתךל'
 . ט)ט( גתגלות6 וס נפקוק תשותך ל' כצתת פתח וכן , ט3יותיו כתים התקלס ס%ד וסניך סת63כיס גכל16ריתתי
 . %'6 פ6ס נירוס3תי כסתו תוכך וכן , ט' 16לי גן 1כfi'D 36(5 ל' נטוס תגמולך ל' י"1( 6ות )6% טסשז
 . יטרSh pfi 36 6תל תגמולך ל' ג'( 6ות )פ"hnDD . 1 עתרי 6ג6 תגמות6 6"ל נ'( לות וטד 1' 16ת)פ"נ
 טוכז6 תגמות6 6"ל ד'( 16ת )פי"6 . פתמ תגליתך ל' 3'( 16ת )פ"ט . כגייס ל' כטס תגמהץ6 ל' נ'( 6ות)פ"מ
  סירוסי 6"ל ג'( *ת עפי"ז . כלותיסוס

 ינו  סט5לס מינית* טייר ד'( 5ית להיייי .  שמרושמי %5ס  *דט גט,
ס6ליכי

 חגסדגק~
 מגמותיה ל' 1'( 6ות )פג"ז . ולט 16ש גקחנ)ס טתו36 ל' נסס תגמות6 ל' ו'( 5ומ לוג'יג .

 6כין גל ור6נ"6 ח:מות6 ל' נ'( 16ת )פ3"ג . קיתון גל 'בולס ל' כסס ת:מות6 ל' כ'( 16ת )פ3"כ . ל"6נסס
 חייך ר' ניס  סגועט5 ל' נ'( 6ות )פתל . 3תפגעו יטר6ג 5ליכין סיו תגמולך זל' ניותי סס( )סם . 6מ6 ל'גסס
 . נטויתן טבעו תגמות6 *'ל נ'( ש5 )בת"ס . 6מליג6 מטג6 זתפקין 6יח תנשת6 ל'ל מ( 6ות 3פ%נ .לכל.

 6"ל hntnm 6"ל כ'( 6ומ )%'ג . תפסס סותפ טד עטלס מחס נלכות סתק'גו )תם תגמות6 6"ל מ'( 16ת)פת',ע
 . ירט תקניט וגתים טתו6) ל' כסס ת;מות6 ל' מ'( 16ת )פגש . סנתוג'6 טגע3 63מד תגמות6 6"ר פסן )טס .13י
 תס ס'( 6ות )פע"כ . סי' נלגך 06 מגמותיו 6"ל ס'( 6ות )פקע . גט5תן ט3;1 תגשת6 ל' 6תל ס'( 6ות)טס
 ת:מות6 ל' ס'( 16ת )פ"ט . נטתיס ס3 סעף 6תל מגמותיך ל' י'( 16ת )פ"נ . )קולגסין 6מל תגמולך ל'3טתיס
 . כגכוד כן גסן כלגיס ל' כסס hntnm ל' ייינ( 16ת )פפ"ד . מ65ת' ת35ף 6מז D~hפתמ
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 א ו במ74
 צ rl~b הערה ויחי בחנוומא שהעירתי מה חרשה שימה אורות נם צין וק , % הערהויחי

 לכ4 התנרצמא מן ושאב , )ב( הכאוחזים המדרשים ק תא . רבה *טכסת מדרשב(
 , שכות סם' הילמדנו הוא ששת לס' הנדפס החטזמא כי אסרתי ככר , בדפוס כעת אשישטת
 העירותי לתנמומא שלי ובהשאווז , סטנו שלמיס מאמרים דהטזיק וכמ"ר ממדרש ד,גנסדרובעל
 דברים בהרחבת בשהיד הוא ולפעמים , שגרפס התנרצסא עם שחה הוא אשר היקושת כלעל

 חסרים ולפעמים , ק' , פ"נ , כ'צ הערה שטות תנחוסא הזיין . המאוחרים המדרשיםכ-רך
 . התנוצמא בקובץ לפניו שהיה כס העתיק משמ"ר מסרר וגם שורות איזה הנדפסבתנהוסא

 הענין יבל וכמנתו הענין" "וכל ה' אות פ"א שסנר במדרש שסיים תמצא נם . ק' הערה ואראעיין
 לסברי וכובתו בנדו בה' קרא להאי פת"א פתחין רבנן פ"א בשמ"ר וכן , שמות בתנהומאהוא

 התנחומא דברי מכנה שע"ר ובעל , הוה בפסוק הדרשה בתנחוטא מתחיל כן כי ,התנוצטא
 לבד ולא . ל"ה הערה ששת תנחומא עיין ; זה בפסוק הפתיחה פותחים היו והם ישבנן"בשם

 פהתנחומא נם רק למקור לו היה שמות( פס' הילמדנו )הוא בדפוס כעת אשר ששה מס'התנחופא
 סרב הערה בשלח , פגה פרג הערה שטות הנחומא לדונסא עיין , דברים הרבה שאב שלנוכ"
 בר תנחומא ר' פתה כה פקודי ריש בשד"ר תראה וכ! , בהב-ות עליהם והעירותי ורוחיהםע'

 בראש הציב שמ"ר ובעל , כ"י בתנחומא נמצא והדרוש , כו' ברכות רב אמשים אישאבא
 רוזנהומא דברי כשהביא לפעמים כי תראה ועוד , תנחשא למררש וכוונתו תנוומא" ר' פתחיכה
 מלמד אמרי ורבנן ל"ב אווז פ"א ~fe- נסו , אמרו" "ורבותינו נם אטרי" ברבנן כתבשלנו

 התנחומא 0ן לקוח , כו' סים הצלת לשת אלא ויושיען ואין משה והוציאן למים אותןוכהשליכו
 אמרו ז"ל ורבווזינו לע אות פ"א שם עוד וכן . מז הערה עיין , ליתא ובנדפס י"א אות שמותכ"י
 אצל הלך בתהלה רבותינו אמרו ר' אות פ"ר כן , ס"ב הערה עיין כ"י רצזנווטא אל כוץכו'

 הקנים עמהם הלכו רבותינו אמרו י' יצת פ"ה וכן . ע"ב הערה עיק כ" לתנחומא כווןפרעה
 י' אות וארא בכ"י הוא רבותינו אפדו כ' אות פ"ה כן , ק"מ השיה שין התנחומא לרבריכות
 לתנחומא כוון ע"י ש" שעה באווזה רבותינו אסרו וארא ריש בשמגר וכן . ו' אוה בנרפסגס
 . י"ר הערה בא צין התנתומא אל כוון , יגח רבותינו נ' אות פי"ר וכן , יגח הערה ואראעיין
 : שלנו טהתנחומא שאב שע"ר בעל כי ותראה ע' והערה מ"ב הערה בשלה פ' בתנחוטא נםושין

 יגב אות פרג שמ"ר שתראה כסו , מפדר"א גם שאב שד"ר בעל כי אעיר אנב ודרה.,
 לכך אלישר ר' אטר בכך לישראל היה אות מה אלא משה כנגד שהש היה למה אסרנווהרי
 , בפרקיו אטר אליעזר ר' וכ"ל , פ"ם לפדר"א אלישר" "א"ר במלות כוונתו , לנחש החמהנהפך
 שכתוב כמו כמנתו , שכתוב כמו לישראל למהר עתיד הקב"ה כך יץ באות שם שסיים מהגם

 דברים לקה וגק * קרב דקרה שטות בתנרצמא עיין , זה מפורש שם כי אליעזר דר'בפרקי
 שנאמר , השירים בשיר , זה דבר של פירושו והיכן ד' אות פ"נ שמ"ר עיין , שה"שסמררש
 , בפעות ד"א "שנאחר" ומלת , נפשי שאהבה לי הנידה בפסוק צ"ל , נפשי שאהבה ליהנידה
 המעתיקים אהד הוסיף זה ובעבור , הנידה ב% שרוש במד-ש נתפרש שהדבר הממרר הוסיףמה
 שאהבה לי הגירה , כאן , זה דבר של פירושו "איכן שם שה"ש מדרש תוך גם המדפיסיםש

 המאמר הביא תתקפצי רמו שה"ש בילקוט כי היא חיצונית הוספה כי תראה לוה וסעד ,נפשי"
 דגדפס בתנהומא ליתא וכן , שם ליתא כאן" זה דבר של פירושו "איכן והטלות , שה"שממדרש
 דברי הם רק , שלפנים כ"י בתנחומא ליהא גם , משם לקוחים השמיר דברי אשר י"ראות

 במדרש שנתוב צמו וסיים פנחס סך דרש הביא נ' אות ד' בפרק שם שד גם , משציר"צסדר
 : פ' פסוק א' פרשה שם והואשה"ש

 מפסיקתא שאב וכן , כים הע"ה שמות הנחומא עיין , מהפסיקתא שמ"ר בעל שאבנם
 לפסקא כוונתו המלאכה" כל ותשלמ בפי "כרכתיב : רשם פיט ריש שכיעי שתראה כט ,רבתי

ותשלם
 למז שיקוע טתמ65 ומס , ממט מ6מליס מ3י6 6'ט סי)קיע (SD ונס , ר.)י16ס1 )6 ולצי סכסוך)ב(

 סוס סמ6מל 63ממ גי , סוגם מגיס משוס  3עכומ סו6 פ"6" "ט"ל גנזו טגלסס מטס סל' כליו ויסימו ע)קס"3
 ,י6)ס : מ15ין )מווס מטס זכת ס)6 כל קלע למ, סס כנד , סופגיו 3מ6מל סלמס גט , סם מלועס ל"ג610
 וסגיך כ3ס גסמות גמ65 )6 לנס"סקופ

 )מכי
 6' 6וס פ"6 לזרי יעליס גתזלס 6101 ל3ל סדגליס ,4)ס )ומג סיס

 SD ממקמן לס, מסייס נעגים נס , ל3ם סוכלי 6)ס נטת מטוטי למג יולש נינטע )גטן וגצים , ו'61ות
 גע65 ג6 ותתל , ג"3 016 טוגו שליי וס" טמו~' ,4גמומ6 5'ע ו63מת לגל טמומ י6)0 מטין 3ק1)1 6!ילעס
 . ל3ס" "עטמ מען ס'3)וע3ג)
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לח א ו במ
 עסי שמעה בו פתח חנינא בר אחא ר' אנכי דש פכ"פ בשד"ר וכן , המלאכה כלויגלם
 השליעג בחדש פסקא כהנא דרב פסיקתא על כוונתו , מדברות בעשרת עכתב כסווברברה

 , אלהיך ה' אנכי הפסוק על שלנו בתנווטא גם ונמצא , קמ"ר בהזם-ה ע"ש , ע"ב( קנח)רף
 הערה שטות תנחומא עיין , ב"ר ממדרש דברים הרבה לקה וכן . פ"ו הערה שם הנחוטאעחן
 פ"נ l'DW1 הכוונה וזה . קינא רמזרה וארא עיין . בבלי מנסרא רבדים רובה לקת נם .קל"ב
 לקח וכן . ע"א ל.'נ ברכות בגטרא הוא דוסא" בן חנינא ר' בטעשה שכחוב "כסו י"באתז

 , )ג( תהלים" "במדרש נרשם ד' אות פי"ב בשם"ר והמצא תהלים מדרש נץדברים

 רוב לפני מסודר כבר והיה , הקרומים הטדרשים טן הוא י רבה ייברא מדרשג(
 דו*קרא "באנדה )י( מ"ב סי' תשובה שערי וגאונים בתשובת ונזכר , וזל ורש"י הערק-בעל
 ע"ב כ' סנהדרין רש"י שמן שהביא ז"ל חיוה טהרתן מהגאון בקורה באגרה וראיתי .רבה"
 ראיה טבע הוה הנאון שוע-י טסורר רבה ויקרא כבר היה נאון האי רב לפני שנםמשמע
 מן הוא רבה" "וי,-א הציון כי יראה שם ברשיי המעיין אולם . עכ"ל וה מדרש גןלרבריו
 הוא טקהץה נאון האי רב פי' *י"ו( (at~o טהרות ובם' מליהו גונדו רשעי ז"ל כי אחדכניה
 פ' עוי"ר אהד מניה ציין וה ועל , מקלו אפר וחד קודו אטי הד לו ודומה חרש שלסקודה
 לענין כדנרסינן בעצטו כתב ושם לטהרות נאק האי רבינו מפי' נובעים דוברים אולםאחרי"
 . ע"ב ס"ה ניטץ למאסרם וכוון , עב"ל פקלו אמר והד קודו אטר חד עמ4 מכל הלקי היה וזהניפין

 ממנו טאטרים והעהיק התנחומא את ראה והטסרר בתנחומא השתמש הםהמדבש
 שלי ברבורות זה על שהעירוהי שהמצא ' . - אחר בסגנון והציגם והרהיבם עליהםזווסיף

 , נ' הערה שמיני , ננה , י"ס , יץ , ב' הערה ויקרא לרתמא עיין , הרבה במקומותלתנחוטא
 טהנתוטא לקוח כץ פרשה וכל , ס'ד , י"ר הערה אטור , נקח השיה מצורע , ניו הערהתודיע
 . ריש הערה אטור בהנתוטא עיין . בתמקומא" "כדאיתא נ' אות פל"ב בוי"ר תטצא וכן , אשרפ'

 טן לקוח כולו וכמעם מאוחר טררש הוא הוה המררש . רבה במדבר מדרשד(
 והעתיק , רבות הוספות עם עלנו כ"י תנחומא מן העתיק נשא פ' סוף ועד טהתתלתו .דוזנווטא
 השנוים על כן נם והעירוהי , שלי ייש עוזטצא כפ רומי בכ"י שהוא כטו הכוסחעפ"י

 כעת אשר הקובץ ע"פ הנחומא מן העתיק הספר סוף עף )פט"1( ברעילותך פ' ומן ,שביניהם
 עד סידר האהד , טמררים עגי טן נסדר יגה שהטדרש ברור ונראה , ממש בלשונובדפוס
 ברעילותך ריש מן ומירר הספר את העלים ונישני , רבות הוספות עם שלנו כ"י כן נשא פ'טוף
 מפרשת תנהומא ר' ובמדרש : וז"ל בדקדכוזו שכתב אמת באות וראיתי , הנדפס תנחומאע"פ

 שמפרשה טשוס רבה במדרש לבקשו יוכל ענין באיזה שסטפק סי הדברים גלה ספר עדבהצלותך

 , שנוי טועיר בטעט שוים הם אלה מדרשים שני סיני דבטדבר ספר סוף ער הנזכרתי
 . עכ'י ,וכו'

 ההנרימא נץ לקה טאפטים איזה פי"ר( )סוף נשא סוף ער פ"א טן אדבר בהחלהוהנה
 עד פטיו( )טיש ברגילותך מהתחלת אדבר כך ואחר , בעצטו המסדר הוסיף טאמריםואיה
 . הספרסוף

4 -
פש

 מ"נ עולסיו 17ל דול ספרו ג"' 11"ס מסל6י'כ ממסו)) המוקל סלל'ג ייעי מ6ת )ידי ג6 פגשו)ג(
 , 610 )סיפך לק כן מטל 713ק )6 6נ) . )סתגמומ6 קרוס סמ"ר סמזכס כי כתג 265 5י כספלו כיויקירי
 כליס גי , סקמ"ל )סגן ע3 ומוקף ומפלס וסקגגון קרסון מקן קסהגמומ6 7כליו )מגק סטיות קוס סכיך נסתרסומס
 oilh . כסרס וג)6 כסף 3)6 מוסיף טתית פיט ונתגמומ6 , ממיס ונע גסוס נ)6 וע' לסתן ע3 מסקס וכיעת"ל
 וכפוק ק6גסע6געיג6 נ7פוס וכיתף ממגעוכס סמ7פיס כוקפת מס נסמל' "וכ)6 סמלות כ' , כ)) לטיס מוס5ין

 6)6 כסמ"ר סטנים וסל6יס . ממיס נ)6 מיג כקף 3)6 מיון נ)6 וכמקוס , כחסון תיקן חמ"ל 31פ) ,11ימ5ק1
 למן ג.וס נס , 6כלסס נסיני מ76 ס7כל ויג,ט מסו 6"כ ו3מגטמ6 , 36'1 גסגס )6 לטס )מלכות סי61 כיון))מדך
 , סגטלס 6מ וכוס וט' כילות מעם געולי סס טרד . מ)ומ tr~h מסמיק הלליל מקרל נע) גי , ג)))ספוע

  ססגמופ5 מקיל למגליל מהליס מ)ומ סלולכטס 6ס ג)) לסיס 6'ן מטרי גס , !ממ"מ ככתוב מן וכהן גמ65ונתגמגמה
 , לפגע גחונן סע )6 6ו ס6)ס ריתקת "p't,h )6 סת"ל ונטן מג"ס חותם qtifn ט"ג ע"1 נ"3 )תתעלס נזםטון

 ימר כי 5ס ויורט , סנילי מ"פ וס סועף סריסןוספסמיק
 חטמיי

 ספסלן  ילך  כלסין ק5ס  o'wn ים nbr יכל מספגי
 ממגעונס משיפיק ט כפגע , )מסג' ממס 7וננס ל"  6'ן וכמסי עיטו סוסיי W5DJ סממתיקיס וגס , גמלםמלס
 ן . גמגמומ6 ס)מיס ומ6מליס מ)ומ סרסריסוקיף

  טמטם סתסו3ס והכרס כלי  ססטוגס קוף ע"כ סכה סכ סלך סטמך וגס , סועת סתסונס )מי ט7ט )6)ד(
 פוסר"ר סג6ון לסרר סיס 6יי 3ק' סוקס סססו3ס לודות  ומיין . ר3ס ויקרך ממדרס לרסיס ג"כ ופ3י5 , דיוריוט5כ
 . ו') מון מסםיסרק)
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 א ו במ16
 הארץ נויי כל על ;ליון אלהיך ה' ונהנך הכמייכת ח' אוה כוף עד א' אות כן י)פ"א(

 י' אית וכן . בהערוה( העירותי שנוים קצה )ועל , בכלה כלה התנהוכא עם עבההוא
 ג' ב' אות . פ"ב( ,שם . בהנהוכא וליהא היספה הוא א' אות פ"ב וההחלה י"ב י"אאוה וב"

 בית אל הביאני ד7א ;ד וכו' יהודה א"ר היכסה נכצא 3' ובאית , י' אוה שלנו מהנהוכאהוא
 ד' אות . ט"ו אוה סוף כהנהוכ(: הוא נ' אית כוף ;ד סיני הר על הקב"ה שנגלה בשעההיין
 . י"ד אות כהנהוכא הוא ו' אוה . י7ג אית כוף כתנהוכא הוא ה' איה . י"ד אוה מהנחוכאהוא
 אות כהנחופא הוא ה' אית . לשין ובהרהבת דברים בהוספת י7ג אוה כהנחוכא הוא ז'אות
 סאת היספה במ"ר בכדררי נכצא ח' אוה ובסוף . קיא ובהערה ע7ש הסדר בהיפך רקי"ב

 הכהחיל ט' אות . D'p הסרה עיין , כו' דעה בה2 היה שביעקב לכרהוק דעי אשאהכסדר
 מדרש תסדר וב.גל , רבינו ילכדנו הכההיל מ' אוה כתנהוכא הוא כו' בדרך השובת הכןתנינן
 יצחק א"ר כנגד מהו דברים הרהבה שם בכדרש נכצא ט' אוה ובסוף , המן הנינן הציגבמ"ר
 (Qw .. בהנהוכא ול'הא הכמדר כן נוסף פ"ב( )סוף נ"1 אות ;ד י' אוח פ'. הערה עיין ,כו'
 צדיק ד"א עד פכולח בה אין וו הכרה כה ד"א וכן , י"ז אמו כהנחוכא הוא א' אות .פ"ג(
 . קם"ג הערה עיין , צ"ב כזכור c"1W כדרש כן נוסף הכאמר כל , לוי של בשבסו כדברכהכר
 הקב"ה אכר לוי שבם ואף מן ה' אוה ובמוף , הככדר כן הושה הוא ה' ז' ו' ה' ד' נ' גב'אות

 . .י"ס אות כהנחוטא הוא ט' אות . כ' ידט אוה בהנהוכא הוא הודש מבן אותם שיכנהלטשה
 אות כהנחוכא הוא א' אות י שיד( )שם . הכסדר סאת הום2ה הם י"ד י"ג י"ב י"א י'אות
 יישרנו ובמקום , כ"א אות כתנחומא הוא ג' אות . כ"ג אוה טהנהוכא הוא ב' אות .כ"ב
 הוא הקב"ה אפר כן ה' אות . הוספה הוא ה' אוה והתהלה ר' אות . חטן תנינן הציגהבינו

 . כ"ה אות בהנהוכא הוא הכאכר ההחלת ז' אוה . הספה הוא ו' אות . כ"ד אותטהנהוטא
 אות כתנהוטא הוא להם עשה כיצד ומן הוספה הוא בהההלתו י' אות . הוספה הוא וע' ח'אות
 כחנא גדול כאכר נוסף כ' ובאות , הוספה הוא הפרשה( )סוף כ' אות סי עד ם אות .כיה
 באיש מגיישה שם שהביא מה וגם , אוכר אליהו אביא הזה מסדר ובעל , פי"ג רבא אליהודבי
 (כן , כים אוה בהנחומא הוא ההההלה א' אוה . פיה( )שם . פי"ג רבא כחדב"א הואאחד
 אל ד"א ומן , הוספה הוא ההתהלה ב' אות . הוספה הוא א' אות סוף עד פדת בן אלעזרא"ר
 הוא נ' אות . דברים בהרחבה כ17 אוה סוף כהנחוטא הוא לוי של בשבטו כדבר רלהנזול

 טן- ט' אות בסוף רק , הכסרר טן נוסף הכל ט' ח' ז' ו' ה' ד' אות . ליב ל"א אוהבתנהומא
 במדבר פ' בסוף שם ובמדרש , במדבר פ' סוף כהנהומא הוא הפרשה סוף עד הקב"האמר
 . פי"א מתדב"א נ"כ הוא כו' ויצאו נהקבצו אוטראליהו

 . בילקוט הסובא זוטא מספרי רברים רבבה ולקח המסרר טן נוסף פ"ח( פ"ז פ"ו)נשא
 ישים פנים וסתר פהו המתחיל מאמר נמצא א' באות רק , המסדר מן ג"כ נוסף פ"ט()זמם
 משל שם עוג- וק / ס"ה הערה שין , 1' אות נשא מתנחוסא הוא , כו' סהר יושב שהואהקב"ה

 נטצאים ט' באוה , הטנדר נק נוסף ט' אות עד ב' אווז . ח' אות מהנחוכא הווולארכיטקטון
 הטתחיל אחד מאכר נמצא י' אות . ס' נ"נ נ"ב רתרה עיין , י' ט' ח' אות התנחוטא טןטאטרים
 בה אין ויעד ד"א י' באוה שם . הממדר מן נוסף והשאר י"א אות סתנחומא הוא , הסהרהד"א
 הגלילי יופי ר' י"א אות . סיד הערה שין , י"ב אות מתנחומא הוא , עכשיו לה שאיןאע"פ
 שאלו , באמצע י"ב אות . כ"א הערה שין , ג' אות כתנחומא הוא , בסוטה דברים ז'אומר

 . ד' אות טהגהומא הוא , ביבשה וצדה בשם צרה האשה אבל עד הבא לרבהלמידיו
 קנאות מנחת כי ער לשלם אורה שהשמן ל0ה שמן יציק לא ע"א מן , המאטר באמצע י"נאוה
 ט"מ אות ער י"ר אות , ה' אות מהנחוטא הוא מספרי( הוא הוה דבתוב על המאטר לכיהיא
 אות פי"א( )שם . המסרר מן נומף סוף וער טדהתלה פ"י( )שם . דקארר מן נוקש פיט()סוף
 ט"ו אות מתנחומא הוא בו' הקב"ה לפני ישראל אסרו המאטר באמצע ב' אות . נוסףא'

 הא , המקדש בית זה סטתו דגה , באמצע ג' אוה . וע"ה ע"ד דקרה עיין , שנרםבקצה
 יברכך עד בהתחלהו ה' את , המסדר 0ן נוסף ד' אות . ע"ז הערה שין , ט"1 אותמתנחומא
 מאור זה יאר ר"א המאכר ו' אות . י"ח אות באמצע כתנחוטא הוא , בתורה המפרשתבברכה
 ודכווהיה עד פניו ה' ישא אוכר אחד כתוב הטאכר מן ז' אות . י"ח אוה מתנחומא הואתורה
 תפלה שומע אוסר אחד נתוב ומן , י"ה אות כהנהומא הוא , תפלה שומע ח51י אההאהוב
 בר יהודה א"ר , באמצע א' אות פי"ב( )שם . הוספה הוא פי"א סוף עד ז'( אא)אמצע

סימון
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לט א ו במ
 . לשון בהרהבת הוא ובמדרש , ב"ו אות מתנחוטא הוא ב' אות , כ"ה אות מתנחומא הואסיטון
 לפי אלא כחי לפי נבוקש איני עד משה שמע דברים ג' סימון בר יהודה א"ר באמצע נ'אות
 סוף עד שרשמתי הנ"ל המאטר סוף ומן , צ"ו הערה שין , י"מ אוה אטבע בהנחומא הוא ,בהן
 לקות י"ר אות הההלת ורק , הממדר טן נופף פי"ב( )סוף ב"א אות כוף עד ר' ומאות , נ'אות
 ב' אות , כ"ג אות מתנחומא הוא א' אות פי"ג( )שם , ק"ת הערה ;יין , כ"א אות התנחוטאמן
 שם ונמצאים המסדר מן נוסף א' אות פי"ד( )שם . מהסמדר נוסף פי"ג( )סוף כ' אותעד

 כחבה בר סוסה אסר גלעד לי ר"א הטההיל מאטר כסו , כתנהומא הנובעים מאטריםבאמצע
 , לקיש ריש בשם ל' אות בתנחומא נמצא וזה , אדם לך יארר אם הקהה אמר רשב"לבשם

 וגם . ובשנוים מדהנחומא הוא רמאטר התהלה ורק , כהבה" בר כמה "אטר הוסיףוהטטרר
 שם עוד וכן , ל"א אות בהנחומא הוא , גרעין עבר עבירות ז' כהנא בר אבא א"ר שםו;טאטר
 . ל"א אות בהנתומא הוא , בשבת כלהמה עשה הוא ביהושע מדבר ראשי מעוז אפריםד"א
 נוסף נ' אות . מהמסדר נומף כ' אות . דברים ובהרהבה אחר בסגנון נשנו המאסרים כלאבל
 שהוא מלך אבין א"ר הכבוד מלך ויבא ד"א , טהתנחוטא הנובע אחד פאסר באמצע ונפצאג"כ
 סברך יוסף ברבי[ ]צ"ל ב"ר הלוי אבין א"ר ג' אות ובסוף . שנוים באיזה , ליראיו טכבודוחולק

 מאסר נמצא 1/ אוה ובאמצע , טהטסדר נומף י ה' ד' אות . ל"ד אזה מתנחומא הוא ,להקב"ה
 ועוד , שנוים ובאיזה , כו' במצריות ולא בה עיניו נתן לא הוא . והוא ל"ר אות מהנחומאקטן
 ב"ב אות עד ז' אות נוסף השאר וכל , ל"ב אות מתנחומא הוא עזריה א"ר קטן מאמרשם
 . המסיר הוספת פי"ד()סוף

 וכאש4- , בדפוס כעת אשר מההנחומא נעתק הספר סוף עד מכאן . פט"ו()בהעלתך
 , הנדפם ההנחומא ע"פ והשלים אחר סמדר טן נסדר הוא הספי סוף עד שמכאן לעילאמרתי
 בר~לוהך עיין לדוגמא , רבה במדבר במררש גס המר הנדכם בתנהימא שחסר כה כללכן

 , רמ"ט , רט"ז , קפ"ז , פ"ו הערה חוקת . קל"א , כ"ח ר~רה שלח . קכ"ח והערה ס'הערה
 ומין , במ"ר במדרש גם נוסף שלנו התנחומא על הנדפס בתנחומא שנוסף מה גם ,רסק

 בע"ר בטדרש המאמר וכל . קי"ג , קיד , ט' הערה קרח , קל"ה , קל"ב , ס"א הערהבהעלוהך
 , קם"ו דהרה קרח עיין , נוסף הוא , כפולות האותיות 0נצפ"ך יגב אות ובנדפס כ"א אותקרה
 , שי"ג , ש"ג , ש"א , רצ"ח , רציה , רצ"ב , רפ"ז , רפ"ו , רפ"ד , רפ"ב , כ' הצרהחוקת
 , כ"ב , 6"1 , י"א , ה' דהרה בלק , שע"ז , שנים , שמים , טל"ח , של"ה , שע"ה ,ש"כ
 , נ"א , ליה , ל"ג , כנץ , י, הערה פנחס , קכ"ח , קנ"ד , ענו , ס"ט , ס"ה , ניו , נ' ,י"א
 מיץ. ס', מ"ט, פ"א, כנו, מ"ו, הערהי"ב, מסעי ל"ו, ל"ג, , הערהכ"ד סטות .נגד

 "ילמדנו בהלכה השאלה 0תהיל בהנחומא אשר במקום המעתיק או הזהוהממדר
 הלויס שהיו בכנור היו נימין כמה הלנה י"א אות פטיו שתראה כמו "הלכה" הוא הציגרבינו"
 דיו ניטין כמה רבינו ילמדנו כתהיל ז' אות ובנדפס י"ב אות בהעלוהך ובתנחומא ,מנגנים
 ובנדפס כ' אות בהנתומא במקום , אסוה כמה בתוך הלכה י"ז אית במדרש וכן , כו'בכנור
 ריש ובתנחומא "רבכה" במדרש שלות ריש וכן . כו' אמות כמה בתוך רבינו ילמרנו י"אאות
 י"ר אות ובנדפס כ"1 אוה ובהנחומא , דברים כמה דיכה פי"ז במדרש . רבינו ילמדנושלח
 שם . רבינו ילמרנו 1' אות בהוספה ובהנהומא , הלכה כ' אות פט"ז במדרש . רבינוילמדנו
 פרג וכן רבינו ילמדנו ט' אווה ובנדפס ט"ו אות בלק ובתנחומא שאכל סי הלכה כ"א אותפ"כ
 ילמרנו ט"ו אוה בנדפס בם ם, אות בלק ובתנחוטא , דברים כסה בזכות הלכה כ"בשת
 י' אות פנהס ובהנהומא , אוכלוסין הרבה ראה אם הלכה ב' אות פכ"א פנחס בפ' .רבינו
 וכן , א' אות טטות ריש בתנהומא הנמצאת בהלכה השאלה את . רבינו ילטרנו י' אותובנדפס
 רבינו ילמדנו ה' אוה ובנדפס ז' אות נישות פ' ובתנהומא , השמים , ב' אות בהלכההשאלה
 אין ובאמת , טחנות ג' הלכה הציג ו' אוה מטוה  במ"ר ובמרחש  בעולם נבראו טתטתכמה
 ילטדנו מתחיל ובנדפס א' אות ובתנחומא , הלכה א' אות , פכ"ג ממעי בפ' וכן , כלל הלכהכאן
 . רבינו ילמדנו ו' אות ובנרפס ה' אות ובתנהומא , הלכה ז' אות שם וכן ,רבינו

 כעת אשר התנהומא טן נעריק הספר סוף ער בהעלתך פ' מן כי שכתבתי אףוהנה
 כל ותפרעו ההיד אנה עד ה' ויאמר המתחיל כ"ד אוה מן פטיז שלה בפ' מקום מכל ,בדפוס
 , רומי בכ"י נמצאת ההיא וההוספה , בהנחומא וליהא בע"ר בסדרש נוסף פם"ז סוף עדעצהי
 בשמחה אצול לך ד"א דגנתהיל ב' באות בפי"ז נוסף וכן , שלח פ' בסוף זה כל הוספתילנן

;ך
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 א ו במ '18
 באריכות בזה שהעירותי מה הדץ קיים, הערה עיין ד', חשת ל אות וקל ב', אתז סיש

 אות סי בפייח נמצא קרח בפ' נם . קלח פ' בסוף בפנים הוספתי אשר לההומפה א'בהערה
 הערה עיין , הילמדנו מן ולקוח , בתנחומא הוא מאשר משונה רגי' , ואפך סשה 8תחי"ב
 פ' בסוף וכהוספתי הילמדנו מן ד"א , הוה בלשון שאמרו נביאים מנ' אחד זה המאמר ונם ,פ"נ
 י"מ אות וכץ , נוסף י"ח י, מ"ז ט"ו אווז וכל , מילמרנו הוא י"ר י"ג אות כל הץ . ע"שקרח
 הוא כפולות האווזיות מנצפ"ך כ"א אות כל , התנחומא מן הוא כו' ללמדך לרבר ככלותוויהי

 דפוס הראשון המדפיס ע"י כגדפם דוזנחומא אל כך אחר נוסף המדרש ומן , במדרשהוספה
 קרח במדרש כי להעיר יש גם . נמצא לא הנדפס מהתנחופא יר כהבי ובכל ,קאנשטאנטינא

 , חוקת פ' תנרימא מן לקוה הוא דגצלכים מלכי מלך של שמו יתברך המתמיל כיב אותשם
 תה , חוקת לפ' שייך ובאמת , קרח פ' אל הוה המאמר החבירו המדפיסים אווחמעתיקש
 עשה כאלו קטנים דברים שע"י תולעת ושני ואזוב ארו עץ הכהן ולק" ו' בפסוק למ"שהקדמה
 שמ"ר במדרש שנרשם מה תראה מזה . בהן הלוי ישראל של שטהרהן גדולים דבריםהקב"ה
 "בוי"ר" שציין מה התורה" הוקת ובואה רבה בויקרא שכתוב כמו המדרש "וכל פ"יריש
 אף מיותרין שהם בעולם רואים שאתם דברים אפילו ארץ ויתרון ב' אות פב"ב לרישכתנתו
 ומה , כו' שיחותו עושה הקב"ה בכל מ באות שם עוד וכן , עולם של ברייתו בכללהן

 יהוא קרח לפ' בטעות נספח אשר כ"ב באות הזה לכאמר כוונתו התורה" חוקת "ובזאתשציין
 דרה וא"כ , לבטלה אחד דבר ברא ולא שליחותו עושה הקב"ה מקום שבכל ללמדךהסאמר
 . קרח פ' בסוף בטעות הצינו המרפים או המעתיק רק , חוקת בפ' הוה המאמר לחייו נםלנכון

 . טאקספארד ה' בכ"י נם כמצא הנדפס בתנחומא וליתא נוסף כ"ג אות נם שםובמדרש
 ליתא אשר הוספה נמצא חוקת בסוף רק , הנדפס בתנהונףא כמו ג"כ הוא חוקת()פ'
 . שפ"א הערה עיין , סופו עד ל"ג אות סן והא ,בתנחומא
 , בתנהומא ליתא אשר הוספה נמצא במדרש רק , הנדפם הנחומא כסו ג"כ הוא בלם()פ'

 כיון בלק וירא 1' אות וכן . , נסים להם עשה הקב"ה מלאכים וישלח 'המתחיל ה' אות כלוהוא
 הנאון בזה הרגיש וכן , בתנחומא כפו הוא ז' אות ומן , פומפה הוא סטו עד שלהיושבא
 בקצרה אחר מדרש מאיזו הומפה והוא בהנחומא אינו המאמר כל י"א בהערה שם וכתבהרד"ל
 משתחוה איני לע"ז אוטר והוא הוספה כ"ג באות בלק בפ' ג"כ נמצא וכן . עכ"ל הרבה לשוןוחסר

 הפוער הכטים שאמרו זו כן וששה אחריה נשטה והוא עצמך ככגלה אלא אהה אין לוואומרים
 ועשה הקב"ה של לשמו וקנא כיה אווז שם ועוד . קי"1 הערה עיין עכורתו היא זו לבעלעצמו
 . קכ"ח הערה עיין , ההנחומא אל מהרטובה הפדפיס הוסיף המדרש ומן , הוספה הוא נסים י"בלו

 , חיניציא ורפוס קאנשטאנטינא דפוס בהנהומא הוא מאשר הסדר משונה פנתם()בש
 אות בסדרש . י"א והערה א' הערה עיין , במדרש שהוא כמו בנדפס הציג ממנמובהוהמדפיס

 והציג ממנטובה המדפים שינה ובנדפס , רבינו ילמרנו א' באות שלנו ובהנחומא , רבכהב'
 הע , ל"ד דברה עיין , שלנו בכ"י נמצא ולא הנדפס מן העתק במדרש וט' ח' אות . "באות

 יפקד ד"ה ט"ו אות ובמדרש . ל"ו הערה עיין , הנדפם התנחומא ע"פ נומף י"ב אותבמדרש
 והמאמר . מיה ר~רה שין , מאקספארד זל בכ"י כמצא בנדפס ליתא , אשה שראה Ah4-משל
 במצא , בנדפם וליבא הוספה ג"כ הא , ביהו לבן שאסר למלך משל עין בטוב סשהתשה
 , כ' , י"מ , י"ח , י"ז , ט"ו אות שמ במררש . ט"ו העדה עיין , תתק"מ רטו משליבילקוט
 טן זה הממדר ולקה , שלנו ב"י בתנחומא וליתא קרבני את פסקא פסיקתא נץ הוספהנמצא

 , מצאנוהו לא שדי זש"ה כ"ב שת שם במדרש כן . באריכות נ"ב רירה עיץ , הנרפסהתנהומא
 נגה. היה י, ההצ'ק ,אינ,נ. ילסדנו המתחיל מףגרפס ט"ו אות כ5 , הנדפס הנחטא מן נוסף , לגוי יספת זש"ה כ"גואות

 תראו אם רשע ואותו שלאחריו והמאמר , במ"ר מדרש ע"פ טמנטובה המדפיס אח"כוהוסיף
 מהו נץ ח' באות פכ"ב סטות בפ' ועוד , בנדפס ונמצא , שלנו בכ"י ליהא ו' אווז סוף עדאותו
 ט' אות וכן . הר ערך ערוך עיין , ילמדנו מן הוסיף וה , סדומניא אבא א"ר הרים ממדברולא
 שתבא כמו , הילמדט טן לקוח 11ה , בנרפס ונמצא , שלפנינו בכ"י ליהא רב ומקנהרפא

 . חכם לב ד"א ד"התתקפ"ם רמי קרילת בילקוט גם , היסדנו בשם לימונו חכם לב כתיב ד"ה תשפ"ו רפו מט:.נבילקוט
ופה
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מ א ו במ
 אז עוד היה לא כי במ"ר המדרש את ראה לא הילקופ בעל כי להשר שקיםשה

 התדפיסים אולם , "תניעמא" רק ציין לא במדבר בספר בילקוט מלקוטות בבל והנה , לפניוטסודר
 לא נשא פ' אתחלת )ומן רבה" במדבר שתנחומא וקרבנו ד"ה תשי"ד רמו נשא בפי לצייןהוסיפו
 וההדרת בהעלתך פרשה וכל זה ולאסר זה שלפני במקומות אולם , לבד( תנועמא רקציינו
 רשש בגנב זה עלו על תשמ"ב רמז שם שלה בפ' רק , רבה" .במדבר כ% ציינו לאשלח

 בילקופ תנחומא והציון , י"ב אות התנחומא טאטר ג"כ הוא כי בטעות והוא , רבדך"בטדבר
 אליהם ויאמר על שם שלח בפ' בילקת ציינו כן וכסו , זה על גם טוסב שלפניו במאמרשם
 שלח בתנחומא נ"ב נמצא הוא כי , מניה מאיזה ג"כ הוא רבה" "במדבר מתנו לו העדהכל
 הציון אחר הוסיף הזה במקום רק "תנרומא" דמקומות בכל ודפקט ציין הזה וברמו , כ"סאות
 הציונים כל הניה רק כלל לציין הזה המניה הוסיף לא חקת קרח בפ' . *תנחומא" במקוםדוה

 הוסיף תשפ"ו רמז מסעי פ' עד בלק וירא ד"ה תשם"ה רמז בלק ספ' רק . שהם כמו"הנחומא"
 תנחומא הציון והניח שכח טקוטות ובאיזה רבה" "בטדבר הציון שד תנחומא הציון חוץלציין
 הוא במדרש כי לראות במלוטו במררש לעיין שנו שם לא הוה והמניה , בסרר הציון ותסיףולא
 והמדרש . הנדפם אל לא , שלנו כ"י לרוענרעמא רק תמיד כוה הילקומ ובעל , אהר ובמננוןבאופן
 נם לציין הוסיף מוטה ויקרב ד"ה תשע"ד רכו בלק לדוגמא , בנדפס וכהוא כסו העתיקבמ"ר
 וזה , הנרפס התנחוטא ע"פ הוספה נמצא י"ב אות פכ"א שם במ"ר במדרש אולם ,"במ"ר"
 עיין , כלל הילקומ בעל ראה לא הנדפס ותנחשא , שלנו בכ"י ליתא כי כלל הילקוט העתיקלא

 ההתהלה אולם , "בס"ר" גם ציין , הקב"ה להם אטר השפ"ד רמז טסת בפ' כן וכמו . ל"והערה
 משובש הלשון שם במדרש , החלצו ד"ה שם עוד כן וכמו , במ"ר בסררש כלל נמצאתלא

 רבה" "בפדבר נרשם שע"ב רמו יחזקאל ובילקוט . כ"י בתנחומא שהוא כמו רק הביאוהילקוט
 טביא היה במ"ר המדרש את הילקום בעל ראה ואילו , בפל"ג והוא *ב"ר" וכ"ל בטעותהוא

 , ראהו לא והוא , מגיה מאיזה נוסף "בב"ר" הציון רק , טסנו מאמר איוה לנ"ךבילקוטו

 ורש"י וערוך המאוחרים מדרשים מן ג"כ הוא דעה המדרש . רבה דברים מדרשה(
 מקום ובכל , מקומות בהרבה בו והשתמש הוה המדרש את ראה הילקוט ובעל )ה( הביאולא
 היה אהד מדרש עוד אולם , במדרש לפנינו הטאטרים נמצאים רבה" הדברים "אלה צייןאשו
 לא בשטו שהביא ודבאטרים , זומא" הדברים "אלה ויכנהו דברים ספר על הילקום בעללפני

 ואנה ההם מדרשים השני מן ברהבה אדבר ואייה , ואיננו נאבד זה והטדרש , לפנינונמצאים
 הלך גם , בתנחומא השחמש הוה המדרש . מהשתרע המצע קצר ופה , בקדמוניםסובאים
 , "הלכה" הציג רבינו ילמדנו במגלם רק , בהלכה שאלות בו גם נמצא כי , דוענהומאבסגנון
 לא דברים בס' בתנהומא כי , מתנהומא אחרים במכימוה כוונתי התנועמא כסגנון אמרתיואשר
 בתנחוסא נם נמצאים רבה דברים במדרש בהלכה שאלות ואיזה , בהלכה שאלות כללנמצא
 מפני שאמרו רברים הם אלו הלכה י"ב אות פיה שופטים מדרש כסו , אחרים הקומותבאיזה
 שהוא כמו במדרש לתקן ויש , י' אות פקודי הנדפס בתנחומא נמצא וזה , כוי שלוםדרכי

 הדברים" באלה "כתוב אהד מעתיק סיים שם ובתנחומא , משובש במדרש והלעסןבתנחומא
 ההיפה לפני עובר שהוא מישראל אדם הלכה תבא כי ריש וכן . הדברים אלה למדרשכתנתו
 לקרות שעמד מישראל אדם הלכה ח' אות תבא כי וכן , ז' אות ויחי הנרפס בהנחומאהוא

 חושש וכהיה מישראל אדם הלכה האזינו ריוח וכן , כ"ח אות תשא כי בתנחומא הוא כו'בתורה
 , ההיבה לפני איעבר מישראל אדם הלכה ברכה ריש וכן , ח' אות יתרו בתנחומא הואבאונו
 ממנטובה המדפיס שהוסיף מה הוא" חרש כי "ראה במאמר והוא , ב' אות ויקרא בתנחומאהוא
 אשר ותמצא , דהנחומא מן מדרשים איזה רבה דברימ מדרש בעל שאב גם . שלנו נ"ימן

 ד"א Q':D ואתחנן בסוף כי הפסיקתא אל שרטז תראה בם . שלי בהערות עליהםהעירותי
 כדכתיב וכו' הים למדינת וחתנה ובנה בעלה שהלך לאשה דומה הרבר למה בדף אשיששוש

 כרפא ררב בפסיקתא והוא אשיש דשוש בפסיקתא כדכתיב צ"ל . ע"כ אשיש דשושבפסיקתא
 . כ' בדהרה DW ועיין , ע"א( קמ"ז )דף אשיש שושפסקא

 השוים שלמות פסקות גם , מאטרים הרבה נטצאים בה גמ . כהנא דרב פסיקתאו(
עם

 רגב ס7גרס 6)ס )תדרס כוון רכס סזכדיס 6)ס סתדרס 6ת תגיף )"6 ל" יי65 ו") טר;"י מס)ה(
 :ריס ד פרמת כלי ניס , )פגיג1 (olh~n ו)6 רכס סזנליס 6)ס 3סס ת6מליס ממטיס ג~תולס וגסס ,)סג6נז(
 . ס"ס סתדלס 1716ת ככחגס טס ו6דכל )6ור th'ltfil גתיגגסן סקפליס גלו5ל סגמ65 הכ"י ~rjprD' 6:ל סוסשסמררם
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 א ו במ80
 הפמיקהא מן זה כל את ולקח בפסיקתא השתטש הכמחוטא כי חשבהי בתחלה , התנחוטאעם
 בי , הוא להיפך בי ראיהי כעת אבל , ה'( סי' ט' אות להפמיקתא במבוא שכתבתי מה)עיין

 כעת אשר התנחומא היגהיק ( השא )כי שקלים פמקא מלבד , התנחומא מן לקהההפסיקתא
 , שמות מס' הילמדנו הוא שטוה מס' הנדפם ההנחומא העירוהי וכאשר . הפמיקתא מןבדפוס

 התנחומא כן בזמן מאוחר הילמדנו באשר , הפמיקהא מן דבריו לקח תשא כי מ2' הילטדנולכן
 , בו והשתמש התנחוטא אח ראה כבר הפסיקהא את טסדר בעל אשר לדברי וסעד .שלנו
 יהודה א"ר אבא בך הנהום ר' אסו על חטא חטא מה בטאטר שור פסקא ב[טיקתאהראה
 נחטיה ור' יהודה ר' אסו על חטא חטא מה כתוב תצא בתנחומא אולם . כו' ורבנן נחמיהור'

 הפסיקתא טסרר בעל כי תראה מזה , שם ליתא אבא" בר הנתזם יר' המלות אבל כו'ורננן
 פסקא בפסיקהא וכן . אבא בר תנחוטא ר' שהוא , בעל'ההנחומא אל וכוון האלה המלותהוסיף
 אות בא בהנחוסא סתמי סובא וזה , פטרא טרחותא עיקר תנחומא א"ר ע"א( ג' )יףהחורש

 "א"ר שהביא מה בזה כוון הפמיקתא שבעל וברור , יורד כשהגשם אלא בתוכו טרחות אין ,ז'
 א"ר בפטיקהא שם עוד וכן . ע' הערה שם בתנהוטא עיין , שהבאתי תנחוטא למדרשתנחוטא"
 הערה שם הנחומא עיין , התנחוסא אל ג"כ בזה כוון , ומירות ישראל שיעשה זמן הגיעתנהוטא

 הוא , בחצוה עמי יצא אביכם תנחוטא ר' אם- הלילה בחצי ויהי פסקא בפסיקתא וצן .ק"ו
 שתראה כפו אחרים במדרשים בקודש דרכם היה וכן . קל"ג הערה שם עיין , לך פ'בתנחוטא

 השיה עיין , פות אחרי פ' ההנחופא אל וכוון תנהומא א"ר מות אחרי פסקא פמ"ז ברבתיגם
 ברכות רב אמונים איש אבא בר הנחוטא ר' פחח נך פקודי ריש רבה שמות במדרש וגם .נ"ו
 , הנחומי. ר' פתח כך בראש הציג משמ"ר טסדר ובעל , שלנו כ"י בתנחומא נמצא והדרושכו'

 הש-ה תצא מ' להנחוטא שלי בריגשות באריכוה שהעירותי מה ועיין . תנחומא למדרשוכוונתו
 הדרבן מה אבא בר תנחומא א"ר כדרבונוה חכמים דברי ד"א ד' אות פי"ד במ"ר כן .ט"ו
 בט"ר טררש ובעל , הזה המאמר טובא שם כי מ"ו אות בהעלותך לתנחומא כמן , כו'הוה
 . ההנתומא בעל אל בזהכוק

 . טתנחוסא נובעים אשר הפסקים אביאועתה
 את זכור המהחיל ד,( )אות תצא מתנהוטא טבע ע"א( כ"ב )יף זכור ג'פסקא

 , )י( שלי בהערוה תטצא השנוים סרבית ועל , אבותיו עון יוכר זש"ה עמלק 'לך עשהאשר
 ע"ב כיב בפסיקהא היו צדיקים והלא ד' אות שם בתנהומא , מהם איזה על רק אעירופה
 אייבו ר' בשם יודן ר' שם ובפסיקתא , אמר לף ר' שם בתנחומא . היו גמורים צדיקיםודכא
 תראה וכן , פס"ד סוף בב"ר הוא כן . האוסרים שטוה ותיקן הוסיף , לוי ר' בשף פנחסור'

 , ברכו ברכה טה בתנחוסא . בתנחוטא הוא טאשר יוהר מתוקן הלשון בפסיקתא כי נ"הברעדה
 בב"ר ג"כ שהוא כסו , יונהן ר' בשם אחא ר' בשם זה טובא ובפסיקהא , אבלים ברכתברכו
 ומהוקן משובש הלשון , וכרתות שחי אותם לישראל הקב"ה אמר ה' אווז בתנחוטא יפפ"א

__ ]צלל לטבתיה סבא למינוי a"P) )כ"ר בפסיקתא . מ"ט הערה עיין , ע"א( כר )יףבפסיקתא
 למעזי

 6) מתיי כתנת' סייס , כרועמת 16 סעידתי כפסי 36) , טטיס *וס פ) מעילותי )פקיקתך עיגמת)1(
 תתקטן לתו 3עקוע גס מס( )תקן יפ )כן 6יגגס כפקיקתכן הגס כי ההע"ז , מי5וגימ כסוקפס וגל6יס דנדיםיפפו 3תגמות6 כי סעילומי )"6 מעכס וטל פקקם 3פקיקמ6 תלעס גס . מעטש (othln )6 ונג"' , 'סגזפקססגפמ6

 פמגעוכס רימזפיס מן ס37ליס תקפו  ומדפה Sb )ימ6 ס)%יט 3כ4 כי 610 כן מעלמי וכשך , סתגפמ36סס
 ע3ל עלימת ממס 6'ת6 סמום ליפ 3תגמומ6 סעילותי )"כ גליעלס טס עוד וכן . 4 6ומ פס"ג געל ת6תלסעש
 , ע"3 ע"ג 3"ג מנמרק )טמ סתום עתגסומ6 סל6סון ר,ה5תל גי ו6מלמי , ע3ימפ סחי ג6מל ת65 ו3ת:מומ6 ,מסו

 , תסי)תזגו )גוס סו5 3ג7פק סל6עון ר,ת6על כי )י כפס גפם 16)0 . עריפקיקת6 )נךמ מ65 עפ' מסגיוסמ6על
 ותקול , סוגים ספליס וסם , ל.תגפעiDW 6 סו6 מ65 תפ' 01ת6על , סי)מזי סו6 ממות תפ' ר.מגפת6כי

 ג6% )סגזפק( גתגשת6 גי ספימש ג'ז סעדם סס לפקיקתך תל6ס וכן . מסמגטמ6 37לי1 )קם ססספקיקת6
 וכן . תתגעונס סמ7פיק פ6ת סוספס סו6 3ג7פס לק סנט 3ג'" )ית6 %1תמ , מקפל מנוף שגס 6סלזנלש
 . הפסיקתן גס עפ6 כעז סוקפמ עוס 3לי סמגפפ6 3פס )ע%  מסייס מפקוע גי נ"מ כמעלס עםסעיכוט
 ~P'eln %ן סגופך נחגסימ6 סטקש  גן 610 וכקעת . עיל סקפר כגוף 5עס 6יר דוריס גולפו  )סידתי(ו3מ)טפ5
 הככרס מרקס  וכן .עפגכי3ס

~up 
 5מד למוסיף סוחפם וסוס , זכרו)יסס ד"6 סגדפס 3מנ5%% סגוקף ססעיליתי

 ז6מ ועוד . עעגקו3יי ממדפיס מ6מ נוקף גי סו6 כן 53פמ כי ראימי יכעס , זכור פ' ריח רגמיעספקיקן5
 . סי') סטרת  פיין ,  חייט לי 3סס מגמושן ל' פממ כך וטע איינו ל' 3עט יוון ר' 3מג5ו5% מממיל למ"ג כיערס
 נוקמת פל  סספירימי פס סיד נסתרס סריס סיוגוכן

 סגזפ"
 נסטלס גס . ממגענו. מתדפיס טפס וס %1מת ,

 . atp)nn סנוזפיק מוקפת סו6 ט לקימי וכעת , סג7פע נמגפה6 ונמ65 לפקיקתך ק מקכון כי tD1e,שו
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מא א ו במ
 לך עשה אשר אה וכור בישוהיה לבישיא ולמיגזי , ארוסי תתעב לא מבתיה[ ~בא~וזי
 בשם כן שמביא הילקוט ע"פ זה והוסיף תיקן מטנטובה והמדפים , בחנחומא חמר זה ,עמלק

 , הונא ר' בשם בנאי ר' ע"ב( )כזד ומפסיקתא , אטר בנאה ר/ י( )אית בתנוצמא .הפסיקתא
 נומת ובפסיקתא , הדור באותו טהנרה שההלכות רע שם בהנחומא . ט,ץ הערה תנחומאעיין

 ושל נוטף ע"ב( )כ"ח בפסיקר,א אולם , אדם של בחיקו "( )אות בתנחומא . שבידם מהונוטלה
 , שלקא בר חיננא ר' דאמר שם בהנחוטא . מיותרת "הראשון" מלה ובאמה , "הראשון"אדם

 י"ח( )אית בהנחומא . יוחנן ר' בשם לוי ור' דמכנין יהושע ור' עוד נוסף ;"ב( )כ"זובפסיקתא
 כתוב ע"ב( )כ"ח ובפסיקתא , היה האדומי דואג של בנו ר"י אסר אנכי עמלקי נר אישבן

 . הגלילי יוסי ור/ wvv) )כ"ט ובפמיקהא , יוסי ור' )שם( בהנהומא . היה האדומידואג
 י פרה ד'פמקא

 זש"ה המתהיל ר,( )אות חוקת ההנחומא מן לקוחה כולה הזאת הפסקא'
 ע"ב( ל' )יף ובפסיקתא , אמר לוי בן יהושע ר' בהנחומא . טהור יתןסי

 יוחנן ר' בשם יודן ר,
 טה לכן , לוי בן יהושע ר' בשם לה ואמרי , חנין דכפר יעקב ור' אלעאי ר' בשם ברכיהור'

 , חנינא בר יוסי א"ר שם עוד . לרלענהומא כול ריב"ל" בשם לה "ואסרי הפסיקתא מסררשהביא
 יוסי ר' לה ואטרי , שריה ור' קטריקי יצחק ר' בשם שוורי' בר לולאני ל ע"א( )ל"טובפסיקתא

 ר' אסר בהנחומא . ההנחומא אל 5ה" "ואטדי בם6ת הפמיקהא מסדר כ11ן פה ונם , חנינאבר
 נוסף ובפסיקתא , דסכנין יהושע ר' בהנחומא . טנשה" "ב"ר נוסף ע"א( )ל"א ובפסיקתא ,יורן
 מאמר חמר ובתנחומא , הראשון אדם זה כהחכם מי ד"א ע"א( )ל"1 בפסיקהא . ממלהייא יוסיר'

 (nvg לוי ר' בשם דמכנין יהוש; ור' מני ר' עדגדול
 ע""
 קט"ו הערה שם בפסיקהא עיין ,

 בתנחומא והוספהי , בתנחומא חמר , בכהניו ואהרן משה ע"א( )ל.'ח בפסיקתא שם עוד וכן .קרם
  וברונחומא , אומך שאול אבא  תנתן הבן ע"א( )מי בפסיקהא . נ"נ  אוח סוף עד כ"א אותבפנים
 ליתא ובתנחומא , הפסקא סוף עד טצרים זו פרה ע"ב( )מ' בפסיקתא , אחד נוי עד והחסר
 . הפסיקתא ע"פ כ"ח כ"ז אות התנהומא אל וסימפתי ,זה

 , התנחומא מן לקוח פנ"ז בויק"ר ונם , אמור פ' ההנחוסא מן לקוח כשב או שור מ'פמקא
 המיד ציין כשב או משור המאטרים כשהביא הילקום ובעל , שווה בנוסחאוה תסידוהם

 . בדברנה העירותי השנוים ואדוה , וי"ר אוהנחומא
 בתנהומא שהוא מה תראה וטוה , ראה פ' מתנחומא לקוח תעשר עשר י"אפסקא

 ארבע בפסיקהא , מאוון ארבע בתנחומא כמו , עברי בלשון בפסיקתא תמצא ארסיבלשון
 לנכון במצא , גדול מאסר קטוע בתנחומא . ביהך של בפמיקהא , רביתך בהנחומא .מאווז

 הערה עיין , בפמיקתא לנכון ומתוקן שלם מאמר הסר בתנחומא . כ"ח העקה עיין ,בפסיקתא
 בתנחוטא , בפסיקתא לנכון ונמצא , נ' הערה עיין , יצחק א"ר חסר י"א באות בתנרעמא ,ל"ז

 הא המלות חסרים בהנחומא . נגד הערה עיין , בפסיקתא ונמצאים הונא א"ר הטלותחמרים
 חסר בהנחומא . נ"מ הערה עיין , בכורזה ארבע טהם יצא חסר כן . נ"ה הערה עיין ,טבאות
 איוה בהנחומא הסרים וכן . פ"א והשיה ע"א הערה שין בפמיקתא לנכון ונכליא שלםמאסר
 , אמר סימק בר יהודה ר' בהנהוטא . צ"ע פ"ו פ"ה הערה עיין , בפסיקר,א ומתושג(6ת

 , בקצרה הלשון בהנחומא . מימון בר יהורה ר' בשם דרומיה לולינום ר' אמך נוסףובפפיקתא
 . צ"ע דהרה ודין , דברים .בהרחבהובפסיקתא

 , דברים הוספה נמצא ובפסיקתא , אחרי תנרצמא כע לקוח הוא מהע אחרי כ"גפמקא
 עיין , אחר במזנון קצת הוא בפסיקתא וכן , ב"ו כ"י כ"א ח' ז' רפדה אחרי בתנחוטאעיין

 השנוים על הרבה העירוהי ועוד , ק"נ הערה עיין ילשון מההל בפסיקתא . ט' הערהתנרוסא
 . הפסיקתא עם מתאים אחרי טן דייק"ר כי להעיר ויש . שליבהערות

 רבות פתת ברכיה ר' הברבה וזאת ד"א סו ע"ב( ש"י )יף . הברכה וזאת ל"אפמליא
 לקוח אביך יעקב נחלה והאנלתיך ט' סשה לט צוה הורה ע"ב ר' דף עד היל עשוצטת
 הפסיקתא מסדר כי לו יתברר זה טול זה המאמרים ישים הקורא וכאשר , ברכה דעתנחוטאכא

 אלה כל על והעירותי . תקונים עם לשון ובהרחבת דברים בהוספת טהתנחוסא זה כליתאב
 . להתנהומא שליבועתיות

 , שלנו כ"י התנחומא מן הנובעים מאמרים הרבה נמצאים שלמות פסקוהומלבד
 , ע"א( ע"ג )יף כשב או שור פסקא בפסיקתא הוא ח' אוגע נח פ' הנחומא לדלתא שהראהבמו
 / עצרה השמיץ ביום פסקא בפסיקהא הוא י"א אוח לך הנחוטא ; והלאה ת"ד הערה בהנהומאעיין

עיף
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 א ו במ82
 עיין , ע"ב נ"ב זכור בפסיקתא הוא ג' אות תולדות חנחומא , קל"ב ודקרה ק"ל הוהיק

 תנחוסא עיין , ההודש פמקא בפסיקתא הוא ישגה אני הולרווז הנחוטא י פק הערהבתנחומא
 ע"א( פ"ר )יף בשלח ויחי פמקא הפסיקתא אשר אחד מאתר נמצא בשלח הנחוסא . ק"יהערה
 שה וש"ה ע"א( )י החודש בפסיקתא וכן . ודומיהם / לנח הערה בתנחומא שין , ממנושאב
 היתה כבר הנדפס התנחומא מסדר לפני אולם . ט"ב הערה שם עיין בא .מתנחומא הואדורי

 וי"ג י"ב אות פנחס בתנחוטא לרונמא כמו , דרשותיו מטנה ושאב לפניו מסודרתהפסיקתא
 באריכות עיין , מהפסיקתא לקח בהקב"ה כתיב רחמים מרות י"ג סימון ר' אמר המתחילבמאטם
 פעלו תמים הצור המתחיל ד' אות האזינו פ' הנדפם בתנחוסא וכן , נ"ב דהרה פנתםבהנחומא
 . דרשו פסקא פסיקתא מן לקוח בהמצאו דם דרשו אסרישעיה

 ככולן רובן דרשותיה באשר , והילמדנו דוזנחומא בסגנון נסדרה . רבתי פסיקתאז(
 פדר"ם הרה"ג וידידי . י"ס הספרם ועולה רבינו" "ילמדנו בריכה ]שאלה ג"ככצעחילוה
 בהם ונמצא אליו שלחהים אשר פרשיות ד' הוסיף לאור שהוציא רבתי בפסיקתאפרירמאן

 במבוא בפרטם ותמצאם , ל"א ס"ה מספרם עולה לכן , בריכה המתחילות פסקות ב'ג"כ
 או בענין" ש9-או סמה "מנין בהלכה השאלה אשר התנהו0א כסגנון ג"כ ומסייטות , ו'פרק
 סמה "מנין ג"כ מסייכה הפטורת על ג"כ נתיסדה הרבהי בי ויען י )ז( בעגין" שקרינן פפה"תנין

 איזה נמצא בהלכה השאלות והנה . וילמדנו בהנהומא נמצא לא הסיום וזה בנביא"שהשלים
 כ"י סתנהומא הוא כו' הכחרגם שיהא מהו ה' פ0קא כמו , התנהומא מן לקוהים אשרטהם
 בשנה פעמים כמה י' פסקא וכן . ו' אותוירא

 תורמיי
  הנרפס נהנחו0א ונמצא , מהילמדנו לקוה ,

 המהפלל ל"ג פסקא וכן , שמות( טס' הילמדנו הוא שמות 0ס' הנדפם )ותנחו0א תשא כיריש
 קטטה היתה אם ל"ה פסקא וכן . כ"א אות וישלח כ"י מתנהו0א הוא לבו את לכוון צריךלהיכן
 ל"ב אוה וירא בתנחומא היא ההונייה היא איוה מ"ב פמקא וכן , ל' אות וירא מתנחו0אהוא

 . י"ר אותובנדפס
 באנדה הדרשה התחלת על ופסקא פסקא בכל תמצא שהבאתי בסגנון המיוםואחר

 שם והציג גדול באילן הלה רבתי מהפסיקתא המסדר כי ונראה , י( תנחומא" רבי פחחוכך
 לודר יהבן ולא , גדול אגדה ובעל לדרשן נודע היה הוא כי מאשר הדרשות על תנחומאר'
 ודרשה דרשה בכל שמו יציג לא הוא כי , רבתי מהפסיקתא הממרר היה בעצמו הנחוטאשר'

טהפרשיות
 )גבון ותו63 נלויתי )פגינו )מסר פ"נ פ"3 6' פקקת)ז(

 כמגמותי
 לגי 3י תגמולם ול' נעגין עקל16 מתרי ""ס ט' תקועת כעעכס תע6 כ' 7"6 3ת6תל ")פג'ס פקקני )כקוףh"'e פי פיק פ"מ פ"ו פ"1 פ'" פ"7 , גע6(

 , העסיס( )3' פי"7 פי"ג פי"ג ויטלי)( יסו7ס שפקקי תן וגעתל33 מקפל תן )תשק ים וס כ) , 6ט, גפת 6)שתל
 פקקות ד' כ6)1 , סעותל פ"'מ , ס)עס נח5' וימי פי"ו , קלכגי 6ת פע"ו , סמודס פלץ סייגו טי6מליס)וספקקית

 מפלשית גי תקעם וגס , פתם תגמולה ל' ססתמ)ס גס , גטגין עקלנו תתם תנין סקיוס 1)6 3ס)כס סקנסס גת65)6
 ייייי כמטכ כתו )6 , פלס )פסקה ק"ו מעלס ל6ס , כסגה דל3 ספקיקת6 תן לדתי ספ"יקת6 6) גופפוס6)ס
 הפסיקתא 6) ס"ס מפסקות סוממקו רכתי מפקיקתה סחן טין תייל 3ע) פרידת6ן תסליק סגיו) ממכססלכ

 )"ג )"5 כ'" פקקך מלכת, sfi זוקפו סם 3י סכך תן ע16 כ"ד כ?נ כ"כ כ"6 כ' )פקקך י"ע עמקך .סיט)ס(
 מן )קומם )"3 )פקקי )"3 )' צ"ע כ"מ כ"ז כ"1 כפקקך 5ו)ס , פלטיומ נ' 3סוקפס ונס ת"ו ת"ז ת"נ ת"3 1')"ע

 )קן6 וגס . סמ'וס וחמל לגיגו עת7גו תתמצת )"ס )פקקך )"ס )'יי פקקך סיטנה(ספקיקת6
, 

 ל'  פתמ נך סי,וח)ס
 ומקריס כטכס סס6)ס מקליט 6)ס 3כ) ת"ו מ"מ )"ו )'יו פטק6 כתעתיק( תמ"לון ט:61 קפק  6'ן ,תימור
 . תגמות6 ל' פתמ כן )ית6 נס , נגניך עסע)יס מתם תגין 6ו נעגין עגך16 תתס מגיןסגףוס

 ~DDD ועוד ס)י)ס כמסי וידי כס3 6י מיל סייגו 3סוקפס נקוף פלס'ות 3נ' נס , פת"ח 6' פסקם כתו)ח(
 פתמ עך 3עעות 7' 3פ"ק6 ))פגינו פ"7 כתו ל'" 3י 6ו ל3י 3י 16 כילכ' תגחות6 ל' פתמ ,~ך ג"כ מת% ,סס
 עמס ס)6מל'1 ויאודפיק ביר' מגעותם ל' פתמ כך כתוב פר6נ ופוק לקטון כלפוק 16)ס , 3ילוט)תי תגלחתםל'

 ולע כע) סנ16ן סלי וסגים , ל' 3ר כתוכ ססו6 מוס ויס' פסקך 3פ"מ ))פלגו , פ"מ , פיו , כילוס)מ'(וסג'ג
 , פ", , 3פ"ע טס טד . ר'( בך וגט:ית ר' ב:י כמור סיס יק )סוייף 15לך 6ין olte . 6כ6 ל' בל ס5")6פליס
 רפ"י סס סגי תכו5לס( יונס ל'[ ]3סס 5") תנו5לס ימס ליי. 3י תגטת6 ל' פתמ כך תס6 כי פקקך כפ"י))פגינו
 דיש )נתלתל פיגל עס עוד , יעקנ( גן מגסס ל'[ מטס 5'ע יעקב כן תגמם לגי גי תגתות6 ל' כעעות עםנס
 וסקלן חגמומ6 ל' פתמ נך טס גע65 ספעס )1ט7 , פכ"ס , פ"ע , סס ע1י , פ"צ , טס עזן ,,של(
 נפקפק גת65 6מת כפטם )יעור , טס עוד , פ)"ג , מכ"ט , ל3י( כ' תגמומ6 ל' פתמ כך 5יי) , יוסדיי תמתמגפה

 7לס כך קייט ספקק6 וכקוף , 3תפכסיס עיין סגו( סלעת 6ן )6ו VO סלכת 6ין גמתו גסתו פוחמו תגמות6 ל'11
 סכו כ"ל ר.ת)1ת 6ו 636 כר 5") מייק כל )פגיט 11 )נפקק6 . פעו פח"ע %ס ל פסקך 6נ6 רכן 3ל תגמומ6י' פממ כך גס . פת"7 , פתל , פ"ת , פלל , פיז נ' פקקך 636 3ל תגחות6 כ' פסס  לך  לשלי  ולו .  hnlnm)י3י
 , %6 ל3י גי 16 6כ6 ל' 3י תגטמ6 ל' פתמ כך גת65 גס , 6%( )כללי טס עוד . מייק( ל' 3טס 1סכתגסד"ת
י' ס3'6 ו)פעטס . פ6% ש"3 . 6נ6 ל' ס' מגהוצך %ע כ6תגע 6מת'טס פעם ועו7 , ש"6 %" ;'פקקת

 nDp' תנטשי
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מב א ו במ
 אליו שנהייחסה יוהר קרוב רק , הנחוטא" ר' פחח "כך דרשה כל בפתיחת ולוטרמהפרשיית

 ואשר רבהי בפסיקתא הנמצאים מאכרים הרבה אשר נכון על יובן ומזה , אחר ממדרמאה
כהנא דרב בפסיקהא נמצאים הם , ופלוני פלגי ר' בשם הנחומא ר' פתח כך רשוםעליהם
 עליהם נזכר לא תנהוסא ר' ושם , לבד הדורשים ופלוני פלוני בשם רק ומובאים ,בשנוים
 הישנה כהנא דרב בפסיקתא כבר הנמצאים ההם כאמרים לקח כהרבתי המסדר רק ,כלל

 הנחומא ר' פהח כך בראשם עליהם והציג שכה הנזכרים הדורשים בשם אוהם ודרשוהקדומה
 הדברים. ואין'להכפיל , ע"ש ג' בפרק לעיל לזה דונסאוה שהבאתי כמו פלוני, אותובזרם
 . )ט( אנדה לבעל הנודע הדרשן הנהוכא ר' והוא גדול באילן תלה הזה שדגנסדר תראהזמזה
 מהפסיקהא טאוחר ההנהומא כי לשער רצה פרידמאן מהר"מ הנרול ההוקר החכם הרבוידידי
 הרב לפני היה לא אשר שלנו כ"י שההנהומא לבד לא כי , כן אינו בבה"כ אב4 ,רבתי
 פסקא רבהי )עיי; הנדפס נהנחומא rrtn ההנהוטא מקוטוה בנרזה ההליף ולכן הנ"לההכם
 בהערה ש2 עוד ועיין , שלנו כ"י להנחוטא הילקוט כוונת באמת אולם , י"ח הערה השאכי
 אבל , רבתי הפסיקתא לפני מסודר כבר היה שלנו( תנהוטא ע"פ ג"כ היא הילקומ ועי' ,ל'
 הביא בהערוהיו הזה ההכד והרב , הרבתי בעל לפני מסורר כבר היה הנדפם הנחוטאנם

 במאכרים מצא אשר הלשון כמגנון רבהי כהפמיקתא שאב )הנדפס( התנהוכא כי להשערהוראיוה
 הוספה הם ככולם רובם לדבריו סער שהביא ההם הכאכרים כי סכנו נעלם אולם .עצטם
 כמו , ההנהומא אל רבתי הפסיקתא ס; ג2 והוסיף התנהומא אל הוסיף אשר טמנטובההמרפים
 , שמן שהותר חנוכה של נר רבינו ילטרנו בהלכה שאלה נמצא פ"נ רבהי בפסיקתאלדוגטא
 סגנון כשתשוה ח' בהערה כתב הנ"ל החכם והרב , נשא פ' הנרפס בהנחומא ג"כונכצא

  ובאכה . ע"ב הפסיקהא  מסגנון  נו'אוחר הוא ההנהוכא כסגננן תמצא הת_סיקהא סננק עםההנהוכא
 ושינה רבהי טהפסיקהא זה כל שהוסיף ככנטובה המדפים מן הוספה הוא הנדפסבתנהוכא

 התנהוטא נומהאוה הנ"ל החכם הביא כשה כלות ביום ויהי פסקא בפיה וכן . נרצונו הלשוןקצת
 , רבהי מהפסיקתא הועהק שהתנהומא כוכיח הלש:; כגנון סיים נ"א ובהערה , הרבתילעוכת
 פחח כך מן הרבהי אל זה ה1מיף טטומובה הסדרים רק מהרבהי העתיק לא התנחוטאובאכה

 ג"כ הוא התנחוכא על ס' בהערה שם עוד שהעיר כה וכן . ישי-4:ל בכורי בני עד הנחוכאר'
 סי ד"א ע"א( כ"א )יף ההיא בפסקא שם עוד וכן . השטובה הטדפים שהוסיף הטאטרי2מן

 סגנון שינו שבבר אלא טרבהי הדברים הועהקו בהנחוכא ציה בהערה שם והעיר וויאכר
 כשה כלות ביוד ויהי ד"א שם עוד וכן בתנהוכא נוסף זה ג2 ובאכת , הדברים וקיטעוהלשון
 גם ובאכה . בהנהומא הועתקה זו ש.טה ק"ב בהערה ש2 והעיר , הענין מן למעלה כחיבכה
 שנוים אשר כהגהוכא מאסרים על בריש-וה ש[ העיר ועוד . ממנטובה המדפיס הוספה היאזה
 שהבאהי י"ר בפרק ועיין , כטנטובה המדפיס הוסיף מאשר רק הם תראה וכאשר בנומהאיש

 . עליהם שהעירוהי מה שם ועיין נשא בפ' טאנטובה דפוס הנדפם בתנהומא הנוספוהורשכהי
 הפסיקתא ע"פ הצא כי בהנהוכא הנ"ל ההנם שכהב צ"ט דברה זכור בפסקא תראה שובוכן

 הוסיף לא פה נם , רבתי הפסיקהא ע"פ הוא שהום'ף טה וקצת דברים בהם שהוסיף אלאהועתקו
 פ' בתנהוטא הועהק זה כ"ח בהערה כהב פו-ה פסקא פי"ד וכן . מטנטובה הכדפים רקהכמרר
 מ"ו דוגרה שם עוד וכן . כמנסוכה המדפיס הוספה הוא זה גם ובשכת , קצת וקיטעוהוחוקת
 ובאכרו . כהרבתי הלשון סגנון והיקן והרחיב ושינה כהרבתי הדרוש השיתיק התנהוכא כיכהב
 שם עוד ועיין . הרבהי עין"י שהוסיף ככנטובה הכדפיס הוספת הוא בהנחוסא שם דגנאכרנם

 וכש . סכ:טובה המדפיס השפה הוא זה זנם , ההנהוכא נוסחת הביא מ"ט ודהרה כ"זבדוקרה
 האזינו פ' בתנחומא י"א בהערה שהביא הורה טהן פמקא בפ"כ ועיין , מקומות בהרבה תמצאכן

 . סכ:טובה הכדפים הוספה הוא זה גם . כו' כזלות לי"ב נמשל אדם בפסיקהא דאיתאהביא
 שקיט: אלא מהרבתי הועהק השא כי בפי דוענהוסא מאסר פ"ג הערה בפכ"נ שהעיר טהנם

ושינה
 5בן 1?51 , ד' 15ק ויקך5 פ' :גגו סתגטתrn~r 35 5 רפק 5ין . )פ:':ו'י גג5 6)5 סו5 גזו) :כי) תטפי)גו5יס נמת יידי'5 כ'"( :ייו )דך :תקייג ויה פקקה ו' פקקה כתו סתגמות6 כ) מתו ~etrl תמס נס)ט(

 . 5ופ:.: כ:תס סהק:5 :יי: ופס . ס51" מדם :י "ר"ת שיו וכיס נ'( )5וק תתגעו3ס התדפיק  יצת וגיהקיוקף

 :ס פיין , ת:5 פ' )סת:ה,ת6 נוס :ווטו פגים מת: :"ן אותל ל3' כ' ת:מומ5 ל' פ"6( ג"ג )לף חיי גפקק6ולן
 3::לו:ך hrf:,-S כון , גזכגוגות ת:תיס דכל' 635 כר תגמות5 ג' פעם וכך שתיגי פיוט 3פמק6 וין . ב"ישכס
 זגכ' .ד"5 ד' 5,ת פיי'ז ג:, כפ' גי . ת:מות5 )ר' כתלתל תשק ש"ל תדר: גפן וגס , שפס סתהה.ל גו"1לצדו

 כוון כו' מדככן תם 636 3? הגמונה 6"למגמיס
 )כהזמות"

. 
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 א ו במ84
 בשם צלחת ערך השיו העתיק מררים ולא רצלמוה יה הענק שם וסיים , החרר שתוחינה
 מס' הילמדנו הוא שמות טס' הנרפס שתנחוסא והמרותי כבר . ע"כ תשא רכי ילמדנומדרש
 ערך ונערוך הביא זה ובעבור , הנאבר מילמדנו נובע רפא ממףיטסרופמם המאטר גם לכן ,ששת
 ממדרש שאב הרבתי בעל לכן , לפניו היהה לא רבתי הפסיקתא כי , מילמדנו המאטרצלמם:
 הערה בסוף ושם . הרבתי מן הילפדנו להיפך לא שמות( מס' דנדפס התנהומא )שרגאילמרמ
 , בסננבו קצת ששינה אלא לפנינו ושהוא סמה שד,זמעיק אפשר התנחומא וממדר סייםפ"א

 העתיק לא בררתי וכאשר , צלמוה בערך העדפי עליו שרמו מהילמרנו ועתיק שהואואפשר
 כקב( אות )באמצע בתנחומא ובאמת , התנחומא ג" הביא שלאתריהם ברעדות ונם נ"אבהערה השביעי בחודש פמקא בפ"מ וכן . הילטדנו הזפ בעצמו הוא תשא כי בפי הטאסר כימילמדנו

 ע"פ ממנמובה המרפים הוסיף כ"ב אות טף ער לשרה אגלה אם אעשה טה אברהם אמרק
 דיכם שסיים מה לכן , רכ"ג רעמה שלנו שתחוטא עיין , טדרש בשם וצזם צ"ח רמזהילקות
 זה טבל , נכון אינו רבתי בפסיקהא נעשרתם כבר רהנחומא שמסרר נראה פ"ו בהערההנ"ל
 רפא רק , הרבתי מן שאב הנדפם התנחומא כי שהחלים במה השערה אל קלע לא כיהראה
 בין השטים על ולהעיר טערכה טול מערכה המאמרים כל להשוות המקוס אין ופה ,להיפך

 פסיקתא ומן , מזה לרבר למועד חוון ועור גדול טאטר נדרש 6ה כי , והרבתי הנרפסההנחומא
 . ג' אות להפסיקתא במבוא שהעירותי מה ועיין , ופרם בכללרבתי

 נובע ראפר רוב וכמעט , שלנו כ"י בתנחומא השתמש . בראשית אגרת מדרשח(
 ואנה מהחנחומא שאב הזה הטסדר אשר המאמרים טכל רשימה בזה נותן אני והנה .טתנחוטא

 . בטקומותם שלי בהערות העירותי ביניהם אשר השנףם ה% , )י( בתנתומא נמצאיםהם
ןהמתחילן גראשית אגרת ן בהנהומאנמצא בראשית אגדת, - המתחיל- אותפרק ןאותפרשהאוה פרקן

 צאד"אבי ןלובראשית ה'ויראאאן
אחדהדבריםאיג ןלז*ד"אויראב*

 אחרד"אג* ןיח* ויראד"אי
 אחרד"אג" ןח3ח צדקתרד"אאר

 רן עדויררף** שמררשבש
 אברם11ה1*טז ןט* ויזכורד"אב*

 ואתנהד"אב* 1י* ויזכורד"אג
 מלומיג* ט1* התיבה גןצאאי

 לע"מ( ס"6 )11יגימ6 יזוח סת' נקפלו ו") (uhr11 ד עגמם ל' סכל ס* )~ל ל6סינס ע6 סוס יימ7לס)י(
 פגית ג7פקולמ"כ

~lSttu 
 גן 6כלסס ל' סכג ע"י סקתותיס נתעמות נ16ל ק5ת ועם ססיפס פס סקס"נ סגת

 ס'ל עז* ג11"ע6( ס7פקמו 6מל %o )נ' תקק"ז נחגת גוטשיפ 6מ'ע (h1S'1It , pe7% ז") 6)'10 ל'כגנון
 מס 6ת וסכמיז ת11עג6 סגופן גן לגליד מב"ל ייסקזתל. 6ת טגית וסזפיס ) מנל6זי ו'ע סילן גפמ)י גליעקכ
 0י65%ס דק תזכיר כספר בספל וגס . ,") סגכ"6 6ני1 סס 6ת סעוגיל own סל  פססערלמ ססת'ע נס ל"6סלכ
 30 טופ פגי %ס %ץ נ0ק7מס , הסס( )6 וק , %) ,כב 63 תקס"נ מסגת ע11י)נ6 0ל65%ס 61ת ספ"ממסגת
 תיכס Dne זככתי 06 5ז ככיטית טגן לנתוז  גיח וגעג'ש . סוס סתדכט 61קף מיכל לב ו73פש ממנכודנכ
 סכגס וססתעס סמ6ומדס ר,ה7לסיס תן 610 סמזרס כק , כטעלס תפס סטעכס סי6 ס שכספי . נכ6סית5זת

 ע"נ נפלק כמו גסג6 זלג ספקיקת6 תן ת6תליס רועפיק וגט . עסתגטת6 טנפ מקפל לוי כי וכרעע ,3תגטת6
 3יטל6)א גע) לסיס עז כפקיקתן גכתכ "ככר ולעס לנסוט וקבל , כסוגן 630 יפלק) 1ihs יפלש סגי ז'לות
 ט6 וט' סתת'ס )רמיית יפס קימן מסע) )תרי ר,ץ6תל ומן , ע"נ( a"5p )זף טון ותקמל פסקם גפפיקת6וסוט

 ,וחף נב יעל% מ"כ 0ו6 הכטסית לגזת תתארס ג17) ת6מכ סנים 6סכ סוחטן . ע' 16מ טרחת כ"ימתגרתם
fillp))fiגסס. נזו) כפוק טקס וסכ תסלת נקפנו 

 מכמס ללעית נקוף 0ספכ נדפק ולמ"כ ס"'כ( (1phlp' )גדפי
 זני נתג6 נתנע סזנל וגס ודע 0נ'6 נניס גיזו) ונפ' , סג")( 'טכ36 כ' תן )6101 מקפל שף כי סת15ת פוקתן

 שלס" פ' "PtiP וקחס וכו' יותם טסליס מ1") קתלי פפ)ץ סנייך 6) ילעס ,ס'" עמק וגן כי וימי ועשיט
  סיח ומס ת65תי ,4ף'כ סם ונתנ גמלתך 65ן כמכעך פתך לעס , ט' מ6ז זקן ועסי גנ'6יס'י "פ' מתמי)61מ"כ
 , פוס זכר גפל6 ל6 6ליסי ד3י 3מנ6 וסגם . כרשוי" להניס קפר פ65מי ול6 ,  פוען ר,עגץ , הלרוו שכעס פר%חסיס
 ל6 כמוריס  פן ומפרק ,  )גכי6יס( תיש פרק ו6מ'יג  למור:( פ' פרק 3ר5סימ כשגדת ר.ס כס3י6 סת6פריס  כלרק
 , 3גסוניס ffi סיס גי מעפל עם 6ת יזע 63 סג") יסות %כ כי וימן . )פגיט נל6סית ג6ג7ת גס מקר גי ,סני6
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 א ו במ
 ' בהגושמאןגמצא ית בראש אגרת בתנהומאןנמצא בראשיתאגדת

-  איה ' פרשהן אותפרק אותלןפרשהאיתטרק '-המתחשהמתחיל-
 ביצא ויצאד"אבמה ןבוירא11ףאאים

 ג" ויצאד"אג"דן"ד"אויראג
 שב* רגליד"אד*שכן"ד'אחל1להבנא

ה" רח יבואמו ןיי""ג
י" יראואמה ן גכ" סעיאכה
שם" ויראד"אב"כהן"אוישרנו
 ג'" רא ויד"אג" ן"" היתאלא

יי" חראת"אד" -לטן"ד"אב יא" ויראד"אה"מגן"ד"אבלב
א:יש2וישב א .נו ןגהייאשתחילחשרהאלר

נ" וישבדעוןבעדן*ד"אב
3" וישבד"אןג"זןתילשתויהיאט
ד"הזוןיבןנחןא"ההןאמג

המקץוירא ןאסטידן""ג
י" ויראד"א1ב*טזן" ויתןד"אד  א ןי'3ש עירד"אבעהיטן" והיהד"א ב ןמג
 ןשט"ד"אג" ןיטן" שהטללמהןד

 ןשכ"ד"אדי" llEfא למעלותשיר ןאמד
 א1 ןןויצאףצא ןאטה

 סאכוים פעמים הרבה והביא , דילן כ"י מהנחומא הרבה שאב מום לקח מדרשי
 ועיין , עליהם שמו קרא לא ולפעמים מהגחומא לקח אשר המאמרים לכל טספר ואין ,בשש
 . טזה לדבר רוהבתו שם וז' ובדגרה י"ס סי' י' פרק זה שאחר בפרקלהלן

 ע"א ה' דף לדמיזן , לפנינו בהנהומא נמצא שלא לפעמים דגיי יהודה בענפי נ"יפרייאמאן מאק- ישראל מוהר"ר הנדול דאב וירידי . שלנו מהנחומא הרבה שאב והזהיר מפרי(
 . עכ"ל התנחופא בשם הובא ר"ה 104 בלקות אמנם . שלנו בהנהומא ליהא כר,ב ד'דהרה
 לבב הנם זש"ה ע"א י"ס דף בשלה וכן , עלנו בהנחומא הוא הילקוט שהביא טהובאמת
 שהביא ומה . ע"כ תנהומא בשם זו דרשה הביא בשלח ריש ילקוט א' בהערה העיר נחואמיץ
 בדף תראה ומזה , שלנו טכ"י לקוהים שלאחריהם המאטרים וכן . שלנו בהנחומא הואהילקוט
 הגהומא בשם הילקוט דברי לפניך תשים שום הטחבר דברי להבין כתב א' הערה ע"בי"ם
 . כ"י ההנחומא לפי תמיד הביא הילקוט וגם , בכ"י שהוא כמו הביא המחבר ובאמת ,ע"כ
 ומקורה מהככילתא לקח לא הקודמת דדרשה משמע נחם ב' בהערה ע"א ל"ה דף יחרווק
 הביא ע"א ע"ז הרומה וכן . שלי בכ"י ונמצא. . ע"כ בתנחומא ליהא באחיו משולששהוא לוי משבם ע"ב ל"ה שם . ו' אות יהרו כ" סדגחומא הטחבר לקח ובאסת . ע"כ טמנינעלם

 הנוסחאות וכל , המחבר שהביא כמו התנהוסא בשם הילקוט גירסת ו' ה/ ד' ג' ב' א'בהשיה
 . ע"כ זו מדרשה קצת חמר שלנו בהנחומא ה' בהערה העיר קי"ד השא זנן . דילן כ"י ע"פהוא

 את ויביא ע"א ק"ל דף פקודי וכן , שלנו בכ"י כמו היא המחבר שהביא שהדרשהוהאמת
 בכק לפנינו הוא כו' אחד בהלפיד מעופה רבועינו אסרו כו' לבושה יהדר שי ושקההמעכן
 מזב בלקח )ע"ש ריאינה צאינה הטאמר וכן . משם סואבו והיהיר ובעל טוב "ח בלאשר נ"י בהנחומא נמצא כי או לי נודע ולא , י"ב הערה חךש , פקודי טוב בלקח נם ופובא ז'אות
 אפד מאפיים הרבה על העירותי לההנחומא שלי ובדברות , כ"י בתנחוסא הוא י"ר(הערה

בעל
 שד 7ככ'1 6ת ספת'ק ~Of ומתחדל . מס 6ת7 גי ימטנ ~עו דני תג6 פס 6חד נגונן סיס Yih . 16,1 זנ' הג6ימס
 ניע נסג"ע  קסעיסות' תם שז ופרן , וסל6ס "צ הבסרס הורדוס גפ' 5חגחות6 ס5י נסערות ר6ס , ססטסשעם

 . 56 5ז לניעית קנסחגסוז
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 א ו במ86
 . עשירית שנה הלבנון בכבוד גדול מאטר ממני נדפם והזהיר ס' ועל , הביאם והזהיר ס'בעל

 לה' ישראל קדש . וז"ל הביא לים בדף . שלנו מהתנחומא שאב ויתיר חמר מדרשיא(
 וגורב . הבא לעולם קיימה והקרן הזה בעילם פיריה אוכלין שהן כהיב בה"א הבואההראשית
 ? השאלה סימן הציג בערלינר כוהר"א הגדול החכם הרב ידירי הוא הזה המדרש אתהמו"ל
 שנ"ב צד ששית חוברה רביעיה שנה בהשחר והעירוהי , המאכר מקור מצא שלאלהורוה
 בראשית כ"י בהנחוסא לפנינו המצא וער"ה . ההנחומא בשם רס"ר רמז ירמיה בילקוטשמיבא
 לשון בתהלה למה וכצ"ל להקן יש טוב ובלקח , ל"ב ובהערה בראשית טוב לקה עיין , י'אות

 כתיב תבואתה הבואתו ראשיה[ לה' ישראל קודש שנאמר ן ראשית שנקראו ישראל בזכותראשיה
 הקרן אבל התבואהן מ; אלא אובלימ~שאנו

 קיימו
 . לבוא לער,יד

 בהם שגם מ'שלי תהלים שמואל וטמדרש מגלות חמש מפדרשי נם לדבר רציתיוהנה
 אשטור ולכן , הדברים יהארכו כי ראיתי קלם , בתנהומא שהשתמשו שיורו כאם-יםנמצאים
 הערות עליו לערק- בדער,י אשר ההלים טמדרש וביהוד , בהרחבה מהם גם לדבר כצואלעת

 . ממנו השגתי אשר יד כהבי ששה ע"פ , אי"ה לאור ולהוציאווהקונים
 , והילמדנו התנחומא את הביאו אשר הקדמוניםי(

 בהם והשתמשו , והקדמונים הגאונים לפני היו וילמדנו הנהומא סררשי כי אטינוכבר
 בשם ולפעמים , מהם רבים מאמרים ויביאו , אגדה בעניני ואם , הלכה בעניני אם ,דבבה
 , שלנו כ"י לתנדצמא "תנחומא" בשם כוונו רבים . ילמדנו בשם ולפעמים , סתםהנחומא
 כי , הנאבד ילמדנו למדרש וטהם , יד בכהב ג"כ לפניהם או שהיה הנדפס להנחומאורבים

 נאמר כרחנו בעל , הנדפס בהנחומא ולא שלנו כ"י בתנחומא לא אינם שהביאוהספסרים
 מפורש שהביאו ומהם , תנחומא בשם ג"כ אצלם נקרא היה אשר , הילמדנו עלשהכוונה
 כשמזכירים , רפ"ב ה"א שנת אחר חבוריהם שכתבו המאוחרים הטחברים אולם . "ילמדנו"בשם
 לכי , בדפוס ~פניהם ערוך כבר היה אשר , הנדפס על רק אצלם הכוונה , הנהומאסררש

 : כתוב הספר שער שעל בעבור רק , רפ"ב( שנת בקאנשטאנטינא ראשונה נדפסוטענחומא
 כוונהם אכן , ילמדנו בשם גם נקבוהו א"נ- מהמחברים איזה היו ילמדנו" הנקרא"הנהומא
 , יד נהב ילמדנו או תנחומא מפורש כהבו אשר אלה מלבד , הנדפם התנחומא אלבאמת
 למהר  שלא  אחשוב  ולכן , הנאבר הילמרנו על או ,  שלנו יר נהב  ההנחומא' על או כוונואשר
 אותם הונירו והקדמונים הגאונים אשר מהמקושת רשימה לפניהם להביא הקוראים לפנייהיה

 למען , הנזכרים במדרשים נטצאים הם ואנה , ילמדנו והן , תנהומא הן , בשםהמדרשים
 . כ11נ1 מי אל.דעו

 וץש*אילתות ד"א התלמוד חהיכה אחר לפליטה לנו נשאר אשר הראשון מפר .א(
 ובין , ח"ן ד"א אחר היינו החמישי לאלף החמישיה ממאה השניה בחצי )חי גאון אחאילרב
 Qtau~o ממנו ושאב בתנחומא השתמש הזה הגאון ישראל( לארין עלה ותקכ"א הק"ה ר"אשנת
 אמר לוי בן יהושע ר' אמר פוי בן שפעון ר' אמר ע"ג( ב, )רף א' סי' בראשיה כמו ,שימים
 , מתנחומא נובע , כו' כולה ההורה כל כנגד שקולה שהיא השבה אה משמרין היו לישראלהקב"ה
 הבאתי שלום שאילת בעל הרי"ב להנאון בככהבו ויל מרגליוה מוהרא"ו הגאון ההעוררכאשר
 שנה שהוא מי כל לקיש בר חמא א"ר ע"ד ב' ברף שם עור שהובא מה גם . ב' בפרקלעיל
 ועד העולם נק ישראל אלהי ה' ברוך שנאמר , הבא בשלם אמן לענות זוכה הוה בשלםאסן

 ונמצא , ם' אות צו פ' שלנו בתנחומא הוא , לעוה"ב ואמן , בעוה"ו אמן , ואמן אמןהעולם
 צו פ' בשאילתות עוד וכן . ממנטובה המדפיס הוספת הוא שם רק , ז' אוה צו בנדפסגלב
 . ד' אות בא כ"י כתנחומא הוא , כו' המצרים על הקב"ה בא מלכים של בטכסיס ע"ב()כ"ה

 . הספר גלו אל המסדר שתסיף מהשאילהוה מאמרים מקומות באיזה נטצא הנדפסובתנהוטא
 ועיין , השאילהות אודות לדבר הארכתי שלישיה שנה הלטור ובבית . ג' בפרק לעילועיין
 . רי"א דףשם

 ומלך , הקי"ו ד"א בשנת בסוריא לנאון )היה . נאון יהודאי לרב נתלות הלכותב(
 בה' כי , בשמו לא אבל , הילמדנו אה הביא ומחצה( הקכ"ט שנת עד , וגהצה שניםי"ג

 מנן כנגד , עשרה ששנה מעין חנה בהפלת דאשכחן במערבא אטרין : וז"ל הביא פ"הברכות
 שמואל בילקום מובא ווה . וכו' ומהיה ממיה ה' , מתים מחיה כנגד , בה' קרני רמה ,אברהם

ימו

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




