
 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
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מר א ו במ
 )אשר ויכולו סררש בשם הזה המאטד מביא ש"כ סי' תפלה הל' ורוחקק , הילמרנו בשם פ'דמו
 האשכ% ובס' , הבה"ח כלשון מובא כ"ט סי' רגדול ובפררם . סהילסדנו( שאב הוה המדרשבעל
 בנהע ראה כי יען רק , בירושלמי לפנינו נמצא %א , ירושלמי בשם זה מובא י סי' תפלההל'

 "אגדת ב"ר הטדרש את יכנה ב,( מ"ז )בראשית שרש"י כט , ישראל ארץ אנדח הואהילמדנו כי יען , במערבא אמרין כתב ובה, , בירושלמי נמצא שהוא חשב , ב0עדבא אמעיןשהביא
 ישראל ואנמי כתב , הבהבן דברי הביא ואתחזק פ' ח"ב מזב בלקח טוביה ור' . ישראל"ארץ
 פוביה ור' , אמרו ישראל ארץ וחבטי שצ"ל הקנתי , כו' י"א מעין חנה בתפלת טצאנואמרו
 . במערצא אמרין במקום ישראל ארץ חכמי אמרו כתב בלשה"ק ארמיים מאטדים להעתיקכדרכו
 גם הביא יו"ש בהל' גדולות הלכות ובעל . ע"ב( " )יף ה' אות מוב לקח למדרש במבואעיין
 והוא , ערביות אלו ודרדר קונריס זה וקרן אושעיא דרבי בבראשית תאני וז"ל ב"ר מדרשאת

 מאטר מביא רמפד בהל' שם ועוד , הב"ר אח ג"כ מזכיר הספד בהל' חס , י' אות פ"כבבחר
 "אמעין בהמאמד כחן כן וכמו , לה' משפט ומאזני פלס הטהחיל פם"ו משלי מדרש גןגדול

 , הילמדנו אלבמערבא"

 . הילמדנו את הביא , )א( תש"ב( כנפטר הרכ"ב ד"א )נולר . נאון סעדיה רבינוג(
 שיתן הקורא ואסור וכתב , בשמו השובה מובא , נ"ט סי' תשובה שערי הגאוניםבתשובת
 שראה הים איי בעל הנאון הרב והביא , כו' בכתב אלא התורה ניהנה שלא לתורה חוץעיניו

 חוץ עיניו שיתן אסרי בתורה הקיא ובילמדנו שם שהנוסחא יד כתב הגאוניםבתשובת
 ויא בתנהומא ועיין , ה' אות בנדפס גם ונמצא , ו' אות וירא כ"י בתנחומא והוא . כו'להורה
 . שם שהעירוהי מה מנדהערה

 ממט אחת בתשובה . תשצ"ח( ר"א ונפטר תשב"ט ר"א ונולד . נאון האי רבד(
 הורוויץ( מאיר היים ר' החכם הרב לאור שהוציא כ'ץ צד ת"ב הנאונים בתשובת גם)נרפסת
 כל שיבראו עד בא המשיח מלך אין תזריע כי באשה ובתנחומא דויקרא ובאגדה וז"להביא

 הולרות ס2ר וה , הראשון אדם במפר האטורין הן ואולי , להבראות במחשבה ששוהנשמות
 שכתן ספק ואין , בתנהוסא נמצא לא אבל , א' אות פט"ו בויית לנכון ונמצא . ע"כאדם
 . הילסרנואל

 חית( תשין-ד"א ד"א לערך החמישי לאלף השמינית במאה )חי . גאון נמים רבינוה(
 שהתורה רביע ילמרנו במדרש וזע , ע"א( כיה )יף פ"א ברכות מס' על המפתח בספרוהביא
 , יראה וכהרה[ ]צ"ל ובתרה , ה' יראת עניה עקב דכתיב , ענוה סוליסה[ ]צ"לסולמה
 גתנחוכא ג"כ ונמצא , הנאבד לילמדנו כוון בוראי . ע"כ , ה' יראת חכמה ראשיהדכתיב

 מה לזה הדומה מאמר מובא ט"ו אות בהעלתך שלנו ובתנחומא . א' אוה בראשיתהנדפס.
 , ה' יראת חכנעק ראשית שנאמר , לרגלה סוליסה ענוה עשתה לראשה עטרה חכמהשעשתה
 נמצא והמאמר , הדגחומא בשם תתק"ס רמז משלי בילקוט וסובא , ה' יראת ענוה עקבוכתיב
 הטאסר נשנה וכן , לסולייסה עקב ענוה עשת הגי' ושם ע"ג( ל )יף פ"א שבת בירושלמיגם

 זה וכגון הביא ע"ב( מא )י9 פ"פ שבת שם עוד . מ"ג הערה שם בתנחומא ועיין , הזיהבריש
 שאותיוהיה תורה הן נחמיה בר יהוידע ר' אסר שלישים לך כתבתי הלא ילמדנו במררשיש

 מתנחומא שמות ס' כי כתבתי וכבר . י' אות יהרו הנדפם בתנחופא והוא , )ב( כו'משולשוה
 . )ג( הילמדנו בשם לנכון הביא לכן , הילמדנו הואהנרפס

 ספרו והשלים החמישי לאלף התשישת בפאה )חי . הערוך בעל נתן רבינוו(
 מאטרים הרבה ממנו ומביא , )הנאבד( ילמדנו במדרש הרבה השתמש תהס"א( ד"אבשנת
 , דברים מא' האחרונות מררות ז' מן וחוץ , במדבר מס' מסעי מפ' חוץ , וסדרא סרראסכל
 חסרים שהיו אצלי ספק ואין , ברכה , האזינו , וילך , נצבים , תבא , תצא , שופטים !הייט
 לא כי , כלל הביא לא , הנדפם תנחשא ואת שלנו התנחוסא את , לפניו שהיה מהילמדנובכ"י
 רמזרו כי ממנם ונעלם , לפנעו בתנחומא נמצא לא לפעמים כרוב הרס"ל ואחריו והמוספי ,ראם

לא
 6גט ~Ost , תרבב דקך )תגס סוכו והן וסעמיזו מגס )מטייס יתיז 5ת ~tigx זהית 17נע' ג3)א(

 . הרכיב נסני סייגו מ)פגיס סגים שסיס )פסות גו13 כי תקק"ס גד תכ)"3 טגת 3סגלמ)צללתי
 , ט' 6עת גקכיפ ססתורס כלומר משיפיס 6ותיותיס וס 373ל מהגיס יסוסיפס טס סס3'6 ומס)ב(

 . פכ'ע מסג' )מללטטחתו
 מפלגך כ' ס53מי ק'"6 סטלס ס*יס פקקם 3פסיהת5 סיין , 3מ7לט'ס סלמני סטתמע גק,ס למגו)ג(

 טס מפסיקתם  מובלי , מנלטש עשן 35נפופירשס פולריס ססגסגש )מס תתך שמו ג531לגבעי

. 
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 א ו במא8
 בי העירוהי ג' הערה להפסיקהא במבוא . מאתנו הנאבד להילמדנו רק , הרעחומא אל :11ןלא

 יען , א' שע5 , כבד , אפופסין בערך ככו , פמקא בלשון יציין הילמדנו את כשהביאלפעמים
 כמו , בדבריו לתקן יש ולפעמים . פסקא פסקא נחלקים מאמדיו היה ילטרנו מדרש ספקבלי
 נקר בערך ובן , הונו לא בפסיקתא שלח ובפ' לכס בולקתחם ילמדנו בהנדה אלוגלגיןבערך
 הקוראים לפני נוהן ודנני . בפסקא צ"ל , ואהרן משה ויקהלו ובפסיקהא , כו' ילמדנו כריש ,א'

 . מילמרמ מלות או מאטרים בהם שסובא דערכים סדר לפי האחת , רשימות שהי וי"ח יץבפרק
 , הפסוקים רק ציין לרוב כי , וכוון ציין סדרא איזה אל הטקוסוה היסב באר לרשוםוטרחהי
 בנקל להקורא כובן יהיה , הזה היקר המטמון וימצא אלוה יואל אולי , הועלת בזהשיהיה ושערתי כי , י"ח( פרק )עיין , ההורה פרעדוה סדר לפי השנית ורשיכה . י"ז( פרק לקמןלעיין
 סרר דיגרכת e"y כי , התורה פרשיות סדר לפי בערוך מובא אשר כפי , הילמדנו הוא הואכי
 הוא הוא הנדפס מתנחוסא שסות ספר כל כי לרועבונן , דעה לאדם החונן בעזרה באהיהזה

 רגרפם בהנחוטא הבל נטצא שכות ס' מילמדנו ובערוך שמובא מה כל בי , שמום מס'הילמדנו
 כס. שהביא הש-כים סכל שלישיה רשימה עוד י"מ( )בפרק ג"כ נתהי ולכן , נעדר לאאחד
 המאטרים שנפרדו המאוחרים הנחומא דפוסי ע"פ הנדפס בתנחומא המאמר נמצא אנהשטוה
 מההנחומא שמוות בם' המאכר מבקשי ופל , הא"ב באוהיות ונסמנו , עצמו בפני ענין כל ,לפרקים

 , סנקהדרון , נליור , אסטרטינוס בערך הערוך שהביא מה מלבר . יסצאונהו במקוט ייעפולא
 לפנינו חסר נם . ח' הערה ברעימה עיין , כ"י ע"פ ממנמובה המדפיס והוסיף , בנדפסחסר

 , לפנינו נמצא ולא רשימה( )עיין , מקשות בחמשה הביא ויקהל פ' את , פקודי ויקהל פ'בנדפס
 , ממנטובה המדפיס והשלים , ג"כ חסר והיה , כקוכוה בהמשה נ"כ הביא פקודי פ' אתכן
l~SPיזה הערה ברשימה . 

 ההנידכא את מביא תהס"ה( ד"א ונפטר ת"ת ד"א )נולד י"ל רש"י הנרול הנשרז(
 , בשם הזכירו שלא אף , התנחוטא ע"פ הכתובים מפרש פעמים והרבה , רביםבמקומות

 , ממשתרע רמצע קצר כי , לפירושיו המקור הוא ההנחומא אשר ההם רגצקומות כל ארעכםולא
 לההנחומא לרוב כמן בשם שהזכירו במקופה גם האלה רגנקומוה ובכל . שלם מאמר נדרשולזה
 הגדול החוקר הרב ידידי והנה . בדפוס כעת אשר התנהומא אל מועטים ובמקומות , שלנוכ"י

 אולם , "הנחוטא" פקומות בהרבה וציין , הנדפס לתנחומא כוון שרש"י וחשב , ההורה על1"ל רשיי לפירוש כקומות טמאה הציג תרכיז( )בערלין לאברהם זכור בספרו בערלינר ד"רמהר"א
 בנדפס דטאטרים מן הם , רש"י כלשון בנדפס נמצא ואשר , אחר בסנטן בנדפס הםרובם

 ימצא והקרום היעף התנהוסא אל בחסד כעה נגלה וכאשר , שלנו כ"י תנחומא מןהלקוהים
 רובה ועל , לפירושיו לפקור לו והיו , רשיי כמן עליהם אשר בצביעם המאכרים שםהקורא
 שהביאו לתנ"ך מפירועם ר,ושקומווע הם ואלה , )י( לההנתוטא שלי בהערות העירותימהם
 נם )ומובא ל"ב שת וירא בכ"י הוא , הנחומא רבי מדרש ז'( ג' ומראשית . בפירושומיכירו

בנדפס
 סניף סעלץט כי ל6ס לק , ת61 631 גגזפק מפס ג6סל סג"3 ממוקל סמכט יינ)ד(

 נטם סט6 ר,מ6מי
 נתגמות6 מקולס , תסעשע ססס סמ)ץתות Oith סתגמות6" כטס לנקוע נלט"' מקומות פיוס SD ליין ,ר01גשמ6

 ססכי6 סת6תליס וג3 . נספוק געת 6סי תתגטת6 63 כ"י תסתגטת6 לק סניף סעקוע נכ! נס גי , סנטנ"י
  סחגמומ6 6ת מסגיל נענוע סתקותות תג) ,eth~tp )פגי גתתי 6טל כלסיתס 3ס3ן סתל6ס )כתו נג"' )פנינוגתנ6יס
 לטס נעקוט מונ5יס , סג"3 סמכם סלנ טמג6 סתקותות 6גי6 ונעלס . ע"1( נפלק כיין , ש"י גתג6יס6גס

 אמנועת6 . )טג'גט ססייכיס ספת נסוף נ3קוסיס כתכ 6טל זנליו נתקלס 6ני6 , ס3ט נכ"י סם 61גס ,רטיטתי
 גללן 6טל טקמ16תי1 מיספי ע) , סחם תגמות6 לק 16 ' תגמומ6 תזלס 16 , תגמות6 בכי נסס סניף כב"י5סל
 , ס3פגיט כתגמות6 ר,מ6תל מ65תי 63 6טל , otpn נב) סיגתי נס , תקועות כגתם מעילותי , לטס פילוסמן
 גגלפס י6ס , לס"י נפילוט נס סגתני תס , סתגמות6 נסס סמכים תם ני3קוע 3פ"ן פטת'ס סלסלי סלעתיוגן
 סוOr 6 כ3 . סכ"3 . מת"י" גמזלט 06 גי , ;)פגיט נתגמות6 טס וקיט , 3תטס ויגיזו ל'נ ע"ג גטתות~q'g עפ" תלי סתגמות6 גסס ססכ'6 מ"ג ליס נ5ו" OA וסיין , סלתות גימל otO hnw)no לט'" טראגי 3גו גל6סימי

 . ט3ט ק'4 גסמגמות6 לק תתיך כווט ,לוס 6ול נטoat 3 וסי3טע לס"י כי סוס מרימוקל נס גכ3ס כי ס6מלטתעטמ
 מקיש ומס . סט גכ"י יי5 יתסס ייגידו ט! תתחתל וגס , ג"ד 16ת גט3מ נכ"י 610 ססני6 כ'צ ס"( טועם תרם"יוסת6תר
 סס סכי6 ג' יל6ס סס שמעיין , 6' 6ות טפס ס' נ6ו'" סו6 לת"י" זככי 6ת סתגמומ6 נסס מסניף נ6ו"ו ,יעייןמס

 נמזלסיס גתג6 63 וגמכ , ט' ינמק ל' 6תל 6' 6' נל6סית לס"' זנל' rh טסכי6 6' 6ות נ)קועיס טסתריס טז גס . ל"ד 16ת נס3מ כל" ג"כ וגתג6 6מל מחתל סו6 תגמומ6 נסס לת"כ סגיך 6סל ו6ת , לשי נססממחמל
 , סמגועמ6 סת6מל לי4 סניף h'"p נתי.3יס ונס , סתנמומ6 נסס ק4"ז( נלי )סו6 6' י"ל סתית ניקועלק

 שאל ט תלעס  נכלן גס . טע , ומנטמע נסס  רס"ר( נלמז )ט6 נ' יליןס ניטע וטונת , onhun"יתסיס  סגקל5ת יטל36 "ונסני3 סס כל6:'ת כלט"' סת6תל בן וכמו , נתגמות6 כתוה סיס ט11 ר.ת6מל כי כט3י3וגכ6ס
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מה א ו במ
 על לרשיי ה0יוהס בפ4 תם . תנחשא רבי דרש כך 1כ"ד( כ"ג דף )שם . )ה( יד( אותבנופם
 בשם ליח רמז בראשית בילקום נם ומובא , רי;נחומא בשם הזה המאפר הביא פבזנב"ר

 י"א )נח . זה נשבם בתנחוכא לפנינו כי העירותי 0דילקום ערכהי אשר וברשימה .דהנדימא
 י"ג( י"ר )4ד . שם בהנחופא ש/ בהעדה עיין , כ"ח באות נח בפי ופא , הנהוםא רבי פדרש"/(

 י"ה אוה שופמים בנדפם המאכר מצאתי יגב( י"ח )יייא , נ"ה אות חוקת בפ' הוא ,הנהומא
 שבחנחומא שם ריגיר בערלינר ד"ר )והרב . . מילםדנו הוא ואולי , מכנטובה הכדפיםשהוסיף
 כובא וכן . הנחוכא י"ג( כ"ח )ייצא . כזג אות בב"י הוא . ו;נחוכא 4"ו( כ"ז )תו4דוה . ליהא(לפנינו
 בנדפס אחר בסגנון קצה תמצא , בהנחו0א המאמר מצאהי לא עור , מ"ב ל"א ויצזפברשיי

- - - -  הולדות-
 ייפלס נל6;ית עור )קח נתזים ועיין , י' 6ית מס 610 מסגי והמפתל , 1( י"6 16ת כ"י נתרשתה כו6מוקסין
 )6כלסס ;כול נע) סרכ סמן סתקותות 36'6 וסתם . )תשר usn כ"י סהגמות6 סיס )פגיו גס כ' , )יי6 וסכלהכ"!
 TtD or . ס' 6ות 1יל6 כזנו ככ"י 6101 )ך מלידס btts סטלס ע"ס 4'מ ויר6 וכן , נ)קועיס נס ," כהניע)ש) כטירותי ,ס 0) , ס' הסרס טס ומור , 6' גר.טלס 6' 6' נל6כית . סהנמות6" כסס j'ps'J ":6311 לם"' וכליט)
 לתו athn )עקום וטון , ט)קוע משם נבוס לעס ע6 סמגמוה6" גסס "י)קוע הטיל :"ד הטס כ"ד '"טוילק

 , תגשמ6 נסס יוגמע  מין עליו כפלס ת"נ )' וי65 ס0 פזז . כ' 5ות נ;)מ ל"י גתנהות6 נ"ב גת65 ונס ,תתכער
 6ות וישח ככ"י הו6 , זכרים 3;)טס עלתו סתתן ע' )'צ וית)מ . ויה קוף נבי והוך , עע ותו )ענץטטפתו

 כהטרס ;ס ני,ן , ט' כידו סכ6 תן 6גזס ומזרם י"כ )"3 סס עוז , סתנהומ6 כסס ק)"6 רתו געקוע גס ותונק ,1'
 הישהק ביון סס נ')קוט ונס , י"6 6ות כ"י hntna סו6 ונחתת , נל"ל )פנינו ה65 )6 כי נ"ר נטם י)קועמיין
 , ;)פג'ט כתגהות6 והקר סהגהות6 נעם 'נשע ע"ן כתג נך"נ וגסעלס כ"ג ע"ו נס)מ ס0 שד . ,ס ט)תוסג
 וסט.ל ה:חות6 ככס ש"י סנה )"1 כ"כ תעזות וכן . פ"1 גנט,-ס סס סיין , ע"1 6ות נפ)מ נכ"י נאתתונת65
 עסו לי'  גכיייס נהלהךפHhJ 4 ילפ% ,  פלפגיפ גהגמות6 ת65ה' ע6 חעכש '"ה כסטרם מט והטיל ,השיפי פדרי כפס רסק ככס פלו ילד  סלם נפ' גס . כ"ג 6וה נכי ט4 ונעתה ,  סלפגימ  להימוטם )ימ6 י"ז כסטלססם
 רק  לווו רפיי כי  סזס סג17) מהמכס גטקס כ' וס ונסטר . י"ע16ה

  לסלמותי
 orth סיין , סגזפק 6) )6  ע)ט יי4

 י"נ ד' נר6סית )שגתן כתו , bS(1 כ"' )תגחות6 רק גוון כבס נס רק ביסס כוון )6 רס"י  6טל נרסס5'וניס
 י' גס וכן , פכ"כ נכ'יל טסו6 כתו )6 כ"' נתגשת6 סה61 כתו סג'6 לס"' ונסתת , "נ"ר" 5"ן , תגס61 כיג'גד!)
 וסול 3"ר סיין י"ר כמעלס מ' כ"6 וירט וכן , כ"ג 6ית כ"י 3תגועת6 טון ורס"י , "3"ל" סיין הגזו) יפת 6מיכ"6
 6ימ6 3"ל גתזרפ כי , 1'סנ תתגהול:6 סו6 )יסתס6)יס ויתגרו כ"מ )"1 יסנ . ג'צ 6ות nSD't כ"י כתגועמ6נס
 . י'  הוה ויסך נהלהיפ4  סריי גת! סניף לש"י 0316 , ל"ר  מין  גנותיו וכל ליס גנז  סס נס . ס"ס , גתנר פטמיםז'
 הו6 א וגס י)קוע'י "ט"ן סיין , ננסס גני 6מ 5מ חי 6ת יוקף 6) !י115 סס פוד . סתות ליס כ"י כתגמות6וש6 "תגחות5" ספון מקר כי)קוע 6כ) , לנ"ר )פג'ט  ליהק כי נ"צ" נסס עקוע "כיין )יין יוסף 6מי ייל* מש נ'ויח'

 סת"ר 5"ן י"מ מערס כ' ע"ג נס)מ . טסגתגשמ6
 ומגורתי

 6ומ גלח מקותו ט) ככ"י 610 ונסתת , סלוח פ'
 תלכד , סת"ר" "כיין זיין כ'צ נססרס ס0 עוז . ל'1 16ת כטח ככ"י לצ וסוך מכעת6" ,נציין כ"כ נסערססיין כ"ג ע"1 סס טור . כ"י 6ות נס)מ נכ"י ס!6 ונחתת hniDn" "עיין 4'ע נהעלס סיין ג"r,,p 6 סס מוז .גרד
 כ"ז ל'כ סס . תספע'ס לים לhNa 9  פעופי ע) סו6 ,לת"כ"  מין פטפעיס ריס . ייצ 5ופ  יסרו נתגמות6וט6 טקיקת6" נסס "יגיע  5"ן 3' לספני 4' י"ס  ימוי .  פס כי* נסלליפ6 כו4 , ספ"ו פורס 06 ר% ל4  רססט
 י"מ )"6 ת:6 כי . ו' 6וח תספעיס נכ"י וסו6 , י* 3לס סמ631 וס ),ת6 וטס וסמ"ר" תנמות6 אפק )"מ גסערסנ"ן

 ח' כסעלס סיין 6תס לעיס לנרחק 1' )'צ סס . ג* 3מנוצת6 סו6 631תת , סת"ליי "עיין " שעלס רייןככרש
 מתגע31ס מתדפיס תן פספס 610 סגזפס כמנועמם 6" ל'ס מגמומם ,נציין 3' 3הטרס ציין ד' ל'נ כצק , משרעפ' ש"י ulnSt 6101" נסס ע"ע "עיין ע' נסטרס 5"ן ז' 4צ כהט)ומך . ע"1 6ות ל"י 3תגמות6 4,6101לוס)תי"
 , סמוץל 6 טדפ )6 (g~fi , %) 5"ן )6 סג'צ רעגס 6;ל פעתיס יילנס תתגר נס . ז' 5ות גסוקפס קלםעלפת נתגשת6 1גת65 עתזגו" גסס mp אי"~ט 5חן , יייזס ל' זנל' ט' תגץס כ) !' י'" עקג . 6' 6ומ 5! נכ"י1נת65
 , ט' ר.6)סיס תריו כלרסיס ל"מ ל'ז תעמת )זוגתכן כתו . כ)פגיט כ"י מההגפת6 טנטיס ס"ס סת6תליס631מת
 גהנשת6 ט6 , )פירכס 'ס6 )6 כי כ"6 כ'צ תספעיס . 1' 16מ טס נכ"י גת65 , מגזך ג6 יט3 ט) פס שז .יי 6!ת ~יגס סלט נ;נמומ6 סו6 , סגסל 6ת עונ ענזך כי )"3 %ד סס . 1' 6וח תגס כ"י כמגמומן ס!1wh3, 6 ונלי יכנסו י"א ת"ד וינד . י'צ לות יטכ כ* 3תגחומ6 ס!6 , ולסגי קותל וס מקרט יסמק ל' 6תל ג')"ו וקב . סס מתגשת6 ט6 , כ3תס כ6תס יחוס) ת130 וטקס 6'  )יוד טס וכן . ויסרח פ' כ"י התגחות6 610סור )י וימי ו' )"כ סס . ייכ)מ ליס גאי כתגשפ6 610 , גו' גלתי ס' )"נ ויט)מ , י"ד 16ת מילדות כ"י עתנמהת6ס61
 . פירוסו תסס ס6נ 6סר סתלץוות 3ין משי סיס 6101 , תתגמות6 טנעיס זבליו ונינתח ,)תעגיתס וס6ויט ופסעים ופווקיס גץסיומ  עליו ספציפי רם*  תפרסי לעס (9Dh , תוססת כזר. תנתח גי ו6נץס ,סהלמופ4 כסס שפירס ג6 לסגי 6סר כ"י מסהגשמ6 סטנעיס  ית6תליס  נרס'"פנל רסימס 6תן מוטן nph וסלסל .סרוס וזות":ס . דגלים פוף גכ"י 610 , )פגיך תם סמיקתי )"6 3' סס . דכריס )פ' נסועפס ג'" כתגלעמ6 610קזמות תפזיל כ"1 נ' ונליץ . '"נ 16ת O'SDnn 3כש 610 , ט' סין תין  יאפל כ"א כיב  בס  ייי ייירא. 5ימ  פספייסנ*

 , )ר6סחיס פסיס תגמוה6 מזרם  6יט  ענ'זיט מגה1מ6 ע7לע גי )ן6יס לני6 ל"ג סעיס לש" נהעזות)ה(
 . )"נ 16מ 1יר6 31כ* 4ד,4ת וילל 3גיפק נת65 631תת , פע* גנ"ר 06 ט )פגיט שסל גפת 1)6 תגשמ6 נסס סניף  ז' נ' 3ר6סית גכט"יכי

 . ס)פ;'ט נכדי כו6 סעירופי וכשר . סגידיגו כסגמוט6 גמש סי6 .כו' יגהק 6'ר סוס כמקמר מן כ.כ 3סעכספס וסטי , )ר6;וניס כסי הנושמץ מדרס 6יפ :נידיוו hnwm דפדרס ו6ת מתעת וכן כחס וסי 3סולווח נס1(

--
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 א ו במ90
 הץ מ'ש )ייחי . שם בנדפס גם כ' אווז נשא בכ"י הוא . הנחומא י,( מגז )ייגש . ו' אותתלישת
 במדרש כדאיהא 'יז( ח, )יארא . מ' בהערה שכתבתי מה ע"ש , י"ב אות וירד והא .הנחוכא
 ט, )שם . ד' אות בא בפ' הוא , הנחומארבי

 . וארא סוף הוא , כו' הנחומא רבי ובמדרש לנב(
 , בפסיקתא נדרש כך ברש"י וצ"ל , בנדפס ולא בכ"י ליתא , הנהונים מדרש כך י"א( כ"א)טשפטים
 בהנחומא הוא כו' תנחומא רבי פירש ל( ג"ה )תרומה . ע"א( )קע"ג מות אחרי בפסקאוהוא

 בטראות על הדרשה בכ"י מצאתי לא . תנחוכא רבי דרש כך ח'( ל"ה )ייקפל . ט' אותהרומה
 במזנון אבל אחדים דברים נכצא מנינטובה המדפים שהומיף ט' אוה פקודי ובנדפס ,הצובאות

 גם ועיין , פקודי פ' סוף בכ"י הוא , הנחומא רבי מדרש ל"ג( ליס )פקור' . הדרוש מזהאחר
 ב'( ב' וב:וך2י . י' אוה בכ"י הוא , הנהו2א רבי במדרש כדאיהא %( '"א )שמטי . י"א אוהבנרפס
 הוא , הנהומא וטדרש מ"ר( י"ר )שלח . י"ב אות בכ"י הוא , זו בפרשה בהנחומאכדאיתא
 הוא . תנחומא רבי במדרש נדרשה יפה זו פרשה א'( ט"ז )קנח . י"ס אוה שלה לפ'בדצספה
 . תנחשא רבי ררש כך בו( גיא )חוקת . י"ב אוו; קרח בפ' הוא , הנהומא זו( שם )שם . קרחבכ"י
 בתנחומא יש אנדה ומדרש כ"ה( ב"ב בלק ) . כ"א אות בנדפס נס ונמצא , נ' אות חוקת בכ"יהוא
 במ"ר בטדרש וכן , ה' אות פנחס פ' בנדפס רק , בכח ליהא י"ג( %ו )פנחס . י"ב באותהוא
 בקובץ כן היה כי ספק ואין , בנדפם שהוא כסו הדברים נוספו שם עצם ח' אות פכ"אפנחס

 הכ"י מן לקות במדבר מס' הנדפס תנחומא כי , רש" לפני כן היה תם , שלס כ"יהשנחוטא
 ורבי א,( ל"ג )מסע' . פנחס פ' סוף בכ"י הוא , הנהומא. רבי ובמדרש ל"ו( כ"ט פנחס שם )עיד .שלנו

 . ממעי ריש בכ"י ד"א , אחרת דרשה בו דרשתנחומא
 , בנדפס וכן י"א אות במדבר בכ"י הוא , הנחוטא רבי דרש כך ."ג( 1' )שה"ש ברש"יבם

 שהביא אחר תהק"ו רטן בילקוט ונם , המאטר מצאתי לא עוד כ11 הנהומא וכדרש ד,( א,)קפלה
 רש"י שהביא המאמר והוא , ישראל אלו עוכדת לעולם והארץ סיים קהלה ממדרש גדולטאטר
 , הפץ ארץ לי תהיו ואתם הכתוב סובא ובילקום וברש"י , הציון שם והסר , ההנהומאבשם
 בכ"י הוא ה,( % )קהלת , מ"ג( ג' )מלאכ' הפץ ארץ אהם ההיו כיצ"ל

 . 1' אות תלושים פ,
 % )יהושע . ק2"1 בהערה ע"ש , ט"ו אוה חוקה בכ"י הוא , בהנהומא אגדה ומדרש כ"א( שם)שם
 במדרש ד,( גי )שם , בנדפס וגם א' אות שלה בהנהומא ודא , תנהומא רבי אנדה וטדרשד,(

 טצאתי לא כעת שלנו בכ"י . הנחומא ב2ררש ."ח( י"א )שם . ט' אוה בטרבר הוא ,הנהובא
 מטוה בתנהומא ועיין , ו' אות פכ"ב כמ"ר ובמדרש , ר' אוה מטות בנדפם נוסף רק ,עוד

 בנדפס הוא , הנחומא רבי דרש י'( ג' )שופטים . הוספה נמצא שבנדפס שהעירותי ל"גהערה
 כן רש"י ראה ואולי , ב' אות פ"נ ושמ"ר כ"א אוה השא בנרפס אחר ובסגנון , כ' אוהששת
 הוא , הנחומא רבי דרש גו( רו )שם . הילמדנו הוא שכות לס' הנדפס התנחוטא כי ,בילטדנו
 רבי דרש כך י"ר( ו' )שם . כאנטובה בדפים המדפים מן נוסף ובנדפס , ד' אוה צו פ'בכ"י

 ל"ז( י"א )שם הילמדנו(, בשם סרב רמז שופטים בילקום וסובא , לפנינו מצאתי לא ,הנהוטא
 א, )שמואל . מ"ר בהערה וע"ש , ו' אות בחקוהי פ' בכ"י הוא , תנחוטא רבי דורש אגדהוטדרש

 הוספת הוא נ' אות )ובנרפס ד' אות ויקרא בכ"י הוא , תנחומא רבי אנדה ומדרש נ"ב(יי
 על הילמדנו שם את רש"י הביא הזה בפעם . בילמדנו ח,( י"א )שם . ממאנטובה(המדפיס
 וכן , הילטדנו הוא שטוה מס' יתנהוטא , ט' אות תשא כי הנדפס בתנחומא והוא ,שפתו
 בט"ר ובמדרש ע"א( )'"" שקלים בפסיקתא נמ ונשנה , הילמדנו בשם בוק ערך בש-וךמובא
 כך כ"חח,( awl . כ"ה אות וירא בנ"י הוא , ,נחוטא רבי במררש כדאיהא ד,( כ"ס )שם .פ"ב
 בכ"י הוא , תנהומא רבי במדרש ב,( י, )ש"ב , ד' אות אסור בכ"י הוא , הנהומא רבידרש
 במדרש ה,( נ' )שם . ט' אות ממעי בכ"י הוא , הנחוטא רבי דרש כך ג,( א' )ס"א . כ"ה אותוירא
 תשא בנדפס נ"ע הוא , תנהומא רבי במדרש כ,( ג' (a~o . שם מסעי ג"כ הוא , תנהשארבי
 אות משפטים בנדפס הוא . תנחומא רבי בטדרש א,( רן )שם . הילמדנו הוא והוא , כיםאוה
 כדאיתא ."ד( % )שם . הילמדנו הוא הנדפס טן משפטים ופ' , ד' אות פל"א בשם"ר ומובא ,ט'

בתנחומא
 ד' הגי' ולפנינו , י"א אות בפי"ט והוא , בב"ר כדאיהא שצ"ל ברש"י לתקן יש ,.
 המדרש את הכסדר טן נוספו הם 1' ואות ה' )ואות ו' אות ע"כ במ"ר ובסדרש , הקב"השהקיש
 ע"ש ו' אויר אמור בפ' הוא הנהומא  י"א(  ג' )ישעיה . ט' אדם בני מנ' אחד זה הני'בע"ר(
 , בתנהופא ראיתי ה,( ח' )שם . י"א אות אמוך בפי הוא . ראיתי ובתנהומא ב,( ו' )שם . ס'ברברה
 א,( ל"5 )שם , טצאתי לא עוד כעת , תנהוטא רבי במדרש נ"ר( כ"ה )שם . " אות טצורע בפ'הוא

בדאיהא
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מר א ו במ
 '"ג )יף תשא כי בפסקא הוא טהפסיקהא המאטר , ובפמיקתא בתנחומאנףאיתא

 ע""
 מג"ש

 ומ' , בילמרנו ראה ורש"י , ה' אות תשא כי בנדפס כן הוא שהביא ובהנחומא . ס"טבהרדה
 . הילכדנו בשם זה הביא ג' צל ערך דערוך תם , הילמדנו ד"א הנדפס מהנחומאשמוח
 דרש כך ח'( מ"ח )שם . י"ר כ' טלכים טרשיי שהבאתי לעיל עיין , בצענהומא כדאיהא ג,( שם)שם
 עוד , הנחומא רבי אנדה ומדרש ט"ז( מ"ח )שם . כ' אוה שמות בנדפס הוא , תנחומארבי
 ב, )יזמיה . י"א אות יהרו בנדפם נמצא אבל כ"י בתנחוטא בעה מצאהילא

 במה-ש כך ל"א(
 ויצא בפ' הוא , הנחומא רבי ובמדרש ט'( ש"י )שם . ב' אות במדבר בפ' ודא , הנחוטאיבי
 י"ס( ט"ז )"זקאל . י"ג אות וירא בנדפס נמצא , תנחומא רבי דרש כך י( כ"ח )שם . י"דאות
 רבי במדרש ק שם )שם . וף בהערה ע"ש , יסד אות ראה פ' הוא , תנחומא רבי דרש'כך

 לנבי אהי כומריא הוה בשוליה טומאתה בפ' פ"א איכה במדרש רק מצאתי לא ,הנחוטא
 רשיי הביא ואיי . שם קטוע והמאטר ד' אוה פכ"ם רבתי בפסיקהא הוא וכן , כו' נשבר
 ואיכה הילמדנו בשם אחר מאמר שהביא , קנקל וערך , הן ערך ערוך עיין , הילמדנו בשםכן

 , בילמרנו ג"כ היה השני המאמר שנם אפשר לכן שלפניו במאמר רבהי באיבה שם והוא ,ובתי
 סיים ורש"י , כו' שלך מפטרשטא ולא מבריחך ולא . תנחומא דרבי אגדה ומדרש ס"א( שםלשם
 כל קורין וכן , בללת ה י נ ו ם א ר ט פ לקרבות עתה קורין שכן לע"ז ללשון טיוב הלשוןזזה
 , טיבגוט )מיין ,Pallimoinet Patremoigne והיא . ע"כ אבוהיו פנהלה לאדם * שישדבר

 ג,( % )שם . הביאו לא הערוך וגם , בתנחומא המלה ולא המאמר לא מצאהי ולא ,סמחין'טנגוט(
 , י"ג אות וירא בנרפס ווזא , ו' כ"ח בירמיה לעיל שהביא מה הוא המאטד . תנהומאמדרש
 , ח' אוה פס"ז ב"ר במדרש רק בהנחומא סצאהי לא . תנחומא רבי אגרה ומדרש 4( ל"ה)שם
 מ, )שם . ינד מומורושו"ת

 בהערה ע"ש ו' אות בהעלוהך בפ' הוא , תנחומא רבי דרש כזה(
 . תנחומא רבי במדרש ג,( י"א )שם . מצאהי לא לפנינו , טצאתי תנחומא מדרש 4ש( רן )תשע .לקב
 צ"8 )תהלים . ב' אות פ"ה בראשיה ובאגדת , פ"נ רבתי ובפסיקתא , ו' אות ויחן בנרפסנמצא
 וטררש 1,( קי"א )שם . פיל ריש בשט"ר וגם , משפטים ריש ובנדפם בכ"י הוא * תנחוטאד'(

 תסעי בפ' אחר במזנון קצת בנדפם נם ונמצא . בראשית ריש ברש"י ג"כ סובא זה ,הנחומא
 במקום שם וברש"י , בנדפס גמ , ז' אות וי"הל בפ' הוא , תנהומא ק"ל( י"ט )שם , י'אות
 בפ, הוא , תנחומא רבי ררש כך כ,( א, )משלי . באורה ויפתחו צ"ל , תורה בדבריייפתחו

 בחקותי
 בנדפס נמצא , הנהומא רבי ומה-ש כי( 4 )שם . ב, אות הצא כי בפ, הוא כ"ג( דן )שם . ר'אות
 י"ר )דף השא כי בפסקא והוא , "ובפסיקתכם ברשעי צ"ל כי נכון ףותר , 1' אות השאכי

 ע""
 ן

 כ, )שם . רש"י בדברי שהקנהי מה פע ברברה שםועיין
 , מצאתי לא , תנחומא רבי ובמדרש כ"א(

 , הנחוטא רבי פירש כך ע"ה( כ"ח )שם . כעד אוה בלק בפ, הוא , תנתומא רבי במדרש י"ר( כ"ז)שם
 בנדפם נם , ד4 אות משפט.ם בפן הוא , הנחומא דרש כך חן( שם )שם . ל"ז אות בראשית בפ'הוא
 כך כ"א( ל"א )שם . ד' בהערה ע"ש רברים., לפ' בהוספה הוא . בתנחומא כ"ג( שם )שם . י"ראות
 האלה המלות ואחרי . הנחומא במדרש י"ב( רו )איוב . י' אות ראה בפ' הוא , בהנחומא נדרשהוא
 , מגה מצאתי שהוסיף המדפיס או המעתיק אוספת ווה ול"ש" מונה "פצאהי . שם ברש"ינמצא
 תנחוסא במדרש כחוב היה שברש"י או . שם וליהא , סוגה רעני או פהנחומא מוגה כ"יר"ל

 שם" שוליתא הניה שהמעתיק הכוונה שם" וליהא "מגה בצרו רשם ואחד , יותר ולאטצאתי
 ופעים , דף אות פנ"ב בב"ר רק בהנחומא נטצא לא דשה והמאטר . הנתומא במדרש נמצאשלא
 בשם תתקנא רמו משלי ילקוט , פנה רכי וירא בילקוט ומובא , י"ג שת פ"א ויגר , ז'אות
 הוא , תנחוטא רבי במדרש מצאתי כן כ"1( % )שם . ויגר בשם התציג רפו איוב וילקוט ,ב"ר
 בנדפם וגם , 4 אא נח בפ' והוא , תנחופא רבי צ'ט תנחום ר' דרש כ,( כגר )שם . ח' אותוירא
 אות הצא ובנרפס , ה' אות תצא הנחומא עיין . תנחומא רבי במדרש י"ט( לו )שם . ז' אותשם
 שכעת ום' , הא אות משפטים פ' בנדפס הוא , תנחוטא רבי במדרש מפטיש וכן כ"א( ל"ו)"ם * ע"א %ז דף זמר רבתי ובפסיקתא ע"א כ"ד דף זכור פסקא כהנא ררב ובפסיקהא ,ו'

 כך כץ  אי )הגיאל . הילמדנו בשם ברחת ערך בערוך מובא וכן , הילמדנו הוא הנדפססהנחומא
 ד, )שם , ב' אות ובנדפס ד' אות מקץ בכ"י הוא , בהנחוטאמפורש

 , תנחומא רבי דרש כך כ"1(
 . ד' אות משפטים בנדפסדכא

 הא , תנחומא במדרש מפורש ע"ב( י"ג )קדישיו . להתלמוד בפירושו רש"יח(
 בכ"י הת* , הנהומא רבי דרש ע"ב( ז' )סוטה . ל' רבדה שם עיין ד' אגע פקודי כ"יבתנחומא

וישב
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 א ו במצ9
 ע"ב( 5"1 )שם . שם וישב בפ' בב"י הוא , הנחומא דרבי אגרה ומררש שם( )שם י יץ אותוישב
 ד"א אנדה כדרש ע"א( צ"ב )ב"ק . ו' אות ויגש בפ' בכ"י הוא , תנרימא רבי במדרשתפורש

 . י"ז אוה וישב פ' בב"י הוא ,בתנהוטא

 )ע-

 ילדך צור פסוק מאןהו דריש ובהנחוטא ע"ב( ג"ד
 רבה בויקרא נטצא כי , וי"ר או , שיים פשקא האוינו ספרי עיין , בספרי צ"ל אולי ,תשי
 . י"ב אות במדבר בפ' הוא , הנהומא במדרש כצינו ובן ע"ב( " )הורות .פכ"נ

 הביא קושטאנטינה( דפוס ע"נ ב"ו רף חנוכה )בהל' הנדול פררם בספר רש"1מ(
 בכ"ח אר"ה טתשבותיך עמקו מאד אטרינן הכלאכה כל ותשלם ובפסיקתא בתנחוכא .חיל

 ט' סי' ז' אות להפמיקתא במבוא נם הבאתי אלה ודבריו . כו' המשכן מלאכת נגמרהבכסלו
 הציון כי או וחשבתי , )י( המלאבה כל והשלם פמקא פיו רבהי בפסיקתא שהואוהעירוהי
 "הנחוטא" הציון רק , כלל בהנהומא נמצא לא כי עיינתי כעה אבל , לפסה מוסב"הנחומא"

 ראו ומה שם שהביא טה והוא . "הנהומא" סיים ובסוף , שהביא המאמר על לטעלהמוסב
 יום מ' שלישי פעם ימים ק"ל אצען בדר משה שעשה לפי ? המגבה חנוכת הנוכה בימילקרות
 הגל וידעו מקדש לי ועשו לו נאמר ביום ובו , כיו"ב סלחהי ונהבשר בהשרי בעט-הוירד

 חדשים לג' נחמני בר ששאל ר' אמר , בזריזוה אותה ועשו במלאכת הבל שמחו להםשנתרצה
 . י"א אות פקודי פ' סוף בנדפס והוא , ע"כ . בהנהוסא ננחרה ובכסלו מיהשון הע4-י ,עיטאוה
 הוה שתחי' נודע כי אף . רבה בראשית מדרש על לו המיוהב בפירוש רשייי(

 את שהביא המקומוני ובכל . פה להביאו אסרהי , עליו שמו נקרא כי יען רק , מרש"יאענו
 מקומות בהרבה נמצא שרשמתי המקומות מלבד , הרבה ממנו ושאב שלנו לכ"י כחןהתנהומא
 הפר . )ז( בתנתומא ובלשונם ככהבם והם , בשם הזנירו מבלי התנחומא מן דבריםשהביא
 לרובד את הביא בפס"ה , יקריס ופירושים דברים ועיבה בו גטצא , קרסון מאיזה החיהוה
 בריש וב"ל , " אות בא כ"י בתנחומא הוא . הנחוטא בריש ואמרינן פ"י( )ב"ר , יצחק ברר"ט

 שצ"ל להק יש , הנחומא רבי במדרש מפורש ובן שם( )שם . הנחומא במדרש או באתנהומא
 הוא , תנהומא רבי במדרש פ"כ( )שם . נ' ובהערה דהחורש פסקא עיין , בפסיקתא מפורשוכן
 פכ"א( )שם . כער אות בראשית בפ' הוא , תנהומא רבי במדרש שם( )שם . ב"ו אות בראשיהבפ'

 הוא , טפרש תנהומא רבי ובטדרש שם( )עיי . כ"ג אות בבראשית רעא , טפרשובהנחונךא
 תנחומא רבי ובמדרש ככ"ג( )שם , ב"ב אונע שם הוא , תנחומא רבי במדרש שם( )עיד . שםג"כ

 בילקוט מובא גן , חתנתומא בשם כן ולהביא כ"ח( ל ומראשית עה"ב מפירש"י לקה וה .טפרש
 ב"ר מן שהוא עיר במה ויהי עד , קולי שמק דםאמר כן התנחומא בשם לצח רמזבראשית
 ונטצא זה נשמם שלפנינו כ"י ובתנהוסא , עיר במה ויהי על הציון חיסר פכ"נריש

 , ט' אות בראשית בסוף הוא , הנהומא רבי במדרש פכ"1( )שם , י"א א"ע הנרפס בתנחומאאחר בסננני
 . ל"ר אות בראשית בפ' הוא בתנחומא פכ"ז( )שם . מתייהדת במקום מתייחמת לתקן ישוברעו"י
 )שם . נ' אות לך בפ' דצא , בהגחוסא מפורש פליט()שם

 ש"
 אות שם דצא , בתנחומא ומפרש

 הוא , בתנהוטא מפורש שם( )שם . ג' אות שם הוא המלך ויתאו על שלפניו המאמר ונם ,ב'
 )שם . ר' כאוהשם

 פס""
 אביו עלה שלפניו המאמר בם , ז' אות שם הוא , בהנהומא מפרש

 פ"נ( )שם . י' אות וירא בפ' התז מפורש: בהנחומא פטנט( )שם . שם מהנחומא הוא ,לנדוהו
 הוא , עליו סעיד תנחומא רבי ומדרש ש9( )שם . כ' אות וירא בפ' הוא , תנהומא רביובמדרש

 הוא , בהנחומא וטפורש פנ"א( ישם . כ"ב אות שם הוא , בהנחומא ומפרש שם( )עיי .שם
 והלבישה מלכות לבוש נטל פנ"ב( )שם . שמ ג"כ הוא , משרומא ומפורש שם( הי . ישאא

 רק , תנהומא רשום שרויה ספק ואין , כ"1 אות וירא בתנחומא דצא זה , כו' ממרתהועשאה
 דם"כ שם וכהביא מה ואולי , המדפיס שם שריגיר כמו שורות כמה שלפתו במאמר שםחסר
 המ"כ שהביא ב"ר על מפירש"י הוא ט' ליה דייק התנחומא בשם ובפירש"י לבבי ובתםעל

 , בתנהדמא ומפורש פג"ה( )שם . ב"ר ל בפירושו לפנינו זה גם חטר רק פעמים דובהבשמו
 דמדום נורא מה ויאסר וירא ובפדר"א בתנחומא ומפורש שם( )עיי . מ"ב אות וירא בפ'הוא
 מס' והוא , במכילהא ומפורש צ"ל אולי , מעלה של הכבור כסא כנגד מכוון שהוא ,הוה

דשירה
 סו6 סג ש5ס ג5 גלייהו סמכת טגכס לד71 מכית חגוגכן סיב פורטל ונתדלג סגינן מס עוד~(
 . ת"כ רנתיהפסיקתת

 ספסיקן6 6ס ר,גי6 וכן , פפ"ג פל"ס פליצ פעו פי"ד כ"ל ותוכעס כס:6 דלג ספס'קס6 גס לפגיו וסיס)ז(
 . פפ'ע גזר , יוסי וע' שדוס דמ"ע וגרייס6 . פ:"1 נקר ,  סוגית שורט וגן . פ"י ג"פ ,כגסי
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מז א ו במ
 מפורש כר פם"ג( )ש: . מרו אות וירא בי הוא , טפרש ובתנחופא פנק( )שב , י פרשהדשירה

 . הסדר בסוף ויצא בפ' הוא , בהנחומא וטפרש פע"ג( )שם . ג' אוה תולדות בפ' התו ,בתנחומא
 ד"א ז"ל רשיי עם אחה בשנה )נפטר ז"ל רש"י של הלמידו שטחה רבינויא(
 הרפרט צד תר"ם( )שנת רביעית שנה בדברטל דעבא נפה סי' )כ"י( וזיטרי בסהזור .הזם"ה(
 ש2 עיין , ד' אות וירא כ"י לתנחוםא וכתן כו' ואטה הסר ה' ארהוה כל דדרשינן וז"להביא
 , ל"גהערה

 , החמישי לאלף ההשיעיה הסאה באטצע )חי ז"ל אליעזר בר מזביה רבינויננ(
 כמו , בשמו ופזכירו דצ"ל בספרו ההנחופא את הביא טוב( לקח מדרש בראש סבואעיין

 כ"ז( ד' )שמיהלרכמא
 אוה בנדפס גם כפה אווז שטוה בכ"י ונמצא , בספרו דרש וזנהומא ר,

 גס , ד' אות בא בכ"י והוא , בכדרשו תנחומא רבי דרש כך ט'( י"א )שמזת שם עוד ,כ"ו
 מ"פ עק: , ע"ג ס, פנחס , ע"ד ל"ט נשא , A~p ל, )אמור ב' בחלק הביא כן וכסו , ד' אוהבנדפס
 מההנחוסא לקח אים- המאטרים לכל מספר ואין , בנדפם גם בכ"י נמצאים והמאמרים ,ע"י(
 . )ח( שלנו דב"י אל תמיד וכוון עליהם, שטו נקרא (שלאאף

 יד כתב ההורה על פייוש , שכקטוב ס' מחבר בעל שלמה בר מנחם רבינויג(
 , ההנחיטא את מזכיר , תהצ"ם( ד"א שנת חבורו )ומן . ל'( דגירה מום לקח למדרש מבוא)עיין
 . מזה ברחבה ארבר לאור רב"י להוציא ה' יזכנייכאשר

רבינו
 כי4  ססלפופן קי מקנתי עיכ )קח )תפרס ומפעלות סת613 6מ כמכהי 6טל נעת)ח(

  סלקיי
  נוו6ע'ק6.

 שם ונעכול , תגמות6 נטם ג"כ גקל6 לק , סגלני סי)תדגו סו6 תמנו 7וגת16ת לק נידי 16 סיס וכסלינ6קקחלך
 ע) וסט)ס עונים ר' סיגי )נגריס סיס סו6 תנמות6 כסס גס 1OIb~pI סכ6טוניס כיד סיס 6סל סי)תדגו כיכהנתי
 ותתט , סעתדט Sb )6 סיגו כ"י  סחגמות6 6) כוון עוכיס ל' כ' )י גודט כעס 16)ס , תתט הדלס,ס כעסספיו
 636 )סחמ') בין ס"ס )6 '5מק %י . תדרס סכק* נר6סימ נסמ)מ . סם ססכ6תי תם סתר6ס גתו , לכפותיוע6נ
 תחגמות6 וס )קח ונקמת , סנט נתגטמ6 61'ט , הנמותק נמס קפ"ו לתו כ6 נ')קוע תוכם ונס , סוס סמודסמן
 ל4 לפס :ס :סניי סת6תר גס , תסחנהות4 סזס כתופר  למורס שלומו 6ת לס"'  פחח וכן , '"6 5!ת נל6ע'תג"'

 , כו' נר6סיה  לטיו 6ל6 נתתלסנופר
  ופוכרי

  כטס רסייד רפו ירפיש גילקופ גס
 שתלפפי
 6וה ככ"י לפייתי פ6 ,

 לרעיה סגקל6ת מתורס נוכות כר6ם'ת 7"6 סכים :ס טור . )"נ( ומפרס ל"6 מפרס n'Shu '6 עוג נלקט לסיז י'
  )ע"1 י' 6ות כרשיית נכ'יי f:es(fiWt 1 סת:מיפ6  ניס ע)"1 לת) ני)נןע מוכס 011 וגו' גייך רירי  ולעיססללתן
 נסס  Or פי% ימי למז וני)קוט , ולתפוס otnsns )זורון זנליס )נ' ערמו י,מק'ן ע'( )"נ )ויס)מ תן . יגעשת סי9 כ'" כהגמות6 610 עוכיס ל' ססכי6 כתו וג6המ , ק"ו מעלס 6' 3ר6:'ת עיין וכן . )"ג( סערם עם עוגכ)קמ

hnelno, 65פ' בכ"י נשתת נפ65 ,  נ'( ססרס ת"ז  לו,גס  וכן ,  כ"ו( יסטוס לסיע , ו' 5ימ ויטלמ פ' 3נ"' חמ 
 , תגהות6 5ע ני)קוע וכצתת ,  טס 1)ימ6 נ"ר ניס גיליון  גס  טפונ6 אניתי יין( יטלכ נ' לויפ'  וכן ,  כ"ו 5יתלט4
 63 ג' ויען , סהגפת6 גסס נעשע נס תוג6יס והם ספמנר  יסני6 הדלס'ס גכתס וכן . סתות לים גכקוסו6
 . לימך (nnwlri כי  נסטרות פקופות ג6יוס כתנתי , עוניס ר'  כיוו שליו 6סר פ"י הגפפך נפלש כי  6ז )'טזט
 נכו . סתית פ' ריס נכ"י סו6 וכצתת גחגטת6" )פג'גו  4'מ6 :מכפי י"ג וספרס ספרסי' 5ף ספומ פו3 נלקח:פו
 וכן , ס' 6ות וע4 יכ"י וסוך , מקר ולפנינו  מבהופך נטס קשייה רפו נילסוי סגפ45 לנשמי r~te סירס נ'בפומ
 נ' סתות וכן . י"6 16ת נלי גת65 1ט6 , ליה% ולפנינו הגמועת  נסס נילקופ  פינק ג"כ כמנמי ק"6 נמטריסט

 ג!65ת* )6 גתנש T~s מעכס י' סגלת וכן . י' 6יה  נג"י וסוף , )פגיט נתגטנ!6 מקל שתנת' ז' וסכלה לר,טלס
  תרמז וסגיון י"נ שם כ* תהגמות6 סס סי)קוק הנלי ונ6תמ , נקיון סס וחקר b"np רפו הילקיט רקגסניופ6
 , סייגתי 6טר נתשיית תתם שסוגו גמ65 )6 כי לכריו ע) נפילותי תקותות נ6יוס וכן . וס ט) גס מותגטלפליו
 כתנהי ס"ו סערה 6' נר6טית טתל6ס כתו , כ"י כמגמומם והוט תתט ע6כ 6סל סנטתן ר,!קול 16 תתני גע)סגי

 7' נ' סס טוד . י'ש 16ת נכ"י סט6 כתו סנים סממנר כ' לקיש כעת וכסקס , 6מר .כקגגון סו6 ונירו:)תיגכ"ל
 יינן י' ס:דפס וכתכולתם , בכין ר' כסס 'ולן ל' סג'לק6 כנ"ר כי , לשכן ר' נטס פנמק 6"ר גמכהי ע'גסטלס
 כמכהי כו' 6מ6 ר' 6תר י"6 ר,טרס סס טוד . uia וכ"י  סי6  כן  סיגיך כתו רמתי ופסס . פ"כ  טלוס גלהק'
 סס נגר . סתמלר מסניך כפו סו6 נכ"י נטפן 6כל , סטופר סס ילי  לסגופך( נתנפשה וזפ% ננ"ר פשווב

 סו, Dtbll , סיד(  למיל ס'צ  פ,פור נט'יט רק נייר ליתם  סן  טקולין  ושנרסס סנרכם ספלופ כתכתי י"רכיפרס
 ס%ת' כ"6 סעלס 7' סתות וכן . מגמותיו 51") נ"ל כעפות גלטס ק' rm רמי קוף ע')זע , נ' שת ספיתי'ע כא'" גת65 1;ס , י"ג כהיפרס  טס  סיין ,  מלחיו סל  6ו:ליס ייו  שנימס מיי  סכל ע"1 נ' עמ'  וכן . י"ו 6וה :סככ"י
 פתות עוז . מ' 6ות כל'י כן ,fig סי)קוע כנ" סני% הכמנר oith , תסי7פק קמלת נ" תגמומ6 נסס ט)קועכ'
 נחי* לפ% %תת 6נל נפ4,, ל6 כתנמות6 ולפנית  תמלהות6 גרוי תיתר פו63 רכיך רת(  נטלם געשע בנמתיייי  סערס ייצ ספות  גס . ערגו כג"י גת65 6101 , כו' מגמותיו נסס סכים קפ"ו רתך נ6 וכריקוע כתנת' לע 5טר'?"

 פקודי נקוף וכן . ס)ט גכ"' h5St )פג'גו וקימט סתנהות6 געס הכיק ?:~PIP קג"ב רוורס עיי  עם כור ולן .עלת
 גת65 גי ל6יהי ועהס , )פג'ט .גת65 ט)6 ומסיר נט3 גס עונ ס)קמ כס:!6 6מז תפתר ע) ריטיתמי '"נגטרס
 סיס כי , כ)) ע)'סמ 5ייגהי )6 6סר סבי תהגמות6 כממנכ )קח 5סר מקותות מרכס גת65 גס ו' 16ת פקוזינכ"י
 , ט'" 6ות כמות נכ"י סו6 , צניו נזמות כהמרס סתותך )ו טגל6ס )פי , וי ג' סתות )דוגת6 , המקיר מתגינפלס
 יסים1כ6טל

 . 7כטס סרוס ט6נwnm )גושי )1 סיס סתגמוה6 6:כ ע1כ )קח כת7לע ת6תליס מלגס טוו יע55ו סשל6י% )פגי כוט תוהותי
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 א ו במ י94
 ידידי ולדעה , התקלפה ד"א )נפמר , )הרשב"ם( מיניר רבינו בן שמדאל רבינוי(

 י, )באשית . התנחומא את הביא תתקי"ח( שנת אחרי נפטר ראוין הר"ר דגדול החכםהרב
 וכן . ובהנחומא בב"ף הוא וכן , ממש שכינה , זל מאת , גבריאל דגנלאך , הטמיר ןה'ע"ר(
 בלקה נם ומלבא , ב, אות פנ"א בבזך נכצא ןןה י"ד( יזח )שם . מהם דגרה ל בשם זההביא
 פ' בילמדנו ואהחנן בריש הביא ועוד . בילמדנו לפניו היה ואולי , בתנחומא נמצא ולא ,טוב
 , הרשב"ם פי' לתוך שהכניס הראשון הכותב דברי הם , כו' נדרו בשעה לו תשאל ואל לךשלח
 בסוף שם עוד , לאור שהוציא הרשב"ם בסי' ראזין מהר"ד הנרול החכם הרב ידידי בהערתעיין

 דבריו ולקח הכוהב הוספת זה גם , כו' גדול גוי מי כי בענין ילמדנו בהנדת הביאואתחנן
 בק"ש יש תיבות רמ"ח תשבצון שטר אם פ' בילמדנו הביא שם עוד . אופי ערךמהערוך

 ובפם'קתא בילמדנו ועוד , ו'( אות קרושים פ' שלנו בכ"י גס )נמצא אבריםשסשכיה~רמ"ח
 בילסדנו הביא ואשר , הכותב דברי הם זה גם , פרוזדגמא ששלח למלך משל כשב אודשור

 . ע"ש , אחר מאמר ילמדנו בשם הביא פרודגמא בערך כי , הערוך בדברי טעהובפסיקתא
 רבה ובראשית תנהומא כנון פסוק מדרש , וז"ל הביא ע"א קל"ד ב"ב הרשב"םובפירוש
 עכ"ל רבהוישיא

 מרומרוג יעקב רבינוסו(
~Ramerfi) 

 ד"א )נפטר הישב"ם אחי , תם רבינו הנקיא
 שנהנו טה וירא בפ' בתנחומא , לשונו וזה תקל"ו סי' הישר בס' התנחומא מזכיר ,התק%"א(
 , ק' בהערה w~/YI , ט"ז אות וירא בכ"י הוא כו' ובהמישי בשני לד"קענותהעולם

 תתקצנה( ד"א נפטר תתירא ד"א )טלד , )הרמב"ם( מייטון בר משה רבינומז(
 ר' במדרש התבוננות ומקום נפלא הזה הארבעה ומספר וז"ל הביא פ"י( )ח"ב נבוכיםבמורה
 בתנהומא %א זה מאסר נכצא לא והנה . עכ"ל כו' שבע בסולם היו מעלות כמה אמרהנחומא
 שהראה מלמד ע"ח מזמור שו"ט ב' אות e~tD בויק"ר וכן איתא שם רק , בנדפס ולאשלנו

 שכתב ז"ל חיוה סהר"ץ להנאון בקורת אגרת בס' ועיין . כו' עולים מלכיוה ד' ליעקבדקדקה
 ]צ"ל לשני פי"ב במורה הרמב"ם וכן , הרבה פעמים הביאו ורש"י קדום מדרש הואתנהשא
 רק שם רבינו לשון זה אין אמנם . ארבעה בתנחומא אמרו בסולם היו מעלות כמה לשני[פ"י
 כוונתו לפרש ואפשר . ארבעה בסולם היו פעילות כמה אפר תנחומא ר' במדרש שהבאתיכמו
 מעלות שארבע אמר תנהוסא שר' במדרש נמצא כי והיינו , אמר הנחומא ר' , במדרש .כך
 זה נמצא לא ובאמת , הנזכר הנהמא ר' טאמר בו שמובא מררש לאיזה יכתנתו , בסולםהיו
 במדרש כתנתו או , היום בידינו נמצא שלא מדרש לאיזה כוונתו ובהכרת , רבה במדרשגם
 המדרשים לכל כלם הנוסחאות אבל שם עוד מ"ש אמנם , הנאבד הילמדט אל תנהומאר'

 שהם עד וכי יותר ולא ארבעה פ" אינם ויורדים עולים ראם אשר אלהים שמלאכיטמכימים
 עולם אמר ברכיה ר' n"DD בב"ר נסצ.א וה , עולס ושליש עולם היה הסולם שרוחב מזהלסדו
 שהמלאך אבדם ואמנם שם v,,vl , שנים ויורדים , משנים פהות אין עולים , לו דואה עולםושליש
 מבואר הוא עולם של שלישו שהמלאך הלשון בזה רבה בבראשית אטרם והוא העולמשליש
 . ז"ל רבינו כוונת בביאור שהאריך ויצא פ' בחיי ועיין . ע"כטאר

 מצות היות כי הדרש דרך על ג"כ ואמרו וז"ל הביא המצות לס' הרמב"ם בהקדמתגם
 תעשה לא מצות והיות מצוה בי עשה לו אומר ואבר אבר בל כלומר האברים כל מספרעשה
 מתנחומא והוא , עבירה בי תעשה אל לאדם 6 אוכר ויום יום כל כלוטר , השנה ימימספר
 . ב' אות תצאכי

 ההש וכעדתו נקרח יהיה ולא אמרו וכן , וז"ל כתב שמיני שורש הפצות בס' שםעוד
 לנו ספר יתעלה שהוא בתנחומא ואמרו , ענינה ופרשו שלילה שהוא חכמים ובארושלילה
 , והשריפה הבליעה מן וכעדתו כקרה בו יחול לא בה ויערער הכהתה על שיחלוק סישכל
 מלך לעוזיהו שקרה בטה ראיה והביאו . כו' הצרעת ריל סשה ביד ה' דבר כאשר עונשואבל
 על הנדפס בהנחומא שנאסר למה ז"ל רבינו כוונת פה אין . ע"כיהודה

~lDa 
 , י,( אות )קי" זה

 בעממו ורבינו . נטלנו בכ"י וליתא קני דף סנהדרק טגסרא לקוח שם הנדפס תנחוסא לשוןבי
 ש הרמב"ן בי וראיתי. , להילפדנו כוון ספק ובלי , שם בסנהדרין נברא במפוך שםהביא
 ברשפי וליחא , הרמב"ם שהביא הנ"ל הפירוש בל רעיי בש[ מביא זה בפסוק קרח פ'ההורה
 4 אחר בכ"י ברשיי הוא כן כי העיר לאברהם בזכור בערלינר מהר"א החכם והרב .לפנינו

 , המצות בס' מדוסב"ם דבריו לקח ספק ובלי הזה הפירוש נ"כ הביא בחיי רבינו כיוראיתי
גם
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מח א ו במ
 שסלך ה"ב פ"ם תשובה בהל' ולרבמא , כהנחוכא נובעים היד בטפר דבוים אבהנם
 בהערה שם עיין , כ' אות תולרות מתנחומא נובע , רבינו לסשה 149ב נדול נביא יהיהדג(שיח
 ונע משיח ביאת עיקל בבאור המשניות ובפי' שמ"ב ק"ת המצא בם' שהביא מה גם *קל"ד
 סהנחוטא ג"כ נובע , דוקא שלמה וטורע רוד מבית יהיה שמשיח גדול עיקר שכתב תיקבאנית
 קליה ברברה שם עיין , תו' שלטה ובן שנאסר מדר יוצא הוא ממי שם שכתוב שםתולדות

יופיי

 בעתיב"2ין:%ן"ןןי
 , הששי אלף ובהתחלת החמישי אלף בפף "י י )ג:"ן(

 וישסע ובילמדנו שפטים( אעשה בפסוק בא )% , לתורה בפירושו . לירושלים( עלה כ"ז הקאזביחת
 , שלך מטרון אני לך אכפת אי ההילותי ראה שמ עוד , לפניו טטמרק ששלח בלעם בא כיבלק
 ויראהו בילמדנו מצאתי ושוב כתב עץ( ה, ויורהו ב% בשלה )פי . טסטר ערך מר~רוך לקחזה
 התנהומא כי , הילסרנו שהוא כגד אות בשלח בנרשם הוא . דרכו הורהו ויורהו אלא נאמרלא

 בפ, יתרו )% . בדרכיו הורהו הגירסא ולפנינו , הילסרנו מן כלו לקוה שפות מס'הנדפם
 שנאי

 לא גם , לפנינו נמצא לא , כו' עצמן מכון ששבאים בצע שונאי בילמדנו ראיתי ושובבצע(
 משה בימי שבאתי הוא אני בתנחוסא אמר וכך לפניך( מלאר שולח אנכי הנה ב% משפטים )פ' ,בנדפס
 מצאתי ועיר יחרם( אשר חרם כל בק' בחקותי )% . י' אות משפטים בכ"י הוא , אותי ודחהרבך

 ובודאי , ב' אות וישב בנדפם הוא , וכו' השבועה הוא החרם אומר ר"ע הניא בילמדנובאגרה
 לא , כו' בסיני ידעת לא בלמדנו וראיתי בהורי( אלינו ריר אלהיו ה, בפ, )הברים . מדילכדנונובע
 בילמדנו אמרו וכן יאתחל( )י'ש . ה' מ"ח בישעיה יונתן בהרגומ זה כעין נמצא אבל , לפנינונמצא
 כשם עלי רחם בדין לי בעבעי לא ואי , לי הב בדין לי מהבעי אי העולמים על רבון לואמר
 להן אמר בתנחומא וראיתי השבע ובשמו י"ג( 11 )יאההנן . לי תחן מה אלהים ה' אברהםשאמר
 ושאין אחם אין באסת אפילו בשטי להשבע לכם שהותר מבורין רוציו לא לישראלהקב"ה
 שנקראו כאותן שההיה תירא אלהיך ה' את , הללו המדות כל בך יהיו אם אלא בשמילהשבע
 ולא ולמצות להורה עצטך מפנה שתהא תעבוד ונשותו / איוב יוסף אברהם , אלהים ה'יראי
 בשכינה להדבק לאדם אפשר וכי תדבק ובו העבור ואותו נאסר לכך אחרת עבודה לךיהיה
 שקורא לתלמיד בהו המשיא כל 4ה לומר אלא הוא אוכלה אש אלהיך ה' כי נאמר כברוהלא
 , אלו כדוה כל לך יש אם , תדבק ובו שאמר זהו מנכסיו והמהנהו פרגכמיא לו והעושהושנה
 לך ועשית פ' )עקב . זו אגדה לשון ע"כ , לרוטבע רשאי אתה אי לאו ואם , להשבע רשאיאהה
 נתמצא הם דגרה ודברי סיים כו' הארק זה ולא א' ין עשב רשתי דברי שהביא אחרי עץ(אחן
 וכך עסה( נתלהם עיר אי תקרב כי בפו שופטים )פ, . מצאהי לא בהנחומא אולם , בתנהוסאכתוב
 רשב"נ אמר ירושלמי ובגמרא בתנחומא עוד והוא רבה הדברים אלה במדרש רבותינואסרו
 ברברימ נמצא . כו' פרוסדימגמא שולה היה יהושע עשה פה הוו הפרשה קיים נון בןיהושע
 , פי"ז סוף בוי"ר גם נשנה כן , פיו שביעית הוא שהביא והירושלמי , )ט( י"ד אות ס"הרבה

 במדרש מצאו וכן . בהב נצבים ריש נצבים( )פ' . להילטדנו כוון ובוראי , זה מצאתי לאובתנחומא
 , בנדפס גם בכ"י ה' אות נצבים תנחומא עיין ,תנחומא

 תנהוכא ר' במדרש מצאתי ושוב הביא ההודאה( ענין ד, )סי, האדם הורת במפרועיי
 הוא . כו' בעולטו 4 שכנה אי"ה בא"י אוטר מזבים ואילנימ טובות בריות הרואה פנתםבפ'
 . י' אות ובנדפס א' אות כנחםבכ"י

 ידעדה א"ר כן אמרו אגדה ביגנק ובילמדנו וז"ל הביא פ""( )חל'ו טלהסות בספרוערך
 ש או 'שה בהטה לוקח ומשראל אדם וביותר , וכו' וכו' הראשון אדם מעיניך עפר יגלה מי פדיהבן
 באלפסי נסים ברבינו בשמו )וסובא וכו' בריאה ובודק רוחץ וטפשיט ,ושוחם שור אנ כבשאו
 כ"י בתנחוטא נמצא לים( סי' בריש מריפות הל' יו"ד במור הב"י בסרן ובן ע"ב( ג' )דף 8"אחולין
 , שלנו טכסי לקח כי נראה הרסקת ומלשון , ח' אות שמיני סוף בנדפס .תט , י"ג אות שמיניסוף

 ובמדרשי הנהומא רבי במדרש וכן , יאשן( )שורש ריצות לט' הרפב"ן בהשגעועכז
 ובמדרש קצב( ל"ת מצות )שם . ושס"ה( רמ"ח )ר"ל הזה הסכום להזניר הורגלו אחריםאגדה
 עינליס לכם הרי ומבשולנו מזבחותינו לאכול רוצים אתם אין ואמרו זה עוד בארו הנחומאר'

 הוא , אחריה נשמה ופה השמן בו ובוער היין משקוע סיד ואכלו כמצותיכם שחטוותרנגולין
בכסי

 . 5חת מ3ס פר~קזנת5 ס3ח סיס 5"3 ד5;גת5 פורס סהר ימסמ(
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 א ו במ96
 בילמדנו שמצא האגדה הביא שלו החרם במשפטי גם י י"ח אוה בלק ובנדפם פ"ו אות נלקבכ"י
 . למעלה שהבאתי בחקותי בפ' בפירושו שהביא מה הוא , וכו' אומרר"ש

 בשם רק בהנחוסא איתא וכן 5בבר( על ד"ה ע"ב יג )ברנות , הלממפות בעלייח(
 בתנוזמא עיין , א' אות לך בנרפס וגם א' אות לך בפ' הוא , כו' עליו לקבל אסור אטרשמואל
 , בחבטה בון א"ר האדם את אלהים ויברא בתנחומא אשר( ר"ה ע"ב ס, )ברמת . נ' בהערהכ"ש

 הני' ושם , ו' אות פיח בב"ר רק , בתנהומא .נמצא לא וזה , בראו ואה"כ מזונותיושר~זקין
 מובא וה ן כו' ירעו שלא במדרש משמע ואתה( ד"ה ע"א ת"ז )שבת . אכך איבו ר' בשם הדאר'

 משה( ר"ה ע"ב 5"א )מגילה . הילמרנו בשם מרים ותדבר ד"ה תשליח רמו בהעלותךבילקוט
 ב"ה למ"ק . מ"ו אות יהרו בנדפס הוא , כו' בתורה לקרות רשאי אדם אין יהרו פ' יטלילמדנו
 י ג' ספן ערך מדערוך לקוח וה , כו' כלום ספונים הנוים אין ילמדנו ובמדרש ספין( ר"הע"א
 . ע"ש מהילמדנו אחר במאמר שם בשתך הוא נגדו כאין הנוים כל שנאסר שם שהוסיפוומה

 זה כעין , כו' באש דרכי כך כי, תמיה משה שהיה יש 3רונהומא ושאין( ד"ה מע"א ב"ז)חגיגה
 לך ש5ח פ' בתנחומא מפורש וכן חנינא( רם ד"ה ע"א קי"ב )כתובות . ט"ו אוה שמותבנדפס
 נמצא לא וזה . כו' אבנים שוקל והיה לא"י נכנס אם לירע ביקש מבבל הגדול חנינא ר'כשעלה
 מתקל רבה חייא ר, ע"ב( 5"ה )יף ה"ט פ"ד שביעית בירושלמי ואיתא , בנדפם לא גם ,לפנינו
 . יחוננו עפרה ואת אבניה את עבדיך רצו כי שנאסר מה לקיים , גושייא מהקל חנינא ר' ,כיפי

 משל כבדים הם כי א"י משל סלע אבני שוקל שהיה פי' כיפי מתקל כהב שם הקצרוהמפרש
 נכנס אם לידע ביקש מבבל הגדול חנינא ר' כשעלה בהנחומא מפרש הוא וכן , לארץחוצה
 במקוב שם כהובות בבלי בגמרא לתקן יש הירושלמי וע"פ . כו' אבנים שוקל והיה ישראללארץ
 5VY כו' העיר מבשול 01הקן משוה ופירש"י , ממקליה טתקן היננאר'

 נעזרי
 פי' מוזקלה

 , כן עשה רבה חייא שר' מסופר הוא בירושלמי רק . ההום' שגורס כמו , משקלה שוקלשהיה
 בתנחומא ונם . אבנים שוקל היה חנינא ר' כי הוא ובבבלי , עפרה גושי שקל היה חנינאור'

 כתוב והיה , הנרול חייא ר' בתנחומא צ"ל ואולי , הכדול הנינא טר' טמופר הוא התוס'שהביא
 חייא ר' ובאמת , הנדול הייא ר' במקום הנדול חנינא ר' הציגו והמערויקים , הגדול ר"חברזה
 יעקב גבי כראשכחן יום( ד"ה ע"א קכ"א )ב"ב , רבי אצל ולמד מבבל עלה הנרול( )פי'רובה

 כ"י בחנחומא הוא , שכינה עליו שרתה לא יוסף על שנאבל ימים אוהן שכל וישב פ'הנחומא
 תחששי שה רניט סשה בטדרש דאמר כוי( ד"ה ע"א פ"נ )ב"ק . וישב בפ' ולא 1' אותפקץ
 תנחומא "במדרש בצרו שם נרשם , כו' ותמישי בשני לרוזיגנות נהנו ולכך , כו' בשני וירדכו'
 לעיל שהבאתי המאטי והוא , ט"ו אות וירא שלס בכ"י הוא , הרוקח" כ'צ הסטיר וה'בפ'
 בתמוו דביה שאומי הנחומא מדרש לפי אבל QV) )שם . הישר בפ' הם רבינו בשם ט"ובסי'
 ר"ה ע"ב ט"ו לשבועות . שמ יוסף בעץ ועיין , בשנוים ולפנינו , ל"א אות תשא בפ' הוא , כו'ירר
 , הנחוטא בטדרש מפרש וכן , כו' מאליו עשוי שהוא דלערגיר המקדש בית דהיינו לודר ישאין(
 וכטה( ד"ה ע"ב 5"ה )הגועת . י"ו ט"1 בשלח וגזורה על ברש"י העיין " פ' בשלה מכילתאעיין

 מהנדפס שמוה וס' , יגד אווז בא בנדפס חלוא , צררה ערך השיוך בשם הילמדנו אתהביאו
 ועומד כו' יוצא שהוא וכיון בהעלותך פ' בילמרנו טאי( ר"ה Nep ע"ה )חולין . טהילמרנולקוח

 פסקא בפסיקתא השי סברי ל שהשרותי מה הזיין , בערוך שומא כסו הביאו ,וטקרטע
 . ב"א הערה עקרהרני

 בהרבה רוצחוסא אה  טוהרים  וקנים( רעת בם'  לנרפסים  רוזן-ה על רנים2ותיט(
 יצא מק- לאברהם הקב"ה לו אטר 1זנהדמא 13דיש מכרכיר( ואברכה פ' )לר . לרגמא ,.מקומות
 תנחוטא וירדפם ויבם )שם( . ד' אות בנדפס גם , ה' אות ל פ' כ"י בתנחוטא הוא , כו'שנט
 יען רק , ג' שת פם"ג בב"ר מובא רק בתנהוטא זה אין . ט' הרגים אחר רודף אדם ישוכי
 ויקיא( לרש . תנחומא א"ר שצ"ל בדבריהם לתקן יש לכן , הנחוטא א"ר טוותיל שם בב"רכי

 הנערן וירץ ב% )בהעקדך . א' אות ויקרא בכ"י הוא , כו' עומד פושה שהיה לפי הנחומאמדרש
 תנחוטא ר/ במדרש ואיהטר , שפטן בן קטואל הוא מידר , כמשן בן אלידד הוא אלרדד"א
 מדרש יהושע( נון בן להושע סשה ויקרא בפ, )שלה . כ"ב אות בהעטותך בפ' בנ"י לפנינו הוא ,כו'

 בהרבה הכצא וכן . ודואיהם , ט' אות שלח פ' בכ"י הוא , ט' יהושע לקרותו ראה מה,הנהוטא
 . לדוגמא כמו ממנו שלמים מאחוים יהב"או , שמו הזכרת בלי התנח~מא פאמיי שהביאומקופות
 בתנחומא הוא ג כו' העולם מן אדם שיסתלק בשעה חיים עץ צדיק פרי תנהומא ר' פתח נ"()היש
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מם א ו במ
 ד"א , כו' הקב"ה להם אטר צרעת( נגע עתהי  *י )מצורע . % אות בנרפס גם % אח נח %כש
 סוף ער הכאבנים הנצים חמאו מה כי דוה במאמר שם עוד . י' שת מצורע שלטמכ"י

 אחרי )ףש . יצב אות שם בכת ד"א ,המאמר
 סו"

 , אהרן 3ני ar~ אלו כחופא כטוב זש'ץה
 , כו' לבי יחיד *את אף איוב שאסך זה זעירא בר אחא ר' אסר )שט( . אחיי ריש בכ"וצא
 הוא , כו' עגונות יושבות בתולות כמה אש אכלה בהוריו וחנ"ה )שם( עוד . ה' שת בכ"ידצא
 למלך משל הנו% ויעז השאול את להוציא כשלנם לכם( ולקחתם פ, )אטור . ו' אות שםבכא
 או זש"ה הראשון( ביום ea' )שם . כ"1 אווז אטור בכ"י ד"א סופו עד בעיר לנבות' שלואוערטלה
 או לבן במקל יוצא שנצא 'מי אלא המאמר )ובסיום . ב, אות שם מכ"י דצא 1 ההד" עציירננו
 יוצא שהוא סי צ"ל כי , שגה נגיה מאיזה בגהה וזה , זכאי יוצא שד,וא עדורן או בירותפוח
 דצא , טדי מלכות זה נר גר( יד תתיג וגי 4, )בהר . קפחה( הערה שם בתטימא עיין , בידוובאיין
 משל אחד פר מועט דבר אלא וזקריבו לא וס"מ השלמים( ולזבה פ,  )נשא . ב, אות בהרבכ"י
 אפרים( לבני נשיא השביעי ביום פ, )שם . כצ אות נשא בכ"ל דצא , טפו עד כי לררך שיצאלבלר
 מן ואלהי פן )בהעלותך . ל"א אווז בכ"י הוא שם הטאפרכל

 הרו"
 פרדס לו שהיה לטך מ%

 אדם ספיח ימצא חן שזרי אדם כלכיח זוועה דברימ( ליש . כ"ח אות בהשוהך בכ"י הוא ,כו'
 ובדרך , שם שהערה ע'ש ב' ח11ז דברים לפ' בהוספה בכ" נמצא המאסר גל , סי משהזה
 . ע"ש רבוע דברים למדרש קצת שוה משה מפטירת מדרש נ"ע נמצא ברכה בסוף עוד אעיראגב

 פי, עם יחד )יתדפס ה ד ו ה י ת ח נ ם בספרו ז"ל אליעזר ב"ר עירה רבינוכ(

 הראשונה במאה הי הזה המחבר . ם י נ ק ז ת ע ד נקרא בכלל וראפר , התורה על התום'בעלי
 הספר במקרמת בעצמו הוא כתב שכן , ההיא למאה האחרון בשליש מפרו וחבר , רשושילאלף
 )ניאשית . דוגדצמא את הביא הששי( האלף לפרם ע-צ עגת יסדתיו אליעיר ב'ד יהודהאני
 מפורש כך , מישם לשה אך גח( אר פ' )נח . המחוכא במררש כדמוכח סיים אלהים( ברא אשרפ'

 ראיה מצא )'( אעקים והנ"ך יוסף( את ויעלו 1יטשט פן ישב י י"ר אות נח בפן המא. .בתנחוטא
 , למדינים אוהו מכרו חהישטעאלים וגו' סוהרים שרינים אנשים ויעברו תנוזטא במדרשלרבריו
 . %צ הערה ע"ש , י"ג אות וישב בכ"י דצא , בו' אניתן ג' עליו נעשו , לפמיפרודגשרינים

 עצה לו נתן מי זה לבנינק לידע אלא רוצה איני 6אחע יוסף שאסר בהנגומא הס עורשם(
 תירץ אליקים ודף'ר מצרים( חרטומי כן ויעשו  %י 5ארא . ז' אות ויגש בכ"י הוא ט' נצניעלגנוב
 תנחוטא במדרש מצאתי לרבריו וסעד , לרם נהפכו לא הם כי כן IWIV היו ישראלשממיבם
 רגהוב להביא יש אעתיר לסתי ובטקום . ע"ש י"ס אחז הירא לפ' כומהו כו' לך אעתירלמתי
 . כו' כהרותם על פצרים סימי על ידך~פה

 ובספרו , דחטיעו *%ף דשודגה במאה % הכחייג בעל טלוצי משה רבינוכא(
 ד'ע שנתהביא

 תתקצ'"
 טשפם ח'ע. הילטרט, את ע"א rf'p רף בספרו מביא ותתקרנו(

 פרעשע ובילמדנו , צררה אצבע עד ע"ב( ע"ה )מנשת רבה הקומץ בפרק אתרען רוצצנהאמך
 ומרסיס הוסקש וזה ע"ב" ל"א ידף מלסרנו ש בצדו ונרשם יד בעל ףוקא דהיינו משמעבא

 נמצאים ודבריו . עו'ה בשנת כמדפס וועיציא דפוס הנחוטא D"p ש, שנת וויניציאבדפוס
 הנוצת בתוס' נ"כ מובא תה , שטות מס' ומלמרנו וצא שטות מס' ווצדפם , י"ר אות באבנדפס
 . הערוך בשם ניע תפלין ה5 בהרא"ש שבא וכן השץ4 בשם וכמה ד"ה ע"בל"ה

 החמישי( אלף בסף )חי הרותח בש מנארמיזא עישה ב"ר אליעזר רבינוכב(
 , כ"י שת חוקת בכ"י דצא , שתים בת פרה אוטר גע ר"א ובהנחוסא הסירות( )בהיהביא

 סי' וכיבין )"ל' . ח' אות ודחובנדפס
 קמ"י

 מהו רבינו ילמרנו שלח פ' בהנחו0א תטצא וכן
 שמהענין ומה ר"מ( סי' י"ת עשרת )הל' . א' את שלה ובנדפס בבא דצא . כו' רגע% ליםלפרוש
 פ' ויכלו בסררש וכן , ט' הסמיר וה' בפ' בתנוצטא אוטר ה' ויום ב'יום

 בד~לורק-
 ומא , )יא(

 רמ"ח שכ"ג( סי, ברכות )הלכות . ת"ו אות לעיל עיין , ר"ת הביא אשר פרא , ם, אות ויראבכ"
 של דשה המופה כנפיו מופזת חייה ט' בשרו ביעור יהיה כי אדם 3תנחומא תניב( סי, או"ה)הל' . י אות קדושים ובנרפס בכק הוא , ט' משנוצמא כדאיהא איברים רמ"ח כננדתיבות
 . רוזנחומא בשם ח' ח' ישעיה ברפ"י ומובא " אות טצמיע ביץ הוא , בכנפיו כב' אחדהרנגול
---- - . -  - - - - - - -  -. 

רבינו
 ש'ג סג7י1'ס מס שץ , 'סוזס פגמת גפג גג לגו וסיס מגסס ל' סול גן 6מעס % סוג סו6~(

 . מוינ'תיו
 . מכש פטתיס( )ג' סכ"נ נ"ע ע"נ b"p %פ נמ" שז סנ'6 ועגו שפולג 6תלא(

 .7 זיין)טמוא(
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 א ו במ98
 בהל' הניא החטישי( אלף בסוף )חי ה מ 1 ר ה ה בפרר טנארמחא ברוך רבינוכג(

 אשר והוא , כוי צרדה אצבע עד אר"ל יד קל רצתה שיעור הילכדט כאמר רי"א סיגהפלק
 * הילמדנו בשם הערוךהביא

 א4 בסוף )חי . )יב( ראבי"ה רגקרא במפרו דלוי יואל ב"ר אליעזר רבינוכר(
 אמרינן ויאסר מעלו וישא פ' תנחומא מדרש . ר"ל הביא קמיה בסי' . כיד( היא מפטרההמישי
 ובנדפס כיד שת קרה כ"י בתנחומא וצא , בו' היא שחובה אע"פ ביכה פעונין אחרוניםשמים
 אמרי רבנן בי ישראל שמע ואתרצן פ' נסוף תנחומא במדרש דאטרינן הקכ"ח סי' . ט"ואות
 . ע"כ לבנים ולובנתם בפרהסיא אותו אוטי כמלאכים נקיים שהם רבפורש ביום אבל עדכו'

 , ליתא ובתנחשא . רע"ז סי' עיו"כ הל' זרוע אור בעל הרב תלמידו גם הביא הוההטאמר
 הביא וכן , ל"ו שת פ"ב ואתחנן פ' דב"ר במדרש לפנינו ונמצא , בילמדנו לפניו היהואולי
 0ררש בשם זה שהביא עכ"נ סי' ברוקח גיאיתי . רבה דברים בשם תרי"ד סי' או"חהטור
 סשה אטר ואתחנן בפ' שגרסינן תנחוסא דר' אגדה . וז"ל הביא תקיל בסי' שם שר .מתם
 . ו' אות ובנדפס בכ"י הוא , כו' למה עלי הזה הכעס כל הקב"הלפני

 רי"ד בתוספות החמישי( לאלף האחסונה בטאה לחי מאטראני ישעיה רבינוכה(
 לפניהם לעבור ארם שצריך המאטר הילמדט בשם רלביא ל"ג קדושי; . דטראני( יציעיה רבינו)ר"ת
 . ק"ו רעמה עתן , כ' אות בהעלוהך בכ"י והוא , לפניו ועומדים שהו רואיןויהיו

 ההמישי אלף בסוף )חי זרוע אור בספרו טוינא משה בר' יצחק רבינוכו(
 פרשת בילמרנו י"ג( שת ביתא )גאלפא . והילמדנו דהנחומא את הביא הששי( אלתובתהלת

 לא ליתא וזה , כו' לקויים צדקה מהלק שהיה אחד בגוי מעשה עקב( )8' בלבבך תאסרכי
 , בנרפס ולא שלנובכ"י

. 
 החוקר הרב ידידי נ"כ הביא הזה והמאסר , בילפדנו הוא ובודאי

 כראמרינן י"ס( אות )שם י או"ז בשם קס"ב רף ח"ה המדרש בבית יעלינעק' מוהר"אהגדול
 ליתא ווה , ט' דיו הימים כל נעשים אם אומר ר"א עקיבא ור' יהושע ור' אלישר ר'בילמדנו

 כו' שמך היא נפלאת לא נצבים י בתנהומא ואמר )שם( . בילטרמ לפניו דיה ובוראי ,ג"כ
 בגלמרנו ואמרו ל( אות )שם . תנוימא בשם ויכנהו להילמדנו ג"כ כמן תנחומא בשמ הביא כיאף
 כ"א( אות )שם . ג"כ נמצא לא תה , כו' לאנטונינום כוהב כשהיה הקדוש רבינו ישראל שמעפ'

 ראה( )פי אביון בך יהיה לא כי בפך בילמדנונדאיתא
 דכסף קנטריניז בתי ליה יהיב טרפון ר,

 ט"ו( ס4 ק"ש )הל' . בילמדנו בוראי ונמצא ליתא זה וגם , ט' )'3( אופיא לי וקנה לך לואטר
 בכ"י ד"א , בתנחומא כדאיתא ליהטת שלא עפר אוכל שהיה הורקכם בן אלינער ר' עלותימה
 עגל ארם[ ]חולדווע ספר זה פ' בתנחונא5 דאמר קכיד( ש' גןי בע4 )הל' . 4 אות לך פ'שלנו
 הוא , כו' שידה 6 שנורנק חסיד לשתו שאירע מעשה כו' כוצה אדם שפירש השניםאותן
 ש' חיה גהי' . וכגז כצו אות בראשיתבכ"י

 רג""
 נח הולדות אלה פ' ריש בילטדט בהנחוסא

 לכן רבינו ילמדנו שם מהחיל כי ויען , נח ריש בכ"י הוא , הללו מצות על נשים נצפווולמה
 3רה )ה4 . ובילמדנו בתנחומא וצ"ל , בילמד~ו לפניו גם הקז אולי או , בילמדנו בהנחומאציין
 , כו' בעתך אח לחטיא פיך את תחן אל רמצלע תורת תהיה ואח פ' בתנחו0א ואמר ש"ם(ס4
 ינאי א"ר שמור מלך פי אני פ' בילמדנו דאמר תקל"א( 40 תפלין )ה4 . ב' אות מצורע בכ"יהוא
 40 )שם . )יר( פכ"ב רבתי בפסיקתא גם וסובא , מהילטדנו הוא זה וגם , כו' נקי גוף צריכיןתפלין

 פ, ילמדנו במדרשתקי"ב(
 . כו' ימים שלשה חוליו אחר לובשן היה ינאי ר' שמור מלך פי אני

 ס4 )שם . שם ברבהו מובא ז%גם

 הקל"
 אטר יד של רצוייה ושיעור בא בסוף הילמדם הביא

 בנדפס לפנינו והוא , שהביא כמו צררה ערך בערוך גם כצבא , כו' צרדה אצבע עדרשב"ל
 ראו טהו בתנחומא ואסריק א/( 40 ע"ש ה/ )בח"ב . הילמדט הוא דגדפס שמות וע' , י"דאות

כי
 'ת"ס פ5 לק 56)י סיס נ"י תסלט,מייס סנד51 וממכס מסוקל סלם יזיזי כיז o(hln יז ככתב ספלו)יב(

 חיים מסגיו סגפ)6 מכש סלס"נ ויזיזי . כו עונק סחגמות6 ת65תי 6סל תקותומ גיוס לק )י ולסתמי ,6תזש
 . ס6מליס סמ5קיט כשוק ללשת ,ביט )6 גפסט עז6טן , תפנו 6' מלק )חול ~htsl זטוגי5לגסן

 נח"ל 5וס ק5ת סיותס מ6תכ וגתh'pe , 65 ערך עמן סיין , ככ"י סרס פ" אוכיא ס5"5 )תקן יט)יג(
f~ieגתן  עלפון גר' פטסס מטפר ערל סעק6 פטום לגמי גפקיס:6  גס ופנס , 16קי6 לגמע ג6תר ומס ט"ו  16ת;  
 . 5וס'6 :ט קנס לו 6תר זס3  סל קגעייס e~1nrt ת6ס עפיכן5ל'

 טלין כ* אקע ונספי , ספור  שלר פי 6גי פ' סילתרגו גסס  זס סכי6 ספ)ין ס), ר~צלזכי ונס)יר(
 . אעוג עדן פו 6ל כפגעה גפקיקת6 סגיךפסקיך
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נ א ו במ
 אות בשלח בכ"י הוא , בו' לאוזיה משיבין אתם היאך ראו יצחק א"ר רוטבת לכם מק ד4כי
 עבירות כטה על רבינו ילמדנו , נח תולרות אלה פ, כיש בצן3הדמא ואמר י"א( סי' )שם ,פ"ר
 רביע שסשה דכתב והאי פ"ט( י' טי"ש 5ל' , בנדפם ובן א' אות נח בכ"י זעא נו' תהותנערם
 ועיין , לפנינו ליתא , בהנחומא משמע ש"נ , ע"ג( י"ג )יף דס,טה סדיק משמע ה"נ בשבתטת
 כעדה של כבודו תפני בשבת במנחה בתורה עוסקים שאין ר"מ סי' תשובה שעדי דגאוניםשג"ח
 של כבודו משום זה ודבר , ע"א( )ל' שלו בסידור רע"ג הביא וכן , בשבת זטן באותו נתפטררביט
 בס' גם נוכר וזה . ע"כ נאון שלום שר רב אכר והכי , בשבת שעה באותה שנפטר רבינוסוטה

 ההרב , ושלך מכאן ד"ה ע"א ל' דף כנחות ובתוס'אמיא קפדי לא ר"א רבי רבנן ד"ה ע"א קס"ד דף )שבמררכי( פמחימ ובתוס' ע"נ נפו דף לרשייר5ררס
 ב.

 בידינו היא מסורת כתב הלקט שבלי על
 עיין , דמוטה מפיק משמע ה"נ שההיא ומה , בטנתה בשבת נפטר ע"ה רבינו שמשהסאבוהינו
 ס4 יי"כ )הל' , י"א סי' כרחטנבערג מהר"מ בשו"ת ושין , דיוזגי ערך ובערוך דיחגי ד"ה שםברש"י

 נקיים בוהן ביו"כ אבל אפרי רבנין פי' ישראל שמע ואחהנן פ' סוף תנחומא ר' במדרש מדאכםיע"י(
 . התנחוסא בשם תקכ"ח בסי' הראבי"ה פורו גם הביא זה , ע"כ בפרהסיא אותו אופייםכמלאכים

 בכ"י הוא , לחבירו אדם בין קטטה יהיה אם רבינו ילמדנו שרה את פקד וה' פ' בתנחומא שם(ושם
 סשה אמר ואתחנן פ' דהנחומא מאמר שהביא הראבי"ה מורו בשם הביא שם( )שם , ל' אוהמרא
 . לעיל שהבאתי תק"ל ס4 בראבי"ה הוא , כו' למה הזה דגעס כל רבש"ע הקב"הלפני

 בשם הביא שע"י( )בסי' . התנתומא את שהביא מצאתי יד( )כתב האסופות ספרכז(
 קס"1 )ברף . רע"ז סי' עיו"כ הל' האו"ז הביא ואשר , הקכ"ח ממי' לעיל הבאתי אשרהדאבי"ה

 פחכמה וה אלא , ק"ש לקרוא רשאין אינן אהח בטלית ישנים שהיו שנים בתנחומאעמא(
 . וט' וקוראין בכסוחו מתכסה וזהבכפתו

 ברכות הל' טיימביות בהנהות בשמי מובא )טו( כהן טאיר בהקר משה ר' הרבכח(
 ס"תפ"א

. 
 ובנדפם בכ"י הוא , כו' אברים כמנין תיבות בק"ש עפש בילמדנו אוטר שכהב

 . 1' אותקדושים
 י ל ב ש בספרו הששי( האלף בראש )חי הרופא אברהם ב"ר צרקיהו רבינוכם(
 . התנחומא את הביא , כמט העתקה בידי ונמצא בכתובים נשאר אשר ם השלהלקם
 , כו' מיס וטיעוננו דם רובו בראו שאם נגעים פהשה בתנחומא כדאסיינן ג,( 40 הראשונה)סייגה
 קיש ההא לא ב"ר 0נא א"ר שמע פרשת בתנהומא ט"ו( סי' )שם ז ח' אות הזריע בכ"יהוא
 וב~ענהוטא )שם( . ו' ובנדפס ו' אות קרושים בכ"י הוא , כו' בה יש תיבות רמ"ח שהרי בעיניךקלה
 וצא , כו' בפרהסיא אותו אומרים אין ולצה כו' למרום מעוה שעלה בשעה אחר טעםמפרש
 ט"ב ואתחנן פ' רבה בדברים נמצא והוא , והאו"ז הראבי"ה בשם לטל הבאתי אשרהמאטר
 עצמו וסמך בתורה לקרות שעמד באחד מעשה מצאתי וירא בפ' 1בתנתוסא ט,( סי' )שם . ל"ואות
 בירושלמי אחר בכגנון נטצא רק , מצאתי לא זה . כו' יצחק רב בר שפואל רב ותצוירולכותל
 מהרגם קאים נש בר חד ה440 לכנישתא עאל יצהק רב בר שכואל ר' ע"ד( )ע"י מ"א פידמנילה
 , וביראה באימה לנהוג צריכין אנו כך ויראה באימה הביחנה כשם ל אסור איל לעמודאסמיך
 וכהבאתי.. הירושלמי אל וכחנו ירושלמי בשם הכאוטר הביאו עמידה ד"ה ע"ב י"ס זבחיםובתום'
 נמצא תה , כו' אבות ל כנגד פמוקין 0ג' יפהות לא בתורה הקורא תשא כי פ' בצזנחוטא)שט(
 אל שבתיל בעל כוון לכן הילמדנו מן כלו לקוח טהנדפס שטוה ס' כי ויק , כ"ח אותבנדפס
 ראה אז זש"ה אלהים וידבר יהרו פ' בהנחומא מ"ב( סי, )שם . הנחוטא בשם ויכותשהילסדט
 עצטך לבין בינך שתפעאט ער הצבור בפני דבר לותר נו' ארץ דרך תורה לסרתך וט'הספרה
 מס' הילמדנו שההן ט"ו אוח יהרו בנדפס הוא כו' עקיבא בר' מעשה , פעמים שלשעגים
 לעיל עיין , סנילה בהוס' גם ומובא , הילמדנו בשם זה הביא ק"ו רפו שמהזל והילקוט ,שמות
 40 השגיה )עריגה . י"חבאות

 ג""
 שבת דעצאת המוציא שכל טנין חסדא רב אכת , הנחוטא

 בניו ואה אהרן את קח ובהנחומא ~ח( ס4 )שם . לפנינו ליתא כו' משחרית ויוציא ערשכיממצוה
 אדם בני אלהים דור אוסר מירא בן וכן , אדם של כבודו שה! אלא הבגדים לטה , הבגדיםואת
 בילקוט הנדפם ילמדנו ממדרש אהרון בקונטרס ונמצא לפנינו ליתא זה . כסותן אדם בניהדר
 , המאמר זה מובא א' בסי' ושם ל'ט=צ'( צד ח"ו המדרש בבית )נדפסו שאלוניקאדפוס
 , מירא בן בשם ולא סתם זה כובא פ"י זוטא ד"א ובמס' , הילמדנו אל שבח"ל בעל כווןלכן

שם
 . 5' ק" כמג'ל וכן כ"י רקע נסקלי פרס סלבס עוגתיטו(
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 א ו במ100
 להלמוד אלא ויו"ר שבהות נתנו לא ברכיה ר' ראפר מאן פליגי ולא מפרש ובתנחוטא צ"ו( סי')שם
 בפסיקהא זה ונמצא . בילמדנו לפניו היה ובוראי , בנרפס לא נם לפנינו ליתא זה כו'תורה
 , העג פט'ע בירושלמי שוא בש שם להקן ויש , האמוראים נחלפו ושם כ"ג פסקא סוףרבתי
 לא אבא ב"ר חייא ר' בשם ברכיה ר' היינו ההנהוסא בשם שבה"ל בעל רוב שהביאוכסו
 . בשבתה שהובא כסו התסתמא הביא רפיה סי' אצה ב'" במרן וראיתי . דבר קוםעדים שני וע"פ סחאיסים הדברים ויהיו להענוג אלא אטר הני ור' הורה להלמור אלא השבתניתנה
 פרשה אין סופה ועד התורה סההילת אוסרים היו דגרה בעלי משה וקהל תנהטא)שם(

 רד לך לסשה הקב"ה אטר , כך ולמה , בלבד זו פרשה אלא בראשה קהילה בהשנאסרה
 שבת בכל קהלוה להקהל הרורות כל שלסרו כרי שבת דבר על נרולוה קהלות ליועשה
 לפנינו נמצא לא הזה המאמר . כו' ברבים תרה בהן ללמוד מדרשות ובתי כנסיות בברלוליכנס
 לא ברוקח אבל , נ"ה סי' שבת הל' סיווקח הוה המדרש לקח שבהצל בעל הרב רק ,לכ"י
 קכ"1( ס4 )שם אבכירי פררש בשם וה הביא ויקהל ריש בילקים ומצאצאי , בתנרומא שהואהביא

 שאינו הכן מן או"ה בנגד לכם היא ראיה השבת את לכם נתן ה' כי ראו חנהומא ר'ובמדרש
 אבלו ל"ג א"ע תשא כי פ' בנרפס ושין , כיר אות בשלח כק בתנחומא ושא , בשבתיורד
 במוצ"ש בתנה1מא 1מ18רש קמט( 40 )שם . כו' יורד היה השבת יכצת שבכל עליו כנעידיןרגמן
 בסגנון קצת סדריסן. השלימוישראל שכבר לגיהנם צאו לרשעים להם ואומרה יוצאה קולבה
 , בראשית פ' בשאילהות גם ומובא , פכ"ג רבתי בפסיקהא וכן , לע אות תשא כי בנדפםאחר

 השמד בשעה מעשה בלק פ' הנחוטא י"א( סי, השלישית )ערגה . ע"א ל"א דף רע/צובסידור
 סי, )שם כ"ת אות בלק בכ"י הוא , כו' טהור ובשר ישיר בשר מבשל שהיה ישראלבחנוטי

קם""
 אחד באדם מעשה כו' תויר בשר האכילו ראשונים מים חכטים עבו בלק פ' בתנהומא

 עמקו מאד טחו הנחומא קט"ט( 40 החרישית )עריגה . כער אות שם הוא , כי קטניותשאכל
 בנסן אחד עד מקופל ונעשה המשכן מלאכה נגטרה בכסלו ימים בכ"ה חנינא ארלמחשבותיה

 רבחבר והרב , הכלאכה כל והשלם פסקא פ"ו רבתי בפסיקתא רק בהנהומא ליהא זה ,כו'
 בתנהוכא שהביא קאנשטאנטינא( רפוס ע"ג מש )יף חנונה בהל' ברש"י ושרול בפררםראה

 לעיל אולם , בתנהומא נמצא כי והשב , כו' ארקח סחשבוהיך עסקו מאד אטרינןובפסיקתא
 מותב הנחורט הציון כי לרעה דואיהי הפרדם מס' רשיי דברי שם הבאהי כאשר ט'באות
 סי' השגידת )עריגה . ע"ש שלפניו דמאסראל

 רי""
 במקום אני דגה אתי מקום הנה בתנחומא

 כי בנדפס ודא . פקומו עולטו ואין לשלמו מקום שהוא , אתי מקום הנה אלא נאסר לאפלוני
 לי טפלה מקומי רגי' ושם , ו' אוה פם"ה בשד"ר גם וסובא הילכדנו( )שהוא כ" אותהשא
 כמטור ושו"ט כ"א פסקא רבהי ובפסיקהא ט' אות פס"ה בב"י אולם , למקומי ט2ל אניואין
 מסכו מנין וירא פ' ב:תנהומא רע"ז( סי, ריתשיעית )עריגה . המהבר הרב שרמניא כמו הגירסאצ'

 שיהאהרוות
 מרבניי

 דבריו ושאב , ט7ו אוה וירא כ"י בהנחומא הוא , בו' ובחסיתו בשני
 . ט"ו באווי לעיל עיין , תקל"ו סי' תם לרבינו הישרמס'

 וצא אשר הנרפס הלקם בשבליל(
~lY1p נשאר  אשר השלם הלקם טהשבלי 

 לא מני אזי שמע פ' הנחוסל 1'( )בסי' . מקומות בששה רק התנהומא את הביא ,בכהובים
 טעם כפרש ובהנחופא )שם( . מ"ו סי' טכ"י הקודם באוה לעיל הבאתי , בעיניך קלה ק"שההא
 בתחקה לקרחע שעמד באחד מעשה וירא פ' ובילמדנו י"ד( )סי' . דג"ל בסי' בכ"י הוא ,אחר
 ומעוטה יהרו פ' ובהנחוטא )שם( . בילמדנו במקום בתנחומא הביא ושמ , מ' ס4 בב" הוא ,בו'
 שבת ובצאת הטוציא שבל מנין חסדא א"ר תנחומא י"י( )ס4 . מ"ב סי' בכ"י הוא עקיבאבר'
 במזטוכשו צ"ב( )מ' . בתנחומא נטצא ולא מה ס" הוגבל'י , כו' משחרית ויוציא שישכיםמצוה
 . רע"ו ס4 בכ"י הוא , כי ובחמישי בשני מהענין ושהיו הדורוה סמכו פנין ויראפ'

 מובא שמצא כמו התנרצמא את הביא כ"י ריקט פשבלי קיצור שהוא רבתי הניאלא(
 בכ"י 1' סי' . ט"ו סי' בכ"י ר' סי' . מץ סי' בכ"י ב' סי' . נ' סי' בכ"י הוא א' סי' . הלקטבשבלי
 הוא שם עוד . צ"ו סי' בכ"י י" סי' . נ"ה סי' בכה י' סי' , מ"ב סי' בכ"י שם עוד . ס'סי'
 בכ"י הוא ל"ז ס" . קמט סי' בכ"י הוא כ"א סי' . קכ"ו סי' בכ"י הוא כ' סי' . צ"ו בסי'בב"י
 . רע" ס" בכ"י הוא סיב מ" . רי"ה מי' בכ"י הוא 5"ה סי' . קפ7םסי'

 שהבהק כמו ס"ד היא בשנת )חי המנהיג בעל הירחי נתן בר אברהם ר' הרבלב(
ברקדטהו
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נא א ו במ
 בעצמו והוא . )ש( הששי( אלף קודם עגים מיד שחי הטדפים כהב השר ובשער ,בקדא

 ב"ר הוספתא ספרי מפרא ובבלי יושלמי התלמוד אדני על מיוסד שהספר בהקרטהוכתב
 עלטם צור כזה( ס" תפל" )נ"ל' . לז( ופסיקתא וילמדנו וסד"ע שו"ע טנילתא פדר"אוי"ר

 הוא . ירושלמי דורשין ובאין וב"ר בתנחומא בה"א נברא הזהדגולם
 בתנחומא,

 ויקרא פ' כ"י
 1בילמינ1 ב'( ט4 תיגרת )הל, . ע"ש ע"ג עוז דף חגיגה וירושלמי , ב' אות פי"ב ב"ר , י"גאות
 אפים ארך י"ד( ס4 )שם . י"ז הערה זכור פמקא פסיקתא הזיין הילסדט הוא שמות וס' ,כ, אות בשלח בנדפם הוא , כו' אדם בני משלשה פוחתין אין אמרו מכאן בידיו תסכו וחורואהרן
 סמך לי (ויש ר"ה ערב להתענות מנהג אי( ס4 ס"ה )ה4 . ובתנחומא ר"ע פרק ביטבת לרעועיםאף

 . כעב אות ובנדפם ל' אות אמור בי'י הוא כו' הראשון ביום לכם ולקחתם באטורבתנחוטא
 סי,)שם

 ופעלכם סרוחה מליחה מאין אתם הן זש"ה ביסדנו אמור בפ' לדבר סטך ומצאתי כ"א(
 . קל"א דברה אמור בתנחוטא ועיין , יש אות אמור בנדפס נמצא זה , כו' פעיות ממאהמאפע
 את אלהים ויסב התורה מן להמיבה לדבר סמך מצאתי ובב"ר ילמדנו ובריש 3"ר( 40 פסח)הל'
 בהנגיבה עד להטיבה מן נשפם לבוב )ובדפוס . מלכים כבני בהטיבה שהושיבן מלמד , וגו'העם

 בריש בדבריו להקן יש ולדעתי , ע"א( פ"ב דף' בערלין בדפוס לנכון ונמצא , רמדפיסטעגגת
 . י"ב הערה בטדבר פ' בתנחומא ועיין , בנדפם ב' אות במדבר בריש והוא , כבמדברילמדנו
 , כו' המזבח לחנוכת בהעלוהך פ' נסככה לכה ובילמדנו בירושלטי מצאתי קמ"0 40 הטכה)הל'
 טלין( )"ל' . הנאבד להילמדנו שכוץ ונראה , עה"ת וברשפי ו' אוה ברעלוהך פ' בהנחומאעיין

 קושר ואהיה לרקב"ה מצאו למרום משה כשעלה עקיבא ר' פ' ובשבת ובתנהוטא בב"רואמרינן
 , דמאטר התחלת רק נמצא ע"א פרט דף בשבה , כו'קשרים

 וגי
 הוא שהביא כמו המאמר

 תלתלים קווצוהיו מהו בנדפס בראשית בהתחלת רק נמצא לא ובתנהוטא , ע"ב כ"טבמנחות
 יה תדלל הנשמה כל תייתר שמות 1בילמדנו )שם( , דעיכות של הילים תילי קוץ קוץ כלעל
 . בנרפס שם בראשית בריש ג"כ הוא , כו' חי"ת הפא כק שיעשה אחתאות

 גהל' , פ"ח( היא )נפטר . ז"ל )הוא"ש( אשכנזי יחיאל הרב בן אשר רבינולנ(
 ונמ . צרדה אצבע עד יד של רצועה דשיעור , הערוך בשם מילמדנו המאמר הביאתפלין
 שטהרם אלא"למיך היתה. שבועה וכי בילמדנו ותניא הביא ט' ס4 שביעי כלל הריעש.בשוסה
 יק סי' שיל הבאתי , בחקותי בפ' בפירושו הרטב"ן שהביא המאטר הוא , כו' השבועההוא

~ffy 

. 
 הביא השעה( לאלף ח,אשונה מאה בסוף )הי , )הטור( אשר ב"ר יעקב רבינולד(

 אותו וראיתם דכתיב דמצות כל כנגד ששקולה ציצית מצות גרולה ת"ל כסד סי' או"חבפור
 אע"פ , משי"ג הרי קשרים וה' חוטין וח' , רס"ר עולה ציצית , ה' מצות כל אתוזכרתם
 "לציצית" טנייהו וחד ציצית בפריצה ציצית כחיב ונעטים ג' בתנחומא מפרש , יו"ד חסרשהוא
 ז"ל הרא"ש אביו כן שהביא אח"כ מצאתי וכן . עכ"ל המנין משלמת והיא לשלהי ל'שדי
 והמאסר , ציציה דיני בענין חול של שהרית סדר האבוררהם כן הביא וכן , ט"ו סי' ציציתבהל'
 רק נמצא mp סלם הנרפס ובהנחומא . בנדפס ולא שלנו בכ"י לא בחנחומא מצאתי לאהזה

 , התנתוטא סגוף אינו תה , תרי"ג הרי קשרים וה' חוטין וח' ת"ר עולה ציצית גיהטאטר
 נמצא ולא קאנשטאנטינא דפוס הראשון טהמדפיס הוספה הוא פנצפ"ך רגשעחיל המאטרוכל

 סוף עד טכאן וכתב העיר טמנטובה הטדפיס וגם , בדפוס כעת אשר התנחומא טן ידבכהבי
 DW1 כ'ש אות פתח קרח בע"ר מדרש מן זה לקח הזה והמדפיס . בכ"י נמצא לאהפרשה
 כאשר , הדרשן מכיה רבי של כמופרש לקוה הוא הטאטר שכל ספק ואין , ההיא רהוספהנמצא
 ע"ב מ"ג בנחות לנטרא בפי' בז לים ט"ו שלח התורה על בסי' רשפי וגם , מעין לכלניכר
 והסאטר . לציציה לכם והיה בפסוק שלח בפ' טוב לקח בטדרש טצאתי וכן : הררש זההביא
 דפסוק על טוב בלקח ניב סובא ציצית כהיב פעמים נ' ההנח01א בשם הטור שהביאהעגי
 והיה , ציצת על ונהנו , ציצת להם ועשו כתיב נציצית[ פעמים שלש : וי"ל , תזכרולמען
 ציצת כלם ני מלאים, כלם יהיו לאחד י' י'יאחד, לאהד, " ל', נשתחלק לציצת,%ם
 . הדרעע משה רבי בהדרש זה טוביה רבעו שכואב לדעתי ברור א"כ . עכיל כתובים יו"דחסר
 כי , כלל המדרש בשם ולא בסתם זה שרמניאו יפחות לא דיה ע"א ל"ט טנחות בהומיוראיתי

כשהביאו
 וכיין:)טז(

~g'p 
 . עןס תתקס"ד )7"6 3ר.קזתש 5טו3תו )סוגים לגס ע"6( כ' )זף סדורות

 מלגיס לי שול עלי ונסזלס סט6 חטין גס)' גי מפסיל 'ס ופדי , קמע 015 ס' סי' )ספסיקס5 מגא עיין)'זש
 עליי. פס סתחמית פג"6 לגסי )פסיקתה גוון ט', פסו ]76גי[  גרסות [t~sb] ס' 5סל גס גתת גסונו ]גל( שגא ל'ס
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 א ו במ102
 וז"ל כתבו הריע שלים קשרים וחמירה חורין חג' ת"ר עלה שציצית רשיי דברי אתכשהנטו
 ציצית וג' לציצית לכם ההיה פסוק שיש וי"ל , יו"ד חסרים בפרשה האמורין ציצית כלומיהו
 צריך הפרשה דקורא קלט סי' באו"ח הביא המד י מדרש מאיזה נובעים רשיי מבריובאכם; רשיי על שהשיג שלח פ' התורה על ברמב"ן ועיין . .עכ"ל משלימתן ת ולעיי בפרשהכהובים
 כההוא שם ב"י מרן וכהב . כו' להורה אוהו שקראו עקיבא רר' כההוא כו' החלה אותהלסרר
 אות יהרו הנדפס לתנהומא כוונהו . עכ"ל תצוה פ' רבה ומדרש יתרו הנחומא בהדרשדר"ע
 , אחר בסגנון הוא שם רק , פ"ם והוא תשא פ' להקן יש הצוה רבה ומדרש שכתב ומה ,ט"ו
 . מ"ב סי' הלקט משבלי שהבאהי מה כים באוה ועיין , מנילה מהוס' שהבאתי מה י"ח באותועיין

 סיים חנוכה בענין פ"ב שבה בטרדכי , ע'( ח"א )נפטר הלל ב"ר מרדכי רבינולה(
 , ובנדפס בכ"י ליהא ווה , רבהי ובפסיקהא בילסדנו שנינו וכן , בהנאה אשר השמן מן הנוהרכי
 היה ובודאי , כ"ט אות נשא פ' בסוף רבתי פסיקתא ע"פ זה הוסיף מטנטובה המדפיסרק
 ילמדנו נשיא השמיני ביום שתתיל רבהי בפסיק-וא כי אולי או , דגאבד בילמדמ דטררכילפני
 במרדכי . ל"ד אוה וישלח שלום בשאילות ועיין . בילמדנו ג"כ שהוא וחשב כו' חנוכה נררבינו
 . ל' אות וירא בכ"י הוא , קטטה היתה אם רבינו ילמרנו פקר וה' בהנהומא הביאיומא

 הל'בטרדכי
 הפליי

 צרדה אצבע עד יד של רצועה דשישר פרעה אל בא פ' בלמדנו וכשרינן
 שטור מלך פי אני פ' ילמרנו ובמדרש שם עוד , כ"א אות לעיל עיין , בשיוך סובא בנדפסחלוא
 הקל"א סי' הפלין הל' באו"ז נם המובא הוא , כו' חליו אחר ימים שלשה טניחן היה ינאיר'

 . כ"1 אות לעיל עיע ,שקג"ב
 ובילסדם טוב ובלקה רבה וכשמושא . ע"ד f'p י חלק י"ס נהיב ה 1 ה 1 מ ד א בספרוכתב
 . כר"ת כחבו הגאונים רוב עמרם ורב השכםובספר

 , טרוטנבורק( מרר"ם של הלסידו חייה , דג"ל בטאה ג"כ )חי צדוק בר שמעדן ה"רלז(
 אכן העונה כל גוריון בן יהורה א"ר צו פ' בהטאטא ז"ל רב"ט בס" הביא ץ " ב ש תבמפרו
 . שלנו כ"י ע"פ מטנטובה המדפיס מן טסף ז' אות ובנדפס , ט' אות צו בכ"י הוא כו' הזהבעולם

 . מ'( היא בצגת מפרו את )השלים מפרפענאן שלמה ב"ר טנהם רבינולח(
 חבורים שאר ונתחברו ע"ב( )ט"1 בפהיחה אבות יקי ש ה ר י ה ב ה ה י ב בספרונהנ
 וטדרש והנהוטא רבה כנון  ר,:נדרשוה וספרי רישכם  ומררש ופסיקתא מכילהא כנון ויכירושלא
 היכלוה ופרק. קומה ושיעור הבהיר וס' תמורות ומדרש נחסות ומדרש חוית ומדרשההלים
 ובנדפס בכ"י הוא , בו' קרועכם פ' הכרומא ר' במדרש סש4 ותטצא מכ"א פ"ה שם העד .ע"כ
 . ינד אזה קדושיםפ'

 )תיברו עה"ק בפירושו )'"( בספרד אשר טטךכץמטא אשר בר בחיי רבינולס(
 , עליהם שש אח ישא לא ולרוב , טההנחומא שאב ' אשר מאמרים דובה הביא ה"א(נ"א(בשנה
 ב"ב( נ"1 דף אמשטערראם רפוס יישב )% . לרוגטא כנר "ובמדרש" 4צ רפ'ע" ידרשו מהם הביארק

 )ובמקום ג' אות וישב בנדפס רפא כף הטלך באנטעינום טעותה סצריטה וורד ויוסףובמדרש
 מפורש הביא אשר a~a ונמצא ב'( ק8ל ערך ערוך עיין , לקשלירין צ"ל לקיפטיליריןובהביא
 עטרם אביו של בקולו עליו נגלה בהנרעטא דרשו טע ע"ב( ע"ב )יף שסות כמו דותנרימאבשם

שטח
 . עיטדס פגע יסיר )6 עסק , וימי פ' )17נמ6 גתו עעעיס orfe 1ס3י6י ו") מלסנ"צ ת)ת'ז י")יח(

 צפיר: ג'ק ל"ע מול' סנדו) סרג ספילן כתו פקת נקוף וכן , rr ס)תס שרי סגז31 וסלכ ע"3( )קת"דויקרע
 גם 31פ' , שסיר ספר 6ת ס3י6 וכן , לסנ"י ס) מדלף ותכנסו וסניפו מוסל קפר 6מ ל6ס וסול . סמינרכנ17ת
 ת7ס6 מללס 6ת ס3י6 וגן , ולנ"ל , כתיר , פמ"ל סתדלסש סניף גס . סיגלות עשת עולס סניף סף6()נ"נ
 גסו )לכתי 1;תגקו כממס נפ' ספק.קה6 סנט גס ע"ע( קפ"מ )3סמ!מך חספס מזלם וגן Y'D) פ"נ):מות
 גמ65 וע'. מ"ג( ק',: )'תלו כזן גן פלקי 16 כדן גן תק' ס3י6 נס . ג' לית ;' מ" )ספקיקת6 3מנו6סס63תי
 6נ) , 610 סין ידעתי )6 ,ס ומשט , סתתים 6ת גוו) וס סרי שמעית 3ין סגת גטל3 מיס סטמס כ)גתזדס
 זלך ופכקי מלככר. ייר.;י סי:~מ פרקי נעין , עזן נן תלקי 16 עין נן מק' כגקר6 גק' )לוע גת65 כימתעתי
 6ת ג11) וס סלי הת )ו ממת בג: תוך !כלנית תגם: כין 3ס3ת מיץ ססותס כ) 6מר גגוסח טס גש3 וכן ,6לן
 6ין לכך , תכדן סיו65 כגל הן מ.ס ctr:1r1 שנה יותסס סכמתיס )פי פלקיס 163תס סעעט מפלס וסט ,מתיו
 , ao ר,ת7לט נ"כ h'3oS וסגיה 7"כ ע'" ק"מ פקמיס תוק' ימיין . לכליו סעח'ק ג' ק" ונהגיך , קג"(געלוגס יי גתכ ס!קע סלי כס! סגד ס"ס סמלי: . עכ") יינו 6ה sitp כגל כגס )6מר 36) , תחיו 6ת )גוו! )ורשי
 . י"ג מזליף) ל' )סמ:ס ססיליס מיל פי' סכיךטינ ק1"ס ס!מ נ5' גמ.. לכיגו כ' יעיל 6נג וגללך . 6גזס  הזלס גרס ;ס ג'ע ככל תל'ע קי' סיטר גק' לאיסיוכן
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נב א ו במ
 NVY) )ק"ט תרומה בפ' וכן . י"מ אא שמות בנדפס ד"א . כי חי אני עטרם אסר משהשמה

 הים געש וומ שפת על ]נהונה[ שהיא למשגה משל אמר דסכנין יהושע ר' תנחוסאבמדרש
 , פצה וברבתי לק )י משה כלת ביום ויהי פסקא בפסיקתא ונמצא , בהנדצמא ליתא זהכף

 באמה ועשרים י שטפה תנחומא ובמדרש ע"ג( )ק"ג הרומה בפי שם עוד . ר' אות פי"בובם'י
 אוכר תנחומא רבי , אמה כ"ח אחת יריעה מצינו היכן . שם היה גדול גס היריעה נשלההיתה
 באגרה שלשים האחת היריעה אורך שכתוב לך הדע , וננטה נבראת ולעלעה היה נסיםטעשה
 שהביא מה . ע"כ נסים מעשה היה בקרשים אף אלא ביריעות תאכם ולא מביאה אתהבריכן
 ובתנוצמא . דצא מוסעה והמאמר בתנרצמא ליתא בו' באסה ועשרים שמונה התנחומאבשם
 מי , באמה שלשים האחת היריעה אחיך דכתיב למה תחשים ושרות איתא י אותהנרפס
 נחמיה ר' ט' אות בתנחומא שם איהא נם . כו' נס טעשה אלא אמה שלשים קל יריעה לךמביא
 ירישת מביא אתה טהיכן שלשים האחת היריעה אורך שכתוב לך תרע היתה נסים מעשהאמר
 חחשימ עורות על דקאי יוסף עץ בפ" וע"ש . נחמיה ר' כדברי לטד אתה מבאן אמה שלשיםשל
 . שירצה כמה גדולות יריעות לעשות יכולים היו א"כ עזים של טטצה שהיו שים יריעות עללא
 שטביא בדבריו נמצאו מקוטה בהרבה כי אעיר אגב ובררך . תמוהים הם בחיי רבינוירברי
 תרומה בפ' שם עוד . ולחקנם עליהם לעמוד וראוי לפנינו שהם סמה בשנוים חז"לדברי
)וא

  ו"*"
 דצא , כו' לטצרים יעקב עם ירד הבריח.התיכון תנהומא בטדרש אבדו שכן  הביא

 מינין ר' אלו ארץ קטי_י הם ד' תנחוסא בטדרש הביא ע"י( )ק"ע אסור בפ' . ט' שתבנרפס
 אווז בנדפס הוא , כו' לחובה זכות ומלמדים 5תחכטים שהם מחוכמים חכמים חים ,שבלולב

 ענני נתחלקו אהרן שמת כיון תנחומא בסררש חק הביא ע"ג( )נ"י חקת . שלנו בכ"י וכןכ'
 הוא , בתנחומא דרשו כך ע"א( )י" בלק . י"ה באות הוא , פראג ראשה כאשה ונראוככור
 ומיים , כו' הללו הממעות כל בהורה לכתוב זכו מה מפני ובמדרש ע"א( גרייט ממש . י,באות
 ברכילתך בסרר תנהומא במדרש חוסרו ע"ג( )יירט שם שד . נ' באות הוא , המסמא מדרשע'צ
 ובמדרש ע"ג( )יכ"ג ואתחנן . י"ב באווז הוא , כי מירד של חבירו אלדד זה כסלון בןאלידד
 רבתטימא

 לךו
 משה לו אמר , דבר תוסף אל לך רב למעטה הקב"ה לו שאטר כיון תוסף אל

 במחשבה עלה כך איל , במיתתי שנייה עוד יקהו בניה בשני שנייה שקדי אמי יוכבררבש"ג
 סה מפני תנחומא ובמדרש ע"ג( )ש"ט צלך טף . ו' אות בנדפס הוא , עוקם של מנדנווכה
 ליתא זה , בו' וכר בלשון לעהיד האמורה ושירה נקבה בלשון היא לשעבר האמורה שירהכל

 . השירה פרשת בשלח בטכילתא רקבדגדצטא
 לאלף הראשונה במאה )הי התורה על י נ 1 ק ו ח בעל מנוח ב"ר חזקיה רבינומ(
 בתילנא הנרפס בחוגגני ויחי סרר בסוף ושת , חקני ערך בשיג ששתיו שין ,דהמני
 פירושי פסיקתא תנחומא ספרי וסיפרא מכילתין ב"ר ואביא . לספרו בהקדמהו כתבתריסה(
 הארץ ואת רסוסים את אוסר הוא ולמעלה ושמים ארץ הביא ד' ב' בראשית ובפ' .דהררה

 בכ"י הוא , לשטים ארץ קרסה ותיקון בחיטיה אבל לארץ שמים קדמו בבריאה אמרובדגחומא
 אתה הקב"ה א"ל ובשוטם בתנחומא , ארם שמם את ויקרא בי( ה, )שם . י"ס אותבראשית

 ובתנחוטא בב'ד נמצא ה' סאת כער( י"ס )ייי" , כו' אדם שאקרא 5י נראה א"ל שסךסה
  הביא .ד,( י"א בא )פ' . ליתא ובהנחיסא , ב' אות פנ"א בב"ר ד"א ט' גבריאל דעאשראשון
 א' ב'  יהרו  לרגמא , שמו  הוכרת בלי מתנחומא  מאמרים הביא פעמים והדבה . הילסרנואת
 עד הצבה- לפני  רבר תאמר שלא בו' ר"א ההיה לסרחך  ויספרה ראה או ושיה ה'אנכי

~wenw יהרו דגדפם מתנחומא הוא  ווה , כו' ברגע  טעשה ,  פעמים ג' או ב' עצקי  לבין  כעךאוהו 
 . כאלה האמרים הרבה ושד . ט"ואות

 , כ"ח היש היוהמין לדעת נפטר , רומב'ץ )תלמיד הדרשות בעל נמים רבינומא(
 ומפרש ו'להכשביש הלמיי ו"ל  ראובן ב"ר נסים רבינו להרב אותו מיחסים יש מפרו וגם , כ"י היש שהסגולרער*

  הרי"ףי
 מהכר זה הביא השביעי ררוש סוף דרושים עשר  עגים  בספרו .

 עולם אלהים כמאך אתאמר , מלאווז כסא זה מיהודה שבט יסור 5א שם אמרו , ובילמדנובב"ר
 כי עד גו' גאות עמרה הרססנה ברגלים בו שתתוב אוהו כשיבוא רגליו מבין ומחוקק ,וער
 או"ה כל שיני שמקהה סי כשיבא עמים יקדיר ולו , שלו שהמלכות מי כשיבא עילהיבוא
 . י' אות ויתי בנדפס נמצאכו',

 שר"ג עיין , רמושי לאלף הראשונה המאה )בסוף מלוניל הכהן אהרן רבינומב(
ח'ש
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 א ו במ104
 סי' הכנסת בית )דיני ם י י ח ת 1 ח ר א בספרו הביא ,ח"א(

  נזי"
 בהעלותך בפ, בילמדגו ומצאתי

 . ה' אות ובנדפס 1' אות בהעלותך בכ"י הוא , בטלו לא הנרות בטלו שהקרבנותאע"פ
 אח אלהים ויסב דכתיב התורה מן להסבה סמך ילמדנו וברא"ש בב"ר ה,( סי, הפכח ליל)פרר
 לעיל הבאתי זה . סטותיהן על רטצין מסובין . מלכים בני דרך בדימבה שהושיבו מלמדהעם
 משל התיגנית לזה סמך יש אמור בסדר ובהנחומא ר"ה( עוב )הל, . המנהיג בשם ל"בבאות
 . מהמנהיג לעיל הבאתי זה גם , כו' גדול מס שחייבתלמדינה

 בסדר הביא ק'( היא בשנת )השלימו אבודרהם בספרו יוסף ב"ר דוד ה"רטנ(
 נפלאות ועושה אתה גדול כי פתח תנהום ר' בב"ר ואבט~ינן ע"א( י"ג דף פראג )דפוס הול שלעטורית
 ממנו יוצא רוחו כל מחם של כהודה נקב בו יש אם הזה הנוד תייא ר' בשם תנחומאא"ר

 הוא בב"ר . ע"כ בתנחומא איתא והכי כו' נקבים נקבים מחילים מחילים עשוי הזהוהאדם
 ברוך יום בכל אומר'מ אנו ולכך ח' אות שמיני פ' בנדפס מצאתי ובתנהומא , ג' אותפ"א
 בגימטריא חלולים הלולים נקבים נקבים בו וברא בחכמה האדם את יצר אשר אמ"ה ה'אתה
 יאסר ולא הלולים חלולים שכתב ו' סי' או"ח בטור ועיין . ש"כ שבאדם אברים כמניןרמ"ח
 הטעי כי ונראה . ע"ב האדם אברי כחשבון רמ"ח עולים הלולים לדבר רמז , חלליםהללים
 הטור ודברי הנתונים ספר מאיזה זה שאב הנדפם דעענחוטא בעל או , דעענחוסא למאסרבוזן

 קשרים וה' חוטין וח' ת"ר למנין עולים ציציה כי תמצא ועוד at~p) ט"ו דף )שם . משםנובעים
 בפרשה כתיב ]ציצת[ פעמים ג' בתנהומא מפרש יו"ד חמר כתוב שהוא ואפ~לו , תרי"גהרי
ואהד

 כהא,
 בהל' סדיא"ש לקח זה . ע"כ המנין משלכדו והיא לשלשתן הלמ"ר הלק לציצה

 ע"ה לשם . הטור דברי על ל"ד באות שהעירותי מה לעיל עיין , בתנהומא נמצא ולאציצית
 כו' ויעקב יצחק אברהם משולשים אבות משולשים שהם רבים דברים מפרש ובתנהומאע"א(
 ק"ג הערה השלישי בחודש פסקא להפסיקתא שלי וברעמות , י' אות יתרו פ' בנדפסהוא

 להתענות וגם ובחמישי בשני בתורה לקרות שנהנו וכזה ע"ג( ל"ט )שם . האבודרהם דבריהבאהי
 ונתרצה בשני וירד בחמישי עלה לפרום משה שעלה אחרונים יום שבארבעים בהנהומאאומר
 לעיל עיין , הישר בס' תם רבינו מדברי דבריו ולקח , ט"ו אות וירא בכ"י הוא , הקב"הלו
 ברבים החזן . שקראו עקיבא ברבי מעשה בתנחומא ואמרינן ע"א( מ, )שם . ר"ת בשם ט"ואות
 ושלשה שנים הפרשה סדרתי שלא לפי כו' לעלות רצה ולא תורה בספר לקרוא הכנמתבבית
 ר"ה תפלת )סרר . משה ד"ה ע"ב ל"א מנילה בתוס' סובא , ט"ו אות יתרו בנדפס הוא ,פעמים

 . אמור בסוף הוא כו' הראשון ביום לכם ולקחתם ובתנחומא בוי"ר מדאטרינן ע"א( פ"ארף
 לו אטר אליהם אומר מה שמו מה לי ואטטו משה כשאטר בהנהומא דאמרינן ע"ג( פ"ר רף)שם

 . כ' אות שמות בנדפם הוא , כו' נקרא אני מעשי לפי לידע מבקש אתה שסי משההקב"ה
 בספרו הששי( לאלף הראשונה המאה בסוף לחי המפרדי אבוהב יצחק הערמך(

 . ההנחופא את פביא רע"ד( שנת בקאנשטאנטינא ראשונה פעם )נלעס ר 1 א מ ה ת ר 1 נמ
 מלי הני האגדות ענין ועל סתרים במגלת וזל גאון שרירא רב כתב '. 11"ל הביאבהקדמתו
 דמדרשות קצת על זה דיבר כי עליו ואמרו . נינהו אוסדנא ואנדה מדרש מקרא מפסקידנפקי
 שבהלמוד אגדה מדברי מעטים דברים ועל אושעיא ורבי תנהוסא רבי כגון האחרוניםשאמרו

 בכדרש ט,( ס" )שם . וי"ר וב"ר תנחומא הוא אגדות ראשון( לנר יבדקדמה . כו' באומדשכתובים
 שהיה אחד בפחם ופגע הקברות בבית מהלך שהיה בר"ע מעשה נח תולדות פ' תנהומארבי
 בילמדנו לפניו היה ובודאי , בנדפם לא נם בכ"י נמצא לא וה , כו' כתפיו על עציםששן
 . נ' סי' שבה הלכות באו"ו ומובא בווילנא החרש בש"ס הנדפפ פ"ב רבתי כלה במס'ונמצא
)סי, . המעשיוה ספר והוא קטן ספר בשם זה שהביא עקיבא ר' ערך ע' אות הדורות בסדרועיין

 , בעוה"ב עמה להיות בעוה"ז אצלה לשכב אליה שמע ולא תנחומא במדרש כדגרסינן כ"ג(
 . ע"ב ג' ומוטה ע"ב ל"ה יומא ובגטרא ו' אות פפ"ו ובב"ר ת' אות וישב הנדפם בתנחומאנמצא
 הוא , לעולם טחילה לו ואין בהקב"ה כופר בשבועה המועיל כל הנחוטא במדרש וגרסינן מ"א()סי'
 שהביא הכאטר הוא , כו' בא"ע תעשה הנחטא במדרש ומצינו 8"ז( )ס4 . כטות ריש ובנדפסבכ"י
 בם"לשל

 בשניך קלה ק"ש תהא לא פנאי א"ר תנחומא בסדרש ונרסינן )ס",צ"1( . ע"ש ם,
 במדרש וגרסינן ק"1( )סי' . 1' אות קדושים ובנדפס בכ"י הוא , ט' תיבות רמ"ח בה ערשספני

 . וירא פ' ריש ובנדפס בכ"י הוא , כו' יום בכל אדם טתפלל תפלות כטה רבינו ילטרנוחגחוסא
 בטדרש ע"כ כהוב זה וטעשה וסיים מן ציצית בטצווע זהיר שהיה אחד באדם מעוטה קכ"ג()סי'

תמעטא
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 גגי א ו במ
 בוטנה הפרשה את קוראים היו לישראל לקב"ה ק"ל תנהומא בסדדש ונרסינן יל( שי' .חנחומא
 ההירא אל לאהרן אטור לך למשה הקב"ה איל בתנהומא וכתוב קל"ג( )ס4 . כו' ושנה שנהבכל

 כלכים של בטכסיסי אטרי רבנן וארא בפרשת תנחוסא במדרש כתוב ק"מ( )ס4 . כצעוקןדגם מובן במקום ולפנינו ה' אות ובנדפס 1' אות בהעלוהך בכ"י רצא , כוי סכן אתה מזולגדולה
 כם' דגדפם והתנהומא , ד' אות בנדפס שם והוא , בא בפ' צ"ל , המטת את הקב"ההביא
 אכרי" לרבנן עהץחל סמה אבל , ד' אות בא פ/ בכ"י גם נטצא כי ואף , הילמדנו האשמות
 . י"ח הערה שם לתנחומא בהערותינו עיין בנרפס גם שהווי כמו הילמדנו טן שר1היקנראה
 להם נעיצה נמים עשרה כסך את הרם ואתה פסוק על בע%ח פ, בתנהומא כדאיתא קמ"ב()ס4
 , הילמרנו הוא שמות ס' מן והנדפס , בכ"י וליחא י' אות בשלח בנדפס הוא , כוי דוםעל
 אלף שמעלה שדה לו שהיהה אהד בחסיד מעשה ראה 8' תנחוסא במדרש טצינו קצ"ב()ס4
 הנהומא בכדרש כדגרסינן רי"ג( )סי' . י' אות ובנדפס ז' אוה בכ"י הוא , כו' שנה בכלמדות
 , כו' אשה דטות באת כו' חנינה בממכת בו ולמד אחד במקום מתיהד שהיה אהד בהטידמעשה
 הנהוכא במדרש וגרסינן מ"ח( )ס4 . בילמדנו לפניו שהיה ספק ואין בנרפס %א בכ"י ליבאזה

 , כו' בראשית ס;שה לבל אומנות היתה והיא מדה מארץ ארוכה ואומר מאד מצותךרחבה
 ד' הנהומא בכווש וגרסינן יג"ג( )ש' ; שלט בכ"י וליתא א' אות בראשית ריש בנדפסהוא

 האמורות הדברות עשרה אלו אלהיך ה' לקול ת"ל לרשות יכול תשמע שמוע אם אומראליעור
 ויאמר פסוק פ"א סשה ויסע פרשה בשלה מכילתא והוא , בטכילהא צ"ל , כו' קולותבעשרה

 גאטר אלו בה יטהזיקים היא חיים עץ תנהומא בטדרש וגרסינו יחד( )ס4 . תשמע שסועאם
 לפניו היה ובודאי , פכ"ה ריש בוי"ר נטצא זה , כו' לאחרים תקוטה היתה לא בהלעמלים

 נוי הוא ראשון וכי הראשון ביום לכם ולקחתם פסוק על תנחומא מדרש ר"צ( )סי' . בילטדנוגם
 . כצב אות ובנדפם ל' אות בכ"י אמור בפ/ הוא , כף למדינהמשל

 ה ר פ 1 ר ו ת פ כ בעל הפרחי משה ב"ר אישתורי הטבונה יצחר ה"רמה(
 את הביא ע"ב( וקי"ג ע"ב קי"ב דף בפנ"א שהביא כמו פ"ב ה"א בשנת מפרולחיבר

 טובה ישראל ארץ של הפסולה ההיה זאת פרשת הנהוסא ע"א( ל"א רף )פ"י , )'ם(התנחהמא
 ומהביא טטרפלין ערך מדכדוך דבריו לקח רק , לפנינו נמצא לא זה . מלכים שלטטבורופלין

 ל"ד דף שם )שם , טהערוך לקה עיירות של אם כו"8 בעל שהביא הפי' נם , הילמרנו בשםכן
 לו ובהיר ימים הקב"ה ברא השבטים טבל חביב הזה השבם לוי בני את פקוד תנחומאע"ב(
 ולטה יחי פ' תנהוטא ע"ב( ע"ה עם ..)שם י"ז אות ובנדפס ל אות במדבר בכ"י הוא , כו'דובבת
 אווז בכ"י הוא ,_ כו' הטשיח לימות תחלה היין א"י שכזזי ישראל ארץ קבורת האבותמחבבין

 יריחו אל ותבואו הירדן את ותעברו כתיב בהעלתך פ' תנחומא שם( )שם . ג' אות ובנדפסו'
 , ירח אוגע בכ"י הוא , כי א"י של נגרא יריחו רשב"נ אמר יריחו בעלי היו אומות שבע וכיט/
 נדוד גד תנהוטא הספר( בשף ע"א קכ"ז דף )פ"ס . פ"ו הערה עלי ובהעדות י' אות בנדפסועיין
 אליה את לכם nS;w שכי הנה שנאסר אליהו שההר סגד הוא בעקב הבא שלגואליגורנו
 י י"א שת פב"פ בב"ר נם י"ב אות ויחי בנרפס הוא , וכףהנביא

 קניה( צד ח"ה יתדרש בבית )סובא התורה על הרמב"1 פי' על כ"י אחד פי'סו(
 בבריאת נחמיה ור' יהורה ר' הלוקים הנחוטא ר' במדרש אסרו . וז"ל החנחומא אתהביא
 סרי"א הכולל והחכם החוקר דוב שם שהביא ורמאסר , בראשיה ריש בכ"י הוא , כו'העולם

 ועיין , שלנו כ"י תנחאשא לרמררש נוונהו , בראשות פ' כ"י ילמדנו סדרש וצייןיללינעק
 . ו' בהערה שםבהנחוטא
 רעיה בהל' ברעי( בר מהר"מ תלמיד דבהן טאיר לר' )מיוחם מיימוני לגהותמז(

 הוא , כו' מאלו א6 נשתנו מה רבש',1 הדין מרת אמרה הזריע פ' בתנחומא הביא ה' ט4פ"ו
 פרשה מה ספני יעקב ברחי בב"ר איתא וכן ג'( סי, פ"ח ס"ת )הל' . ט' אות ובנרפס י"ג אותבכ"י
 פ"א ברכוה )הל' . ויוד ריש ובנדפם בכ"י הוא , נו' תנחומא במדרש איתא חק כו' סתומהזו
 תיבות בק"ש שיש בילמדנו שאומר מה וז"ל כהן טאיר בהיר משה ה"ר בשם הביא ח'(סי'

 . כ"ח באות לעיל עיין 1 ט' אבריםכמנין
 ה"א נפטר ב"כ ת"א ה~1 ן(-שבג"ץ הנקרא הוראן צמח ב"ר שמעין רבינומה(

ר'(
 בספרון

 הרפאימ מיהר נשאר וב"למדנו ע"ב( ד, דף )פ"א אבות מס' על פי' אבות סנן
עשה

 . b"s 5"כ זף כסמ"ג לנס קתות r1Tn 6ת סגיי נס).א(
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 א ו במ 10;(
 ואשים ע"ב( ה' לשם . הנאבר להילמדנו כותתו ובודאי ליהא בתנחונש לפנינו , הרריים אוהועשה
 אות ובנרפס ב' אות ראה בכ"י עיין , ראה פ' בילמדנו מוה נזכר וכן כו' תורה 11 בפיךדברי
 תימנה היה ראובן רני כי לקרת שכנים שהיו מפני הוא ואבירם רהן ומחלוקת ע"ב( ח/ )שם .א'
 . ד/ אות ובנדפס די אות קרה בכ"י נמצא , בילמדנו שנובר כמו כי קהת בני היוושם
 הקב"ה מצא ולא כוי מעשיך ה' פרץ אחויה עם בהתחברו ביהושפט נאסר ולזח ע"א( ט')שם
 חזית בטדרש שנוכר כמו שונאיו את שאהב על אלא תמימה עולה שהיה אבינו ביצחקרופי

 ט' )שם . י"ר שת ובנדפס , ל"ו אות חוקת בכ"י נמצא הטאפט דועחלה , קרושים פ'ובילטרנו
(affp  שופטים בכ"י , שופמים פ' בילמדנו שנוכר כמו כו' המלך ינאי מפני ברח פרחיה בן ירושע
 בא חשמונאי בית ממלני סלך עם דין לו שהיה באחד מעשה מובא ו' אוה ובנדפס ו'אות
 בקשהו ורדפהו שלום בקש חוקת פ' בילטרנו ע"א( י"ב )שם י ע"ש כו' שטח בן שמעון לפניועמד

 , כ"כ אות ובנרפס נ"א אות חוקת בכ"י גם נמצא הוא , אחר במקום ארסיו ורדוףבמקומך
 בכ"ח יגאלה מכוה כמה עליהם והביא דן אותיוה שתי שהן אנכי דן אמי הקב"ה ע"א( י"ג)שם

 בילמרנו שאמרו כמו גדולים מוראים עד אלהים הנסה בפסיק שהם אוהיות ע"ב שהןתיבות
 ובפסוק סלא עפרון כהיב הפרשה בכל ע"ב( י"ג )שם , )ג( ד' אוה וירא בנדפם הוא , ויראפ'

 , )כא( " אות ובנדפס ד' אות בכ"י הוא , ראה פ' בילמדנו כו' חטי כתיב לעפרן אברהםוישקול
 בקר מעם אלא עשה ולא אכבדך כבד כי שנאטר הרבה אמר בלק כי אמרו ובאדר"נ שם()שם
 י"ז )שם . י"א אוה ובנדפס מ"ו אות בלק בכ"י נמצא . בלק פ' בהנחומא וכן שבהן הפחנהוצאן
 אע"פ הפסוק שהזכירו בשכר אחד זוז לו נתן ינאי ר' כי ובילמדנו ההלים במדרש ואמרוע"א(
 פ' בילמדנו ע"ב( '"ח )שם . בנדפס נמצא ולא ה' אות מצורע בכ"י הוא . אותו יודע היהשכבר
 נם נפצא בי ואף , י' אות צו בכ"י הוא כו' ביניהם שלום ויש ע1ז עובדים ישראל אפילוצו

 כי "ראה עליהם ונרשם שם המאמרים כל ממנטובה המדפיס הוסיף בנרפס אבל ז' אותבנדפס
 כ, דף )~ב .חדש"

 כצותיה ושוקל יושב ההא שלא הפלס פן חיים אורה עקב פ' בילסדנו ע"א(
 ניתנה לא בשלה בילטדנו ע"א( כ"ט )שם . ב' אוה ובנרפס נ' אוה בכ"י היא , כו' נערהשל
 שמות ספר כי , הילמדנו שהוא כ' אוח סוף בנדפם הוא , המן לאוכלי אלא ]לררוש[הורה

 ארבה אני ואמר כו' דברים בשלשה נכשל שלמה והרי ע"א( כזד )שם . הילמרנו דצאכשנדפס
 יוחנן ר' שאמר כמו ע"א( כ"1 )שם . הילמדנו( )והוא ה' אוה וארא בנדפס וצא כו' לבבי יסורולא
 בכ"י רק ליהא בנדפס- . השא כי בפ' ילמדנו במדרש שנזכר כמו , כו' בונה שהיה הייאלר'
 כשנהנייר עקילס וכן ע"א( כ"1 )שם , י"א ובהערה לכם ולקחהם פסקא בפסיקתא ועיין , י"מאות
 משפטים בנדפם הוא . בילמדנו שנזכר כמו הורה שלמד לו ואמר הולניוה בפנים ארריינוםמצאו
 ד"א , יפרח כתמר לצדיק זה סטכו במדבר פ' ובילמדנו ע"א( ל"ג )יף . הילמדנו( )והוא ה'אות
 , דוטה שאול למה ארשביל אמור פ' בילמדנו ע"א( )יף'ל"ר , ט"ו אות ובנדפס י"ז אותבכ"י
 א"ר הצוה פ' ובילמדנו ע"א( מ"א מ"ג )שם . ב' אוה ובנדפס ד' אוה בכ"י הוא , כו'לאשה
 שם( )שם . לפנינו זה טאמר מצאהי לא . המקדש בבית משמש הייתי אני הכהנים סנןחנניה
 פ' ובילמדט ע"א( מ"ג )י4 , י"ד אות בכ"י נמצא , שנאן אלפי אלהים רכב יהרו פ'בילסדנו
 אונע ובנדפס ח' אות בכ"י הוא , כו' הנגעים אח רואה שהיה אחד בכהן מיגשה הביאתגריע

 שהבאתי ברשימה עיין . ברבי תנהומא רבי ברבי הלוי אבין רבי בילכש~נו וכן ע"ב( טרד )ר4 ,1'
 שקרכם רבדים אותן בילמרנו ע"א( מ"ה )יף . בתנחומא הנמצאים והאטוראים התנאיםטשמות
 אות ובנדפס ז' אות בנ"י , כו' כדי.שתהעשר עשר העשר עשר בילטדנו ע"ב( מ"ט )י9 .לעגלם
 אחת מסכהא יורע שאם בו' טוב לקה ההורה נקראת הרומה פ' בילמדנו ע"ג( 'נ"א )רף .י'

 . כו' ממכהות שתי אחד כל ביד יהיה יודע שהוא טה להבירו זה ומלמד אהרת מסכתאוחביו
 הנדפס שמות וס' , להילמדנו כחן והטחבר , א' אות בכ"י אחר בלשון וקצת ג' אוה בנדפסהוא
 להם אמר לישראל רמזורה הקב"ה כשנחן תנחוטא רבי במדרש ע"ג( נ"ג )יף . הילמדנוהוא
 בשם הנדפס את ויכנה , ב' אות ויגש הנדפס בתנחומא הוא כו' אוהה שתקייטו ערבים ליהנו

מדרש
 עתיות ע"3 נ17ניס תור6'ס עד גוי )ו  )קמת ת3ג5 'ודן "ק"ל מתגעוג: מתדפ.מ מן ג1קף סם נגלפה)כ(

"bw631 6מזית מלכס 3עס זס ככיף ומלקב"ן וויג'5'5 71פ1ס ק5ג"ע6געיג6 73פ~ס ע6 מ5קספ6ןד סי ג:י4 גתג 
 לות %'6 ר3ס יגלים , ג' 5ות פ:"ג ויל , י"ע 16ת ל"ד גח"ל נס וט.ין , ג;ו;גס ע' פ"3 המוית וט5 .ע"י;
 . פי"ג ונ75ר"ג , פעם וגלנטי , לב( ל"ג )דף :ט7ג פסק5 גס:6 7לנ פסיקתם ,י"6

 . תעטר כער hllpD וגפ;יקת6 5") , ל5ס ג% וכסקירתן גס עסג'6 תם)גא(
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נר א ו במ
 אלא תורה נתנה לא תנחוסא במדרש ע"ג( ג"ר )יף . ק"ו אות בנדפם תשא כי בפ' הוא ,דיליה נכי ולבסוף אפים מאריך דצא הקב"ה בילמדנו שאכרו כמו ע"ב( ע"ג )דף . )נק חנהומאכמרש
 גבורי בילמדט ובויקרא ע"ב( ג"1 )יף . ע"א כ"ג בדף לעיל שהביא המאסר הוא , המדברלרור
 14 אות ויקרא בכ"י ויא זה , כי מפורצים לפניו וגנחו כרם שרואה שביעית שומרי אלוכ"

 פ' ובילמרנו ע"ב( נ"ח )יה . הוא" חיש כי "ראה עליו גרשם המנטופה בהוספת בנדפסונמצא
 שעשה עבירה על ארם יצר לא עבירה גוררה ועבירה מצוה גררת מצוה רבותינו שנוויקרא
 נ"ט )דף . שלנו הכ"י פן סטנטובה המדפיס שהוסיף ו' אות ובנדפס י' אוה בכ"י הוא כו'בשונג
 בשבעה וירא פ, בילמדנו ע"ב( )שם , כו' הרוח גכצת על באים שהנגעים אמר ובילטדנוע"א(

 ועיין , ב/ אות ובנדפס ל אות וירא בכ"י דיא , הנמוכים חבורה עם עצם עושה דקנ"המקומות
cwעם בספינה שהיה אחד בהבר מעשה הרומה פ' ןבילמדמ ע,4( ס"ג )יף , ט"ו בהערה 

 טעשה תצוה בילסדנו יכן שם( )שם . בשנוים וצא ובכ"י , ב' אות בנרפס הוא , כו'פרגמטהם.ן
 בן ע"א( ס"ה )יף י יץ ובנדפסיאות , " אות בכ"י הוא , כו' לירושלים עולה שהיה אחדבחבר
 ס"1 )יף . כ"א אות וירא בכ"י הוא , פפייס י ש החולק עקיבא ר' דעת ש בילמדנונדרש
 טלאך לו מואזין ארצז מצחה העושה תף אחר מליץ מלאך עליו יש אם הנחומא במדרשע"ב(
 ש33תתלכור  רבותינו עצו  אב41י ובילסרנו ע"ב( ס"ז )י9 . ירט אות טשפפים ננדפס דיא ,אחר
 דצא . כו' תחטא כי נפש כתיב לפיכך זרתעולה

 בכ-

 הומיף ו' אות ובנרפס , י"א אות ויקרא
 לשרוף מותר הארץ עם שהוא כון כל בתנדצסא ואסרו עסו( ס"ט )יף . ממנטובה המדפיסזה

 נדרש ק ט' כלה אינו טוב ושם כלה טוב שמן שס( )שם . מצאתי לא שד , קבה שחרוטה
 להסתכל רצה ולא היה גדול תמיר ע"א( ע' )יף . בנרפס א' אות ויקהל בפ' הוא . תנחומאבסררש
 ברזל של מסטרים לקח כן כשראה לההט,או ורצה תמיר שיי עובר ורוטטן איש באשתלעלם
 ישלום שלא שהבטיההו אחר ורפאהו יפאל לו שלח והקב"ה שניו את ואסא באשידעבירם

 ב' בכ"י מצאתי רק בנרפס ולא שלנו בכ"י לא נמצא לא . דפקת פ' בהנחומא הרע יצרבו
 חרם"נ מווין הנרפס אבכיר מסררש בלקיטים טרש הע" . סילמדנו לקוח דצא ואלי ,מאקספארד

 המדרש בבית ונדפס תנאף לא דבור הדברות עשרת בסררש סובא מה כ,. ובהשיה ל' ס" 11רף
 . רק צר ח"ה הטררש בבית יע~ינעק סהר"א ישרול התוקר הרב ידירי שרעיר כמו ע"ס רףח"א
 , בילסרנו שנגר כסו אליצפן של נשיאתם על ושתקנא סשה עם לקרח שאירע כמו ע"ב( ע"ג~ף
 נשא בפ' וצא . כף אותם שצמק 5~ה יוהר טחו ל לרוזטיר פנים לו נבטאים הםשנם לפי פנים נוודא לישראל בי דרשו ובילמדנו ע"א( ע"ה )רף , א' אות ובנדפס ג' אות קרח בכ"יוצא

 בכ-

 אות
 ובילמדנו כו' מקום של בשליפתו יחוש ואפ" בו סוטולים חיבל ע"ב( עקה )יף . י' את ובנרפסיזח
 דיא . ופקחפ'

 בכ-

 )יף . א' אחז ובנדפם

 ע-

 האוטר כל הגינא א"ר בילמרע אמרו זה ושל ע"ב(
 לף . לץ שת בנדפס תשא כי בפ' דצא . ט' חיפודף יתוהרון הוא תחרןרחמנא

 י-
 ל'ה ודף ע"ג

 עושר ואלו affp) ע"א )יף . הנרצסא רבי 3מררש טפורעאם הם הים ל וגששה נטים תשרהשש(
 הקב'א ייי ל ושלשה כו' מס יי ל ותלש כו' אהה יד ל שלש היו כי בילטדט פירשוסכחז
 דברים בענק אסרו תנדצפא בנדרש ע"נ( d'p ליף יגד. אות וארא דפדפם נתנחוםא תא .ט'

 שן בכ"י ירא . נס דרך ר,ושרובה את השעם תוציק מקומות בריבה צו פ' בילמדט ע"ב( פ')יף . ב' שת ובנרפס ר' שת בכת מצורע בפ' וצא כו' רשה בעולם פירותיהן אוכל שרע ששהשארם
אחז

 ט-

 יף . חדש" מ ימ ליי ורשם י"א אות פמנס1בה המדפים בהוספה דצא ובנדפס
 פ, אהד בנק דשא . כי המלך ברי ומירויי אלפים לו היה הסלך ינאי ויקיא פ' בילמתויע( פיה )יה . כגו אות תשא כי בנדפס ויא , דיו סנפירינק של הלחו"ז בילמדנו שנובר בסו ע"ב(פ"נ

 , כליקי הבלית לקוי חרת מכה נוטריקק מעלוקת יש( d/e יי4 . זן אות המנפובי השיסיףובנדפס
 למקרא שנים חמש )בן זה ודבר ע"ב( ל" " ף. אווז ובנדפם סיבאא בכ"י דצא , בבלעם אלו דברים ג' פירעה ושם * פ' בילמדנו ענש( צן )דף . לפנינו מצאתילא

 וט"
 היצלה כן נלטר

צש בילמוש ע"א( י"ג )יה . מ אווז ובנרפס בכיי קיושים בפ' יצא . כף שנים לשלש אסורהשהש ש  טצה"ע בפ' ד"א . כון צש4 של ימים שהיו ההם הרבים ביתם שטה בואלה שאטר 
 טפסרו שדקיקה אלא 4לה ואימתי יום איבתי ייודע משה היה כנין שאמרו חת בוצעטיניש דצה לא עקה רבינו שמשה רמע תנהומא ובטררש א )שם . ו' אות ובנרפס ינד אותבע'"
 . כ"ח את תשא בי בפ' בנדפס וצא . כי יום עירא ירע שבכתבחורה

הקר
 610 פרמית משי ומוות . ד' פשק נפש טryrn 6 מווט מס ססנ'6 ומס)נב(

 נפ-

 ת5יפ ועילט .
 . s~epnn למז 550 ויזווע DulpDD לס, טשי נעקוע נט וסיין . פ' ננוטלט6

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



 א ו במ108
 נ,מאה הראשונה בחצי )הי באיטליא מפלסם יב )מהרי"ק( כעלון יוסף הערמס(
 בתשובה הביא רל"א( ה"א בשנה שנחן אחד גם על 'כבשאל אביא קנא וביירש ,השלישית

 תנהומא רבי במררש מצאתי גדול וסעד . ואל ע"ב( קכ"ד דף רעים כשנת וויניציא )דפוסקי"ז
 , לכסא מעלות יטש דכתיב עילטה של לכסא היו' מעלות שש וראה בא אחא רבי אמרווקל

 הטע לא , שוחד תקח לא , פנים תכיר ולא , משפם הטה לא , דברים ששה כחיב חובפרשה
 מעלה שעלה כיו; , שלמה בטא לפני ~עומד[ )אומר( הכרוז היה , הזבח לא , לך הקים לא ,לך

 , שוחד הקת לא שלישית , פנים תכיר לא שניה מעלה , הטה לא ~כורז[ הברוז היהראשונה
 ג"כ מיוחם אחר בספר אמנם , תנחומא למדרש מיוחס אחר במפר כצאהיו כאשר כלםוכן

 רק בנדפם ולא בכ"י לא נמצא לא הוה המאמר . עכ"ל בו נמצא לא הנהומא רבילמדרש
 בהלכה בשאלה כתהיל כי יען ' , תנהומא בשם מכנהו ומהרי"ק , 1' אוה פ"ה דב"רבמררש
 תנהומא רבי למדרש ג"כ מיוחם אחר בספר "אמנם באכרו כוון זה ועל . מישראל" אדם"הלבה
 . עצטו בהנחוסא ר"ל , בו" נטצאלא

 בוסן , השליעזת המאה באמצע )חי בפפרד פמורה מעיר חביב ז' יעקב ה"רנ(
 אמר בשם הידועים חדושיו עם אגדות אסיפת והוא ב ק ע י ן י ע הגדול בספרו ספרד(גרוש
 לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו מגיד וז"ל תקנ"ד בסי' פ"א ע"ז במם' הביא .הכותב
 הוא הזה והמאכר , הנאבד מילמדנו והוא , מהילמדנו גדול מאמר שם והביא כו' הנראונקלס
 המאמר % נלקה , ה,( )אות משפטים פ' התנהומא אל ממנטובה המדפיס הוסיף אשרהוספה
 ראשונה פעם נדפס כי , ברפוס כבר בימיו והיה הילכדנו את שם שהביא יעקבטהעין

 נמצאו ואת בכל שלפנינו כ"י בתנהומא ג"כ המאקר שנמצא ואף . רעיו שנתבקושטאנטינא
 * ז"ל חביב בן הרב שהביא כלשון המאמר אח העתיק מטנמ~בה והמדפיס , בלשון שנויםקצת

 . ע"ש סנקתדרוס ובערך גולייר בערך הילמדנו בשם בערוך נם הובא הזהוהמאסר
 התנחומא את מביא רמ"ח( ה"א ונפטר קצ"ז ה"א )תלד אברבנאל יצחק ר' הרבנא(

 מהילקים לקח מטנו שמביא דבריו כל אך , עיניו לכראה היה לא זאת' בכל , מקוטותבכסה
 מבוא ועיין . )כג( בילקוט הציצים לפעמים הטשהו לכן , אז( נדפם לא בי בכ"י לפניו)שהיה

 . הניל מטעם ג"כ שם נמצא ולע הפסיקתא בשם דברים שמביא י"ח , אות ח' סי' ,להפסיקתא
 ימים בששה אומר ר"י הנחומא במדרש אמרו וכן הביא הם' שאלה בראשית בההחלהוהנה
 הוא . העולם כל נברא הראשין ביום אמר נחסן ור' , ויום יום במעשה וכתיב העולםנברא

 בהתחלתו שמוח פ' . התנחומא בשם ו' רמז בראשית בילקוט מובא א' אוה שלנןבהנהומא
 יודעם אנו ואין יולד ישראל של הנואל הזה ביום לפרעה אמרו אצטרונלין אמרו ובהנהוכאהביא
 ויקהל בפ' והוא ד~ענחומא בשם שהביא קס"ה רט מהילקותן לקח . כו' לאו אם מצרי הואאם
 שבמיני הנחומא במררש שאמרו ופה האלה הדברים כל את אלהים וידבר יתו-1 בפ' . ה'אוה
 וחסר רפויו רמו יהיו במוקנט סובא רק , דוזנחוסא מאטר זה אין , כו' כחו לפי אחד כלקבל
 שולח אנכי הנה משפטים פ' נ ע"ב( ק"י )יף השלישי בחדש בפסקא והוא , פסיקתאהציון
 יריחו על בהיותו ליהושע בא אשר הוא כאן הנזכר שהמלאך אסרו הנחומא במדרשטלאך
 . התנחומא בשם וצננם רטן משפטים בילקוט וסובא , י' אות שלנו בהנחוטא הוא ,כו'
 גוררת ועבירה מצוה גוררת מצוה רבותינו שנו תנהומא במדרש לאיש תהיין כי הצאבפ'

 , כו' נשים שתי לאיש תהיין כי בתריה כתיב מה תואר יפה אשת בשביה וראיהעבירה
מובא

 קמלו וכן ססני6 סמ6מל ע) כתו . כינקות טו65'ס טפס מ6מל,ס 6חס SD ממגיס 5"ן 3ר6ס'ת 3פ')כג(
 קם וניקמט , ת"3 לת, ')קוע תכלס ,יי" נתגמ ושוגמו ת"3" ק" "ת"' 5"ן כדן כנן נמייר,ס גכ:קו תלעסלנ"ל
 נדע, סס וס')קוע ת"כ" ק" ,14* 5"ן , גתול לזיק טסים (y'r תתכו מטס)מ מס טד . ז"6 מס' נסס זסמוכך
 ל' 6מל )מך סיס ג3י6 וכי פתלו כנ"ל סכי6 סס כור . סיס נ317 חמס תתוס)מ 6גכיר מללם (cr כן סניםת"כ
 ס7שק עטת יתש )'ס ת"כ" י' "תי"מ גחן , נככולך ס76תס ומלולס )ו גסג6מר )076 סיס ניקול יסופק גןסממן
 תסס סס סגזכר תג'ן פתלו וכתזזם סס טי7 . יגיל מדלם נעם סס נ,)קוע מונע :ס וגס , מ"ב( סי' מ"י51"3
 נסס סס נציע וס61 ת"ד" ס" ,4נ"' 1גיי1 תסס ס3 כתוטנג'ס זכסגס מוסגג'ס 3סן סו6 כסגם סגלתם סגו)זקורס
 ליין ט' ומקריס 6מר טס )תי 6תר ת' )נגיס ))כגס ס3ס )רכסו 6ים ויחתלו לו") חתרו עם כ71 . פכ"1גי'ר
 סניך 5טל תקומות סינרי יכ3 ן )5"1 סתניס פסק 51עך 1מג6ן . פ)יימ 3"ל 3סס טס ~'Dtpi וסע ח"נ" סי'"ת"'
 )זוגת6 כמו כחוניו סוס סמנים עכס ו)פכמיס וסם" סס "לס"י גיין לק מתקור )אטט הס )6 ""ר"ל" ס6כרגג6)סר3
 , ט' מצער כעס 51יילס וכיילם קייכס )3גו מופל מכסס )תזך תם) כנ"ל עמלו וגן ס6כריג5) סכ3 סכיך ית כלעסקוף
 . נ"ל גסס ע"ג גלמו ג'3שע ותונף ו' 6ות לע"מ 3נ"כ hlon ממט וגע)ס , ק"ן דף שגס ת7לטמין
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גה א ו במ
 הביא נצבים בפ' . א' אות בכ"י ודוא , ההנחומא בשם ההקניה רמז שופמים בילקוםפבא
 כקם הדורות כל סוף עד להמצא עתירין שהיו הרוחות שכל זו בפרשה תנחומא ובמדרשוז"ל
 נצבים בתנחוסא נמצא . ובשבועה באלה הזאת הבריה וקבלו קיימו כלם מעמד באותוהיו
 באסרם זו בפרשה הנהומא בטדרש שם עוד שמביא מה כן וכמו . ג' אות בנדפם ופבא ח'אות
 אמר תנהומא במדרש אסרו ברכה בפ' . שם ג"כ הוא , כו' הברית בשעת כלם הנשמותשהיו
 בתנחומא זה מצאתי , זה עם יה מריוכהים %ארי לשור נראה באו השרת מלאכי אסרו יונתןר'

 . מקום באיזה בילקום כן מצא ובודאי , ד' אות ויגשהנרפס
 שמצא כסו ג"כ התנחומא בשם כקומות דובה הביא ראשונים לנביאים בפרושווהנה

 שהביא טה מצא ולא ע~הפש האברבנאל הרב דברי על מקומוה בכמה העיר והטניה ,בילקת?
 מצא שלא העיר מנשיא האברבנאל הרב שמביא מקומות איזה על כן וכסו . התנחוטאבשם
 תמיד כוון הילקום ובעל , מהילקום דבריו לקח הרב כי סטנו נעלם ובאמת , שהביאבמקום

 ון"5 הביא תמ"1( מונה בדפוס ע"ב צ"ט רף י' )ש"א . הנדפס ההגחוסא אל לא ; שלנולתנחוטא
 השערה אחר שרודף סי כל כבוד יהמוך רוה ושפל תשפיפו אדם גאות זש"ה הנהומאומדרש
 בכל הפשתי שם המגיה העיר זה ועל , כו' השררה מן ברח שאול , כו' ממנו בורחתשררה

 ושבא ד' אות ויקרא שלנו כ"י בתנהימא הוא ובאמת . ע"כ שם וה מדרש טצאתי ולאההנחומא

 יבחן צדיק ה' בתנחומא אמרו ע"ג( קי"ב יף יש )ש"א . התנהומא בשם קינא רמו שמואלבילקוטי
 שטוה בפ' שהילקום אע"פ הסניה וכתב כו' במרעה נבהן דוד במרעה יצחק ר' אמר בוהנוובסה
 טצאהיו %א הספר בכל בקשתיהו הנה התנהוסא בשם זה מדרש מביא רועה היה ומשהבפ'
 קס"ט רמז שמוח בילקום ונובא י' אות שמות שלנו בהנחומא נמצא באסת אולם . ע"כשמ
 שאז בתנרצטא ואחז"ל ע"ב( קכ"ד רף כ"ב )ש"א . סהילקופ דבריו לקת חירב , ההנחומאבשם
 , ד' כ"ב ש"א מרש"י ולקח , כ"ח אוה וירא בכ"י הוא , כו' ואחיו לאביו סואב מלךהרנ

 הדיוטוה שארבעה תנחומא בטדרש וב"ל שאמרו וכסו ע"ד(. קכ"ב דף )שם . בזה שתקורבניה
 שהוא ושבח , מצורע פ' ריש הצגיה וציין , ונחזי ואחיתופל ודואג בלעם לעוה"ב הלק להםאין

 ב' זכר למה ובתנחומא תהלים במדרש ואהו"ל ע"א( ק"ל רף ג"1 )שם . ע"א צ' סנהדריןטשנה
 פ' כ"י ובתנחומא , נקח מוסור תהלים במדרש הוא , כו' ההרגהו שלא ה' חי לוסר , ה'פעמים

 לרעתי לכן בדרש סתם הביא והרד"ק , אחר בסגנון הוא י' אות בנדפס גם , י"מ אותבהעלותך
 השב כי , ובתנהומא ג"כ הוסיף הראשון והמרפים , ההלים להמדרש כוון "במ'א" כתובהיה
 שכל תענית במס' רז"ל כדברי ע"א( קל"ב דף כ"ח )שם . הנחומא למדרש "בטית" בר"ח כווןאולי

 במדרגם שצ"ל המניה העיר יפה . כו' למעלה ורגליהם לסמה ראשיהם עולים ,באובוסגולים
 למררכם כוון המחבר חזנה . תעניה במס' המדפימימ הציגו "במ"ת" ברקה כתוב והיה ,הנחומא
 קל"ט רשו שמואל מהילקום דבריו ולקח , ב' אות ובנדפם ר' אות בכ"י שהוא אמור פ'ו:נחומא
 וכא ולהלן , מעיל עוטה והוא בחנהומא אמרו ע"ר( קל"ג רף )שם . דו:נחוסא בשם זהשהביא
 בהערה שהבאתי המאטר הוא . עלה בו נקבר בו גדל בו המעיל האנא , קטן ומעיל14סר

 ריבתן בשם רסכנין ירצשע ר' אסר תנהומא ובמדרש ע"א( קליד רף )שם . מהילקופ שלקחשלפניה
 ליה דף א, )ש"ב . הנ"ל רסס בעקום הוא , כו' 1.מלכיו דור דור למשה הקב"ה שהראהמלמר
 שמואל בילקום מובא ע"כ שהרגהי הכהנים עון השבץ אחזני אהז"ל תנהומא ובמדרשע"ר(
 ובפסיקתא ע"א( קל"ט דף )שם . ר' שת טצורע פרשת בחנחוסא והוא , התנתומא בשמ קס"ארמו
 בשם שהביא מה , לצ בהנחומא הביאו וכן כו' היה האדומי דואג נער אותו יצחק ר'אטר

 רמז שטופל סהילקום לקח בהנוצסא הביאו ונן שסיים וטה , ב' א' ש"ב סרקתי להפסיקהא
 בהנחוטא עיין , היה האדומי דואג של בנו איהא ובתנחומא , י"ה אות תצא כי בפ' והוא .קם"א
 שסו בהקדים לריר אבנר שכתב אכרו תנחומא ובמדרש ע"ב( קמ"ג דף ב, )שם . שלי בדגרהשם
 המקרש בית טשנבנה ארשב"נ תנהוסא בטררש ע"ב( אמ"ה רף וי )שם שג, בילליט ג"כ הוא ,כו'
 ן ע"ג קב"ה דף )שם . מהילקום דבריו ולקה , ח' אוה הרומה בתנחוסא הוא , לעולם יסודותנהנו
 אלו אדם בני ובנגעי אלידע בן ורזון האדומי הרד זה אנשים בשבם בתנחומא דרשווחז"ל

 בשום שם מצאהיו ולא ההנחומא בכל הזה הטדרש הפשתי המניה שמ וכתב , כו'הבזיקים
 , פצ"ר טב"ר מביאו ע"ד כ"א דף והילקים , טהנחומא שהוא טנ"ל ידעתי לא ולכן ,טקום
 . עכ"ל כו' שלמה את שנדירו וממזיקץ וטרזון מהדר נזכר לא שם כי בזה טעה הוא גםאבל
 הרטן בראש בי ויק , קמיו רמו שמואל בילקומ הוא שם נ~:ילקום ,דבריו לקח האברבנאלהרב

ציין
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 א ו במ110
 , מילמרנו נ"ע וצא הרר זה בהעורנו אשר על דג(אמר גם כי האברבנאל חשב ילמתוציין
 אין טעות , פ"כ ב"ר שציין טעה הילקוט כי הפגיה שכתב וטה , ילמדנו במזם תנחומאוהציג
 בהעמהו אשר על רשום ראה אשר בכ"י היה ואולי , מישן ר' דאסר על מוסב הציון כי ,באן

 תנחוסא במדרש הו"ל ואטבו ע"ר( רנ"א  דף  יו )שם . כ"ו אות בראשית בכ"י באמת והוא~הנהומא"
 אשר ואחיו ואמו אביו שם הרגו כאשר סואב מלך מאת כשברח אחיו את שההיה היהשרחסר
 וביוהר , המחבר הרב על תמהתי מאד המהחי המניה העיר זה ועל , במואב דורהשאירם
 מדהנחומא בפי' זה במקום מביאו רש"י כי , מרוענרעמא דעה המדרש שהביא רש"י עלאפלא
 נמצא לא כי , מעולם דברים היו ולא , מקומוה בשאר בכך רגיל שלא כה אליו ויראפרשת
 , אחריו טעה האברבנאל דבב Da , אליו בפרא כי ואף , בתנהומא מקום בשום זהכורש
 לא אם בעדם להמליץ אוכל לא כי , להם היה מה ידעתי ולא , מתנחומא מקנאו הילקוטבם

 , להאמין קשה ווה , היום בידינו שיש פסה טהתנחופא אחרת נומחא אז להם היה lh'W~'שאופר
 , שיכרון על וסמכו דעתם אוסד כפי הטדרשים לכתוב נהנו האלה שהרבנים בזה אני אחשובולכן
 לבקש עצמם לדעטריח רצו ולא בדבר חששו ולא המדרש אותו בו שמצאו מחבר איזה עלאו
 בתוספות אם המדרשים לשון שנו וה בסבת גם , לפעמים טעו ולכן , לו הראוי במקומו המדרשעל
 לדבר בנפשך שז הרהבת לא אז כי כניה מעיניך עפר יגלה מי . עכ"ל , כו' מה בחסרוןואם

 הנשר על כאלהדברים
 , כ"ח אות וירא פ' שלנו בכ"י המאמר נמצא באמה כי , ז"ל רש"י הנדוי

 הרב כן הביא הילקוט ועפ"י , בנדפס לא שלס בהנחומא שהוא כמו ג"כ הביא הילקיטובעל
 נ, )שם .האברבנאל

 היתה כאן הנזכרת דימדמה שדבשה אסרו רבהומא במדרש ע"א( הג"א ד9
 וירא בתנחוטא וצא , כו' ישראל של השר תא אהה יווצב האתה בתנחומא ופירשו , אשרבת
 בקשתי אלם ויגש" פ' עתנחומא שם ציין והפגיה . קנ"ב רמז שמואל בילקומ סובא , יקבאות

 תא , יאב ש תנחומא במדרש ודרשוהן ע"ב( קפ"א דף כ"ג )שם . פצאתי ולא ויגשבנדפס
 , בנדפם וגם ט' אות מסעי כ"יבהנחוסא

 ורמחבר.
 ריי רף ג' )מ"א . מהילקוט דבריו בודאי לקח

 רחצים על לרבר לאדם אפשך וכי , העצים .על וידבר אמרו ובחנהומא רברל בפסיקתאע"ב(
 רל"ג דף ה, לשם . תקנים רמו מצורע בילקוט מובא , חוקת פ' ובתנועמא פרה בפסקא הוא :כו'
 אות נשא בדגחומא הוא , כו' דורק הנישאים רקריבו רגושכן כשהוקם בהנהומא אסרוע"י(
 בהנחוסא אכרו ע"ב( רל"ה רף ט' )שם . רוענחומא בשם תשי"ד רמו נשא בילקום סובא ,כ"ג
 הטניה כתב יה ש , כף בהיכל נתבה ר,וטכינה דרתה אתקדש בית חרב שלא עד רשב"נאכר
 יתדרש אבל , חפוש אחר חפוש והחפשתי היות עם בתנחומא זה פדרש לפצוא יכולתילא

 ר"ל עבטנה" בר"ת כחוב היה כי הראשונים המניהים טעו ואולי , מצאתיו י"א מזמורההלים
 1be בהנחומא הווו באמת שלם . ע"כ תנחומא בטדרש שהוא חשבו והם ההליםבמררש
 . האברבנאל לקח ומשם , ההנחומא בשם קצ"ה רמז פלכים בילקום ומובא , י' אותשסווע
 ישראל של מלבוהם דרוס היה אשר ההרוס הן מזבח וירפא אמרו ובון3חוכ(1 ע"ב( רנ"ו דף י"חהם
)שם' . דוענחומא בשם רי"ד רטן מלכים בילקוט מובא , ל' אות וישלח כ"י בתנחוסא הוא ,בו'

 ד"א , כו' עשה הקב"ה על לשמו עיממה מה שאליהו בתנחוכא אסרו יכן ע"ג( רנה ד4
 ואחוסל ע"ד( רעתו דף ל )מ"ב . השנחוטא בועם רט"ו רכס בילקוט סובא ל"א אות נשאבחנחוטא
 בשמו קרא כ"א ידערה שך ניתשפט אמר ולא אדום וסלך ישראל כלך אסר שהנה3תנרעפא

 דף )שם . התנהוסא בשם רכ, רסז כלכים בילקוט ומובא , ה' אא פנחס בתנתוטא הה1 .לבר
 הפלכים לו אטמו תפילו טוב עץ וכל הנביא להם כשאמד אפרו הנחופא בטררש וחז"ל ע"א(רס"ב
 חז"ל ואסרו דףרל"בע"ג( )שםר1 דהנהומא. בשם וסובאשם אותי פנחס בתנהוסא הואכו'.

 שהיה אחאב בן יהורם דיה והנושה , עובדיה אשת היתה היא קהת ואעבה הנחומאבמדרש
 , רכ"ה רטו מילקוט לקח שבדיה אשת שהיתה המאמר ההחלת . מ' ברבית מעווע לוכלוה
 , השטן ויעטור ע4 רק רטאטר ייבעת ש פוסב אינו תנחומא מדרש הציון שם בילקוטאבל

 היה והנושה דפנני והמאמר . נ' אות פל"ה בב"ר שם עעא , ב"ר וצ"ל , תנהומא נרשםונטשת
 , שם פלכים סרש"י לקח , ט' אות משפטים בתנהוסא הוא האברבנאל הרב שהביא.הורם
 , כו' השכן שהוקיר רהיטן ףעטוד הו"ל אפרו דרגא ובפרקי , וז"ל האברבנאל שם הביאגם

 שם מלכים מהילקוט דבריו האברבנאל לקח פה גם . ע"כ זה מצאתי פל"ה בב"ר הפגיההעיר
 . מפדר"א ע"כ הוא שלפניו שהספסר האברבנאל הרב והשב "פרר"א" היום ויהי עלשציין
 מיטל השמים מן לחם לנם מכטיר הנני על בתנחומי: ז"ל חכמינו יאכרו :"ב( וע"ח רף ה,)מ"ב

לנרום
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 בתנחומא כי בשלח סף ילקום עיק דרוגיה כתב זה הל , ט' כנק ש שסר שהיהשחשם נו י, א ו במ
 רכז בשלח בלקוט מובא , כ' אות בשלה שלנו בהנחומא הוא ובאמה . ;"כ תמצאנולא
 מל להוריד שמים של דרכו , עשה ה' חפץ אשר כל בהנחוננ,5 חז"ל אסרו שס( (~ce ,רמ"ח
 , )נד( רנ"א רמו בשלח בילקום ומובס , כ' אוח בשלח בתנחומא ג"כ הוא , כן'ובצור

וכן
 ס 6הר ומללעיס מגתל6 ט:נ'6 תנץתות 6י,ס ע) גס ה6כלכג6) סלכ 7כר' ע) :עיל ס"ס ומתגיס)כד(

 . טמו06 כמו נס5'וג'ס otnDel יעעס תסילשע סזנויס ס% ט תתנו גע)ס 6נ) , ע)'1 ו50ינ , סתם גמ65ס)6
h"D)זקפן תכמון וסוככ )וי ס,0 וסתורן) תכפג'ס וסו:כ כסן סיס עמ' עיף( ש"כ יף גי (עסי דלך סוף Sht1D) 
 וככ"מ , 610 עעות 151)י :ו' תתט רכל ת65תי 1)6 חתיך גתק' מפטת' מתגיס כתכ or וע) , מת'דכתק'

 )מנרי וטון , מ17ת Dlu' נ") חמד כתק' כתשם כלט"י גס w:S וים . 7' ג' ס"6 נזלם" העתיקס6כלננ%
 תכפנ'ס ילכסן גע3 מלגן תתן פגע טתו6) וננודלט . תנמון )ו ימן )וי ינן תנפ:'ם מכסן גע) ת"ע פ"6 טססתטגס
 3תק' ו"תלו.חל') ל'נ( פיו י' )קיק or עו7 וכן . כמון עמוס) % ועכל ע3' ע3 הקטל קפץ תנתן )1 יטן )ויזנן

 וניכתת . גי' הנמתי 1)6 קועס כנוק' הפעתי התגיס הועיל כו' כניתן כגבו) כ5)5ח לה) טגק3לס תג'גו :יכן וכיקועס
 )חקן ויט , פיל כתוספתם מס 6101 דסוע: מוקפ:6 תן כן טוניק קטע רתו סתום) כי)שע על6: כתו 0כי6סלג
 לותטסל העכול ע3 פלל 6וס כגמתגס :יון יתרו ונח"ל ע'י6( ק' ייי6 )סייח . דסיעס כתוחפת6 ה6כלכנ6)נדברי
 תי)נץע לכריו )קם הלב . על) ע"ג :"ג 'ות6 נמק' וז65תי 6נ5 הו6 סעעית נל6ס כתגים :תכ ים וע) ,גו'

 ,: :ניcrt 6 ע"ע לת,טוגו%
 %גדולי

 וחתרו O"D קגייג כ"ח (ihtrt . סתע,ן'ק  עעוח סס ,יכמ"ל" ודתיות , 'ות6

 פייר נפרר'י, רס , טת61ל כחררם ונלקחי ל6 יתגיס כחכ זס ועל , 36כר %ל 6תו סיחם ס6עס סע סטי"לנפררי
a"D. 0ת6תר סגי, ו6ח": מתויל הינדח טלפייו פ6הר ססגי6 ק"ש רת( גי)ק1ע ר6ס כי כך לסרב נ6 סעעות 

fita*-n  ונדרם ע"ד( קלייג כ"מ (h"r .  טוויל ת6גדח סו6 סטני ס6%פל טנס חט3 וספתכר פדר"6 לטס ספמגר
 רק גתענימ יהל, סל, ס%גיס ומעיר , כו' רהפ'ם לגק; ענב צתו% כעלס תטי סל גיסו חעייח נתק'צערו
 . נמגעס כוייח6 לחש וים , כסטיית כד,'מ6  סקייס י'צ כ"מ ט"6 רס"י צמר כוס סלך מתמגר . ע"נ ו'נחגינס
 גפ65 ל6 יתגיס ותעיר כי' לוזר פייו ק!פחר רופס טסיס לפי כל6כ מנקר, נוטח מו"ל  ולתוו h"np Ca"D ג'לס"נ
 סרב כי גרור לדעהי 6כל . ע"כ כו' סס לטיחו 6הר נדרך תם אפי' עעס תניף טייץ 7' נוף סיום עס נרטתנתשי

 כל6כ יקרי לפס נריח גשר, נסס מתיתר  סגיי קתל לפ, בסטייל כי , סילקוע 6הר כוס גס  סלךס6גרנג6ל
 סרכ כי חר6ס לכן , ס6גרנג6ל מסכיי יתיתר ילתרי כיס סניף  י6ח": . כו' ומלכס פפינוסמ פגי  פכליסעסיס

 דכריס טליס יפזו קוער ויתס' ע"ג( קמ"י  לים .  סם כרכות כנהר, 610 סטוץ סת6פר גס כי מיגסיכרכג6י
 סתניס סע'ל ו0 ע) , כו' ותעם וטלין קערת מן ו6)1 ע' ירעים  קסיס ססס 6וס ביי  וכינורין ופעולים קדופיססיו
 עס 6חח 5נ5גת קמ חסרן sfi תעש ויסתר בש' נס)מ יכתגחות6 פ"7 קוף כת"ל כתורס לק סועס נתק' ת65ת')6
 רקס ספהגר סרג רס י%גיסיס יעז ל6 ולדעתי . פכ"ל סהגיסיס  עפומ טסו6 וג") , תס )עזן כטיע' ססו6חיות
p'pl'~וסרב , סתכילח6 תן סתמנר סרנ טסעחיק יתיתר סני6 61ח'צ פנטקס תצתו ססכ'6 קת"נ רפז טת61ל 
 טסו, ככיכול ובלסי Otla לתרו ית61ל ונפךרע ע"ג( קת"ע ז'  לסל . וס על גס תוסכ יועם עסיין ומסגעעס
 ככ6ן גס . ע"כ תוו65גfe 1"1 נתכיפתם וק סתו6) גתדוט סוס :תדרס תת65 )6 מהגיס ויעיר . כו'  תפסספדוי
 כתדרי וס61 תדרע נסס תיתר לסניי קת"ו יתז סתותן נילקוע טר6ס  נ(ססקנס

 סתירה fi~JO ויה"כ , טנע6ל
 נסס ס6יר3י6לססי'6

 שכילתי
 pp"1 י"ז לטס . sfimr נידרס סו6 יגס וחיב סרכי  סביון על  עינו פס לי וסרג

 גחנחופ6 %6יס , טס or פדרע פוצתי ל6 ספגיס וספיר , פניוס גוווס גניוס וגס סדגריס נשם סתרוע"ד(
 דנ"ר ס5ינ וספחנו , סתגמות6 3סס חחש'יס רפז ת65 ת'לקוע דגליו לקת ספמנר . פ"כ vthln מ65 כי פ'לים

 ל6 ,ער סונליס 6לס כתרלט לפגיו כן סיס צולי 5י , תגהי%,נפקוס
 לתלי

 וכננס פ'יג( ספיינ כ"ר לטס . י5ליגו
hnpכי רעיי נפי' עפם פס . כו' עדרו להוך ,טניס עגגגכץ ללופי תטל סתגפס לחוי וימי  יהוו tga 

 פגמי
 כוס

 זיגים ;יכנסו ללויס תטל סגל שתגפר ממרי ייני י'יע נפשוק ו6מ'יכ , ע"כ ל"ה דף ו%, וכזיק  כריפושן ettPי"6
 נאק  ס5יון כי ס6כרכגיל סלכ ומיג , ד' 5ות ונרפס נס %ה), י' 6ות  ילע פחגמופ, יונע 6מר פותר 1(ס ,וט'
 סחי רנ 6תל ריש 6פר  יגסרריו גפק' רושל יתפרו ע"hrr~ )6 ג' 6'  לפלכיס . ספגיס מעיר  וכן , זס על גסתוסב
t1'DDסתגיס ומעיר , כוו יו6נ עפס Y'5S נילקוע ר6ס כי סילקיע פי על סרנ עטם  נכרן ונס . ע"כ ע"6 י"ג פכות 
  טגסיריו 51"ן 6חל תאתר h"Dp e'~o) רתע )ליע וכקתוך י"כ מכהע )גטן ות5וין סוס ספ6תר טסניD"p 6 לפזשלגיס
 צופר 6"ר כחוג כמויל ינקפרי ע"3( י"ס 'ע' יקניא .  סר6טון סת6תר על נס )עקנ קגסדלין  מסמון יחרגפ"ח
 . oPni ולנו  וסיגיו לפפלס יייו כילד ס6 , סיתיס כל עס ולכי טעי וסיס ציער יחד וכתוב פנותי 6ל ושפינסמלכס
 )קח ככ6ן נס . ע"כ ת65תי1 ע"ג( מ' )יף ס"7 גלכות כילוס)ת' 6כ) נקפלי וס תירט ת65תי )6 סתג'סוכמג

 רפי'6 דף '"6 לתל . כו' 6לכס יותר 6מד כחונ על קיד רתו ינקוף ר.ר,61 סת6פר על תוקנ ק5י'ס רתונמם פ'י 3רכומ ילוטלפי  %יון סס ט3עקוע ונבור , סספוי גסס טס נילקוע  סו6 קותל 6הר כהול ס6נלגנ,)סיגיך ספ6פל יגס  פי( fippt פקנ נפ' לס61 תיפרי ,מר תיתר עס סגי, כי ק5י'ר rm ת)כיס ת0י)ק1ע 7נליוס6גרכג6)
 נפרק ע5י'ל סתג'ס  ותיקן , פ'תס וכי61כ ופינס נדוד )6תר לפס סספיגס 6ת סתו:ר (Y'rn p~p דריי וכיר "(ע'
  "ל'נ נעפוס יני* וסם קרי 3רתז סילקוע יס3י6  כתו סיחיק  נכין גס קולס . ע"6( קי"י ך5"ל פ"6 ק"ו נומלץ'ט
 סחים ת)כומ ;ס כדור מקק )גו 6ין לתרו נדו) גסן ונפלק ע"נ( לת"י דף י"ג )סס . סקפ,נס" 46 התוללפלק
 רו,יס  'טלטל 6ין תגקי6 גן קיתן ל' 6מל . ט' המקט כיח וס יסלק) )אסריו , 717 כים ת3כות ,ס 'ס' גנן גח)ס1)6
 :ל ועפס לגס טירנ נפעי הפלוס ישנס חתיה ספגיס כתן זס ופל . כו' סליהן ויכקטו מימזרו ער נקולססיפן
 סיר 6ו פרק 16 תקכת6 )סניף פגיו כאידס כקמם )6  6יך , חתה יפקדו ו)6 יזכוו על6 סיס עס סרנם פעעיסכך
 6טם 1)6 16דס ועגי , סגק7לין מתק' ~otpn כעוס "ו ג7ו) פסן נפוק 60 סים טסת6תר סו6 וכזכ סקל כי רטופיע הלן נ6ס כתעל וסוף , דפחו 61והד וכלהו עוג על נעתו 6ס כי וס 6ין , תניחו 6טר פ0ת,תר דבר עוס טסחין
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 בואמ112
 או )ישעיה . כסו , התנהומא בשם מקומות בקצה הביא אחרונים לנביאים בפירושורב7

 בילקומ מובא , י"ז אות פנחס בפ' הוא . עקיבא ר' את נוי שאל תנהומא בנשרה ע"א( ו'רף
 חושך ויהי על ובילמדנו פס"ב בב"ר ע"ג( ט, רף כ"ג )שם . התנחומא בשם רנ"ה רמוישעיה
 המדינה בצור שלם בתורה שכתוב צח- כל אלעור ר' אמר הלילה בחצי ויהי על ובפסיקתאאקלה
 . הילמדנו הוא שטות ספר על הנרפס ותנהומא י"ר אוה וארא בנרפס הח' כו' כרברהבחוב
 שלא מבקש הנביא היה יהזיון נל ידך ר0ה ה' בהנחומא דרעא ובן ע"א( 0"ד דף כ"ז)ישהה
 , אגדה מדרש בשם י"א כ"ו ישעיה טרש"י לקח וה כו' יע4*אל את דקב"ה בהימיב האומותיראו
 בעוה"ז אסרו ןבתנהומא ע"א( ג"ח דף נ"ב לשעיה , הציון וחמר ש"ס רמז ישעיה בי"ום גםושבא
 רטו ההלים בילקוט מובא , כ' אוה במדבר בתנחומא הוא מהמעט היה שפינה פני שרואהמי

 אל  בחנחומא אמרו זמן ע"ג( רנ"ג דף ל )עטים . התנהומא בשם רצ"ה רמז ישעיה וילקיטהשנ"ז
 בילקוט סובא א' אות נצבים בתנהומא הוא כו' מסתכל שהקב"ה ומן כל לי אויבהיהשמתי
 בשרו הסק ענץ מהו בתנחומא ךפרשן ע"ב( רצ"1 רף י"ר )שייה . התנחומא בשם תקנ"ז רמוסיכה
 בשם תקמ"ו רמז זכריה סוף בילקוט מובא , מ"ו אוה הזריע בהנחומא הוא , כו' הצרעתוצא

התנחוסא
 לע"פ וסנה . סג") ס' נלכת מכ6 וע)'1 סעוכ טכסו כפ' סתטווס ו'מקן t~hne סתטכ') סשי6 יתק ו6ו3י ,ירט תתג' וגקתרס , סוס 0ת6תל תקים טפס 6'ס ת65,' )6 ות7לט'ס כנתלות מש" urrna rtrn ?nfi שות:6ס

 ט)) מפסיק ע!ע )קרוץ טכ) 61ת נכ) , s,,f סרג ע! וקרון בו, ועפך תק,ס כסוס תג6 1)6 כמפ; רותנ'סעס?שע
 , סתם תסרט כסס ק"ו רתו סתות) כילקוט ותוגף פ"'נ טתו6) כתדרס נ6תת גת65 ס"ס ופתלתל , תסיד 6yifiק
 יית6תר ססתיק כזרכו ו'ע ס36רכג6!וסרג

~ro 
 וטתס ק"מ( רתו 4וף סופגיו נמ6תל סם ונעלץע , תס')קוע

 , עעות וגק , כ' דף קגסדרין 1ת15ין כו' ס6)1 כצונן ספור סנ6ומו זקג.ס קותל 'וס' כ"ל מזעור ר' תגך )גוטיתס
 כנתרך גרסתיס ס7פיס טו7 סיו )6 )פגיו כי , כפרק כק תתיק 5"ן וסעקוע , ע"כ כ' דף כסגס7לין סו6 סת6תלכי

 , )כד מדף וסמינו נדו!" "כסן סתמת קתדפיקיס המתיכו ו6לכ , נ17) כסן פרק  סגס7לין נ')קוע סנילס6ו:'תס
 וכסתת יתרו" נז31 כסן "31פלק סכיך )כן , נדו! כסן כפלק ג"כ טסו6 ס63מריו סת6תל ט)- מטכ ס6כלכג6!וסככ
 כטת עיניו מגון ט6יט 0)תי7 6ו כן סתעת,7 כ) לתלו pbn וכפלק ש'7( לת"י דף '"י 3ת"6 . 0תי6! נתמלטסי6
 המליס 7עמ 6מר )ע 7עש 6ות7 6מל ס)ך ג' גוס גסות סיו סלכ תיגי מנס )י כתדותס ר.תניס גתנ זס וע! .ס'

 )להות ססתד3 1)6כקותה
~r'h 

 סתחעיס 6מר וסטך כר61ס סגי פפתיס כתם וס כי רז") תשתרי 5ול 'רכון דרך
 oe נס , טכע תת65ג1 פק"מ ע"ר 6כ) , מקק כפרק Dtpn נסוס גתי )6 סוס סת6תר כי , סתקיס כ"ס עטם1:ן
 סלכס)ך

 ס36לכג~
 6מד תבתר סכי6 ר"ג לתו ת!כיס כי)קוע כי , שמו מעטו כיגיע %1יוג'ס , סילוע 6מל

 , וכו' לסט 3ן סתפתיד כ) התרו עגבן , )רבות יוכ) )6 והמיס סת6תר סניה והמ"כ , ק"כ מלק  סגסיריןותליין
 ס6תלו וכתו פ"6( ר"ה דף "'ע )סס . מיק פרק כקגסדלין סו6 מסגי סת6תל סנס ומ:כ סרכ ועטס 8כי"וליין
 ת65מי פ"כ קוף סורס כקרל שגס כקפל' ת65תי )6 סתניס כתכ ו: 1ט3 , ס6)סיס 6יס גקל15 עילס כהפריסו")
 לתו כלכס תסי)קיט לכליו )קם ס6נרנג6) ונ6תמ . ע:"! תתטתעט

 תמקג'"
 כקעל' וס61 , סקפרי נטם וס ססכי6

 . כקפל' סו9rhn 6 יותל גתג6 )6 עו)מ נק7ל וגס , מת"כ פקקךנלגם
 וכן סניו ע"ן( כ"ג וף מ' )יטט'ס . כיוקע סת65 כתו ג"כ סי)תדט 6ת סכה )פעתש כ' )סלילליש

 . סגד רתו יטטיס כעעע ט6 ט' לותי ט"מ עOtlh11~ 3 יע6וסיגוס תיגכוס ש )ופת גמליי מספגו כי)תדטירטו
 )3ו5  לפסיד 6כ) ט' ו7ס תיסר פולס )ותריס ס"ס כפו!ס בתלו כעתדט ע'צ( ק)"6 דף )"6 לכילתיס סט16:ן
 )ספק'קת6 כתט6 וסגם , סעתיט 3סס סיע למז יטפיס כי!קוע סתע6 ט6 , ט' סקכ"ס תפי 6!6 התפיס יטלא!6ין
 ע71 ואקיץ ועתם , ש'ט ג"כ ועעס סי)לךע ע"פ סעקיקת6 כעס ססכי6 ת6תליס מלגס ג"כ סנפתי י"מ 15ת מ'ק.'
 סייקכ"ז נסטס כתווסס ברסיס ערס פתם )ק'ס ליס נסס נמתגי כל יפולס ל' כפסיקתן 6תת וו") סכיה במוינפ'
 . כלנת' גתג6 ז)6 , ל'ס כפסקן וס6 "פק'קק%' גלסס וטס 0ית"ס יתו התול תס'))ץט )קמ זס . גו'טכס
 D~7p עתזכל כפקיקתך לי') כדלך .ייפקוק 7לט ז") רט"י ומגסן . 1,'ע לינקן סלד כספק כתפור יגריסכפ'

 נ' נזגליס לט* שצ ט' עסו כגי ע3 מול )יטלא! תולם סגתן עגךיס יתכלךתודפס
 ל~

 ספקיקת6 כטס וס סכיה 63
 מא ר,כשכ 3פ" וע4 ס,כר נפסיגף6 סמזלס 7כל' גת153 ותס 11'ע ר.כהש כלכס כפ' וק . גפ"'גף6 גת165)6
 סומקות פגם טס6 כססקלס ולואיס סגפם עלות קוכ)יס 0סס )פי )כלכס ל16יס סיו ס,סר6! וסוס עתים לצננ6ף
 נספרי ופיין . נפס'קת6 נתני 1)6 , ספסיקת6 כסס רם"' סכה )cr 6 גס . גו' כי7יר.ס שחס ותקר ריעת'ס6)

 תריסיו כרמס 6) שסיס gp'1 ט7לטו כפסיקתך וזע מכת'ע עומלו וכתו כרכרי כפ' סס טו7 . מת"י פקקךכלכס
 רתמו זץ 6' )תרכש כפירוטו תרמס תסוג וכן . ריפקיקת6 נטס )6 6כי 7' 5"נ כיק 3פ' לס"' סנים כן ,קיי
 1ט5 , ספקיקה6 נסס קמיע rm ת)כיס כקליע סוכם . כו' ת,נמ ת,נמ )ותר 0כפ) כפקיקתם Y'rn 61תר1ט"6

 תגגו17 יותל 75יקיס ט) גכו7ס ע) סקג"ס מק כפקיקתם Y'm ופתלו ע"נ ללט יף סס עוד . תע5 טנפקק6
 תלי) ע"ג( לגזע 7ף י"ע )ת"6 סס טו7 . מע6 גי נפקפק א"כ 1ט6 , ספטיקת6 גסס ר"6 למ, בתקוע סונט .ט'

 כטס רקע רתו ת)כיס נעקוע תוש . כו' 6)י% זס נסתל וכנכים תרס וס סע!ס וכ:כי6 לכתי כפ?'קת6חלו
 עורס ויועמס כגו 6ת )קמ תו6כ טת)ך נפס'קת6 חמרו a"s לט"מ 7ף כ' כתי:יס וכן . 7' כפסקך וסוך ,מלנתי
 כי)קוע תוכם ,ס . ט' כ6ן כתת 6ין מסמעו סיס יתטס) סלט עמן ר' 6תל כפקיקתך סיללו גתו ע"נ( f'D1יף נ' )תתגיס טס עול . ספטיקת6 3טס וס ט30'6 ל'1 נ' מזכים תלט"' )קמ . ט' ץ 5ותס סק6) )פ' בועתםע!

 ~bpp פל'ע רגמ' נפס'קת6 ט6 כי יכת'" ,4קיקת6 סניון סס ומסל , סכך וייפתל ככתוב ע! ל?'6 למגת)כ:
 . ינת'" ,4ס'קת6 רג'ון )כון גת65 סיס s#r ס6כיגג6) סלנ )פג' , תנכסנגע
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גי א ו במ  ששוקער, עד בסורח זורחת שהשמש מששק בתנתוטא אסרו ע"א( וש"ח דף אן )סלאני .ההנתפש
 סר הקב"ה של יוטו איןבמשיב

. 
 פלאכי בילקום ומובא "י אות אוש-י פ' בחנהוסא ד"א . מפיו

 . ההמחוטא בשם תקפ"זרם
 העיון רנ"ח(. בשנת )השלימו משיחו ישועות בספרו ילמדנו בשם או דוזנחומא את הביאגמ
 שבם יסור לא כי כו' היהורה שבט יפר לא ש ובילמדנו בב"ר אחר דרך ויש י"ל הביא פ"1הראשון
 בטרבר פ' ובילמרמ הביא %Y השני דימיון י'. אות ויחי בנדפס r~Y! ע"כ, ט' חד ב! טשיה זהטיהורה
 אבוה במקומם וזכרו , וגיהנם גרע בכללם זכרו ולא העולם בריאת קודם נבראו דברים שבעהזכרו
 מפורש כהוב ובהנחוטא . י"א אוה ובנדפס י"פ אות בכ"י נשא בפ' הוא . לצ בשראלהשלם
 לפני הגדול הר אתה מי בהנחומא אסרו פ"א ריש השלישי ll'Yp . גיהנם עדן גן אףוי"א

 בהנחומא הוא כו' מדלאבות גדול שהיה לפי גדול שמו נקרא ולמה משיה זה למישורזרובבל
 אוה הנדפם ובהנהוכא . ההגרעמא בשם של"ח רמו ישעיה בילקופ וסובא כ' אות תולדותכ"י
 פסוק על שהיש טדרש בשם מאטר הביא פ"ד שם עוד . ממנטובה המדפיס מן נוסףי"ר

 שבע בת שעשהה טצאנו ולא המקרא כל על הזרנו חנינא ר' אסר אסו לו שעטרהבעטרה
 פקודי פ' בכ"י הוא . ע"כ תנהומא במדרש ג"כ באה הזאת ההגרה והנה וסיים , לשלמהעפרה
 לי פגתי דופק דודי קול שם עוד . ר~זנחופא בשם tpM"1 רכו w"nw בילקום 01ובא ח'אוה
 יונתי במדי רעיתי בבבל אחותי אסרו שני בית על בתנחומא ג"כ בו שדרשו וגו' רעיתיאחותי
 ישנה אני על וזרם תהקפ"ה רמו שה"ש מהילקוט לקח רק בתנחומא נמצא לא זה . נו'ביון
 הביא פי"ם שם עוד . טהנהומא הוא הוה הטאטר שגס וחשב התנחומא גשם אחד טסטרהביא

 כתיב אין לה' , בה' נושע עם בטוך מי ישראל את מקלס משיה אמי ר' אטד תנחומאובמדרש
 זה . כו' אוהן ופודה מעוה נוהן עושה הוא טה שני מעשר סאה לו שהיה לארם בה' אלאכאן

 אטרו וכן וז"ל הביא שם עוד . י"ב אות ובנדפס י"ה אות בכ"י אחרי סוף בהנחומאכצאהי
 אמוץ וכן שם עוד . המאמר מצאתי לא עוד , בי פוצה אהה הרי מצותי תעשו אםבילמרנו
 שנאמר והולך מהמעם שכינה פני רואה שהוא מי בעוה"ז מות על ינהגנו ד"א תנחופאבמדרש

 היו השכינה את רואים שהיו לפי לוי של בשבסו מוצא אתה וכן , וחי האדם יראני לאכי
 הוא . כו' מצאו ולא מהם בקשו הגולה מן עולים ישראל כשהיו ואפילו סועד באוהלמועטים
 האברבנאל והרב , ההנחומא בשמ תשנע רמז ההלים בילקום שבא , כ' אוה במדברבתנחוסא

 שהביא שלפניו המאמר אל שם בילקוט מוסב הוא ובאמת , פות על ינהננו הוא הכתוב טןההל
 רעהו אח איש עוד ילמדו לא בילמדנו פ"א הרביעי העיון . הציון( שם )וחמר פי"א ויערפן

 משכחים לפיכך מב"ו תורה למרים ישראל בעוה"ז ה' לכודי בניך וכל ואומר גו' אחיו אתואיש
 לבוא לעתיד אבל כו' עובר הלמורו נך עובר שב"ו וכישם ב"ו שהיה מעץק ע"י שניתנהאותה
 . הילמדנו בשם שי, רכז ירמיה בילים סובא זה . ע"כ , ט' כפיו הורה לומדיםישראל

 לפניו היה הם"ב( היא בשנת טרו )כתב היה[סיו בספרו זכות אברהם הינב(
 בהוניס לו היו אשר הספרים בין כי הביא ע"א' נ"ב צד דלולם יוחסין ובספרו , בכ"יהילמדנו
 מה' יוהר הי שעובד ויחי פרשת בהנועמא כדאיתא הביא ע"ב ז' וברף . הילפדנו נםהיה
 ופא ,שנה

 בב-

 משבם אליות השא כי פ' ובילמדנו ע"ב( ח' )יף . ב' אות ובנדפם ר' אות
 וישב פ' ובילפדנו k'y) מ"ב )דף . 'י"ג אות בנדפס הוא , כו' הגזית לשכת ומיושבי היהבניסק
 ב' אות בנרפס הוא " תורה ללמרו ינאי בר דוסתאי לרבי לשומרון לכותיים שלה סנחריבכי
 מעזריה גדול שמעון ולא בילכדנו קדושים ובפרשת ע"ב( ע"ט )יף . ע"ש אחר בגבנון קצתרק

 סני בנוהן הוה המדוש רבינו ויחי פ' ובילמרנו ע"ב( פ"ה )יף . שלפניו ב%מדט כחוב כןהיה  ובודאי , בנרפס ולא בכת לא מצאתי לא , שט ש ההלכה נקראת שמעון בפי ע12תןאלא
 נמצא לא י כו' לזקני בתירה בני שעשו מפה חוץ עביר אנא נש בר לי דיימר כל אסרוהוא
 . פו"ב וכתובות פ"ט כלאים ובירושלמו פל, בב"ר ונמצא , נ' באווז בנדפס %א בכ"ילא
 צור לשמע יחלו למצרים שמע כאשר פדה בן אלעור ר' אטר וארא פ' בילפדנו ע"ש ג"ח)דף
 הכהוב ברומי מלא צור וכל מדבר רגהוב הרשעה בטלכוה חסר שבכקרא צר כ5 רותיהוא

 . הרותעה בטלכות וחסר מדבר דבהוב רג(דינה בצור סלא צור פרעה אל בא ובפרעות ,מדבר
 כלכוה בטקום אדום מלכוה הצינו ורבנדפימים י"ג באות שם בנדפם נטצא הראשוןהמאסר
 העבי והסאבת . לנגון שוא טאקספארד ה' ובכ"י . ברומי בכקום בקופיטקייא הציגו גם ,דרשעה
 , הריבעה כלבזה במקום אדום פלכוה הטדפיסים הציגו שם וגם , ד' אוה בא בנדפםהוא

ר'

---- .. -  
- - - -  
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 א ו במ114
 קל'ג)רף

 ע""
 נעמדו שלא כוי בסתר יושב שהיה לפניו בא פפא בר אבא ר' זבידא בר יומי ר'

 , מקום באיזה העיר ולא , ע"כ בילטונו זה כל , מפניו שיקיימו כדי ימהר שלא ואמר'לובפניו
 הנהן אבא שר' אחר בסנטן זה כובא כ' אות ובכ"י , י"א שת בהעלוהך ותדפס בתנחומאחגמן
 בר יומי ור' לדגפריח שלא אחרת בדרך הולך דיה אדם בני של סיעה רואה כשקייה פפאבר

 בעל הרב ראה ובודאי , לפניו ועוסדין אותו רואין ויהיו לפנקים לעבור שצריך לו אכרשוידא
 אהד רוח וננלה חסיד איש צייתור איש ווסי ע"א( קנ"ר )יף . לפניו שריה בילמדנו כןהיוחמץ
 קנם )דף . ם' אוה ובנדפס מ' אות בכ"י הוא . קדושים פ' בילמדנו הפעיץ על שולםשהיה

ע"א(
 שניפול הנכרית בן הל שחימה שטשנין דגים ש בצוך דירה נוברייא כפר איש יעקב ך,
 דרש ע"ב( קע"ז ליף . ת"ו אוה ובכ"י ו' אוה בנדפס ד"א , בילמדנו חוקה זאת בפ' כו'בשבה
 שהבאתי ז' בפרק לעיל עיין , חמס בר הכהן פנחס ר' אוכר וברבוה ובהנחומא המא בר פנחסר'

 . ע"כ כנכפפים פ' בילמדט לעניים מאכלו חצי נוהן היה חנילאי בר הנהום ר' ע"ב( קצ"1)יף * פנחס ר' בערך א"ב סרר על בהנחומא טאטריהם שמובא והאכוראים ההבאים משמוחרשימה
 , ח' אות ובכ"י ם"ו אות בנדפםהוא

 בליכסונה )נולד , יה( המור צריר במפרו המפרדי כבע אברהם הקרננ(
(Lissabon)בטורקי לאנדרינופול פורמוגאל בנלוה בא רנ"א ובשנת השלישית דכאת בתחלת ) , 

ובפ'
 , תתמי 36יסו לכיסו טס סי"ת סמ)יף וסוס , לט"מ סגת נקוסע6געיג6 ל6סונס נ97ק ריכול זלול יפלו)כה(

 , גסס מרכינו  סתולס פי' וילק נפ' סכר ונס .ט)"ג( מ" ח"א סמ"ג )עיין 6טסכ תסייגי ט) ומגילו יסמק פמד תכע) ת3ת'ד הו6 )יזון זי '5מק ס"ל 6ת סכר וילקונפ' - י5מק פמ7 כס) הו6 ו"3 ק6גפגעון pnSt %ל 6ת )ך כפ' סתול אור כספרו וסגר . ליכ סי' מ"6 סל6"ס טי"תפ"ן
 וסכק"

rh וי65 וכפ' , סורים ספל b% כנילית ממט גנו) כי 
 ונ9' , כק6סעי)6ס כסיוש דרס גי ר,כ'6 ויס)מ וכקוף . ססכס מורט 6ת הכ'6 מוקת ופ' % וכליס .פורעינ6)
 נקרן 16חס וסכלתי ס6תל ומס . וטע , פס 5טתיקס )כן כפורעינ6) יסרק) )קורומ הגוגעיס 7כריס סכיךנמקותי
 , כמנג'ס כס פסע )פי ( )00)48111 תקכע'ג"6 סיסו7יס טגתגרסו סר6'גו כתו כו' מ"6( כ"ו )ויקלטלטיכיר,ס
 רגועות 'ihDnn )ת)כומ הנכו סנס6ליס 61מ"כ , ו3תויהט )גו t~Da מס ועכו תעקר וזון ת)טת )סורטונ6)וכ16
 כפלסס'פ סתיס סם טק7סי ספולכג'ות 6ת סמעכנ'ס מגוס ח3 ס'ליס כפולסוג6) סגס6לו וס תמ65 נפרט יימרבליס
 ומתגיו (") מיתי כמעון ל' וק17ס סס)ס המכס רניס ימים ס6סוליס נניח סס וטמ17 ססס קלוס ע) טגתסומסיי
 כע3 דחס סימילו )הס 1rDn ולש"פ גתוליס 3דקיס וכמליס 61גסיס , rp7~o ייסחו 5ליקיס 6גטיס פגותיו)וקמי
 עושו )ניח גפטל וכיני סניג' עז ומססל.ס מהמקך ומתחם 6פס ע) ות15ת תוים וטותכי מטמלתס ע) טת17כרמס
 , מתי ס6קור'ס ככיח 6קוריס ססץ והיסוזיס 6גי ע3ת סתומת נכ) יכו7' סיס ס)6 כותן סגוכר s~tir ממעוןסבל
 גיח וטל סנטך הס1פע גש וגסס ה6סוריס נזיה מסמסה וסע מטפיס טסיו וכט afi סס גדמן סג7'ק ,כות31טני)
 יותכ וגת"גי1 תגנז )סס ה)ט וסם )עיר משן ויגיטט  וייג'6וסו , %ס ויסורס לפיר הין  פייליכויו  רטותסולסל
 כרלף סס וסספירוסו סיסודיס ט)  סקגרות נכית ורגרוסו כרמס כס) דחס מסתירו עס5טסיס )ריקים הסיסעמ'

  )סלמס ספלך ר3ס ל6  ר~מכס עם בסיו  סיסוויס 5נל  (Arzilla) ל5הי)י5 וסניפתו וטיס  ספלך  לט נמןוסכומו
 כס וסין סקוסל גיח סר כעיני )רמתיס גתגס והט"' . )כגריס ס06וריס ככית וגססנו . . . . קכ)ו מככרס6תל
 ט)6 סר6ס )פי , פרך כעטה olD'n one כסורר ה5ל הדוף )יד )6רז')'6 המסך רמס 6מ'ע , גזו)נכט7
 וכ3 , ותכרות עימין )עסות ועט ססגח ס'מ))ו כ7' ניקורים 6ותט ומייקל 6ותס מעגם בלל והגל , עבוגפסמס

 פולעונ6) כגירום סקלת כמו וזע סכיך ויתמגן וגפ' . כו' נרכיס ממיס סס וקימי נמוסס 3דיקיס סס כי נעוגותיטוס
 יצטנף ול5  יתפללו טל5 נדיין כיס'ומ  וסכתי הבריס כ) תקש )ת'טקות יגמזו וסב נרכיס י7לסי ס)6פנ,רו
  סעמווס 636 )י"ס גבו 1)6 ת)ת7 %1י קפר נרי )נג'וס יזמיו  6יך כי פיסר6ל תורס גסמכסס טכפפע TDכמורס
 עוד מיכל ריעול ערור ספמ מעכז ומס . ק17טת1 פ) גפמו וקמפור )בגו 1h~DI' 6מז ס' 6יך וי7טו  יסוף)יפפ
 וג5נוס גיוי סיתם עונם  מלג3יומ גי וקטי ושי  nuh עס' כש'  ס6נכתי יעם ולי) לו' גפ' וסוקלו 6גומ גע9י'
 יכ.:כ ח"נ סנרוליס גסס ולקיתי . סכקף 5מל וקרעו עגישמ מפס ע) פי' מיכל  וכן .  כפונותי נ%ופוג6לתחגי
 נ,ס ס6לגת' ר,כקף סלול 1כקפר ולע ספנית וינס כפ' סהר סרור נספרו 1ת65חי . ייגיס ט3 מכסף  )רור ס'ומיצר
 סר,סחיקט כפי בתר ע3 פי' ככסף טלור )קפר כסק7תתו סגתנ 7נלע 6ת )סכי6 סמגףס ופרי . טכ") קנסותביני
 כפורעונ6) כסיותי ומגס . וו'ע ( 1858 מסגת פל6גקע) סרכ ס) )כתליש יס))ינפק תסל"6 סג7ו) המוקר סרכי7י7י
 פולעונ36 ס) סגי כנלוס כעמי ס' 6ף חלס 761 שחס ופירסתי מני)ומ מחט )9לם ~DDV' ערס והגס ק6קטי)י6טגלום
 פילוס סס כפולעונ36 מועלתי ר.חולס פילוס ))יאנון סמי מסכיך tSD' וסממי כפולעוג6) סספליס כ)ומגמתי
 שמכל 'ואזה 6נע' 6)י נ16 )3יס6נון ינהגיע , נטולי כימי טמכלתי סגקף מסל עס 6טמ ווס' ושליססתנ')ות

 , 5מך ד;: תמת יומס  ויכלתי ולכחי שיר , לכפיס דהו  ימס , 6מז קפל סמומך סמי , נממגס קו) סענל3י
 , סיג, תמתד כ3 קכרת' ססס )פי , כטת רון )1 וקרינתי , כ)סגס תכ סכ61 ופתרתי 1he, ירי  יפי  רשלוייס

 0)קנעס , )כי קלות מסיו גגי סגי ט3 מתגחס סיימי מכסס )פי , ומפז מזסנ הגממזיס 1סת15ת בולס ספירוסי3פי
 הריסס סמיז )פי , יותל ל6ימיס ו)6 , ומכנות מנגיס )י עוכ וס ס)6 16מל וסיגתי ,  זתס )מתיל כלמסנע)
 עכס , nhe )מבת וביצגי סכותי nDr כטנול ס' ס,כגי וקמר , ח7סיס (OnD קלוכ סס ועמדתי , ססוסלננימ
 ההוך: פירוק וכפרס )מ,וכ ויכגי 6סר ס' ונרוך . סס כ"כ סריס תתם קגמ וזיכור )יומנה עערס )המירנמסתי
 כזפש קפל'ס וסקל , מנקוה כ% )נמור 1fD 6ט6) 'תעלס ומס' , טיכס nsal:1 לוס מנגח ופי' , 6כוק מק'ופי'

 כגבון , נקפי גרומת סס כר6טוגיס סהקפליס וקפי , ר,טפל 6סג% ממגעות 6ת קרקסי סל6סוגיס וכיתים ,פ)יסס
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 נחיז א ו במ
 לחול שנדמו ישראל בין הסוד זה שממן בחל רטמנהו בילמדנו אסרו ת"ל הביא ויצאצפ'

 ובפדרש הביא וארא בסוף . ט' אות שכות בנדפס עיין , הים שפת על אשר וכהולשנאסר
 הקב"ה אטר טכות לעשר פעם אסרו שהביא( הנעלם סררש ננד הגלוי )וקראו בילסדנודגלוי
 למשה הקב"ה א"ל הביאו לא לכן פסוק על בילמדנו שאמרו וזהו הביא שלה ובפ' . כו'מצרים מימי על ידך ונפה כסך קח לפיכך ל יאורי לי אמר והוא להכוהו מהחיל אני בו שנתגאובדבר
 בכ"י הוא , מלך של צאנו לרעות שיצא לרועה משל לארץ לכנוס מבקש אהה פניםבאיזה
 ומי דקב"ה זה כהחכם סי בילמרנו הביא חקת בפ' שם שד . י' אות ובנדפם ל"ב אותחוקת
 . ט"ז אוה בכ"י הוא , כו' הקב"ה זה דבר פשריודע

 לאלף השלישית המאה בהתחלת בקאנשטאנמדנא )הי מזרחי אלידע ר' הרבנד(
 כיד( ד, )שאשית כמו , )ט( עדף'ת פירש"י על שחיבר בפירושו ההנחומא את הביאהעבטי(
 ז,( ל"י (nSett . בעצמו רשיי שהביא התנחוסא לדברי כוון , כו' הנחומא של האגדה לפיאבל
 ויצר שם עוד , הנדפס ובתנחומא א' אות פעיו בב"ר הוא , ותנחומא ב"ר יהרג שמאוירא
 . ע"כ בהנחומא מצאתי וכן אביו ויקללנו עשו את יהרת שמא י"מ , ב"ר אחרים יוד-ונ שמאלו

 ובתנהומא ההנועמא בשם הביא המזרחי וז"ל שנהב ד' אות בהנחומא יוסף בעץוראיהי
 ב"ר הציון אחר צ"ל בהנחומא" סצאהי "וכן ומהמלות ספק אין אולם . עכ"ל ליהאשלפנינו
 )שם . אחר מאמר הוא י"ם מאמר ומן , ד' באוה להנדפם וכוון , בהנהומא מצאתי וכןוסיים
rf'9),ירט וישלח( )סוף . ח' שת בנדפם הוא . תנרימא נענשת בדרך שאיחרת לפי עלה קום א 
 . בתנחומא מצאתי כך כו' בנים מטנה וביליד אהליבמה אח שנשא עמו שנההתן כפנילומר
 , תנחומא לפורענוה טוכן מקום שכמה ויבא י"ד( ל"ז )יישב . א' אות וישב פ' בנדפסוצא
 כא! האסור איש אין ובתנחומא איש וימצאהו ט"ו( שם )שם . ב' אוה וישב בנדפס ג"כהוא
 ג"כ הוא . הנחומא עמהם להקב"ה ושתפו ל"ג( שם )שמ . באווע'ב' שם נ"ך הוא , גבריאלאלא
 מתפלל פופיפר שבעיאוהו בהדיא אסרו בתנהומא זו( נ"ט )שם . פל"ח טפדר"א והוא ,שם
 הוא , בהנחומא לעוה"ב עמה להיות שם( )שם . ח' באות שם הוא , מלחש אהה מה לואוסר
 שהביא )וטה שם פ' באות הוא , הנחוטא טיוהר יום הניע כאשר הוה כהיומ שם( )שם . שםנ"כ
 וכן ב,( ס' )מקץ . פ"0 וברבתי שה"ש ובריש ל"ו סוטה , פפ"ו בב"ר נם מפורש ההנחומאבשם
 ל"ד( 0"ג )שם . שם בחנחומא עיין , ההרעוכות מפני פרוסות ובירכם תצאו אל בהנחוסאאסמו
 הנדפס בהנחומא דעא , הנחומא ואפרים וטנשה ואמנת יוקף ומשאת אחיו עם ה4 ידוההמש
 כ"ו אות בנדפס הוא , התנועמא בשם רש"י הביא ברכו ברכה ומה "( מ"ז )יגש . ר' אותויגש
 ליששכר ובולון קדם לפיכך י"ג( טיט )יי"י . ז"ל רש"י דברי הביא שכזרחי , עלנו בכ"יפם
 אוה בנדפס תא . הנחומא ועושה ס! יוהר המעשה שגדול ספני ממנו נרול  שיע~וטכראע"פ
 . 1' אוה בנדפס הוא . הנחומא רבי בטררש כו' בחדושה לבנה הראדץ ג'( י"ב )בא .י"א
 nbta) *' )ויש . י"ב באת הוא . כו' שבעה שהן עטמץ המשה הנוצמא 31טורש הי( י"ג)ום
 באות הוא , למצרים להער הדרך קלוב ד"א קרוב כי הנהומא רבי ומדרש בטנילהא שנווכך
 בצע שונאי כ"א( י"ח )ידיי . כ"ח באות חבוא , התנרעפא בשם פעמים נ' הביא י"ג( י"ז )שם .א'

 אוטר ש'הא בהנוזסא ומפרש ברין ממונם אתששונאים
 אפמ~

 באות ומא . כו' גדישו כערף
 וצא ט'. רבך סשה ביפי שבאתי ועא אני באתי עתה בתנויטא ואכר כן( כ"ג )משהפיס .ב'

 נמים מעשה נחמיה רבי כמטום שאסר הנחומא רבי מדברי תחסום ה,( נגה )התטה . יקחבאות
 צפה אבינו יעקב הנחומא רבי פירש במדבר להם היה ומאין )שם( . י באת הוא . כווהיקה
 . פ' אות בנדפס הפין , יהניצמא בשם שהביא בעצטו רש"י לשון דצא * בי הקודשברוח
שם-

 כסלו סככל 51פי . סמייס לול נושפיו 6טמ עמ' 81ף , רעעי גלול קל6תע יתעלס ופ" , ככסף 5טלקמותיו
 סמגס סים 'ז'ד זס גנ'6 וגן . ע"ס גמש 5גיי0ת ר5מ זותס עמס )פי , סגיפל 6עט5 חמס קל6שסגליכות
 סלם 56 סטגעיס זנליס בוז טש , ק)"ס זף נפ6לעונ56 סיסתיס נקטת נקפלו ק"וסל5יגנ ז"ל סוסל"סריט55

 . ו"5 סגך 6גלסס סקלסתסגי
 יסליל סיר )י  06ליו וסן%4ו  ליוו  ליו5י6י ססףי 5י 'ס  סייי  05)נו(

 פזרן-
 3ווינעיי

 , ופ* גט)0
 . יד גכמג כמגמומכן )פגיו וסיס , לוי'כ נסגת כ6טוגס נפסס גזפק 6סכ ריגו)מוס6 06 ל6ס ט65 קיק  6'ןי4ן
  יוס  3כל פמססק 6גי , ס'ט סי'  3חסוטס9 ח'ל , רט"י טל פירוטו 06 סטליס סינר 6מר חי"ר  ססינימיוו6ס
 וט'ון לכס מק'רס 5כ'ך ס6יגו ט7טל'1 7טר סוס מס 6ין 6סכ וססוע5ג סג7ו) סטסס נפ" גגות סח6יי ונכיס5
 ונסגטמ6 נוטת סלטוד6 ונטלס וקפוי ונספל6 3תגילס6 ונ3רייס6 נמסגס הטס פקס 6סר כמקוסים  נגלגעש
 . סו' סינוץם מורסיעל
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מבוא116
 ביומא עץ 4ל ולחד ז"4 של שנום "לגל עשה אתנהת י השנו ~ומחוץ מבית ש.י"א(.)ש
 נבר שם שסיים טה ונם ל ליתא אצל.בתנחוטץ . , ע"ע ע"ב ביוסא הוא . ובתנחומא לו באפ'

 ל"א( שם )שם 4 בהנחומא לירטן ג"כ , כ)' המקום לנו שרמז נאסרו בהנחומא בזה הטעם רז"לנתנו
 בכ"י ח',תם אות שמיני בנדפי הוא . "מניה במעשה משה שנהושה בתנחומא אמרוכך

 )שמגי . י"א אותשמיני
 מעשה על זה עגל ידי על הקב"ה לן שמכפר להביע עגל לך קח , ב,( ט,

 ובכ"י ממנטובה ר,נמדפיס שמועף בהוספה ר' אות בנדפם הוא , ובתנוזומא ת"כ שעשההעגל
 בתנחומא היה לא לפניו 4י המדפיס, טן הוספה הו4 "בתנהומא" המלה ואוליי ו', אאשמיני
 . הנחומא רבי 'במדרש נדרשת יפה זו פרשה א'( ט"ז )קנח י המקטובי המרפים שרימיףהטאמר
 לכ הזא יעקב. בן כסיב לא למה אמרו בתנועטא יצרו. בן שם( )שם שם, רש"י לשוןהוא

 שם בהנחומא ג"כ הוא בתנחומא.. כו' משה עם לחלוק קרה ראה ומה )שם( . שםבתנחומא
 . קרה עם נשתהפו שכניו שהיו בשביל ודהן.ואבירם גבי שאסר כמו )שם( ,ז"ל. רש"ישהביא
 , שם בנדפס הוא והכל התנהומאן את הביא מקומות בששה שם ועוד . שם ברשיי ג"כהוא

 יוסף בעץ ועיין , הנהומא הטזרחי וסיים לשון:רש"י הוא כו' בנענים שבאו מלסד י'( כ"ט)נצבים
 . ב' א"ע נצביםפ'

 , הילקומ בעל הרב את גם לחשוב יש התנחומא את הביאו אשר הקדמונים ביןגה(
 בשם שהביא הררשות וכל , הנדפם בתנחומא לא שלנו כ"י בתנחומא 'רק השתמשוהוא

 ההם המקוטות כ5 רשמתי נרגעי אשר ברשימה והנה . שלנו יד בכתב נמצאים כלםהתנרומא
 בתנחומא נטצאים הם ואנה חיטו רמז בלל סופו ער הילקום ספרו כמאשית תנחומא בשםשמביא
 גם . סקוסו ציין ולא סתם ,נחוטא רשם הילקוט בעל כי , אות ובאיזה פרשה בליזהשלנו

 . בילקי נמצא אנה ומאסר לאמר בכל ומקוטם Dllle ש דיירותי לתנחומא שליבד~רוה
 ררשות ממנו ושאב הערוך בעל הרע לפני גם שהיה הנאבר בילמדנו הילקוט השתמשגם

 שמביא המקומות מ4ל רשילה נתתי מזה וגם , "ילמדנף להעתיק ריא4רימ ע5 ורשםלמכביר
 הילקוט אשר המקומות מכל רשיטות' שתי רשמתי להפסיקתא במבוא והנה , הילטדנובשם
 נמצאים ד,נמאטרים פסקא ובאיזה ,' רבתי דפס:קתא ואת דילן כרבא ררב דפמיקתא אתמביא
 באשר והילמדנו טהתנחומא רשימוה פשתי גם להקוראים התקח שיצטח ואחשוב ,לפנינו
 , המקור בגוף 41גיין, לתנתומא'שלנו לפנינו נמצא ואנה הילקוט שהביא וסקוש' מקום כלירעו
 . המאסרים נמצאו ובאיזה-סיטן דמדרא 'גם בילקוט להציג נך אחר יוכלו המדפיסיםתם

 והביאו והילמדנו התנחומא טמעיני שאבו איצר מקדמונים ספרים הרנה שד ישוכן
 הזה לפרק אמרתי לכן בכמותו, מאד יגדל הזה הפרק כי ראיתי אבל , צספריאם טחםדברים
 דברי יקרו כמה להראות , ז"ל קדטונינו סנדקי המצוייניפלביוהר המפלים והבאתר,רק ,די

 כי ואקוה אנדה, בעניני הן הללה, בעניני הן , דברים מהם לשאוב בעיניהם ההםהמדרשים
 . הזאת .ר~בורה את באטונה:עבדתי' כי , הישרים הקוראים בעיני מלאכתיתיקוי

 לפני: דדו אשר יד כתבי תיקעה תכונתיא(
 ולא בכתובים נשאר הקדמונים היהילפנה אשר התנחומא. כי נעים! קורא יפעהכבר

 יד כהב נמצא כי לי נודע וכאשר' ברפוסי. לפנינו אשר התנחוטא. ואיננו , קורא עיןההפתו
 ותטש שנת,העשרים בהסגיר נרפס אשר. מכתבי )עיין באקספארד הספרים באוצרטהתנחוטא

 מן י'גליל

 כ-

 המלוב" שרי אל בקשה מכתב ערכתי תרם"א( שבט.
 לעשות )המיניסטעריום(

 טוב מהלקה הכ"י לי ושלחו לטובה אות עמי עשו טכבר )כאשר ואמת חסד כעה נםעטרי
 אל לפדית טועענחומא הנני ש); לשלוה בחסרם )יואילו , פלארעגץ( של ראפריםטאוצר

 ביהר * לשלוח גם לבקש עוז בנפשי הרהבתי: ואת העוד , דפה בבליאטהעקהאוניווערזיטעטס
 הגאון של המפרש בין באקספארד נ"מ הנפצא. 'שלמה ב"ר טנחם מרבינו טוב שכ5 טדרשאת

 ראוי אשר %1ה על:%"י ראפאפארם' הרש"ל דגאון דהעורר כבר )אשר ז"ל אפפענהייםסדו"ד
 למדרש בפבוא שכתבתי מה -ושה : כים דהרה חננאל רבים תולדות ,-ראה עולם לאורלהוציאו
 ישראל ספרות גבול , הרחיב לטען לעשות';זאת לטובו ההיל המיניסטער ן ל'( הערה טובלקח
 להשתמש סהאביתשיזיטעם האוצר בית אל טוב( שכל קובצים',ןרוענחומא,ו4ררש ב' בעריושלח
 בטשך "קובצים לי דגת-יקו אשר מעתיקים' שני לע"י טהם ר~תקה לי הישיתי , כרצוניבהם

שליטה
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