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"לגל

ז"4

(שש.י"א).מבית~ומחוץ השנו אתנהת
שנום של
עשה
.
פ' באלו ובתנחומא .הואביוסא ע"בע"ע ,אצל.בתנחוטץליתאלונם טהשסיים שם נבר
ןבהנחומא ( 4שם שםל"א)
נתנו רז"ל הטעםבזהבהנחומאנאסרושרמזלנוהמקוםכ(' ,ג"כלירט
כך אמרו בתנחומא שנהושה משה
ת
ו
א
ם
ת
,
'
ח
במעשה שמכפהרואבנדפישמיני
בכ"י
לןהקב"
העלידיעגלזהעל מעשה
שמיניאותי"א( .שמגיט ,ב ,),קחלךעגללהביע
העגל שעשה ת"כ
אולויביתנוזומא ,הוא בנדפם אותר' בהוספה שמועףר,נמדפיס ממנטובהובכ"י
שמיני אא ו' ,ו
ה
פ
ס
ו
ה
"
א
מ
ו
ה
נ
ת
ב
"
4
ו
ה
ה
ל
מ
ה
,
ס
י
פ
ד
מ
ה
ילפניו לאהיה בתנחומא
ן
ט
הטאמרשרימיףהמרפים המקטובייי(צקרנוח.ט"זא')פרשהזויפה נדר4שת'במדרשרביהנחומא.
בתנועטא אמרו למה לא כסיבבןיעקב .הזא לכ
הואלשון רש"י שם( ,שם שם)בן
בתנחומא שם( .שם)ומה ראה קרהלחלוק עם משהכו' בתנחומא ..הוא ג"כ בהנחומא שם
שהביארש"י,ז"ל( .שם)כמו שאסרגבי ודהן.ואבירם בשבילשהיושכניו נשתהפו עםקרה.
א את התנהומאן והכל הוא בנדפס שם,
הוא ג"כברשיי שם .ועוד שם בששה מקומותהבי
(נצבים כ"טי') מלסד שבאובנעניםכו' הואלשון:רש"יוסייםהטזרחי הנהומא,ועייןבעץיוסף
פ'נצביםא"ע ב'.
ן הקדמונים אשרהביאו אתהתנחומאישלחשוב גם את הרב בעלהילקומ ,
גה)בי
והוא השתמש 'רק בתנחומאכ"י שלנו לא בתנחומא הנדפם ,וכל הררשות שהביא בשם
התנרומא כלםנמצאים בכתבידשלנו .והנה ברשימה אשרנרגעי רשמתי כ 5המקוטות ההם
שמביא בשםתנחומאכמאשית ספרוהילקום ערסופובללרמזחיטו ואנההםנטצאיםבתנחומא
י בעל הילקוט רשם,נחוטא סתם ולא סקוסו גם
שלנו בליזה
פרשהומואבאיזה אות,כ
.
בד~רוהשלי לתנח
י  Dllleומקוטם בכל לאמר ומאסר אנה נמצא
ת
ו
ר
י
י
ד
גם השתמשהילקוט בילמדנו הנאבר שהיה גםלפני הרע בעל הערוך ושאב ממנו ררשות
למכביר ורשםע5ריא4רימלהעתיק"ילמדנף ,וגם מזהנתתי רשילהמ4להמקומותשמביא
בשם הילטדנו  ,והנה במבוא להפסיקתא רשמתישתי רשיטות'מכל המקומות אשרהילקוט
מביא את דפמיקתא ררב כרבאדילןואתדפס:קתארבתי ',ובאיזה פסקא ד,נמאטרים נמצאים
לפנינו  ,ואחשוב שיצטח התקח להקוראים גם פשתי רשימוה טהתנחומא והילמדנו באשר
,בגוף המקור ,
ירעו כל מקום וסקוש'שהביא הילקוטואנה נמצאלפנינו לתנתומא'שלנו41גיין
תםהמדפיסיםיוכלו אחרנךלהציג בילקוט'גםדמדראובאיזה-סיטןנמצאוהמאסרים
ר שאבוטמעיני התנחומא והילמדנו והביאו
וכן יש שד הרנה ספרים מקדמוניםאיצ
דברים טחםצספריאם ,אבלראיתיכי הפרק הזהיגדל מאד בכמותו,לכןאמרתי לפרקהזה
די ,והבאתר,רק המפליםהמצוייניפלביוהר סנדקי קדטונינוז"ל ,להראות כמהיקרו דברי
המדרשים ההםבעיניהם לשאוב מהם דברים ,הןבעניני הללה ,הןבעניני אנדה ,ואקוה כי
תיקוי מלאכתיבעיניהקוראיםהישרים,כיבאטונה:עבדתי' את.ר~בורה הזאת
ולחד 4לעץ ביומא

"מניה.

ש

ציין .

בילקי

.

.

יא) תכונתתיקעהכתבייד אשרדדולפני:

א.התנחומא .אשרהיהילפנההקדמונים נשאר בכתובים ולא
כבריפעה קוראנעים!כי
ההפתועין קורא ,ואיננו התנחוט אשרלפנינוברפוסי
 .וכאשר'נודעליכי נמצא כהביד
ןמכתביאשר.נרפס בהסגיר שנת,העשרים ותטש
טהתנחוטא באוצרהספרים באקספארד(עיי
ל
א
בקשה
גליל מן שבט.תרם"א) ערכתי מכתב
(המיניסטעריום) לעשות
שרי
ת
ו
א
ו
ש
ע
עטרי נם כעה חסד ואמת (כאשר טכבר
ה
ב
ו
ט
ל
"
ב
ו
ל
מ
ה
ו
ח
ל
ש
ו
יהכ"י מהלקה טוב
י
מ
ע
ל
טאוצר ראפרים של פלארעגץ)(,יואילו בחסרם לשלוה ש(;הנני טועענחומא לפדית אל
האוניווערזיט
כ-עטס בבליאטהעק דפה ,העוד ואתההנרפהצבאת.י:בנפשיעוז לבקשגםלשלוח ביהר
אתטדרש שכ5טובמרבינו טנחםב"ר'שלמה
נ"מראבפאאקפסאפראםר'דבי
ן המפרש שלהגאון
סדו"דאפפענהייםז"ל (אשר כבר דהעוררדגאוןהרש"ל
על"%:י %1ה אשרראוי
להוציאו לאורעולם -,ראהתולדותרביםחננאלדהרהכים-:ושה מהשכתבתי בפבואלמדרש
לקח טוב הערהל')ןהמיניסטערההיללטובולעשות';זאתלטעןהרחיב,גבול ספרותישראל
ושלחבעריב'קובצים',ןרוענחומא,ו4ררששכלטוב) אלביתהאוצר סהאביתשיזיטעםלהשתמש
י"קובצים בטשך
בהםכרצוני ,הישיתילי ר~תקה טהםלע"ישנימעתיקים'אשרדגת-יקול

י'

*

שליטה
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נם

י החכםהנרולפהר"אנייבויערבינמצא באקספארד
שלשהירחים) ,אבלכאשרנפריעליידיד
בביתהאוצר שדארבעהקובצים מהתנחומא בכתביד ,לא נחתי ולאשקטתיעד אשרנשלחו
אלי בהשתדלותהטיניסמעריום עוד ב'קובציםטןהארבעה ,וכאשר שלחתי אוחם בחורה,
נשלחואליהשניםדגותרים,והיול חטשה קובצים מאקספארד.
כתביר
אחדפנגיניוברומי בוואטיקאן ,התאמצתילהשיג העתקהממנו.
גם נודע
אשרהעתיקלמעלנייכהיגר מרדכי קאפוינ"י.
ד ,ובסוף הרבה
גם נמצאבמינכען באוצרהטפרים קובץ  224והוא החזקוני בכתבי
פרשיות נמצא הוסבת מהתנתוסא אשר דוגמאות מהן הוציא לאורירידם דאבהניול החכם
דבולל סהר"איעלל'נעק בבית ר,נמדרש חלקו' ,.גם מהקובץ הזה השנהי רתתקה מדברי
התנהופא אשר נמצא שם.
יכי נ
י הרב החכםהמופלג ת"ריעקב כהנא כתב~יד ס,תנחומא
אשרמצאבירידיד
וכןנודעל
מס' במדהר דברים
קנה משבון דמוקר הטטח בהר"ר אליקים כרשלי ז"לויואלגםהוא
לעשות בקשתי לשלוחאלינוףהכ"י.
י נמצא בפארמא
וכאשר הודער,י במבוא להפ6זקחא
 1240ררב כהנא צד" הערה ב' כ
באוצר המפרים שלדי ראממי קובץ
התנהוטאבכ"י השתדלתי להשיג רגתקהכקובץ
הוה ,אבללדאבוןנפשי לאיכולתי להשיגוכלוטסבותשונות ,ובאלידי רקעלספרבראשית
לבר .והנהעוליםכל הכ"י אשרהיולפניתשעה בכספר ,ובחרתי אההכ"יהראשוןשהשגתי
סאקספארד לתתלו משפט הבכורהולשימולפניםהספר ,וטמפונהבהבייד האחריםהוצאתי
 .ואומרלהציגלפניהקוראים
השנוים ורשמתים אחדלאחדברבורותי ,גםהשלטתי אתהחסרון
היקרים הכונת תשעה כחבייר האלה ,ובמה נבדלים זה טוה בכלל ,נאיזה מהם שוים אל
דוזנחומא אשרלפנינו בדפוס.
כצן1נ
א*
ד הראשון הוא קובץ  OPP. 20היה בהחלה באוצר רמפרימ של דגאון ת"ר
הכתבי
דוראפפענהיימז"ל ואח"כ נמכר כל האוצר לאקספארד (ביבליאטעקא בודליאנא) .בראש
דג"ילפני הדף הראשון נדבק שער אחד עםציורים פהוחי לוחות עץ וכתוב על השער הזה
באותיות טרובעות "מדרש תנחוטא" הספר כולו טבורך בשתי טבלאות עץפכוסותבקלף
וכל הספר נכתב ג"כעל קלף בתכניה פאליא קטן טחזיק רס"ב ()222דפים ,סרר בראשית
עד צד 70ע"ב ,ספר שמותטן צד  70ע"ג עדצד 111ע"ד ,ספרויקרא סןצד  112ע"א
עד צד  162ע"נ ,ספר במדברמן  162ע"ד עד  206ע"א ,ספרדוודים כ; 205ע"ב עד
 222ע"ד .כל דף הוא מארבעהעמודים ,שניםלפניועל צד הראשון  D'JWIמאחוריו בצד
השני1 ,ר11ת על כל צרבין עמודלעמודבעניקוי שרטוטין לאורך מלמעלהלסטה ,ומרחק
לעמוד כלוא רוחב ד' אוה'אותיות .בל עטודישלו ל"ר שורות כתובוהבכתיבה
בין
Dי1פ"הוברהעל שרטוט כמעשה טכתב הס"ת שלנו ,והכתב כתבאשוריתבליהגין ,הדיו
תסה,Y
שחור ומזהיר ,והאותיות בכלל יפותהן וממוצעות לאגדולותיוהר מדאי ולא קטנותביוהר.
הספר נספןבמיפני הדפים כחמש לחמשיריעות (כפי הנראהמידי הסוכן אשרעל
ביתהאוצר) והמימנים הםסימני המספר  ,15 ,10 ,5ועל דףהאחרון נסטן  .222בסוף
כל סדרא ומדרא נכהב מידי הכופר הראשון תיסלתפ' פלונית" מלבד במוף פ'חיי נכהב
מירי כופר מאוחר "פ' ואלהתולדות" ובסוףפ'במדבר נבחבמידי סופר טאוחר בצדהגליון
עפ'נשא"יעןכי שכח הסופר הראשון לחת רתחבין הדבקיםולכיכוב "הסלת פ' בכדבר".
בהכתביד הזה חסרו באמצעאיי
הרפים ,אםכי נאבדאיזהדפים אוהמעתיקהוה
ת
ש
י
ח
(
.
ף
ד
,
ד
צ
ב
ר
ס
ח
מצאכןבכ"ישלפניו .ואלה הם דבאטרים
ם
י
ר
ס
מ
ד
)
'
"
י
ד
ל
'
"
כ
ב
ימין
טחצה השנית מעוודב' ,וכן כנגדו מעברהשני בצד שמאל מחצה השנית מעמודג'ועל
מקום דוץסר נרבק פסתנייר וכתובשיו מכותב מאוחר אתכל הנהמרהיים בצדימיןמתחיל
ודוגן שנאמר ויחלקעליהםלילה (היאסיף שהז')ומסיים .אמרו לוהמוכסין מה אתהטוען
 .ובצד שמאל בעמודג' מהחיל "להםעליליחן כל מה שאחם
בתיבה (היא באמצע אות ה')
מבקשים" (היא באיתה') ,וטריים .באליגעבבגדיההיה סכה אחוו (באית ח') .וכןבדףי"ח
 .והיהאוכל ושותה יפה עד
בכ"י נדבק פסת קלף ולאנייר וכהנחיל בדף דוה צד א /ע"ב
שנחרפו

יר
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pש'נyתרפו (ופניה אותיו),ומסיים .ומשאתה מתאבוותראי הוא בא ,והוא(שםאותיו) ,ובצדהעגי
מתחילאינו מרחקואלאבבית הטדרש(שף י),ומסייםיהריעשריםושניםבכ"בשתיות
י אחר מהנחומא,
שבחורה(תיש אותי"א)1 ,והנוסףמכ"
נננ'5וירא צד 28סייםבכ"ימילפניכבודענוה זהגדעון אביו" ואחד הדףההוא חסר
רף אחד אושנים ,ובמקומו באושני דפים מנירי ,האחד נראהוניכרכי נעקר משרשו גם
הוא ,והשניצד הראשוןהלקולא נכהבעליו מאסה ,אךמעבר השני כתובות ומורוה אחדות
ומהחיל עליו מאמר "וה' פקר את עשהילמדנורבינו איזההיא האונאה" ומסיים .מהכתיב
אחריו וה' פקד את שרה וש"הוידעו ....כמו שמתחיל בראש דףל' הססתןאליו .ואני
ו (לפגינו אות כ"טf/y ,
השלמתי את הנחסר ע"פכ"י רומי ,היינו אחרהסיום זהגדעון אבי
בהערהקנ"ח)הוספותי כל ההאטר מן "כשאטיולומשול בנו" עדסוף אות ל"א שנאמר וה'פקד
את שרה .והמאמר אשר נמצא בכ"י שהוסיף הסופר דגהמן התנחומא הנדפס המתחיל וה'
פקד את שרהילמדט רבינויאיזהו האונאה (אות ל"ג) עד סוף האות דןה מה כתיבאישיו
ןכי כבר קבעלו מקוםבכ"י אקספארד
וה' פקד את שרה ,הנתתי ולאסלקתי המאמר הוה,יע
ת
ו
א
(
),
ר
ע
י
ה
ו
ע
ד
י
ו
ה
"
רקידע הקוראכיהוספההיא ,ובכ"ירומי טהחיל זש
ל
כ
ל"ג
עצי
פ'וירא צד  32חסר ונדבק דף שלניירועליו כתוב בכתב פשוט הנקראסעשיט"א
י כותב מאוחר כל הנחסר ומהחיל אם נעשה את שלנו הוא יעשה את שלו (הוא להגיגו
מיד
סוף אות מ"ג)ומסיים קח נא את בנך הקב"ה בעצמו אטרלו (הוא באמצע אות ס"ה) ,וראיתי
כיהסופר הזההוסיף אתהנחסרטן מאנונעשה" עד"אטרלו"מןהתנרעמא אשר כעתבדפוס.
התחלת המאמרשר~תיק אנונעשה אתשלנו הוא בתנחומא הנדפסאותכ"א מתחיל והאלהים
נסה את אברהם בא וראה מהביןראשנים לאחרונים ,וסוף המאטר קחנא אתבנך הקב"ה
בעצמו אסרלו הוא בנדפססוףוירא אות נ"נ הסחחיל וירא את המקום מרחוק ,וכל הלשון
הוא טלה במלה כמו בתנתומא אשר כעת ברפוס .ואנכי הוספתי את הנחסר עד כשאסךלי
שהעתיק הסופר הזהנץדוזנחוסא
הקב"הלהקריבוע"פכ"ירוסי ,והוצאתי חוץאתכל
יסיף המדפים ממנטובה ,וזהליתא
אשר טכבר בדפוס .ובתנהומא הנדפס נטצא הוספה
סו
אה
המש
בתעתקה הזאת מאה הסופר ,ואין ספק שהוסיףזה הסופר את כל ההוספה שלועפ"י דפוס
ראשוןדפוסקאנשטאנטינא.עייןמהשהעירותי בוה בהערה רכ"ג שם.
בפיחיי חסרים המשהרפים דףל"הל
,ל"ז לגח ל"ט ,ונדבקו נ"ב בפקומם חמשה
ר ,וכתובעליהם בכתב פשוטמידי סופר מאוחר את הנחסר  ,אבל השלים אוז
דפיםניי
י בסופו טה הטושלשהיה ,
החסרת מתלהתנהומא אשרלפנינובדפוס .בדףל"דמסיים
"
כ
ב
ס ,ר"ללרףשלאחריוהצריךלבוא( ,ש'1בפ'ח.י שם הערהע"ה)
רקטורבמלתעיל
ורבינו היהרוכב
ווטבצדייףןלב"סהוףהנכתב טחדש מהסופר החדש טתחיל בטאטר ואברהםזקןיישרנ
ש החטר ,החללהעתיקכל פרשתחיימןהנדפס טדועחלהוסובב הולךעד סופו,וכןהעתיק
פ'הולרות ,וברףט' מנוףרביי מתחיל באטצע המאטר מן טלה 4ברכה אמר רישלקיש זה
י 4ברכה
אחד משלשהבני אדםכו'" והואבכ"י סוף פ'תולדות במאסרויאמר הלא אצלתל
אטרריש לקיש זה אחד משלשהבני אדםכו'" כש שהראה בפנים הספר בכ"ידילן אות
ן שםברירהקנ"ז .ומהשהוסיףזההסיפר האחרון לא נמצא בהעתקרצ ב'6חייכל
כ"ר,ועיי
רמאמדואברהםזקןישקק אשתחיל ,עדכי אחדקראתיוואברכיה,כי ודא הומפת המרפים
מסנטובה (דףי"ג ע"א)ולפנינו בדפוסים האחרונים אות ד' .גםלא נמצא כל הטאטרויוסף
אברהםזש"ה בבקרורעאת זרעך ,עדויוסף אברהםזש"הואניתם*דאיחל(לפנינובאטצעאות
ו' ער מופו,כיד"א ג"כ טהוספות המדפיס טמנטובה) ,כן סוף הפרשהנץ אמריצחקאני
לקחתי אשה (סוף אות ח ),לא העתיקכי הוא ג"כ מהוספות של הטדפים מטנטובה .וכסוכן
בפ' כולרות אותב' המתחילזש"הגיליגיל ,וכןאותג' הטהתיל למהחזר ואמר ,לאהעתיק
כי הם גםכן הוספות של המדפיס הסנטובי .וכןבסוף פ' תולרות אוחי"ג שיר המעלות לא
העתיקכי הוא ג"כ הוספת המנטובי ,והסופרהזה במוף החמשהדפיםההרשים(יףל"ט בכ"י)
כתב בדףהאחרון בצרא' המשה שורותהשייכיםלתשלום המאמר שהוסיףומתחיל שזוגדולה
אטרלהןהקב"הכו'והסירו את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשרכןיהירצוןסליק
תיהשלטתי כלהנחסרעפ"יכ"ירומי ואתהמאמריםשהוסיףהסופר
(הוא בנדפס סוף אותי"ג)
השניהזהטןההנחומאוהאננדכיפםהסירותימןהספר.
בפ'

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

ם

מבו א

נפ'בחלותי קשצע אותד'וגל אות  %חמר,שיןהערה.י"ב ,חקעזד שםבאות
ז' ,ע"ש בהערה כ"ח,נצטלמתימכ"ירומי.
154
בפ' במרברבין צר  158וצד
חסד רף שלם גרשם בסוף צד " 158חטר" *
,
ת
ו
א
ב
א
ו
ה
(
ר
ב
ד
מ
"
ר
ס
א
נ
ש
בצד 155מסייםבמלותיהואנאה עמסיה
ג') ובדףשלאחריו
כפנים
צד  154מהחיל במלות"בשטוהינוהיא עשה אוהנורגלים"(ד"א באות") ,והדף ההסר לא
י,
בא במספר הדפים ,והשלמתי דגחסר כ"י רומ
בפ'וזאת הברכה בצר  222מצדהשני עמוד א' מהחילפ'_האר ,הברכה ומסיים
ן מלת W~W.תה.יורהכי שלנוחריו
בסיףהרף"כי הנה ברכת ברךיה" ובסעוףפ-העמודציי
טתחיל במלה שלש ,אבל חסר הדףהאחרון וחבל על ראבדיןכיבוראי דרה כתוב שנת
ההעתיק ושם הסופר ,ואני השלמתי את החסרוןעפ"יכ"ירחפם ,והואלפנינו אמצע אוהא'
עדסופו.עיין שם בהעדהי"ר.
והמופר דוההוסיף בנוףרג"י בהרבה טקומותביאורי מלותורות ,ולאנטצאיםבכ"י
אח-ים .ואנכי הנעתי אתבאוריו רק הסגרתי כלם בועך בשלנעי/חצאי קפולה ,וברובלאירד
ש"קכגא
 .הסופר רדההמניא
לעומק דעראתדגילה ,ובפעם אדה (שטת אות נ"ב) הבהא
את הפסיקתא בפ'יהרו,עיין הערהע"ג שם.
והנהבדרתי דוה להתולעיתיולפניםהספר,והומותיבומאמריםשלמים ומלות
רבהזעפ"יכ"י צהרים אשר נחסרומידי המעתיקים ,וכלםהצנתי בץ שגי חצאי מרובע
לנצרותכי מקטהוא,בג
ת אשר טיותר דטנרחו בקשני חצאי עגולהלדירותגייתיר הוא,הג
ותקטזיוצרפתי דברי הספר כצרוף כסף ,גם רשמתי התהלות כל מאמר ומאסר באותיות,
זהצבתיציונים להפסקים ,וטותיריוח בץהדבקים ,כאשריראה הקרא וישפוטמישרים,
בינוףההנויסא בעצמו רחחרש עתה כנשרנעוריו,ועיניההגיםהדשינהבומישוים.

שיף

כתבי
ד ב*
הוא קונץהשני הנשלחאלי מאוצר הספרים באקמפארר וטצוץ.
Bund Donat 20 uri Webr cxvl 38 153
וסטייק  189דפים
 .בבל דףשניעמודים ,קצתו נכתב שנייר וקצתועלקלף ,והוא שוה
עם ההמחמא אשר כעת בדפוס ,רק נטצש בו דע0טת רבא אשרהוסיף הסופר הוה טן
 .ונצדו עלדגליון נמצא
דדגדצטא שלנו.ועל הרבה סאסריס ומהוסיףרטטם,תנחוכשו"

כדבב ממופר
כ-סשעחר גשנו ברפוס" שמכאן ער....אינו בדפס".
ו
ע
ס
ו
ה
ש
ם
ה
השפר
זה
ואנה נמצאים
רהנה אתןלפנידגךראים רשימה מכל המאכרים
שלנו ,ובהערותשליהעירותי  D'UWnשישביניהםכי דקובץ מהנהומא שלנובכ"י
אשרהיהלפני דגצפר דשה משושה קצת בנוסהאותיו שלנו קובץא'טאקספארד גםמכ"י
בכ -ומכ"י רח"ם.
דומי
טכ-בכתב כשגה קצת.
ר
פ
ט
ה
י לסופר
א
צ
מ
נ
ת
נ
ש
ה
ק
ת
ע
ה
ה
בעוף
כעיד
נשלמה כתיבת זה המפר בירח של שה ע שר
בשניםועשריםיוםבובונתצ"בלפיקהאלףרהיטי,
שבח והודאה לצור זנני ומרים ראשי י
אחר ספר בראשית כתב הסופר .ספרבראשיה נשלם שבחלאלהיםחייםומלךעולם
דעקני ואטצני אל המרומוה ,לכתוב ספר אלה שסות.
אחר טר שמות כתב .הסלתספר-ואלה שמות ,שבחלשוכןטרוכות ,רם ונשא ורב
תעצומת ,אחל ספר וי49א ,בעורהאיוםונורא.
אחר ספרויקרא כתב .המלת ספרויקרא ,תהלה למעת ביוםצרה ,ברוךנותןליעף
:ח,ולאיןשניםעצמה ירבה ,בעזרתאלאלהיםה' ,אתחיל ספר במדברסיני.
,
אחר במרבר כתב ,חסלת ספר בפדברס  ,תהלה לאלאלהיםה'
ך
ו
ר
ב
נווע
לטף כח,ולאט
ינבירים ,בעזרתמשפיל וסרים.
יוניםעצמהירבה ,אתחילטפראלההד
ץא

ש

אחר
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ס?1

אחר ספרדברים כתב .חסלה סררא והמלת חנחומא ,שבחוההלה לדר במרופא,
ברה-נותןליעףכח,ולאיןאונים עצמה ירבה.
ב
 rהוא בכ"י פארמא
התחלת הספרמתחיל ילמדנורבינו ה'בחככהיסר ארץ?1 ,
קבץ  ,261גםברפוס קאנשטאנטינא ודפוסוויניציא ,ואףכי המלותילמדנו רבינו פורנלים
רק בשאלה בהלכה ,הציגוכן המעתיקים גם בראששיהיה נקרא המפרעל  DWהתהלהו
"למדנו" ובדפוס מאנטזבה ואחריו בכל הדפוסים השמיטו המלות"ילסדנו רבינו" והציגו
במקומם "זה שאמר הכתוב ה' בחכמהיסר ארץ".
פרשת נח כחחיל בכ"י הזה(וכןבכ"י ה' מאקספארד) יתברך שטו של מלך מלכי
המלכיםכו',ולפנינו בדפוס הוא אותנ' ,ואח"כ מובא שאילתאוכו' ,כמולפנינו אותד'
ואה"ב מתחיל אלה תולדות נחילמדנורבינו על כמה עבירותכו' ,אשר לפנינו בדפוס החש
בהתחלת המאמר אות א' .והמאסר מאות ב' שלפנינו בדפוס הטהחיל כך פתח ר' הנחוכא
בר אבאפריצדיקערסופוחסרבכ"יהוה(וכןבכ"יה'מאקספארר)ונטצאבדפוסקאנשטאנטינא
ודפוסוויניציא .עוד בפ'נה אחר אות ט'שלפנינו נמצא הוספה צא מןרטיבה אכרר'יהודה
אלוהייתי שם כו' עד לכך אכר הקב"ה צא ,תהד"אבכ"י שלט סוףאותי"ד .עור שם אחר
 .ברשם
ןנו' ער יטש הרריםעסיס
אות ט"ו בנדפם נמצא הומפהוכלהדברים האלוע"ייי
בצדו "אינו בדפוס" והואמןכ"י שלנוסוף אותכ"א .עוד שם בסוףפ' נח אותי"ס ויבטל
ועובדיםאותי בשמחה שנאפר
שעבוד ע"ז (בדפוסיםראשונים שעבוד האומות) מישראלויהי
עבדו אתה' בשמחה ,ובכ"יהגי'ואבמל שעבוד האומותמישראלויהיועובדין אותו ביראה
שנאמר עבדו אתה'ביראהוגילו ברעדה אמןהןיהירצון .ובנרפמ נמצאהוספהאבלעובדי
עבודת כעביםהיו
אותו ברעדה ,כנוןאדם שבנו משרתלפניוכו' ערסופו לא נמצא
יא
מ
'
ה
יקספארד ,ונוסף ברפוסראשון רפוסקאנשמאנטינא.
ד
ב
ו
ע
בכ"י ,גםלאבכ"י
בפ'לך .המאמר מאות ה' הכהחילויהי רעבבארץ טהכחיב למעלהטןהענין הוא
טאוחרבכ"י אחרסיום המאמרסאותו' ,וכןהואג"כבכ"יה'מאקספארדוברפוסקאנשטאנט'נא
:דפוסוויניציא ,אולםהמדפיסממנמובההפך המדר .עוד שםלפניאותי"ח נמצאבכ"י הוספה
זש"ה כענבים במדבר מציאתי ישראל עד כשתחסר ממנה העוקץהיא תמימה ,והסופר לא
רשם אינו בדפוס .והואלקוחפכ"י שלנו אותכ"א,עייןהערה קצ"ה.
בפ'ויצא אחר אוה ב' נמצא בכ"י מאסר המתחיל מצאיעקב זש"ה לךעמי בא
בחדריך בשעה שהראה השעה חצופההןלהמקום ואלתעמוד כנגרהכו'עדאלאיעבורזעם,
ונרשםבצדו "כלזה הדףאינובנדפס" .והואטכ"ישלנואווזה' ,ואחרזה סההיל ותנתמא"
ויתלום והנה סלם הראהלו הקב"הליעקב טנשה עוטךכו' עד ונאסרבמיני אנכיה' אלהיך
הואבכ"י שלנואוחא' .ואחרוהנמצא שםויצא יעקב זה אחד מארבעה שקפצה להםהארץ
כו' ערביעיןבעיןיראו בשוב ה'ציון ,הואבכ"י שלנו אותח' .שם בסוף הפרשה אותי"ס
המתחול השמר לךפןתדבר עםיעקב מטוב ועד רע מכאןאנולמדין שוכוח מלאכה עומדת
במקוםכו' עדסקי הפרשה לא נמצאבכ"י ולאבכ"יה' טאקספארד ,ונמצא גםבדפוסראשון
דפוס קאנשטאנטינא ואח"כ בדפוסוויניציא ,והואהוספתהמדפיסהראשון.
וכן התהלתפ'וישלח כל אוה א' הטתחיל עםלבןגרתי עד תחתכנפיהשכינהליתא
בכ"יוכןליתא בכ"י ה' מאקספארד ,ונמצא כבר בדפוםראשוןדפוסקאנשטאנטינא.
בפ' שמוש (בץ אוה '1ואותו') נמצאבכ"י (צד  42ע"א) הוספה ומשה היה רועת
זש"ה ה' בהיכל קרשו כו' ,ונרשם שם בצדו טכאן עד ומשההיה רועה (הוא בנרפס לפנינו
התחלת אותו) לאנמצאבדפוס .ווהלקוחככ"ישלנו אותי' ערסוףהאוחואח"כ מהחילבכיי
וסשההיהרועה זש"ה כל אטרתאלוה צרופהכו' ,כמולפנינו אותז' ובצדהכ"י כחוב על
הגליון.מכאןואילך בדפוס" .עור שםלפנינו אות י"א ויאטם אלבנווניוואיו .אחר זה נוסף
סיד רצחה צפורה כצפורכו' עד שטהרה ביהאביה בדם הצאר ,לקוחמכ"ידילן אותי"א.
שם אחר הסיום סאותכ"נ נמצא בכ"י (צד 45ע"א) הוספה"בפרקידר' אליעור כחוב הטש
אותיות שנכפלו בתורה לסודדגאולה ....ובסוףסייס אםכןגואלהוא שעתיד לגאול
אתישראל ממצרים שכךוטמעתי מובאמידוישטרהעםוישסעוכיפקדול"  ,שםלפנינואות
כ'1אדי המלותכל האחים שגאי.ם וה לוה נסצא כתובבפנים מכולה כהוב בתנחוטא" וכן
ראיתי בכ"י ה' סאקספארר נתובכן כלה כתובה בהתחטא1 .כ11ןהסופר אל התנחוסא ל*.

.

.
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,

דילן אותכ"ד ,ורמדפיס מטנפובה השסים שלשההמלות האלהוהשלים משאמריטריטמיפ
רגצטזיקעפ"יכ"ידילן אותל .
י' מסף בנרפס גס בדשםראשון דפוסקאנשמאנמינאדילות
נפ' וארא בסוף אותד

ולפיכך עשהמקלו נחש כלומר שפרעה הרשע כשם שהגהש מעוקם כך פרעהיהעקם"י תה
ליתאבכ"י וכןליתאבכ"י  %מאקספארד .שם באותו'לפנינו בסקוס אשר כחוב בנדפם
"1כ '1כדכתבתי בריש הפרשה" נתובבכ"י גם בכ"י  %מאקספארד ובדפוס קאנשפאנמינא
ורפוסחיניציא "כולהכדכתיבא בריש פרשתא" .שם אחרסיום הטאטר מאותח' (בכ"י
48ע"ב) נמצאבנ"י מאמר אחד המתחיל "חנחומא" ראהנחתיךאלהיםלפרעה אמרלוהקב"ה
בשביל שעשיתי אותך אלוה לא תהארוחך גסהכו' עדואין אתה אלהים אלאעל פרעה,
לקוחמןכ"ישלנו אות פ' ,ובכ"י נרשם בצדויאינו בדפוס" .שם באותי"ב כשיום
שכחוב בהםויבלע סמה אהרן את טמותם ,נמצאבכ"י (צד  49ע"א) הוספהא"חדי
"אטניד
מראשיתאחריתהגיד הקב"הלמשה מהשפרעההרוצעעתיד להתעקםעליכםהויטגידמראשית
ונרשם בצדו
אחרית כשיבוא ויאמר לכם תנו לכם מופת עשה האותותלפניוהויכי
~ינו בדפוס" והוא לקוהמכ"ירילן אותי"א ,שםבאותי"ב אחר המאטר
רו
בנ
ידת
"לנו מופהכו'
ואתה ההיהלו לאלהים סתהילבכ"י ד"א כל רוחויוציאכסיל זה פרעה כו' עד הלשון הזה
אלאלערןקושי שנאסר דברהאישאדוני הארץ אהנו קשות ,גרשםבצרועלהגליון "מכאן
עדויבא משהואהרןאינו בדפוס" והואלקוהמכ"ידילו אותי"בואותי"ג ,ואחרסיוםדושספה
נמצא כמו בנדפם ויבא סשה אהרן היהלו ליכנס תחלה עד סופו כמו באותי"ב .שר שם
בין אותי"ג ואותי"ר נטצאבכ"י (צד  49ע"ב) הוספה ומתחיל ויאמר ה' אל משה השכם
בבקר זש"ה שיתה ה' מרא להםכו' עד שנאטר ובהחפנחס השך היום ,ונרשם בצדו עד
עובתחפנחס השךאינו בדפוס" והוא
מכ"י שלנו אותמ"ו עד סוף אותי"ז .ועל השנוים
ד~ירותי בהערות,עיין מןהערה ולאחריהם.
%בא בהתחלת אוה ה' נסצא גם בכ"י רשום "ממכילתא דרבי ישמעאל" וכן הוא
בכ"יה' מאקמפארד
 .עוד שם אחרסיום המאמר מאות '1נמצאבכ"י (צד  62ע"ב) מאטר
גדולומהתיל "תנחומא" החורש הוה לכם זש"ה ענהדודי ואמר
י ,והסיוםרפא(צד  5,8ע"א)
ל
שנאררכי הנה החושך יכסה ארץ וערפללאומים ועליך יזרח ה' וכבודועליך יראה ונרשם
בראש דמאמר "מכאןוערויחיבחציהלילהאיםברפוס" ובסוף נרשם שעדכאןאינו בדפוס".
וכל אשרהוסיף לקחמכ"י אותז' עדסוף אות פ"ו
 .עור שם בסוף אותח'סיים .פרשהא
י"רכ"1דיכו
ת ובסוףאוהט' "פרשתאכיה הלכותת"ו" (צ"ללהיפך פרי2תאט"ו הלכותכ"ה
כסושד"אבדפוסראשקדפוס קאנשמאנמינא ודפוסוויניציא) ,ובסוףאות"סיים "פרשתאי"ו
הלכות מ"ד" ובסוףאותי"א פרקי"ו הלכה מ"ג (ובדפוסקאנשמאנמינא ודפוסוויניצא פרשת
י" 1הלכותמ"ג) ואחר אותי"ר(ובכ"ימחובריחד אותי"בי"גי"דלכן נמצאבכ"יבסוףאות
י"ד) כתוב
 .ל"ת פרשיות של פסחוסיטנהון מצריאהדין ולא טנמרא למנסר טכלהא לשבע
יומי קודם לארבע עשר קרש ותיעול בלילה טיבל פסחא ותקדש עלנא חזקו"
 .וכוונת הסימן
הזהבארתילעיל בפרקג' בהיצרה '1שם.
פ' לנשלחמתחילבכ"י (צד 56ע"א) "תנחומא"יש"החכםלב ואמיץכחמי הקשה
אליו וה הקב"הכו' עד שנאמר לאימיש עטודהענן יומם תרשםבצרו "מכאןעדויהי בשלח
שילוחלויה(הואבנדפס אותא')אינו בדפוס ,ובסוףסיים "מכאןהשילךבדפוס" וכל וה לקח
מכ"ימןאותא' עדקרובלסוףאותמ"ו,עיי
ןהערהג' והערהפ"נ .שם אותר' נמצא נםבכלי
"וכו' כדכתיב במדרויראאליו" .שם אותי' באטצע אחר "ואוטר :ויאמינו בדבריו ישירו
תריחו" כהובבכ"ייוכ"
הגםבדפום קאנשפאנמינא ודפוסתיניציא) "חסלת פסכתויהי בשלח
שבעהסיטןוהוהומליל ורדף ואטרחומראאיתאבידךהלכהא קצ"ב שביתא פרשתאקמיתא".
וכתנתהסימן בארתילעיל בפרקהשלישי הנוכרבהערהו' שם .עודמוםבסוף אוהי"אסיים.
,ושיכות ל"ד פרשה" ובסוף אותי"ז "חסלת
פרשחא" .עוד שם אחר אות י"ס נטצאבכ"י
)
ב
"
(צד  61ע"ב) סאטר גדול (עד צד  62ע
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מטמיר דט"הכי בםידין עמיםנו' עד
ו
י
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ע
שנאטר
חברים.וטסיים עדכאן תנחומא.
כתוב
ובצדועל
" .טכאן עדויאמרה' אל משההנני מטמיר לכם לחםמ!רחימיםאינו
בדפוס" .והונהלילתקח מןכ"י שלנו אוהכ' עדסיף פ' בשלח.
פ'

צי

חוה
י""
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פ'יתרו פףאונעד' נמצאהימפהויאסר משהאליהושע ,אמר יהושע כמהגדולים
יש בק ט' ,ש4ופתייערים זהיהרו ,רפאמכ"י עלט אותר' .שד שם אחר אותח' נמצא
בכ"י (צד  66ע"א ער  67סוףע"ש) הוספהומתחיל בחדש השלישי זש"ה הלא כתבתי לך
ץ בהורהכו' .עדשנאפרישראל נושעבה'
שלישים במועצותודעה אםתצטרך לעצההיהנדי
תשועתשלפים .ונרשםבצדו "טכאןער בחודשמשלישיזש"היצפוןלישריםתושיהאינובדפוס"
(הוא ההתלה אותמ'לפנינו) ובסוף ההומפה כתובבגליון %דכאןאינוברפם" כלזה לקח
הסופר מןכ"ישלנו מאותז' עדסוףפ'יתרו.ובכ"י שהיהלפני הסופרהוה נמצא קצתשנוים,
עיין העברפה'למשש.פמים באותג' אחרהסיום שנאסר שם שםלו חק ומשפם נמצאבכ"י.
ואם תאמר אלההדברים פסלשלפניו אמרולופסל המסעות והמקראותיעידו שבכולםויסעו
ן שםישראל ננד ההרע"כ,
ויחס כאלו הםטוכרחים ובכמה לבבות חוץמרר שנאמרויח
מפרש אהרומיןנ.יועייןהנהומאכ"י שלנו אותט'.
ושכגנוןהלשוןיורה שהואהוספהפאיוה
בפ'כ תשאביןאותי
 ,ואותי"ח נטצאבכ"י (צד  )88הוספהויתןאל משה זש"ה
יהמפיו דעת ותבונה גדולההיא החכמה גדולהממנה הרעת והתבונהכו' עד
כי ה'יתן חכמ
',עוד שםבדההלת אותי"סנוסףבכ"י(צד )89
ויטפיו רעתותבונה ,והואלקוחמכ"י אותי
הטאטר גדול והוא .וירא העםכי בשש סשה בא שש ששה ולאירדכו' ערכי אסלהלעינם
ולהטאהם לא אזכר עוד ,והואככ"י שלנו מהתהלהאותי"ג עדסוףאותיע
 .עוד שםבאמצע
אהלכ ,אחריהטלותואםלאוומשרתו"uwlבןנוןהרייהושע בןנון משרת תחתיך (והמלות
אטרלפניו רבש"ע ראהשאפילו בכעסך עד א"להקב"ה למשה דבריםגדוליםכו'ליתאבכ"י

י

שמצא נם בדפוס ראשון " DIDקאנשטאנטינא) נוסף מאטר אחד (צד  )91למה הדבר דומה

לקמרונה שקצפה ש פלהויצאהלה חוץמפלטריןנו' עד שנאסר רחוקיהיהביניכםוביניו
כאלפים אטה בטרה ,התהלת המאסר הואלפנינובכ"יבסוףאותט"ו ,ומןכתיב חשבתיימים
מקדם עדסוף הטאטר שנאמר רחוקיהיה גו' כאלפים אמה במדה הוא סאותי"ר ואותט"ו.
עוד שם בפ'כי תשאביןאהעל"ג ואות ל"ד נמצא בכתלצר  )93הוספה ונרשםבצדו מכאן
ער זש"ה אכתובלורובי תורת (הוא באותל"ד) אים בדפוס .וההוספה מתחלת ויאמר ה'
יניםכתוביםבאצבעאלהיםכו' ער חמשה עללוחזה והמשה
אל משה כתבלךהלוחות
עשרתההרדאשבורים ,תה לקותמכ'" שלנומן שתי"ו עד התחלה אות כ'.
לוח וה שנאטר
שד שם בסוףאותל"ו נוסף בכ""ושנילוחותדהרותביר טשההנההכתג שהיהעליהןהיה
עו
שען אותן 1
י משה"
כ~ו עליד
נומר המאמך""1 .יי"יך ארפאך את מוצא באלישע שהיוהמיםרעים והארץ משכלת ויאמר
אלישע קחוצלוחית חדשה ושיסו שם מלה ויצא אל מוצא המים וישלך וירפא המימ ,ואף
ישראל נשהנלם כלאדןבן נלאדן הוא טחז'ק ועושק אותם כבתולה לכן אנכי מפחיה,ואין
פפתיה אלאבתולה שנאסרכי יפתה אישהויוממכותיך ארפאך אףישראל כשהסאו בשמים
 .ואב"כ
אטר להם במה שחטאתם אתם מתרפאין ויעש בצלאל את הארוןעצי שטים ,ע"כ
מהחיל ובצלאל לעצמו עשה הכל שכל פעםופעם הוא אומר ויעשבצלאלכסולפנינו .ונמצא
שלנו אות ט' קצת בסגנון אחר.
בכ"י בפ'פקודי כל אותא'.שלפנינו בנדפס לא נמצאבכ"י ,אך שםנטצא שאלה בהלכה
ילטדט רבינולשה רברים אדם אוכלפירותיהן בעולםהזה והקרןקיימהלעילם הבא ואלו דק
ניבוד אבואםגמילותחמדים והבאתשלוםביןאדםלהבירו ותלמודתורה כנגדכולם ,ואח"כ
כמוחיל אלה פקודי המשכן זש"ה ה' אלהים אהבתי מעון ביתך זה ההיכל כו' כסו אותב'

והמאשר (מאותד') אשר הוסיף המדפיס ורשם זקנקן הדש מלאיוק" וכל המאטרים מאות ה'
ו'ז' ח'ט' י"א ער סוף הפרשה שהוסיףהמדפיםממנטובה נמצאיםבכ"י ההוא ,אך באמצע
אות'1נוסףר,ננאמר אלהפקורי המשנן ראהכמה חבב המשקלפני הקב"ה אמרריב"ל אפילו
לאומות העולםהיה יפה כיצר אלוהיו יודשן האומות מה היה הטקדש והמשכן יפה להם
אהליותוקסטריותהיו מקיפין אותו לטהער שלא הוקםהמשכןהיו האומותשומעיםקולהדבור
והיו(נדריהן) [נתרזין] שנאתר השמע קל אלהים  ,ומשהוקם המשבןהיו שומען את הקול
ולאהיוניווקין למה שהיה הדבור יוצא בטשכן שנאטר וידבר ול אל סשה בטדבר סעי

"
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באוהל טויגד ובזכוה ישראל נעשה המשבן ע"ב .מיץ בחנחומא הנדפם הרומה אוה מ'
יק-א רבה פ"א ,מדרשחוית פ"ב פ'כהפוח.
ו נראה
פ'ויקרא מהשוצמיף המדפים ממנטובה אות א' עדסוף אות ורשםעלי
בי חרשהוא" נמצאבכ"י הוה * כל אותח' אשר נדפם כברברפוס קאנשטאנטינאורשםעליו
"כברהיהלעילמיפ" לא נמצאבנ"י הוה,כי באמת הוא נוסף מאיזה דרשן מאוחר .גמבפ'
ו קראה
צו כלהוספהשהוסיףהמדפיס ממנטובההיינו אותא' עדסוףאווזי"ב אשר רשםעלי
כי חדש" נמצא ג"כבכ"יההוא .אולםאותיע ואותינד עדסוף הפרשה אשרנרפס בדפוס
קאנשטאנטינא ונרשםעליו "ככר היהלעולמים" לא נמצא בכ"י דושא .גם בפ'שציני טה
שהוסיף המדפיס ממנטובה והוא אות א' עדסוף אותו' נמצאבכ"י ההואי ומן אווזז' עד
סוף אותי"ב אשרנדפס נםבדפוס קאנשטאנטינאאינובכ"י .ובאמצע אוהו'שהוסיףהמדפיס
ממנטובה נמצאבכ"י המאם-המתחיל ר' אבא ברכהנא בשםר'יוחנןדמםדביר שנאמר
וחטים חרוביחרבוכו' ער המאמר מר'
אטהינחומאבןחנילאי כסו שהואלנכון בכ"י שלנו.עיין
פ'שמיני השיהס' .ואח"כ הוא כשבכ"י שלנו עדסופו,עייןפ'שמיני הערהא'.
בפ'מצ,ורע אותח' שנוסףפי'לרבית שריראגאוןז"ל ליתאבכ"י ולאנמצאגםבכ"י
ה' מאקספארד תההוסיף המדפיס הראשון דפוס קאנשטאנטינא.
בפ' שלח באוהו' אחר המיום ויאמר אליהם עלו זה בננבעלו שהםעולים מתחיל
בכ"י הזה גםבכ"י ה' מאקספארר גם ברפוס קאנשטאנטינא ודפנםוויניציא דמאטר אסר ר'
ברכיההצדעברבי מצאו שלשהבניענק (הואלפנינובאמצעאווזז') וסובבהולך עדופתאום
יבא אלהיכלו (סוף אותז ),ואח"כ מתחילבכ"י וישלח אווזם משה לתור אח
כנעןכו'
למהבננב.נו' עד שנאכר אשר אתהידער ,ואתה שמעתינו
' ,א~למהאטפיס ממנטובהמהפך
המדר והמאמרמןוישלח אוחם משההציג לפאמרשלפניו בסוף אות '1והההלתאות'1בין
ויאמ,ר אליהםעלוזה בנגבעלו שהםשליםוביןאמרר'ברכיההכהןברבי מצאו שלשהבני
ענק עייןבפ'שלח בהערה ט' שם.
בפ' מרח אותי"ב המתחיל מנצפ"ךהאותיותכפולות ט' עד טוף הפרשה לא נמצא
בכ"ההואגם לא בכ'ץ ה' מאקספארד ,רק נוסף בדפוס ראשון דפוס קאנשטאנטינא ואח"כ
בכל הדפוסים.
בפ' חקת באות ב' המאסר שאלהאדמחייבים כל ביה ישראל נמצאבכ"י רק עד
ותני בר קפרא פמשטע שנאמרכו' עד סוף אותב' חטר ונמצא גםבכ"יה' מאקספארד.
ובסוףפ'חקת נמצאהומטהב'מאמריםוהוספתיםבנוף ההנחומאבסוףפ' חקת ,טאמר הראשון
הביאגםהרשב"ץ בפירושו לאבות דףע'ע"א בשםהתנהומא ונטצא בילקוטויחי רטזקס"א
בשם טדרש אבכיר ,וראהבלקיטים ממדרש אבכיר שהוצאתי לאור(היעןחרשך)ס" לושם
ברעדהכ"ז .כןנמצאכל המאטר בקצתשנויים במדרש עשרתהרברוה ,ונדפםבביתהמררש
חיש צדעיט ,ודמיוםמשונהשם טאשרהואלפניט .ומאמרהשני ד~הקתי ג"כ ובודאילקוח
מהילטדנו ועיין קצתבעיןזה במדרשפטירתאח-ן ,נדפםג"כבבית המדרשח"אצרצ"א.
במאמרילמדנורבינו הרואהבני אדםכו' ,והמדפיס ממנטובה
22פ' שנחם
חיפנחס הערה א./
פ'
מב
הציגו באותי',עיין
ת
בפ'ראה באות אחרדבילות דה"ד וישמעאברהם אלעפרון וישקול אברהםלעפרן
עפרןחנינא הסרכתיב",נמצא בכ"י נוסף טאמר אהד ובצדו כתיב "ככאן עדר' יצחקאינו
בדפוס",ולפי הנראהאיןשייכוהכלל למאסר הוהעל הכתוב עשר תעשר(יאהי"רכנב) רק
מקומולהלן %כי פתות תפתחליאה ט"וח ),וחסר התהלה המאמר ,וברורכי הדף נשמט
 .וז"ל הטאטר הנוסף ,ור'יונתן בריוסי אומר העושה מצוה אחתמהוך הדחק
ממקומו הראוי
סופהלקיימה מתו דמיות ,והמבטלה מהוך הריוח ,סופה לבמלה כבנוך הדחק ,וכן הנותן
צרקה מתוךהרחק נותנה מתוךהדיות ,והמכפלהמעושרלסוף מבמלהמעוני שנאמךכיפתוח
תפתחוגו'(יבייםט"1ח ),אםפהוח מחךהדחק הפחךמתוךהעושר2 ,שזיירותבראתיבצדקה
אחתבראתי למתן ואחת לקבל מהביןוולוו ,לפיכך הנוהןצריךליחן שבח והודאהלפני
הקב"ה שעשאו נקהנותנים4לא מןהלוקחים,ושתיסדותהללו הוא בראן יהברךשמו nwvw
ידהעני למטהויד העשיר למעלה ראה כמה הואצריךלהורוה שנעשיתידועליונה ולא
תחתונה ד'שביפתוח הפתחללהנותןצרקה לא לעצם בלבר הואמיטיבאלאלכלהבריות

י

א.ץ

/

.

-
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/

נ.בק:
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4צ1
העולםועד סופו ....לכך נאמר פהוח תפתח ,ד"א פתחה הפרעה אסר הקב'א אם
הפתחיףךלעני ותרהמנואני אפתח השמיםואוריד הנשם וארחםעל כלהבריות בשבילך
מסי
שנאסר יפתחה'לך את שצרו המוב לנברים ב"חי"ב)לךולבלהעולםכולו,
 ואםהשמר ארםהריני מחמר מפוני אם אתן צדקהוולעניים יסתכל אדם בעצמו עגלדברומאינו חסראינו
טוסיף בל דבר החסרמוסיף שהרי שער הראש והשפם על שמתתסדיןומסתפרין הןגדלין
והגבנוניםשאין מתהסריןאיןגדליןואיןטוסיפיןלכךנמשלוישראל ברחל שנחוין אוההומנדלה
צטר בכל שנה ושנה ,אבל הבהטותשאיןמזוותאיןכוסיפות כמוכן ישראלוהאוטות ומכאן
ילטוד אדם שכל רבנוזנכסיו בצדקהמוסיף ואם הואנוונןבעיןיפהישלו שכר טוב אע"פ
שאינונורע משלו אלא משל הקב"ה שנאטרלי דגסף ולי הזהב נאוםה'מעיב' ח') ע'צ
 .שםבפ'
ואה"צ מתחילר'יצחק פתחקרא בוהשהואכלוהישראל ברבית כמולפנינובנדפס
יאה סוף אותי"ב דאמר ר'לוי מעשה באדם אחד כו' חסר עד סוף אות י"ב ,גם חסר
כל אותי"ג.
בפ'שופמים אותב' ואותג'ליתאמכ"יכי הוא הוספת המדפיס ממנטובה ,ונמצא
' עד סוף פרשת שופטיםליתאבכ"י ,בן
בכ"י ה' טאקספארד .עוד בפ' שופטיםמן אוחי
חסרבכ"י ה' מאקמפארד ,תההוסיף הטדפיסטכנטובה ,ובכ"י ה'מאקמפארד נשאררקסוף
הפרשה וקראתי אליה לשלום בשלוםאיןכתיב כאןכו'.
בפ'תצאאותג'חמרבכ"יכיהיאהוספתהמדפיסטסנטובהונמצאבכ"יה'מאקספארד.
ב %תבא המרים אותג' ואות ד'כי הוסיפם המדפיס ממנטובה ונמצאים נמ בכ"י
ה' טאקספארד.
בפ'וילך אות ד'ליהאכיהוא הוספה המדפיס מכנטובה ,וט כלפ'וילךליתאכי
י'1ז'ח'ליתאכי זה
הואג"כ הוספה של המדפיס ט.מנטובה.וכן בפ'האזיט אות א' ואותה
ג"כ הוסיףרגמדפיס ממנטובה
ב %ברכה אותב' ואוהג' המרים רק מאטרים מקוטעים מסוףאותב' והתהלה אוה
ג'מן אטר ר'שמעוןבןלקיש אלכלא מקרא כתובעד שלאיכסרני בירך נמצאבכ"יהזהגם
בכ"י ה'מאקספארד .כל אותז' הואסוףפ'ברכה חסרבכ"י.
דיש :ורלהעירכיבפ' תבאביןאות א' לאות ב' נמצאבכ"י הוספהלקוחמפירש"י
כ" 1א' עדסוף הפרשה כלשונו ממש .גם בהתחלתפ'נצבים נמצא טאמר גדולמפירש"י
ריש נצבים עדתהרי אתםקיימיםלפניוהיום .ואה"כמתהיל כמולפנינו בדפוס אתם נצבים
זש"ה הפוךרעועים ואינם ,יגרשם בהתחלתהמאטי בצדועלהנליון "כבאן עד אתםנצבים
זש"ה הפוךרשעים"אינובדפוס" .ומזה המרשיםנעלסכילקוחטפירש"י.

כתביד ט

ד הוה הואהשלישי אשר השגתי מאוצר המפרים מאקספארד מסוטןמלמגלה
הכהבי
נוכר  183ומלכמה  187ועל הדף אצל השער נרשם  ,156ומחזיק  119דפים ,בכל צר
יש ב' עמודיםובכל רףד'עמודים ,נכתבעלקלף בתמצתפאליאקטן ,ורברב דומה לכתב
אשורית תוטה סי,יט לכהב רש"י וחמר בראשו ובסופוכי נאבד הרבה ונשאר רק מקצת,
וכשהיל בפ' ויצא בטאסר להיכןהיהגולהכך שנורבותינו ,והוא בנדפס ויצא אותא' ,וסוים
ויקחהאבן אבן אחת(סוף אותא')וכלאותב' הסר ומהחילויצאיעקב זש"הכימלאכיו (אותגי)
ודביי נשלם באמצעכי תעו'אכלמי שאינו משטר את השבהכתיקונו באלכאןומשטרבע"כ,
והוא בנרפסכ השא אותל"נ וחוץ מה שחסר הרבה נחהכו כסהגליונות כהקלף לארכו,
ימאד ,והרבה תיבות נטשטשו ונמחקו מרובזוקןואי אפשר לקרותן הקובץ
ודב ישן נושן
"יהוא שוה עמ תנחוטא הנדפס רקבאיזה שנוים אבלנמצאיםמאמרים לקוהים מכ"י לנו
רעה
:כןנשמרים טמדרש נ"ר .ועוד נכ1.איםמאטרים אשראינםנטצאיםלאבתנהומאדגדפסולא
בכ שלנו ,לכןאמרתילרעתיקם שהםהמאמרים .נםנמצאבגליונותאיזהחידושיםופיהושים
ד"רישות וניכטריות נכהבים כסופר אתר ג"כ בנתבישןנושן וג"כ מטושטש מאד וקשה מאד
ו

.

.

רגךיאה ,בבלזאת

.

בסוףההוספות גםאיזהגרגריםסדגליונות.

העתקתי
א)ויקח מאבני המקום כלאותוהלילההרגיש אוהו צדיקאטיאביזקני היולושתי
נשים
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נשים,ותעמיד מהםשניבניםי אחדצדיק ואחד רשע,ויצחק לא ההםלו אלא אשהארות,
והעמיף ממנהשני אנשים ,אהדצריק ואחד רעוע,אני 12עתידלישא ארבעהנשים,ועתיד
וצריקים ,והיה מצפער ,מה עשה כקב"ה ,
אנילהעמידמהן הרבהבנים ,כסה טהם יהי
הפךכלהאבנים ששםסביבותיו לאחת ,ואסרלו ,אל תצמער מוח ,ראה האבנט ששמה
םנהפכו לאחת ,כשםשכלןאחתכךכמתך אחההיא* ,סכלבניךכולןצדיקימ,
סחבשייבהותיךכי
כולריפהרעיתי ושםאיןבךלשה"שד,ז ,),והוא שאסר הכתוב עםאבניהישדהבריתך
(איובה,כ"ג) ,ופכרת הקב"הבריה ,עםיעקב באבנים .וכן שלששניםערליםיהיולכם(ייקרא
י"סב"ג) זה אברהם ....עמוהקב"ה עם יצחקישכעאל עםיעקב  ,wyהרי שלששנים
ערלם,וברביעייהיהכלפריו קורש (שם) ן אלובנייעקב שהם דוררביעי ,וכןכל שלש
שניםראשונימ שלהינוק לאהזוקקאביו לא לחנכו בטצות ,ולא ללמדו תורהולשון הקודש,
אבלברביעייהיה כלפריו קודשהלוליםלה' ומכניסו במצוח ומביאו עכ?לבתיכנסיותולבתי
מדרשות ,ולענותקדיש וקרושה .וללמדו שמעישראל והברכות ואמן ,ובשנה החמישיתיהיה
כלתבואתהלאכול(שם) ,שצריךלהכניסו למקרא לחומש ,ווה ששט הכמיםבןחמשלמקרא,
וכןהואאוטר .כרםהיהלידידיבקרןבןשמן(ישעיהה' ל) ,כרםזה אברהם,ויקיקהומישמעאל,
ויסקלהו מ'גשו ,וימעדושורק אלובנייעקב ,וכדו'א ולשרקהבני אהונו (גיאש'המ"ת ,
לכך כתיב דבר אלבני ישראל (שמות י"ר ב ),אלובני יעקב ,ולאבני אברהםויצחק,
ספניישמעאל ועשו.
ואית מדרש עםאבני השדהבריתך("ייב ה/כ"ג) ,אדמי כחיב ,ומהואדמי ,מעשה
בזקן אחד שנתארח בההיא מקום בביהתסיד ,ועשהלו כבוד נדול ,לצהרים אסרהלואשתו
של בעלהבנעלבעלהאדוני מהנאכלדייל
הלכבוד האורת ,אסר לה אדםשלנו ,שסעהזקן
הרגיש ואמר בלבו שמא במקוםהזהאוכליןוה את זה ,כשםשיאכלו האדם שאטםלכבודי,
כך שמאיבא אחר אחרי שיאכלבי לכבודו ,מהעשה אותוהזקן ,יצא מאותו בית והלךובא
לביתאחר ,לעת האוכל הלךהבעלהבית הראשון ושאללכל שכניו ראיהםהוקן שבארגום
לביתי ,אטר אחדראיהינכנסבביהפלוני ,הלךלשםונמצאשהיהעלהשלהן ,אמרלואדוני
לטה בכהעשיתלהניה אתביהי ,עלה מכאן ובאאלי ,אמרלו לא אלך ,ובקשופעמיים
ושלש ולא אבה ,הלךלו ,כשהלך בעלהביה הראשון אכרלו האחרון ,למה עשית ככה
לבייש זההחמיד והוא אישאלהים  ,אמרלו כזה וכזה שמערד והרגז במני סה היראה
בק-,אמרלו
ברחתי ובאתיהנה.ר~זחיל אותו בעלהבית שוחק ואמרלוכלוםקרית בטפראיו
גן ,אמךלוכתיבכי אםאדני השדהבריחך ,אדמיכתיב,במקומינומיןירק הואוהיוצאכן
דאדמה כשאר עשב (א) ,והוא כדמות אדם ונשרש בארץ ,וכשיוצאמן הארץיוצא ראשו
תחלה עד שיוצא חוץ לארץכולו ,ובאמצע ....מקום שאר בני ארם ישכמין מעיץ
שקורין ....מראשו אחד .:..האהד נשרשנימין והוא כשארהפרינהון בזנב שלוכן
הא באותומעיין ער שהוא מתבשל כלצרנו ,ואו הא IUWביותר ונוסס ,ווהוכיעםאדמו
השדהבריהך וחיההשדה השלמהלך (אלב ,(awשאיןרשוהלחיהלהזיקאוחו אדם.
ב)והנה סולםכיצב ארצה
( .ב)סולםזהסיני בגיממריאכו'
.מ)el~lpויורדים אלו
משהואדון  ,ד"אשליםויוררים ,שליםתריויורדיםתרי
י
ד
י ארבע ,אלו ארבעשרי
פלביות(,י)הוא שיסדהפייפשרי ארבעועוליםלהשמידיזכור.
נ)והנה מלאכי אלהיםעוליםויורדיםבו,וכי בכל מקום שרואהמלאכים שטר וודוא
בית אלהים ,שא ראהוהבין שאותן ItNffלהן רשות לצאה מארץ ישראלשלין והאדמים
שיוצאין מארץ לחוץ לארץיורדים ,אמר ודאי זה פהוקן של שמים ,ואוהן טלאכים שראה
עולים הם אותןשבאו למרום להפכן,ועל שגילומסרירק של סלךיצאוממחיצתן קל/ן" שנה
וכאן עלו (ה).
ד) אםיהיהאלהיםעמדי  ,flaואם לאו לאהיהמאמע ,אלא אסריעקבאינייודע

י"

כי

(א)כייןספתי מגטיםקיוג'ס '"ט  b"Sגעג'ן  ')shססדס.
(ב) גולפו סוס גת 65נהגמוט 5ל" 6ות .'1

ןג) טונףנג"ט פק"מ 6ות"'ו.
ןד) סו 5נתקף גרסמ' זכ"ה ר,טתמ', 3גד תחקת גג טטג ,ו3פג'ט ט ) rfinכטל.

אם

(ה) טץ65קהת טוס נטזלט גבלפליח.6תייע,יחססני'שנוגסע* טטמעתןק'5א מש.
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אם חלוםד"אואין חלומ בלאדברים בטלים ,ואםהזיק דעא,לכן אטר כהיעורה * מ"א
לשון שבועה ,כמו כהיעשהלי אלהים (מ"בויל"א).
ה) עשר אעשרנו לך .כפל מלה.היא ,כמו עשר תעשר (מברים
י כ"כ) ,אלאאסרו
 .זש"ה ואיש את
"ן
יי
רבותיטז"ל עשר בשביל שהתעשר שכל המעשרבעיןיפהנכסיוסצליה
קרשיולויהיו (במרביוהייו) שכל המעכב מעשרוהיו סוף הוא לקבל מעשיות משל אחרים.
ומעשה בחסיד אחישהיהלו שדה שבכל שנה ושנה היהמפרישממנה אלףכורין למעשר,
לעהפמירתו קרא לבנו ואמרלובני השדהשאניכורישך הזדושלאתעכב ממעשרותיו ,ואם
תעשרהוכראוי בכלשנהושנה יעשה הבואה כמשפטו ,ואםלא הפריש כלמעשרותיוגםהוא
יעכב:לפירותיו ,לאחר שצוהו מת החסיד ,וקברווע בכבור ,וירדהבן לתו שרהו ועררו
ונכשוכראוי וזרעו כשהגיע עונה הזמן וראה רובההבואה נכנסה בועין הרעועיכבלו מעשר
מן אלףכורין ,לשנה אחרת השדה נהמעט אלףכורין בשביל שעיכב המעשר ,וכןכל שנה
ושנה נהם'גמ השדהעדאלףכורין ,כשראה כךקרעבנדיו וילבששחוריםונהאבל ,ומהעשו
קרוביוובני משפחתו ,לבשו בנדיםלבנים ובאו אצלו ועשו בביתו משתיות גדולות ושמחות
כשראה כךההחילצועק אמר להםאני יושב כאבל ואתםמרבים שמחות ומשתיות ,אסרולו
ישלנו לשמוח בתהילה נעשית בעל הביה והקב"ה כהן ,ועכשיונעשיה כהןהרי שנהגדלה
ולכךאנו שמחים1י).
ו)עלכן קראה שמו יהודה.לפי שעתיד לצאה ממנו דוד ומעתיד להודותלה' ,עלכן
קיאה שמויועדהוזהו הפעם אודה אחה'.
ז)נפהוליאלהיםנפתלתי עםאחותי .העמידיהודהשעהידלצאתממנובצלאלשיעשה
מלאכת המשכן ,לאעלידי נולדדן שיצא מכנו אחיסמך ,גםהואיעשה במשכז .גםיכ~הי
ינולדנפהלי עזיצאפסנו (תירה)[חירם] שיבנהביתהעולמים,ז,שנאמר
יהרטאחוהי ,שעל
אשהאלמניהרושמוהירהמבנינפתלי)[בןאנאהאלמנההוא ממטהנפתלי](מ"א י"ג).
(והואבן
ח) ויאבק אישעמו .אכרר' פנחס(י)כלאותוהלילההיופוגעין זהבזהמגיני'דדין
כלקבילדין"פי"באין בתחבולה זה כנגדזה" (ח) ,אפרלו המלאך שמא זה מלאךכמותי
אראה אםהואמלאך אםלא,מיד ממשש בארכבותיו אםהיהלו קפיצתכף,שרייאיןלמלאך
ת,לפישאיןלהםישיבה ,כד"א ונתתילך.מריכיםביןהעוטריםהאלה
לא כף (ט) ולאחוליו
~נריה לז') ,ראהשהיהלו קפיצהכף ,אמרודאי אדם הוא אלךואתקעבכףירכו.
י עלה השחר
( .י)אילוכי גנב אוקביוממוס אתה שאתהיראגן
מ) ויאמרשלהניכ
היום ,א"ל לא גנב ולאקניוממום אלא מלאהומיום שנבראתי לאהניעוסני לומר שירה עד
עכשיו .אכר ר'יהושע ב!חנינאאין כה של מעלה מקלסת ושונה ,זזה הטעםלפי ששנה
יודעת לאותוהקילוסופכוין ולבסםבטכסיסי העדר על שארהביריו שלאיקרמוהוושלא יאחרו,
יוםויום מתחדשיםונבראים ,כסו שאמרוחכמים(יא)במס' שבתשנאמרחדשיםלבקרים
שבכל
(איכהג,נ"ע),ולפישאינםמכוונים להיות פה אחד שכקדימים זהלזה אומאחריםואינם פשרם
אותםלהתחיל קדוש כשמהחילתבירומיד נשרפים ,גם כשיאסרו ה'מלךה' מלךה'ימלוך
לחשוב ולהרהר בלב שהיה והוהויהיה .ואיבא דאטרי מיכאל גבריאל מלכהון דמלכיא
(יב)דאמרינןגדול כחשלקרניהוד של סשהואפילומלבהקדטלכיא לאטסתכליןביה ומכתפי

*

מיניה

(ו)גת65נט'טי3עון גפס'קת 6פעל מעקל (1"597ע" )6ונתגשמת  ,060וטח נסגתוקפפתטויל זף
 '0פ" 6ז"ס מסל כקגגון 6מל.
(ז) כממטס תוכף מס תקמל גזול תכיל פעל 016כ' גזתם3ו כזתות לולס ,ופ 3ר,ת3ס פלקתוס טס9
פ"ן געלוך ערךפקליןגיפילוטוגיוגינ,ת 5תל .וע
"פי'
6תססריס קטל עקל טסו6
רח
יכ גט6 3ג'ט יעקבשפכין ממן  13כמוך 615מ ,סג'לק 6סס ונתן  13סנים(615רו ט3ת63ךופי' כ6מ5ע
ת6מ
אג
י 6פרר' פגמך
"פי' ננס זק שמסניןמסריס פןרשפן לגללה וקורין שוסושלקירחקייג .וספ%6ר
ס
ס
ס
%
י
י
סתמית רעו6מל מז כ3קנ(זין  610גמללס כ"לטסכקוף t"DDגסס ל חג'ג 6גל'5מק .ומס 0סכי6ספ"נ6מ5ס,
פי' גטן נתחטפת ,מסג ססי 6ר,צ3ס מגגון .ע"ןטלין טיט
3ית6
.
(ח)
(ט)סמ6כ'ל1ן(ת(6כינטתיקלפלילתסלנג ,ילוט(ת' נסכותפ" 6ותזללש"ט ליץ תגמול .'6
(י)וגי גגכ .לולין  6"5שע.
(יא) 3"5נתק' הניגסי'ע .h"D
ףט'אה"נ)ת3ג' 5נ6ותיזוזון יזוזון ל'יוכןכטסל' חכו 6מל מ63כי
(.ב)ז6מל':ן כפקיקתןסחיט(י
ן 3סעמג3נפליו  30מ0ס.
5נ16ת6יןכ0יכג6ן 6(6תסגי 5נ6ותמ3גיסוןזמ3ג'Sfi)tn tl'thG 6וגנלי6(36סיויכווי

תכי

תטי
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מבו א

סר

טינה ,פךנחיבמלכי צבאותידורוןידודון (תהליםסיחי"ג) ,נלאאל"ף שהםכמלכי שאינם
מתחלפות ,והרבהט! רמלאכיםסתחלפין בכליום גםכלהיעגים היודעים בטכסיסי העדר
אינםטהחלפין ,ובכליוםויוםקוליוצא אליהםניוטויחד ,שנאסר וקרא זה אלי
ה ואטר
קדוש קרוש קדוש ('שעיה גן ,וכןמסדרים את קרועאעםקוריןזה לזה ואסר קדושוחביריו
אוסריםדק קדושוטכתנים ואוטדיםיחדה'צבאוה מלואכלהאריןכבודו('שעיהשם) ,בפסוקזה
יש תשעה תיבותמןקדוש עדסוט ,וכנגדן תשעה חרגתם עיבורה של אשה ,פובוה שעתה
קדושהניצלתויולדת ,וכנגדןאוהן תשעה תיבוהיש תשעהכתי שהנות של טלאכים ,השלו
הן :מפמרים ,אופנים ,היות ,שרפים ,אראלים ,עירין ,קדישין ,תרשישים ,חשמלים.
ובנגרן ימד דור מ' פסוקים בוישךה'ביום צרה (ההליםכ .),אמר המלאך ליעקב עההרגיע
,1::1
י אם ברכהני ,
זמנילומר עדרה אטר המלאךליעקבליה ('ב)  ....לא אשלחךכ
הלא המלאכיםבאו אל אברהםויברכהו ,אמרלו לכךנשלוו אבלאני לא נשלחתי לכך אפר
ליה שייצ"ה סייכ"ה לא אשלחך בי אם ברכתני  ,אמרליה ומה ההא על השיר שכבר
דגיעהזטן ,אמרליה חבירך יקלסו ,אסרליה והאהניעזמני לקלם ,אמרליההקלס למחר
אם לאהיום ,אטרליה אם אבוא אלהבירי ויאמרבזמנך לא קלסת שלא בזמנך לאתקלס,
אמרליהשייצתסייכית לא אשלחךכי אם ברכתני ,אמרליה המתן עד מההיה בבית אל
והקב"ה שםידי
הגםאני אהיה שם ,ואם הברכות שלקחת במרמה מאביך בהסכמתהקב"ה
שםאףאני אסכיםשיהיה שםלך  ,ולאיוכל עשו עוד להרהר ולערערעליהם ,שנאטר בית
אל ימצאנו ושםידבר עמנו (הושעי"בה ,),עמך לא נאמר אלא עמנו,לימד ששםהסכים על
הברכות ,אמרליהשייצתמייכת לא אשלחךכי אם ברכתני ,אטרליהומי יאסר השיר,
אכרליהאני
א,שיר החתיך ,שנאטרוישר אל מלאך (שם) לשון שירה ,וש"האויליכי
נדטיתי ('שעיהו ה ),בשעהשקילסוחבירי ולא קלסתי,ביאיש טם4שפתיםאנכיוגו' (שם),
ו חיצת המלאכים ,
(יג)ושעיצב יעקבהזוייןל
י חתת אלהיםעל הערים אשרסביבותיהם(בראשיתל"ההי) כשהרנושמעון ולר
י)וירו
שוע שכםנקראו ונקבצושכיני סביבותהעיר ובאולעירומצאושמעון %ף נלחמים בבנידביר
תהרגותיליתילים ,הרגישיהודהוכהיושמעוןולדנלחמיםעם אנשי סביבותשכם ,משנכנסו
' כשראה יהודה השער סנור
לעירסנרווצעיריהעיר,כדי שלאיכנסו אחיהם לבו14ולסייעם,
לקחחרבווקפץעל החומה כנשר ובאעליהםכאריהתחיללהרוג למאות ולאלפים שמעו שאר
אחיו והרגישושהיושמעוןולוי ויהודהנלחמים בשכם ,לקרץכלםכליזיינ
ם ובאועדהשער,
מצאוסנור קפצועל ההוטה ושברו השער ,נכנסו ומצאו אחיהםמתלחמים בעוסק המלחטה,
קפצו ודערגים אנה ואנה עדשיצאוהדם בנחל ,מידנתקבצובלהעיירותעליהם ,שמעיעקב
לקח חרבו כאיש מלחטה ובא אלבניו ומצאום נלהמים ,קפץיעקבביניהם והרג מאויביהם
כעמירלפני הקוצר עד שהרגום כלם ,אמר יעקב עכרהםאותיביושבי דארץ ,מידויהי
חתתאלהיםוגו'(יי).
יא)וידעביוםהשלישי בהיוהםכואבים ,כיצרצדיקים  wvאת הדברהזה,ויש לומר
הםשינו את התנאי ,שהרי התנו חטר ושכם אתבנייעקב אח בנותיכם תתנולנו ,אם
הדצו ,ואחבנוהינו הקהולכם ,עלכרחנו ,והם שונוהנאיםשכןכתיב בנותעונתןלהם ואת
בנותיהםנקחלנו,על כרחם ,ועוד עברו שהרי התנויתדלפרוש מעת ,שנאמרלהיותכמונו
ז ,והםלא עכדו עלדבריהם ,שנאמר בהיותםכואבים,ואיןכאב אלא
שלא תעבדו עוד"ע"
.מפיר'יצחק ארנפיירא
ןעצב אלאע"ז ,שנאמרעצביהםכסףוזהב (חתויםקט"ודו)
עצב,ואי
זצ"ל .ועודכיהיו כמוחרטיםעלהמילה,כי כאב כסו מהחרט שנאדך(עניאני וכואב)[ואני
(תהליםס"ט)'%
ע
.ינקת רבקה .זש"ה טוב ללכת אלביתאבל מלכת אלביהמיטתה
ז,יב)
(לקלת ב),נחןאלהים את הכלה ואחרגוע ,אםבאו עושיהןלידךיחדואין אההיודע לא.זה
ההזיק מהן ,באשלמה ופירש מובללכדו אל ביתאבל מלכתאלבית כ.שתה באשרהואסוף
כל הארם והחייחן אל %בו .מצינו א~הן שהלכו אלבית רנ.שתה של אברהם שלאנהפרשו
ו אל בית אבלם של אע 5נתפרעו שמותם ,נם שרתהעליהם שכינה,
שפוהם ,ואותםשדיכ

י

wwww

ושהם

----------------ע"-מ-שתנ'(.יג) סט'5נ יפקסכו' .קיט מונן'( .ד)כ"ניח מתזלסמ"גמדוסויכפ.סיין פ'
ותקפל הי(צילנ)ט 3ראנע"כיס פ' ויסלת.
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ושתםשרטט למשתה לא שרההשיחםשכינה ,ושתמדאיובהיואליפזמועטניובלמדהשודו
וצופרהנעמתי,וסירופאהפנים תחלה הוא שמך וקב"ה ,ותמת דבורהמינקת רבקהחזיה
יעקב אבל ,סידויראאלהים אליעקב.
יג) ד"אייש
ביעקב .אטריעקבראיתי צרת עשו צרתלבן צרתדינה צרת רחל,
ה
ת
ח
י
נ
א
אכר
ב
ש
ו
י
ב
ק
ע
י
ל
ה
"
ב
ק
ה
,
א
ל
בקשת
ב
ש
י
ל
עצמך דיין
לאנצתיכימו ,מע אגי ואני
לצדיקים לעולם הבא ,בעולם הוהאינןראוייןלישיבה ,מיד קפצהעליו צרתיוסף ,אכתלו
הקב"הלישראל כשאתםבגלותעלתתיישבו בנקום אחד ,כשהפורענותבאאינו
באםאלארץש
היושבים שנאמרכי אחםעוברים בגבול אחיכם[בני עשו]היושבים בשעיר(ירי בי
1
) ,וכתיב[כי] הנהה'יוצא סמקוט
פחר (ערקי) [ופחת ופחעליך] יושב הארץ ~שעיהז"רזי
לפיר שןיושב הארץ (ישעיהכ"יכ"א).
יף)והנה השמשוהית .הוא השמש שעתידלהעמידיהושע ,שנאמר שמשבגבשן
דום(יהושע"י"ב) ,לאכחיבעמוד אלא רום אמרלו שתוקטלוסרשירה,כי השמשכלהיום
לכתיב
בהילוכו אומרשירה ,שנאמרמסורתשמשערמבואו טה %שםה'(תהליםע"גגו) 1כאיי
שהשמשמרי
ל כלהיום והוא שותקאינוהולך לכך אמר דום .אמרליהוכיקמןאוטרלגדול
היטנוכה ,אני גדול שנבראתיברביעי ואתה בששי ,צ"ליהושע ., ...דברזהוכי לא
עבדו ש 5אבי אתה ,שהרי הקב"ה הקנה את השמים ואתהארץ לאברהםאבי שנאמרברוך
אברם לאלשיון קונה שמים וארץ (נראשית י"ר י"ט),הרי ישמעאל .....כחיבויחן את
בל אשרלוליצחק (בראשיתכ"הה ,),ואםהאטרהרי עשו בנו ויורשו ,הריגביר שםיצחק
יעקבלעשו ,ומהשקנהעבר קנה רבו ,וכחיב והנה השמש והירח משתחוים
י ,נמצא אהה
למטה אפרים uwinבן מן (
לגטדברי"ג ק
בניו שליוסף,
עבדליוסף,
איל ומה תהיוהאגעילמהבשניירה ,א"לאניאוסרשונא(יםד)-שנאמראזידבריהושע אתהשירה.
סו)ואביו שמר את הדבר ,סבורהיה אותוצדיך שיבאבימיו פשית שתחיהרחל,
והדברדגיע לבלהה שאומנתוליוסף * ד"א למההאמיןלהלוםשנייזהרמןהראשון ,שבשני
כתיבואביו שמר את הדבר ובראשוןאיןכתיבאלא אמריעקבודאיאוןזה חלום אלאהייון,
י כשבאיעקבלבית אל אתו כלאכיא ואכרו
ראם-לאכןמיהנירליוס
שמשאף.ששמו שמש(טי)כ
אחא שמשא אחא
 .רמולור'גליות
וימצאהואיש והנה תעה בשדה
% .ד'מאות שלמצרים,ע)של
בבל,דלה'אלפים שלכלם ויאמרנמש מזה .נלומרנסעומסניןז"ה.
מה)ויעברו אנשיםמדינים סוחרים .המרינים לקחוהו ויפשכוהומן הבור ,ומנרוהו
 .וקשה
לסוחריםישמעאלים ,והםטברוהולפוטיפר ,דנתיבויקנוספוטיפר מידהישמעאלים
דכתיב ורג)דינים מברו אווזו אל טצרים לפומיפר ,י"לבי כך היה המכירה בההלה ,דכתיב
ויעברו אנשיםסדינים %א רצולקנותוספני שהיה בבור ,איןזה בא טחלק מזב ,באואחי
יוקףויכריכו שתו ומכרוהולסדינים ,וממדיניםירדולמצרים ומכרו לפוטיפר ,ראהאוהויפה
ביותר אמרפו:טיפרלמרינים (טז)בניצגרמני מוכרכושיואיןכושי סוכרגרפני,כיהסדינים
דםשתריםיותרמןהישמעאלים,ובודאי גנבתם אותו ,אוהואאדוניכם ואהםעבריו ,הביאו
זורים שלא גנבתםאותו ,הביאוהישמעאלים 141סרו שקנה אווזו מהם ואו קנה אוחו פוטיפר
י עדות הישמעאלים ,וזהו
מידר:,שרינים ,ומהו מהדכתיבויקנהוסירהישמעאלים ,עליד
/

1

ושאסרורבותיט(יי)דובהסכירות נסכריוסף.
ושהובעשרים כקר
 .עשריםכטףלכלאחרמהםדוי סאתים,עירויעשרה
יז)ויכרכר
דאו והוא עלהבגיטטריאכדניןנעליים  ,זש"ה ש ככרם בכבס צדיקואעייןבעבור נעלם
חלק
(עמוס בווץ .וקשהכי הם לאהיואלא rw#nכיראובןלאהיה
שםה,כוסיף"ל.בי הםלקי
ואובן ,וכשבא להעקתוסן הברספרולו המכירהונתנולו חלקומן
יה)1יאכר הבהנאאבחשאליךומראשיתע"חח"ז) .אפשרצריףגשרכיהורההכיעביר,
י  n~vatwמשה למרום פגעבוטיכאל שר דגרaa %לשורפוברילפיהו ,ואטרמה
ששיר
לילוד

')5ין,ס(סין טגהונ .ונתיגמ 1atf ,יסוספ (ס' (ישסה"י"ס).
ו) נ"לפת"ח 15ת .nUD
ז) ספ"וליתג'"נכ(מקוסנלמני שגלטסיוכנןטפימיכלנכמסי ,ופחגלמני(גןגיאל.
יפפ"1ל"מ לע ,ופאאפי'פסלוניו.
לל
ןג'
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מה

לילוד אשה לבוא בקהל קרושים ,עטד סשה וא"לסי אתה וטהח,שיבותיך,איל שקולאני
כיהודהבן יעקב ,מכלל שהיהצדיק גמור,ואיךהכי אטר ח"ו כשראה אותה בפתחשנים
העליםשניומעליה ופנה לצד אחר כביראתההיאשאין דעתועליה ,תלההשניה לפרום
ואמרה רבש"ע איפסר כמזחת צדיק זה בלא זרע (יח) מיד רמו הקב"ה לממונהעל התאוה
להוסיףלו תאוהולרוססו ,מיד נפהאליה אל הדרך ,תהויםאליה הדרך ,שהטהמן הדרך
שהיה חפץ ללכת.
י)25היא מוצתוהיא שלחה אל חמיהוגו' .לטההמהינה עדשהוצת בה האש ,אלא
בא גבריאל ולקחהערבוןטאצלה ולאהיהבידיה עדשהוצתה תלהעיניה למרום ,אסרהלפני
הלכרה רבוןמעולסיםגלויוידועלפניךכילטובהנהבוונתי ולדממידמלכים מאוהוצריק ,אס
רצונךהצילני ,סיד רכז הקב"ה לגבריאל והחזיר לההש-בון.
כ)ויאמר צדקה מסני .אפשרוכייהודה קיחידי  ,וא"ת מלךהיה כבר הורידוהו
טנדולתו ,אלא ודאי יצחקויעקבהיו באותודין,ובדיני נפשותמתהיליןמןהצד ,לכך פסק
י
יהודה אתהדין .ד"א צדקה מסני,לפי הפשטאטי יהודההואיל וטמנ היה הדבראיןעל
ויי מצאתיה חתומה,
לדון עוד ,ולפי התלמוד צדקהטמניידעתישאיןעליה משפם0ות עו
(יט)ובמס' כתובות איתא והיא בשלתבעל ,בעולתבעלישלהםלבני נח נכנסה לחופה ולא
נבעלת היתה .רפא צדקה ממני ההא זכאה שהרי קבלתי מביתדינו של שם שלאגזרו אלא
שנוי שבא על בת ישראל ,אבלישראל הבא שהשתית לא גזרו ,פמני היא מעוברת,
וכןנמי איתא(כ) בפרקאיןמעמידץוטתדגוי בביתדינו של שם גזרועליו.
י שם בבית הסוהרויהי ה' אתיוסף  ,כשאדםישלו אוהב כלזטן שהוא
כא)ויה
בריזה אוהב אוהו ,ובעת צרה מהרחק ממנו ,אבל דקב"האינוכן ,תמיד הוא עם אוהב
ףיבציוסן"אוגלתי
כשיצא בצרה כתיב עמו אנכי בצרה (תהלים פ"א ט"ו)  ,ובריות כתיב (וששת
יבציון וששתיבעמי] (ישעיה ס"הי"ט) ,וז"ש שוש אשיש בד (שם ,)4
בירושלים)ניגל
תאתםשמחיםבי,גםאני אשמחבכם,תלתיבציוןוששתיבעמי (יששהס"ה4ט).
אמרלהםהקב"ה
כב)בעוד שלשהימים .מה ראהיוסף להעמיד הפתרון בשלשה ,ולשר המשקים
פתר לטובה ,ולשר האופים לרעה ,אחרי שהחלוטותהולכין אחר הפה ,נלא כשסיפר שר
המשקים חלומו ושמעיוסף ואמר טובה הבשורה ,אמר הנהגפןלפני זה ישראל שנאמרגפן
' א ,),וכן שלשתהשריגים ,אלו סשה ואדפןומרים ,או
בוקקוישראלפרי ישנהלו ותישעי
כהניםלצים וישראלים  ..,י ..בשורה דגאולה באה ,שנאסרהנצניםנראובארץ (שה"ש
ג' י"ג) הבשילו אשכלותיהענבים ,כטה שנאמר עתהזמירדגיע (שה"ש  ,(Qeואשחט אותם
ל טס,זו דגורה שנטשלתליק ,שנאפרוחכךכיק הטוביש
ם ל  )4אטרלויוסף בשרהני
,
שובות אפתורלךלטובה .באלפניושרהאופים ואטר אףאניבחלוטי א"ליוסף פתחת באף
באף תמפה (בא)וודא אתר משלשה שפתחו באף טפלו,וכן הנןחש שנאסר אףכיאטראלהים
(בראובתג'א') והטן שנאמר אף לאהביאה אסתר (אמהר י"ב) ,והנה שלשהסליחורי,
צ"ליוסףאוילךוחלומך ישובשיד לרעה ,ושד פהראהיוסף לפדר הדבר כלכך שלא אסר
אקשהחדשים או שלש שנים ,אלא אמריוסף מאד הדבר נוזץ ראה שבעוד הנפן פורחת
עהמץין לא ננטרה הפריחה  ,בעוד שדגצמםנכרים בה ,טידדבעמלו הענבים ,אסר כסו
הגלוםדוה טמהר לבואאיןהזמן רחוק.
כג)וידבר שרהמשקים אחפרעה אתחטאיאניכבכירהיום .תימהוכי שר המשקים
שמרלפרעה שהבא ,תכלאר~מכיסוכלהדייניםכעג-נו אותו שלאפירעבדבר (כב) כדאיתא
בסס'סופה ,אלא כך אכך את חטאי שחטאתי עם שתו שהיהעמיוביההס
םוהר'שפתרלי
.ויש-אפרעה
חלומי לטובה והבפחתיהולהזכירולפניךולאדטברתיהוערעתהאנימזכירויו
יוקף צפנת פענח .ותחילנה שבעשני רעב ,עיניםחולניות ,כתיב האוסר להרפולא
נטם
/

גי

יזרח

פלס 16מ .'5
(יח)מסיןוס
גשטת  ("51מס'קנס?ליןזףנ'
 ,ע"("11 3סגמ'סםזמריל"מ 3סו(פ גס(
לש
יט) (6ירכתי3מ
יתו 3מק'
ים(מן (ננסס (שפס 6(1נכעיס 6ין (ססוכורע ע6ן.
מ) סו?3 6ף (ןסיע.
כא) ע"ן "3ל פת"מ לתתו'.
ננ) (6יזעת' מקונם 3נמל 6לועס.
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ט,
ערת (איוב זץזהיעקב שנקרא שטש,ושאטיכיבא השפש (שאשיתכ"חי"א)  1ודעךכוכביפ
יתזם("ייגום) אלו הש'במים שנקראו כוכבים ,וטהיחתום1snw ,יוצאין הכנסים למצריפ
ולאהיויורעין אתיוסף.וירדו אחייוסף עשרה
 .וללה עשרהלפישיש בהן כה לכלות את
ה
י
ה
דפורעגיווז ,כשבא הקב"הלהחרים את מדוםו
ם
ה
ר
ב
א
ם
ה
י
ל
ע
מבקש
רחמיםמן השטים
(שאשית
ח
"
י
עד עשרה ,שנאמרשליימצשן שםעשרה
ה
ר
ש
ע
ה
ם
ה
,
ה
ד
ע
י
)
ב
"
ל
,
שנאסר
כי
נאכזר
ער0תילעדההרעהדשאה(במדברי"דכ"ז),וכןאלהיםנצבבעדתאל(תהליםפ"בא,),
הרדואחייוסף עשרה .בבושבניישראל לשבור ברויכרום ,ויאסוףנטתםאל טשכר שלשת
ן הקב"המניח ר1ריקים בצרהיוהר משלשהימים אם לאעון הדור גורם,
ימים .לעולםאי
,
ג
ד
ה
א
ל
א
'
נ
ה
ו
נ
י
י
ח
י
ם
י
מ
י
ם
ו
י
ב
ם
י
מ
ו
י
מ
ו
נ
מ
י
ק
י
כחיה
וכן
דרייונה לאהי במעי
השלישי
ולישעי
'ג') .ויקח את שמעון ויאסור אוהולעיניהם .אסרו כשנתנו אתיוסףלהוך הבורהיה
שמעוןטשליךעל
אשךיויאאיבננויםגדולותלהרגו ,אבליוסף כשנפלשמעוןבידוחרקעליופמומות.
כר)
צרתנפשו( .בג) אטר ר'לוי בשםר'יותנן ,אפשר בן שנההיה
יוסף ורואהאחיוסוכריןאותו  ,pnlw1אלא תלמד שהיה משהפחלפני אחיו ויבקש מכל אחר
ואחד פפו ואומר להם הלואבןאחיוה אנחנו דוזפלאעלי רחמים ,וזהו בהתחננואלינו .על
כן באהעלינו הצרה הזאת .טלמד שפשפשו במעשיהם ולא מצאו אלא אותועון "11 ,ש
(כד)הכמים ז"לבנימין מה בעמיו של נחש ,לפי שלאהיהבסכירתיוסף ,ויראו אתצרורות
כספיהם המהואביהםוייראו( .נה) בד ד0ך ר'סימון איהבקרליהר'לףבכי י
'סימון,
אשליה ל0ה אתבני ,אמרליהבנייעקב מצאו מציאה ויצאלבם ,אנושכאבדיןאישכמודת
על אחה כסה וכמה ,ואףיעקבנמיחשרן NCWגנבוהו .ויאסראליהםישראל אביהם אםכן
איפוא (ט)א"ר בשם רבחגיאוילי הסרטתילאבימיאיפוא הוא הצדציד עד שעלידיכן
נרמהלי  .קוז מוטעת הארץ דברים שהםמזמרים .ומעםצרי קמף שכףזית
WYD
דבש (כפ)בריאנאבן.פ" קשה כאבן .ולתת (ל) וראשגסוכלע"ז .בפנים (לא)יכל
לזדים ,כךמהרגםבתרגוםירושלמי( ,לנ)אמר להםדריכסףדוי דורקדדיוצתיכם טה אתם
מבקשיםעוד ,אסרולותפלהך,מידדוזהיללברכםורוזפלל ואלשדייחןלכם רחמים.
כה) ואתחסורינו .אמרו אדםהמזמין את חצירו לאכולאינוטכנים את בהמתועטו,
אבל הכאהובאולציה עםהטורינו ,ודאי אנחנו נתפסיםעלעלילות הכסףהמושב באמתועת
שלנו .וישאל להם לשלוםוגו' (לג)ר'הייא רבה שאלליה בבלימאיעביר אבא ,אגלאמך
כמאלהבך ,א"לאמונאלךכדין ואתהשיבתליכדין ,א"ל שואליםבשלוםהחייםואיןשואלים
בשלום המתים ,כךיוסף שאל להםהשלום לאביכם זהיעקב ההשזהיצוק עזראלעלאביו
ויאמרולושלוםלעבדךאביס ,ולא השיבולועל יצחק,שהרי הואכבר מת.
ה
מ
בו) הלאזה אשר ישחהאדוני בו וודא נחשינחש בו ויאמרואליו ל
ר
ב
ר
י
אדוני
כדברים האלההןכסף אשר מצאנו בפי אמתחותינווגו' אשר ימצא אחו מעבריךכו'ויאמרו
נם עתה כדבריכםכן הואוט'וימדפוויורירוונו'מיד ויחמש בגדולוגו' .וכשד,יוסכין אותו
היה מנשה אמר להם בבקשה מכםבניהולו שמא עשה אתהגניבהלנחש בנבטהיכןימצא
אתאחיו ,אבל אתםננביםכולכם ,הרי ננבתם אחיכם ומכרחם אותו.ובנימיןנשבעבחיי

יך

י,
ש

יאת

(כ"

(כג)עיין "3ל 16 h"5eמ ש ק5מלקיטישון.
נד),ס3מי"
ס.

.

(נ"

אביו

גה)טין גזלפ5 6"5.ותס' נ7זנך לכ'קירין 3ל וניזק.ע36י
'ע(ע 6ופת"מ13סי ט' 6,מי ל(וי
ףס' מ"נ
סנקיס מ5ביו)6ס"3מלסלפו"5ט15'6תויט"66ג3יפ 3לגומ פ"3י
לוסס5למ'י3ף נסס ל' תגרס גןמגי65י,צ'ט.
כז)
כה)עיניןמז3ל"סלספם"ואמע16עת5ליי"5.36טסקעף ,וסמס7ל סוסמטמיע מ5מ (3סס וס5ינספ" ט3קטףפסןגיס.
כפ) "3ל סס 3טס ל'יס71ס 3ל .
(ל)  5"5מקטינם ,וסיףסמלם eלi3eי,BIStlX , Mastימרס כמזרם סס 51ועמי5ענס5יעמ51עגס.
(לא) מסםייז
ס '5ע מסםויגיס ,וכן שכגססילוס5מי מ .olp~t 5ו3מ7וס טסמסמז3עג'סממפ
ייוס מניס ,ססימתיסניסק 6מסמז5וויס כמוטענים סעלוך נ'
יסתקס ,סו6מישן ג
צלך
י5וז גסס ל"ד ,וקייפ
נסן3תרגוס ירוק5מי ,ונסס גל6סגיסיס(פגיו סחלנוס ילוס5מי ע 5סמולס עמל 63כיטתמי
טלכ535פ.ניפ,גי
ושנין 63גמ65ג'כזמוסנוסס.ימס5מי מ16מסי
קנסינה ,חס ססוטס סמטנס טנ"ט  65ל%סעלוך
(לב)
(לג) '3ע פ* 3"5ס מן:
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מבו א

סו

אבעובחיי אהע עקף שלאננכה ,אמתאכןנרע הדבר,מידויקרעשם*הם ,אבלבנימין
לא קרע ,השלםלובימיושן ,נתאמר ויקיעטררכי אתבנדיו(אייד')'8שיצא מבנשק,
לפישע"י מנשה נעיע ,נקהע שבטו ונחלק ברקוקת הארץ ,שנאמרוחצי שבפ המנעשה
(עעשעד' ל"ק ,אמך דקקנה הםנרכז לאביהם לקרוע אתבנדיועלשאיןקורש! עלהדו אף
גגי אקריעםברגם ,אשריהםהצריקיםשבעורזיהםחיים הקב"הנפרעמהן .ואוילהןלרעושם
יןנפרעין מהם אלא לאחרטוחן בהאסר ואתה חורידם לבאר שהת אנשי דמים ומרמה
שא
'13
(תהליםנאוכ"ד)
'
 .דשה אחד באחר (1WPאייס מ"אח ),אטר הקב"ה באו מראו
כז)ויגש אלעיהודה
מלןהטותהארי והיטור ,משל לשורעיזה מנגח אגה ואגהודווהבהמות ובתזות מתפחרק זה
6ה מכנו ,נודמןלו האר שלהגיו זה עםזה ,ולאהיה לשוריכולת לעבדלפניהארי ,בך
'ידברים(לי) מצאנו רגשה למלחמה שנאמר אנשיואב ודשם אשר
בא יהורהוהכיןעצמולנ
יי"ג) ,לתלמה)יגשאליהו (משיזח)1"4לפיוס (לה)ויגשאליו יהודהויאמר
אחו למלחמה(ש"אי
בי אדמי .ולכןהתקין יוצרה 4ת עצמו למלחמהכי כמוך כפרעה .לתפלה מה נדבר ומה
נצטדק ,לפיוסביארונ(.לי)אטר ר'יוחנן בשעהומתפשולבנימוןאמר יוסדהלאחיו בניסק
יגיח אביו,מיד צעק בקולגדולוהיהקולודילך ארבעמאותפרסה,
תפוסואיךיהיה שלוםב
שמעחויהםבןדן ואמרודאי מלהסה במצרים וקפץלמצרים ,שלהיוסף לפרעה שישלחלו
כגבוריו ,כשבאחושים צעקו שניהםוהשיםויוצדה ובקשו להפוך אתמצרים,ועליהם אמר
הכתוב שאנתאריהוקולשחל ושעיכפירים נתעו (איוב ר,י') ,שאגתאריה זהיהודה עגקרא
נוראריה ,וקלשהלזהחושיםבןרן ,נתאמרדןגוראריהיזנקמןהבעף(יביטל"גכ"ב)
נ:
הפרעהבבוריו ערפלו מכסאם משתברושיניהםמן הקול ,באותה שעה במלו
ל
ושיכ
כפיריםי
אחד ואחד מהםועשואותהתלמיםתלמים ,אכתיהודהלאחיו התאזרווהייתםלאנשים והראו
איש את גבותוכי השעהצריכהסיר לבשו כלם ונתיעצויחד להחריב אתמצרים ,אמר
לי ואחריב אתמצרים ,ראובן אמר ארים אזזרועותי לחרבה ,שמעון אמר
יוידה ארים אחקו
י אמר אשלוףחרבי ואמית ם מצרים ,יששכר אמר כפו
,
ה
מ
ש
נ
ם
ת
ו
ר
י
י ואשיםס
ל
אריםיפ
ורן אמראשימםלשמה,וכן כלם( .לז) אמרו יהודההיה
מרום ,ובולקאסר אישימםכעשרה,
ו)ועללבו ,וכשהיה כועסזוקפים
לבוש עשרה מלבוזתןזועל נב זו'(.לח) ונקלשנימותדי
ובוזזכם אתכל הבלבושיםמוצאים .לט)רבנןאביי עששיות של ברזל דצהנותן לתקיפיו
ומנפצובשיניוומוציאן כאבקרק( ,מ)כשראהיוקטכן אמרממתפינא שמאוקטלני ,מיד אמר
למנשה הךעל האבן דשה ,בעםסנטיה בערששלפניו ועששוגל של צרורות ,ראהיהודה
ואמרזהגבורחילד"אכמות  ,ובכל שעה הטה מנשהמפייס אתירודה ,מנשהנותןידועל
ייןנתייראו מאד ,אמרל.וסףאביו כולם מתים ,מידדבר עמו
לביהודה לרעת אםיהיהחמס
י"ור ).זהויוסף
ומת
לשת רכה ,ועליו נאמר תצע יחלך מלאכי פת תגיש חכםיכפרנה (מש 6ט"ח

של יהודה

שנאמר אישנבון וחכם כמוך (בראש.ת טנאל"ק ,כיון שראהיוסף ומעלתה
אמר עכשיו האבד מצרים (מא).
כח) אחר המלות בנדפס(ייגש שתה ),אטרלהםיוסף לא כך אמרתם שאחיו על א
מת.ובכ"י איתא כך אטר להםיוסף אתם אמרתם שאחיו של זה מת ,אמרולו הן ,הרהר
אל לבו שמא הם שקינים ,אמר להם ראיתם שתו כת ,אסרולו הן ,אסרלהם עמדתם
קנח ,אמרולוון ,נתתם עפר לפיו ,שח לאו ,אסר בלבועדיין הםעומרים
בצדקתם ,שכלדבריהםאכצע כשגירע אותינהי,ועניריטובככצע ,ועמדועלקבריכשהייתי
בבור ,אבל לא נתנו עפר עלפי ,אמר להם אתם טכזבים שאתפאומרים שהוא טה,אינו
מת

ש

*

(לר) 3ץ 6 a"ieות. '1

5א

).
פ ocט 63סכתו3וינסודגי יסורס  56ירופט (יטספי'ץי

י

פו) לל פ"נ 6ות ~.ott)r
(לז) "33ר סט ומתסס 5ט':ססיט פ3ט.
24נ3 :כ ל סםיגיטס 6מתסיתם  15נקט.
לג'ז פגה 16ת '1איםטמןעטט'ותט3גרא סמוךפיו וט5י6ן כ36ק.
ט))
ל)
מ
ס טסיו נטע ט
גח"ל
5טטפטס16 .תו'יג" טסע"סיוסף נורמלי פעלי 15פ1פטוי ט36 3ן טיי יוסי
אצט15נ 3ש

) (woטג6ן ו6י3ך סו 6ככן כוזפטוינוט 6ות ג'6טי רס 5"3סט("3ג' 6ע'3עיןיט'.
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מת עתוי טנרתם אותו,אני נקראנו ואביאנולפניכם תראה אםיהיודבריכם אמת ,התחיל
יר
איוסף בןיעקב .מכאןואילך הוא כסו בנדפס .ועוד נמצא שם בכה ולמה לא הודיע
תיכף אלאביו שהואחי במצרים כל עשרים ושתים שנה שהיה שם ,אלא כשהחרימו אהיו
שלאלגלות גזרו גםעליוסף שאףהוא לאיגלה ,ואףשהפו להקב"העמהם ,ווהמקים דבר
עברו(ישעיהס"הכ"ו) ,שהקב"המקייםנזרתעבדיו ,ההולאעטדאישבביתובהתר-ע.
כס)וירא את הענלוה אשר שלחיוסף .מהווירא,הכי קטנותהיו שאיק נראות,
והלא גדולותהיו ,אלא כל אותןהימים שנפרדיוסף מאביוהיה יעקב מצטעף ואטר מההניע
אלי הלאאיןבתורה פלסתרכיהיאכולהאמת,ונמירי אחד המלוה ואחד המתלוה (מב) אינן
ניזוקין כלהיום ,ד,ג)לוהפפני עועטקי"ייה שמלווהו והמצוה משנדו ,ואסריקגדולהלויהמן
הצדקה בנ' דברים,כי הצדקה בממונו ,והמלוה בגופו ,ועודכי הצדקה אינה ראויה אלא
לענייםולויה אףלעשירים ,ועודצדקה אינה אלאלחייםולויה אף למתים ,ואמרינן בכתובות
(סג)דילווהילווניה ,מכלל דגדולה ,ואף המתלווהאינוניווק ,לפי שאין אדם נפטר מחבירו
אלאמתוךרבריהלכה( ,מר)כשנפטרממנוהיועסוקיםבפגלה ערופה ,שנאמרוישלההומעמק
חברון (בראשיתל"זי"ר) ,והלאחברון בהרהיא ,שנאמרויעלו (ויבואו) [בנגבויבא] עדחברון
(בטדברי"גנ"ב)  D"Wשבהרהיהאלאי"ל שעשהיעקבלולויה מההר עדהעמק ,ועשוישלחפו
לשוןלויה ,ושאללויוסף מצותלויה ,אזהנירלועניןעגלה ערופה שיאמרועלההלל שלא
פטרנוהו בלאלויה ,שלחלויוסף והוריעוהרי לא נענשתיכי לסחיה שלחני ה' ,וזהו וירא
את העגלות ,נתיישבה דעהו בדבר הלכה ,וזהו ותחי רוח יעקב.
ב
ק
ע
י
ב
ק
ע
י
ל
ה
"
ב
ק
( .טה) באותה שעה אמר ה
הצלהיך
ל)ימישני מנורי מיגטורעים
מעשו ומלבן והחורתילךיוסף ,ונםמניתיו מלךומושל ,ואתה אמרת מעם ורעים ,סוףושלא
תבואלימי אבותיך ()10כמנין תיבוהשניפסוקין אלו  ,והן ל"ב ,הוא שאמרו חכמים ז"ל
(מו)מלמד שמדקדקהקב"ה עםהצדיקיםאפילוכהום השערה ,וכןמצינו כשאמר שקב נסערה
רותבניה'
דרכי מה'(ישעיה מ'כ"ז) ,למה אסריעקב נסתרהדרכי מה'תו' ,וכתיב ותאמריסע
וה' שבהני('שעיהניי"א) ,באותה שעה אמר הקב"החורעניםבניהורענים ,בני אדם הראשון
שאטר האשה אשר נתחהעטרי (בראשיתגיי"ג)יכפה בטובה שעשיתילו .בני יעקב שאטר
נסחרהדרכימה' ,ואטרימישנימנורי מעטורעים ,אחרי 12עשיהי לו טובות שהצלתיומלבן
ועשו ,ועשיתיו עשיר.,והחזרתילויוסף פלךופשל ,וכפה בטובה ,בני דור המדבר שאסרו
ונפשנו קצה בלחם.הקלוקל (במדגרכ"אה ,),ואני נתתי להם לחםאבירים וכפו בטובה ,אף
הו'(ישעיהמ"טט"ו) ,אמרה כנטה ישראל א"כ
לנ
ור
עמ
אתם אסרתם ששכחתי אתכם ,התשבח אשהשא
אלה אלהיך'(שמית ל"בד ),ואין זהלנו
אתהוכרן כל כך לא תשכח מעשה העגל
טובה  ,אמר הקב"ה אל תחושו אלה אשכח  ,שנאסר נם אלה השכחנה (ישעיה מ"טט")1
(שמוח בו
בו) ן
אמרהרבוןהיגולם א"באהה שכוץ שמא נשבח מה שקבלנו אנכי ה' אלהיך
אמר להםאנכי לא אשבח מה שקבלה בסיני אנבי לא אשנה  ,כלוכם הרעות אשכח
דשצבות לא אשכח
לא) לשלם נתןלאישחליפות שמלות .שנים אהד לשבת ואחד לחל,לפי שקרעו
יבגדים,ולבנימיןנתן שלש משתכקש
בנדיהםנשנתפסבנימין ולאדיה.נאהלהם ~כתקרחי
(מה) אמרוראויהואליוסףליתן לשאר  lraכמו שגתןלבנימין ,ולמה לאנחןלהם ,אלא אמר

ו

.

(מב)עייןסיעםע"י כ".3

יוסף

4מגר))גפיתייןס3תתוסס'"סע 3סכו.לי גפ'ויגס כפשקייונלו36יו 6ת כ 3זללי יוקף 31פסוק 6ת %וגלייקף.
כ"6

0ה) סת6מלסור סונ 6גתוק' מ 3ראעלס כפ'וינס סם תפקוק גתםיתי אג'מייך גסספיכס.
ני sttrt .ראעק' ע 3משלס סס סגתג'ן רשימתסיס מן וי6תכ עדכיסי סגוליסס [סו6
רסוןני
ע ומן"3
 :ס';'] כן 'מקסמסיתיך ע 63מסיס גח" עמק לניך וסגל"ג מפופ  ,ונפגין וס ומסיופמייו,
יסיטנויפ'
"קקסי ק"פכיסייסקנ ל6מי 5ל 6קפ"ז.
ע
(מז) יגמום  b")pס".3
' רפס זקגיסניסד פספי'גפני סמוק' פל וארוכס) סגיך וס גסס
י
ג
(טח) גק' מגמתישיל~ .ופס
,יפפררי"% .ססיומיי י"ל DDD .מלספ5ומ כפר פסמסיו 60מיסמייניםנפכירמו ,כיי
'פפמיסשסיס
כלותר
סק3יס ;סס דכי פגל סס
;.לס עפם ort .פס ס6פמ מפוגר פ3וולגוי קעסין 5וסו פד פסרסגדפי
גופי סטורפורם ;לסיס
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מבו א

טז

אוהו עשרהזהובים ,והםשויםשלשיםשקלים,
חק התם (סט) המוכר עבדולנוי
הוא שאקנוס אותם כך ,לכך לאנחן להםהמכון,
"1
1ב
ו
ן
י
יש הנבכרישראל ,ואלומברואותיקד
י
י
ס
ר
ושלשים שקליםלכל אחד ואהד פעשרה שבפים הם שלש מאוה כסף ,ביראובן לאהיה
במכירה למה קנסו מ"טהיה שם כשהורידוהו בבור ,ומגרידה נרטהלפכירה ,ונתנםלבנימין
שלאהיה במכירה.
לב) בסוף אוהח' בנדפס אסרכו
,כולן בפה אחד שמע ישראל מתחילבכ"י אמר להם
כחיב בהורהו אנכי ה' אלהיך (שמות ב') ,אטרו מודים שה' אלהינו ,כהיב לאיהיהלך
אלהים אחרים
עלפני (שם שםג ),אמרומלידים שהוא אחד ,כתיבלא תשא (שם שבז') כנגד
,1
ורוהבה (רירים ר ,),כמר"א מאןרמוקיר לבריה לא משהבע בשמיה לשקר .כבד אתאביך
ואת אמך (שמזנת ,ל"ב) כנגד למעןירבוימיכםוימיבניכםוגו' (דבריםי"א כמ"')א ,).זכוך אחיום
השבה (שטות ח') כנגד למען הזכרו ועשיתם את כל מצוהי (במכד,ברט"ו ששקולה שבת
כנגד כל המצות ,עלנפשכם (דבריםי"א
תח).ט,כנגד לאהרצה (שמות י"ג) כמהשנאסר ואך את
י"
(בראשי
דמכםלנפשוהיכמ (סמכם)אדרוש
ה ( ),לא תנאף (שמות ל.י"ר) כננד ולא תתורו
אחרי לבבכם ואחריעיניכם (בטרברט"ול"ט) כדאמרינןליבאועינאתרי מרמורי עבירהנינהו.
לא תגנוב (שמות ל ט"ו) כננד על כנפי בגדיכם (בירבר ט" 1ולא גנובים.כימי השסים
עיברים '"א כ"א) כנגד לא הענה ברעך עד שקר (שמות ל ט"ז) כ
"ד"א ואעידהבם את נה,שמים
ואתהארץ(יריםל"אכ"ח),עלמזוזותביתךיבר'
ל"תחטודביתרעך (שמות י"ז).
םו'ח') כנגדלא
לג) ד"אחכליליעיניםמיין ~'חי מ"טי"ב) .צריך לאכסנאי לכבד אורחביין ,לפי
שיותר שהאכסנאי עושה עםב,האורה ,האורה עושה עם האכסנאי ,שנאצר שם האיש אשר
עשיהי עמוהיום בועו (זית י"ט) ,הניא לא עשהה עמו רבר אלא שנהארחה אצלו .ד"א
הכליליעיניםמיין כשאדםצוחקעיניומאדימים וזהפי'הפסוק טוב הכרתפנים שאדם עושה
להאורה הבא אצלופיין שהואנוהןלו לשחוח,ולבןשינים מהלב כשהוא צוחקשיניונראין,
כלומר נםמובלו לאורחהפניםיפות שהאכסנאי עושהלו מחלב שהואנותןלו,לפי שהאורח
בושויראהואלאכול כשמראיןפנים זעומוה,ם אמרובירושלמי מאןדאכילמחבריה ססהכל
ביהביישוזהפירושו כלמישיאכל משלהבירואינו מסתכלבולפי שבושמטנו.., .ביניקוה
האילנוה מראץבצליןהאילן כלהעלין גבוכלפי תוך של אחוההמפני שהיא יונקת מאחותה.
מאשר שמנה להטו.כלומר מאשרלחטושלגד ,שהריכתיבעל אשר טובלבשמןרגלו ,נמצא
י עמלק .בעליחצים ,זה כלחטוטנוג .סידי
נד שהוא סמוךלו לחמויהאשמן,עליעין.על
אביריעקב משמ רועה אבןישראל ,רמז בכחיעקבוברעייתרחל ,שנאפר ורחל רועה .הוא
שנהוב והנה שלשהעדריצאן (בראשיתכ"טבץ ,זהגלוח מצרים ובבל ואדום ,ובנגרן'1זכיות
משלשהאבות,וכן משה ואהרןוטריפ .ונאספוכלהעררים ,אלוג'קבוץגליות .לאעה האסף
הסקנה ,ראה גלותאדום שעתיד ויטשך פנלאת האבןזה הוצאההנלוה שבזכ~הויבא כשיח
בןיוסףבנהשלרחל ,וכת"א רחלמבכה עלבניה('יסהל"אט" ,)1וכהיבכייש[שכרלפעולהך

בז' רש]תקוהלארייהך (שם שםט"וש"ז) ,
לך) בפ'שמות אותו' אחר סיום המאמר קומה עזרתה לנו ופדנו למצן המדך נמצא
בכ"י הוספה בהמשה עשר (ב) מקשות הקימו דור להקב"ה בספר אחר ,אמר הקב"ה דור
אם אתה תקימני איזה פעמים אץאני קם עדשיהיוענייםנשדדים ואביונים אונקים  ,הה"ד
כשודעניים מאנקתאביונים עהה אקום (תהלים'"בו ,),אמרו ישראל כשללאדם שהיה עובר
מעירלעירמתוייל עמו בנוהניעלחצי דורךנתיינע הנער היה צועק אבי אבי כתי נבוא
לעיר ,אמרלוא
אפיביו המתןתבוא השעהשנכנסלעיר ,הלך סעמוצעקכתינבואלעיר נהייגעהי
יוהר מדאי בנו ,אסרלו המתן עור מעט בבואלעיר ,וכןכל הדרך אמרלובני זה לך
האות שהדס מתי הבואלעיר ,כשהגיעלביתהקברוהיודע שקרובה העיר ,כך ישראל
בנלוהצועקיםלהקב"המהייבואהגאולה ,אסרלהםבניכשהניעולצרותמשונותתהיו בטוחים
שהישועה קרובה לבואך זש"ה עה צרהליעקב וממנהיושע.

ל

בכוף

----( -----
מט)נישןת"ד.
,
"
י
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ש
נ) ("5.נממסס מקשות .ס"ן נ"ל  O"DDריסויספת  s"ts)tתגבול ונרגתי פכק 5והסתר פון גסס

סג" כקפץ לאסון סל תסליס (כן גלת פסיס גתוגלפגינו כאפר  '6וכיוגעו שפר רשמון סל תסקס ~ ,סתמת'ק
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לה

בסף אהפ'בנדפםאחרוישתהוברעלנוקףבכ"יויפמניוברצלב,מלסדשרחליכו
בקוצרצרים שנסעכם להול שנאמרחזיה מספרבני ישראל כחולהים (תשע אי) ,למה פה
אתהננענו ברצען ובצונןואינו משהנה ,כך ישראל אפילו הםבאים באש ובמים אינס
זוין מיראתם~ ,א)וטהר"ל וה אתה נופלו ממקוםוה תותנו למקום אחרואינו מוציאקול,
כךישראלהולכי" ססקוםלמקום וסגלותלנלווהואינםמוציאיןקול לכךנאסרויטמנהובהול
1לר) באמצע אותי"א ,כי ברמותמצריהיה משה אלאאללי איש טצרי לא היה
נכנס
לסדין ונמצא אחד והבכ"י .ד"א ותאמרנה אישמצרי הצילנו מלמד שנתנכר סשה
והעליםכי רעאעברי ולבך לא נכנס לארץ ישראל ,כשהתפלללפני הקב"ה והרבה בתפלה
אמרלפניו רבש"ע אםלא אכנסחידבניסני 0ת כשםשרבנסתעםף ,אטרהקב"ה טשה אתה
רואה את הנכנסותואין אהה רואה אה היוצאות ,כשבאיוסף למצרים לא נתנכר עצטו אלא
אמר שהואעברי ,שנאכך ושםאתנו נשיעברי (בראשיתמ"אי"ב)ולכך נכנס מה ,אבל אתה
כשבאתלמריןנתנכרת ,שנאסראישמצריהצילנו (שמותשם) %ךלאנכנסועצמותיו שם.
לז)בפ' וארא סוףאזוע א' כתוב בכ"י וארא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב באל
שרי ,למה נאמר אלשרייותר משאר השמות ,אלא אל בניממריא שלשים ואהד  ,זה א'
מאברהם,יו"ר ריצוק,יו"ד דישראל,יו"דדיעקב ,אלו שלשיםואחדכמנין אגל .שדייו"ד
משרי הוא הט"מ מאברהם בא"ת ב"ש ,הדל"ת דצא הקו"ף דיצחק בא"ת ב"ש השיק היא

חי

:

:

.

.

הביעתדיעקב בא"ת ב"ש.
ת
ו
א
.
'
1
ם
כ
ל
ל
י
ח
ת
מ
ה
ז
ה
ו
ט
ש
ש
י
ד
ח
ה
לרז) בפ' בא בסוף
ל
ש
ך
ר
ב
ת
י
מלך
 ,בכ"י
ט
ע
ל
טלכי המלכים שגילה סודו
אמר
ם
ה
ל
ל
א
ר
ש
י
י ברשותכם דחדעאם והמוערות אם
יה
אמרתםהן ק ואם אמרתם לאו לאו ,אטר להם סור העיבור מסור בידכם .אמרר'יוחנן
משל למל בשרורם שהיהלו פרדס נאהומעולהההיו בונטיעות שלכלמיני פירותטובות
ונאות הטלך לאמסרו לעולםלשטרו אלא הוא בעצמו שומרו,לימיםראהדמעך אחדמעבדיו
שהוא נאמןגרע ומסרלו הפררם ,כךכשראההקב"ה שרבובניו אטרלהם ער שלא באתם
היצעייושב ושוטרהחדשים והשערות ,והיהבידיסודהעיבור ,שנאמרחיי
ולאותותולמועדים
ילימיםולשנים(בראשיתאיי"ר) ,ולכאןואילךיהיובירכםלעברשנים ולקבוע חדשיםולמניינכם
אנימסכים ,אםתעברו אתהשנה תרא פשברת ,כמאסר אלהפוערי ה' אשר תקראו אותם
(בסועדיכם) [במועדם] ~'.9א כ"גר') וכתיב (ובראשיחדשיכם ובמועדיכמ) [וביום שמחתכם
ובמועדיכם ובראשי חדשיכם] (גמרבר"יי)3,,רקבעההיןשלי טכאןואילךיהיו שלכם דרי
החודש הזה לכם ראשהדשים ,ר"א החודשהזהלכם.זש"ץ עשהירח למוערים שמש ידע
טבואו(ההליםקידי"ט)אסיר' יהודהבןפזי כלמד שלא בראהקב"ה חמה ולבנה אלאבשביל
ישראל שעוניןבהם ,וכן אתה אומר שהםמשיי
םללבנה כשם שהחודש שלשיםיום והלבנה
.שהיא שלה קטנה ומהגדלת עד פ"ויום ועומרת בפ"ו יום מלאה ואו שלטת ומאירה לכל
העולם כלה ומבר,קת אורה מסוף העולם עדסופו מכאן ואלך הולכת ומתמעטת עד ט"ויום
שאינה מאירה כלום ,כךישראל * החודש הוה לכם ראש חרשים ,זה אברהם שהוא ראש
ואחד לכל ישראל שנאמר אחדהיה אברהם (יחזקאלל"גכ"ר) ,יצחקויעקביהורה פרץחצרון
.רםעמינדבנחשוןשלמוןבועו עוברישי דודהריי"ר,וכןעולהדוד בגיטטריא ארבעהעשק
לדורות ושלמההיה פ"ו לדורות ,וכשם שהלבנה בט"והיא כנקפת אורה מסוף היגולם עד
סופו ,כך שלמה שורה חמשהעשר לדורותמפותוהיה מסוף העולם ער סופו ,שנאמרוישב
שלטה על כסאה' למלך תחת דודאביו (דה"אכ"ט כ"ג) ,ובשם שהלבנה מתמעטת והולכת
אחר שלטה ,ואלוהןרחבעם אביה
טפ"ויום ,כךישראל ממ"ו דורות ואלךמתמעטינ
לה
י
ק
ז
אסאיהושפפיורםאחויה אמציהעוזיהויותםאחויה
מנשהיאשיהצדקיהו ,וכשםשהלבנה
י
י
כ
ו
ה
ו
יצדקיהועור(מ"ב נרהז,),
~אחרפ"ויוםמכבה ,כךישראללאחרשלשיםדורות שנאפרואהעינ
ואומנע העולםהיואוסרים כבר כבתה אורם של ישראל,שאיןלהםעוד גאולה ומלכות ,והיו
האומות שמחים כשנלולבבל ,וכשםשהלבנה עלה ומהחרשתלאחרשניימים ,כךישראל,
יכינפלתי קמתיכי אשב
עלהעורא לאחרשנידורות ,וישראלאומריםאל תשמחי אויבתיל
בחושך ה' אורלי (מיכה"ח.),

(גא)עייןכמשעיט רולס.הכגיל עה51מת'(15י ('11סן הלמ"ג) ק"ג"כ.

ףהי
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מת

מבוא

לט)תהי בשלה פרעה( ,גג) משללסלך שדויהלו רופא מומחה ,כל זק שקופא
הרשלך אוכל כל טה שלבו חפץ שהרופאשיפאו ,הללו הרופא לארצו אטרדגללך
אשודי
%ימי כלונץ שהיה הרופא אצליהייתיאוכלכל מהשאני חפץ ,מעתה לאאוכל טהשלבי
הפץ ,כך פרעה אכר כל ומן שמשה היה אצלי אוסרלו משה התפללבעיי חרא מתפלל
י אחר
והייתי מהרפא ,מע,זהמי ירפאליהויויהי בשלה פרעה ,אמר פרעהוויווי היהל
ך משהמאצלי .ד"אויהי בשלח פרעה( .גג)משל לאדםשהיולוכמזיכותוחלעציםוהיו
יתהל
לפניביתו מושלכים בטים ,וכל באי שםעוברים עליהם ,ראה אותן חכם אחרוהבין שהן
טובים לעבתתכלים ,בא אותו חכם לבעל המלזיבות אמרליה מכורליוצריכות אלו  ,א"ל
הן ,מכקבדמיםקלים ,נטלאוהו חכםהחתיכותועשהמהםכליםנאין ומשובחץוראויםלהביאן
י ככוהיושליבזיתיאותם ועתה
לפנימלכים ,כשראהאותם המוכרהיהמצטער ואומר וףחיל
דרי הםכלים נאים ,כך פרעה כל וק שדויו ישראל במצריםהיו מלוכלכים בטשומנתלים
בלבנים ובעכורה ,ראה אווזם הקב"ה וגאלם חהולכיסברגליםוהיו שש מאווז אלףרגליכלם
גבוריחיל אנשי מלחמה ,וראה אותםפרעהנאים ואופר"11ליאילוהייתי מכבדםהיועובדים
ארזיכיאיןעםנאהכוה ,וזדוויהי בשלתווי היהלו בשלח אתהעם .ד"אויהי בשלחפרעה
י
כביכול הקב"ה אמרוויווי ,משללמלך שהיהלושונא מה עשה המלך,נתןארצובירוכר
לבקשעליושילה ,שכלזמןשאינו ששה כשורה היה המלךמלקהוומייסרו ביסוריםקשים,
הלך ר6קיד לארצו אמר המלךווי וף סעתה לא אנקם משונאי ,כך הקב"הכלזמן שישראל
היו תחתיד פרעההיה פרעהלוקה עקישראל ,הלכוישראל אטר הקב"ה11יוויע"ימיאנקם
טפרעה כמאןואילך .ד"אויהי בשלח פרעהמי אסרוחירגנעניים( ,גד) משללמלך שהיהלו
הדבה ורצה המלךללכתלמדינתהים ,אטרלארים אהד שמור
והיהלו (גה)
בן
יע
ה
י
ת
ו
אתDpה~ארץ ואכולפיר
יר שיעמודבני על פרקו ואח"כ תתנהלו ,לימים נדל בן דקלך
ס
י
ר
א
ובקש הארץמן האריס אכת האריסוויווי ,כך כשהיו ישראל במצרים יגנעניימ שוטרים
אה הארץ ,כששמעושיצאו ממצרים אסרווויווי.
מ)אנכי ה'אלהיך ,בהמשה דברות הראשונות כתוב שמו ובחמשה האחרונותאין
כתוב שטו ,משל למלך שמוסר חותמולמי הוא מוסרהרי הוא נצטר לנאמנים ,כך חמשה
ח-אשמת כחוב שמו מפני הראשונות אינם מדברים אלא מהסירות ומיראה ,אבל החמשה
האחרתכן המה סףברים טרוצהים וממנאפים שכגנבים וממעיריערי שקר ומחמרנים ,אטר
וקב"ה לאיתייתר שמי עם אלו.
3פא)בפ' משפטרם אות ח' כתובבכ"י ולא ההלמד עקר אלא ד~טעשה ,ומעשה
בר'.שמעון שבקש רחמים נקהשמים שיראהלו הקב"המקומובגןעדןורואהלושיהיהאצל
טבח אחד  ,הרהר בלבו ותמה מאר ואסר כל מה שעסקהי בתורה יום ולילה ומקומי אצל
טבח ,אסר אלךוושבקשהו ואשאללו ואפשפשבמעשיו ,דלךומצאועשירגדול נתארחבביתו
ושההעטוח'ימים ודבבת עשהלו כבודגדול ,קראור'שמעון השדה ,אסרלו בבקשהממך
י במה עסקת כלימיך ,אסרלובעסותיו לאעסקתי בתורהכי אם
מעט ,אכןכלימי
הנידהל
בשר
שבת
,
ב
ר
ע
טבח
ל
כ
ב
ו
ה
ל
ח
ת
מ
ו
,
י
ד
ו
ע
מ
י
י
נ
ע
ל
החתיעני ונתעשרתי
הלקתי
דייתי
מקומי
ולעניי מקומות אשראצלי ,ומאדאני מפזר צדקות הרבה ,אסרלו
בבקשההמעממיךההזגאיתדהלי
אםעשית דבר גדול מזה  /אסרלו אומר.לך דבראהדשעשיתי ,הטכ
באסהשסלפינהלכאן שלי
הוא ,וכשבא המפינהאנינווולאיזהחפץשאני חפץ בה  /פעם אחת
ולקחתי
הסבם ,לאחרשגביתי המכס באאלירב החובל ואמרלי אםאתההפץלקנות דברצנועשיש
י מה החפץ ,אמר
י אסכורלך  /אסרתילו אמור
י לא אומרלך עד שתקנה שתו ותתן
ל
עתהל
למרתילו אםכן תפסוק דמום ואשמע,
ו
נ
ר
כ
ט
א
ד
ו
ע
א
ל
,
י הדמים ,ואם לא תקנהו
א
ל
י עשרתאלפים זהב ,ואמרתילו
י לא אהננו אםלאתתן
הראה הראהלי ההפץ ואתן ,אמרל
אטרל
י ההפץואתן ,אכךלי לא אתננוכי אס בארבעים
לי עשריםאלפי זהב ,אטמתילו
ל
אלפי והב ,כשראיתי שהואעולהומייקר הדבר ,וצררתיבלבי שדבר גדול הוא,ופסקתילו

.היהב

(נב) נתנפת6ל" 6ות '1ת 6מלנגון 6מנ.

(נג) ס"ן מס 016ס' כסגכן 6הל.
נר)עיין סם 16תז' כלגגון 5מר.
נה)5 ("5וקן'סמלגר,.עייןסס גתגחומ.5
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חהנ ,אמר  6וק  6קודם שאראהלך ,נחתילו ,שר הוצע טוחתהמפינהמאתיםנפשית
י
טישראל ששבה ,ואטרליאילו לאקניתאוהההיוםהייתי הורגם וזורקםלים ,מידנהנםל
השנסתיםלביתי ,ששכלתי אווזם ,והשקיתםוסכתי אוהם והלבשתים ,ווווגתיםדפנוייםעם
הפנויות ,ההיתהביניהםבהולהיפהמאד ,ורחמתיעליה ונתחיהלבנילאוטה ,וקידשה והזמנהי
כל אנשי מקומי למשתה ההוטה ,וכשישבובני הסעודהלאכול,הייתי עומר עליהם ,וראיהי
בחור אחדטןהשבוים שהיה בוכה ,אסרתילומפני טה אתה בוכה ,ולארצהלגלותלי ,עד
שהבאהי%4תו להדר ,ואמרל
י שאותוהיום מבשבונועדהיום להכניס אותהכלה ,ואסרתי
,
אמר
ד
א
מ
מאה
ה
ב
חפצתי סכל כסףוזהב
לו חפץ אתה לגרשהואני אתןלך כסף
ליאדני
שבעולם ,אבל מה אעשהשהרי בנךהכניסה,באתילבני ואמרתילוהדבריםהאלה ,נירשה
והכנסהי אותה לאוהו בחור ,והעשרתי אותם ,תה הדברשעשיתי .אמרלור'שמעון ברוה
הטקוםשזיכני להיוהאצלךבגןעףן ,לכךבכלעתיעסוק אדם בהורה ובמעשיםטוביםויטפל
בצדקה ,שהממוןאית שלוכ אם להקערה ,שנאסר
ירבסףולי הזהב אטרה' (חגיב' ה),
יפיל חהירים (תהלים ע"להחי).
וכתיבכי אלהים שופם זהיש
מב) בפ' תשא באמצע אות ה' אחרי הטלוה ומביאו מסוף העולם וסזוונלוו בסוף
העולם ,כתובבכ"י .ומעשהבשלמהרוכלךוכהיתהלו בתיפיפיהאין כמותהבכלארץישראל,
הביט במולותמיבןזוגהומי ישאנה ,וראה שהואעני אחד ואק בישראלעני כסותו ,פה
עשה ,בנה מנדל גבוהבים,ודיהסמביבו בכל עבריםמסביב ,לקחבתו וזרםאותה באווזו
סנדל הגבוה ,ושם עמה שבעיםמרימים נאקניישראל ,ובמגדול לא עשה פתה שלאיכנוס
ארם בו ,ושםבוצירה הרבה ,אמר אראהפועל השם ומעשהו ,לימיםהיהאוהועני שההן
בן זוגהוהיהיוצא בדרך בלילה,היה ערומזיהף רעב וצמא ולאהיהלו בטהישכב ,ראה
נבלתשור טושלכת בשרה ,נכנסבהביןהמבגוההנבלהלהפיג צינהוהיהישן באעוףגדול
ונטל אותה הנבלה ונשאה עלגג אותו מנדל על חרר הבחורה ,ושם היה אוכלהעוף את
בשר הנבלה ,וישב שםעלהגג כשהאיר השחר
 .יצתההבחורה מחדרה ללכתהגנהכמשפטה
בכליום וראתה אוהו בחור ,אמרהלומי אתהומי הביאך הנה ,אסר להיהודיאני מבני
עכואני ,אמנםעוףהביאני הנה ,מה עשהה לקחהו והביאחו בחררה והלבישוהו והרהיצוהו
וסכתו ונתיפה מאד ערשאין כפותו בכל גבול ישראל ,ואהבתו הבחורה בלבה ובנפשה,
ונפשה קשורה בנפשו והיה הבחורחךיף ומפולפל וממקח וסופר ,יום אחד אכרהלו רוצה
אתה לקרשני ,אסר להומייחן ,מה עשההקיו דם כתב לה כתובה ומוהר מרמו ,וקידשה
ואמר עדה'היוםהגרים מיכאל מבריאל
 .באעליה כדרך כל אדם ונתעברה ממנו ,כשראו
,
ס
ל
אותההזקניםמייברת אטרולה כמדוטה
ה
ל
ו
ר
ס
א
,
שאת
ת
ר
ב
ו
ע
מ
ה
ר
כ
א
ם
ה
ל
ן
ה
וסמי
נהעברתה ,אסרה להם טהלכםלרעת ,נפלופני הוקנים שהיומתייראין משלמה הסלך פן
ישים עליהםעלילותדברים ,ושלחואליו לבוא לדבראליהם ,נכנס שלמהבספינה ובאאליהם
ואמרולו אדוניטדבבך כך הדבר ואלישיםאדונינו בעבדיו עק ,כבנטמע קרא לבתו ושחל
י כקב"היפהוטוב הלמודיוסופר וקדשני ,קראה
לה ש הרבר ,אמרהלובחור אחד הביאל
לבחור ובאלפני הטלך והראהלו דגעזובה 2,עע1ה לבהו ,ווקאללו המלךעלאביו ועל אסו
ועל משפחתוומאיזהעיר הואוהביןכזעק-רבריו שהואאותו שראהבמול ושמח שמחהגדולה
ואטר ברוך המקום שנותן לאישהי
ש תשיב יחידים ביתה .מוציאאסירים בכושרות כו'
/

כ 10בנדפס.
מ )3שם שםאחדט*תאילו קרב"גסרי' על אחת בנוף וכסה ,כהובבנ"י .נמצא
שאפילועונוה של ישראלגורמין טצחה ,ווזאירעשו תשובה,כי מאדחביבה תשובה ונוטת
, ..
וכות,כי בשוב דדשע כרשש הגשה .תשובה נהפכו העטה לוטת שנאסר טורואהלות
כלבגדותיך (תהליםמיהטן)  1אלת-ייבנדותיךאלאבנירותיך ,אלוהבנידותיהיה סורואפלא
לאחר ששב .אמנם שלאיאטם אחטאואעיב שאםכןאיןמספיקיןבידו לעשות תשובה.
ומאד הקב"ה מהאחז לתשובה ישראל ,אתהמד"א כשאטר הקב"הלירמיהלדאסורלישראל
להם ,אטדו 6ירמיהרבינוהיאך נעשהתשובהכיפעפעו
שיעשו השובהן ירטיה
ייךנחיה ,אטרליה הקב"ה לך אמור להםחי אני נאם ה'
ההטאנז עלינו ובה אגונטוקים
טא
ואו
אם אחפוץ בסות פנתכי אםבשלבו מדרכווחיה ('חזקאל"5גט"ו) ,הלךירמיה ואצרלהם,
ולא דבעימווצ בא6הפנים בחצעבאעו ער
אטרולו היאך נעשה תשובה וכי לא

דיך

הקניטודי

כי

סם
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כיבורגובמעשינו,שנאמרנשכבהבבשתינו(ונכסהבכלימהיט)[ותנסנוכלמהגו(,כיחטאנולה'
אלהינו)[כילה'אלהינוחטאנואנחנוואבותינו] מנעורינוועדהיום הוה(ייפה ל ב"ה) ,ואכהלו
הקב"הלךאסור להם עדמתיתההמקין הבה השובבה (שםל"אכ"ב)ויאסרלו אלהיראיכי לא
הבושי (ולא)[יאל] תכלמי ט לא התפיריכי בושהעלימיך השכתי וחרפת אלממתיך לא
הזכרי עוד ('שעיה נ"ר ד') הלךירמיה ואטר להם ,אסרולואיךנעשה השובה ,כתיבונתחי
אתפני באישהד"א ובמשפחהו(,יקיא ל ל) ,אמרלו הקב"ה לירמיהלך אמור להםהייכם
יחסידאנינאוםדף ולאאמור לעולם )nfe~tג'
שאניאבטלנזירתי שנאמר לאאפילפני בכםכ
'"ב) ,הלךירמיה ואסר להם אמרולוהיאך נעשה תשובהכי כשיעבור הקב"העל ההרים
והנבעות שעבדנו שםע"זיזכור וינקוםממנו ,שנאטם על ההרים יקטירו ועל הנבעותיזבחו,
אסרלו הקב"ה לך אטור להם כשאעבבו,רעליהם אדלג אזהם ולא אראה אותם שנאמר מדלג
על ההרים מקפץעלהנבעוה (שה"ש ח ),אמרולו היאך נעשה תשובהכי כשנבואעליהם
ונראהי,אותם נפשינו קצהעליהם ,שנאמר'(ואמרנו) [ואמרו] להריםכמונו ולגבעותנפלועלינו
(הושע ח ,),אסרלו הקב"הלירמיהלךאמורלהםאעקרםמןהעולם ,שנאמרכי הרויםימושו
והגבעוה המוטינה (ישעיהנ"די ,),ויאפרכי כאשר השמים ההדשים והארץ החדשה אשראני
( nwirשםס' כ"כ) לא הזכרנהדיאשונוה ולא תעלינהעל לב (שםס"ה י"ו) גם כתיבלמיגלה
שאיןישראלנגאלין עראשריעשו השובה ,שנאמר ובאלציוןגואל ולשבי פשע (שם נ"ט ל).
כמד) שם שם אחר מלוה צעקה אל אלישע לאמר ,כתובבכ"י .הלכהלביההקברות
וצועקה לחה אותו צוחה אמרו לה מאן אחבעיה אכמה להן דחלא דה',פי' את שכהב ירא
י לקמהיוסףדכתיב ביה אתאלהיםאניירא (בראשית א"ב
אהה' ,אסרהלהוןדיןלאבעינןאייה
י"ה) ,אמרהדין לאבעינא,אייהי לקפה איוב דכתיבויראאלהים (איובא,א. ,),אמרה להם
דהלא דה' לחדא לחדא אנאבעינא ,אזל לעובריה דכתיב ביה [ועובדיההיה] ירא את ה'
מח
מאד ד(,כאד) (מ"א י"
מנול ,).אטר לה מה בעיה למאי אתת ,ואמרהליה והנושה בא לקהת
לתהמזון לנביאים בסערה בא לקחת אתבני מפני המעות שלוית
(מ"ב א')שלויתי
ממנו ,אמר לכי אלאלישע והואיאסרלך מההעשי ,מיד ואשה אחה מנשיבניהנביאים
ן [לשפחתך] כל בביתכיאם אפוך
צעקה אלאלישעוגו' ויאמר לה מה בפיה .אמרהלובי
שטן(ם"בד,ב ,),אמרלה הנוח דעהךשהנחת אתדעתי ,שאין הברכה מצויה אלאע"ישמן.
' אחר מלותיתן כל אחד ואהד כטס; ,כחובבנ"י .זהיהמ והם
מה) שם באוהי
מחציתהשקל והםכנגדעשרהאלפיםהטןבימי טרדכי ואסחר ואותן D'~pOעמדולהןלישראל
שבאוהו הדור ,חחלך החשבון שעשרת אלפים של המןעולים כשקלים שליוצאי מצרים,
מחציההשקלהואשנידינרין שהמנהשלקודש כפול ,היהנמצא שכל אחד ואחרעולהמחצית
השקל שנידינרים א"כ לחמשים איש עולהמנה והוא ככר ,למאה איש שני ככרים לאלף
איש עשרים ככרים למאה אלףאיש אלפים ככרים לששמאוה אלף שניםעשר אלף ככרים,
ובימיעולי מצרים לאהיה הככר גדול-כלכך שהרי הוסיפועליהם לאחרזמןשהות,הוצב
מהם סאתים שקלים שליוצאי מצריםעיתות ותמצא שנשארו עשרת אלפים ככר כסף ,אמד
המן אתן כנגר כלם שהריהוסיפודוויןיהרעל שקליהם .
ב
י
ת
כ
ה
ו
,
והוצאהי אתצבאוהיכם
מו) רדכי שחת עמך .אמרלו עמי ולא עמך
ליוכיח ,באו אצל השור א"ל הקב"ה
אהעכי בני ישראל (שמות י"בי"ז) א"ל הקב"הדיגנ
שורסי עשאך א"לחמור הם ערב רבשנקראותמוריםשנאסר בשרהמורים בשרם (יחזקאלכ"ג
עפי עשאו  ,ונזמור אבוס בעלו (שם)
כ') ,וש"ה ידע שור קצהו (ישעיה א ,ג') השוריר
ד"א :ושהו ,אמרלו הקב"ה למשה לאכך אמרהי לךלך רדכי שחת 'גסך אשר העלית
ככפרים אוהןשניירהדםעשו אתה;נל אבלישראל לאעשו ישראל לאירע עמילאההבונן
יישראל (שמות
(שםשם) ,ד"א לך רדכי שחתעטך .א"ל והלא ;סךהם ,ושאטר אתעמיבנ
לי') ולמה אהה קוראםעמי( ,נו) משללמלך שהיהלו כרם גתנולאריס ,כד עבד חטר טוב
אכר מלבא כרסאדירי עבד הכרסב ,כד עביר חסרביש אמרכרסאדיי
ך עביד חמרביש,
כך כש"שראל מקלקלין מעשיהן אתה קורא להםעמי ,כבאפרכי שחת עפך ,וכשטטיבין
טעשיהם אהה קורא להם עמך שנאמר אתעמיבני ישרש בין חנטוביןזנים שלך הם.

יא

י

(פ)פיץ גפעיקה: 6קקה גחתו (דף קכאחת"נ).

ד"א

י
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ד"א רדכו'מ"שלמלך שהיה בןחביבעליו נתנולצינ
ת טרחהבן הגלחומעלט נח-ש
הפדנט אםאיןהבןאיןדינדנת ,כך אמד הקב"הבני בטריישראלושמית ף כ"כ),וניעה
שגעלה נפשי בהם משה לטה והר לד רד.
טז)ויוקל משה מלטד שנתחלחל קהעגל .ד"אויחל עשהעצטו
אטרלפניו
רבש"עלמדום אמרתלא (אעורה) [אשחית] בעבור העשרה (בראשיתיגחע"ב)וכאןיש עשרה
צדיקיםאדיץ נדב ואביהוא אלטר ואיתמר ידצשעוכלבהרי שבעה והשלשה זטר לאברהם

*

היין

ליצחק ולישראל.
טח) שם אותת"ו  .תתה התר אתעדיךמעליך ,והכתיב ולא שהו אישעדיו
ישראל אתעדים סהרחורב,ומהיכןהיה להםעדי ,ולמה אטר
סי
בי
 ,ושדכתיבויתנצ בנ
*כך אמר למוזה אם אהה חסעל כטדם הורד אתה אתעריךהואיל
וקב"הד"ררעריך ,אלא
והםפרועיםומישיראה הםפרועיםועליךעדיך יאמר שפרועיםהם שמעשההעגלויהיהלהם
לשמצה ,אבל כשתורד אתעדיך לאידברועליהם כשיראו אותך כמותם.
ואומר לתת שרלפני הקוראים דוגמאות ושליבות הכ"י שכהובימ בהם חדושים,
ובודאי הםמחדפקדמאי ,ובמקום אחד מובא ששמע מספררי ושמור' אברהםחיץ.ובצפיתי
אצפה אגםאלה הדוגמאותידרו לשעשוע לקצת מהקוראים.
ויצא יעקב מבאר שבע ,ר"תויותש וס"ת טיב ,מלמד שיצא בערבובלילה בסתר
מפני עשו לכך נסתם הפרשה.
חפנה,וילהבגיממריאבוביום ,מלמר שקפצהלו הארץ.
וד;נה מולם סרוב ארצה וראשו מניע השמימה  ,סולם בניכטריא עשו סם'ך y'W1
סהחלפין ,ודגהמלאכיאלהים שלים זהמשיחבןדוד ומשיהבןאפרים שנאסרדגלוכצשיעיס
[בררציון] לשפומ את הר עשו (שבדיהא'כ"א),א,פורדיםר"לשהיויורדיםלעשו כמו שנאמר
ודוןלבך השיאךוגו' משםאורידך נאוםה' (שם גו).
עד אשר אםעשיתי את אשר דברתי לך .דוה משמע הא אחרשעשיתילך אטבך,
וי"ל עדפי'עולצות כסולשלמי עד ,ובכך מיושבגבי עדכייבאעילה.
הידעתם את לבןבן נחור ,מכנע שקורין לס"תבן משומד אחר זקנו ולא אחר
אביו הששומר.
ריגל את האבן ,ועללשוןשמחה כמויגללביכיק שראה את רחל שמח בלבו ועל
את האבן בקל *
מלא שבת ואת .שנשבענו במקומינו שלא לתת הצעירהלפניהבכירה ,יגל לך
גם את זאתואזאקייםואמלא השבועה ואת שלאלתתהצעירהלפניהבכירה.
חותמך ופתילך ותמך .למה שאלהג' אלו אלא רמזה לו שאר כסות ועונה רותמך
זה השנה  ,החותםהואהמילה.ופתילךזהכסות ומטךזההלחם שנאמרומטהלחם.
אנכי אערבנווגו' וחטאתי  '14קשהוכייהורה נהערבלהעלימו ממלאך המות ,אלא
י מחלוקת שנאמרכיינצו אנשיםונו' %א
י"ל שאסון אינה אותהבדרךכלרארץ אלא ליר
יהיה אסון (שסית כ"א כ"ב) ,ויעקב אסר שרגא מענגתוינו מבלן שלא יתקוטט ויהרגעל וה
נעשהיהודה ערבשיניחגופותחתיו.
השמרלך מדבר עםיעקבונו' לבן בקש לעקור את הכל משו"ה באאליו כלאך
אלהים להזהירועל יעקב שנאמר השסר ל ,אבל בעשו לאהיתה כוונתו כל כךלרעה לכך
לאהיערך מלאך להזהירועליעקב.
םבתורהו שלםבממונו ,סנלןלרשויי ,וי"ל
ם
ל
ש
ו
פ
ו
ג
ב
ל
ש
ויבא יעקב שלם פירש"י
שכתיב שלםפי' האות הבאה אחרהשי"ן זהו
נ,ת ,וזח תרתו ,והאות הבאה אחה דל'זוצ
מ' וזהממונו ,חזאות הבאה אחר המ"מ זהו יזהו נפשו.
שלם ר"ת העשו זה ששרלבןמלאך.
וילך ראובןוישכב את בלהה פלגשאביו וישמעישראל.תימהפאיוילךראובןהנטמע
ישראל אלא הלך ראובן מבית אביו בכעס שאביו שכב עם בלהה ויאסר אמצת אטי ודחה
צרתה שפחת אחוהאמי תהא צרהלאמי ולכךנאטם וישמעישראל קוהלךראובן כגצו 18נדר
י ולדם ארשף
יעקב להותירו שלא לשכב עם בלהה וכאשר חזרראוכן אזהיושנים.קנטרכ
היו

שיי

ריי

.

/

מבוא
ע
י שבלבלת
תה יש לערש שחללת יצתי עלה כלומר כעמך נרםל
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

יתצוהרקמבשלה,ה.יפ"
וייקהו

וישליכו בגימ' הנמעלאחיוהיה ששמעון דחפו לבור.
מהמועיללנותפלותינו שנאמר
מהבצע .ר"תבוקיצהריםערבית כלנטר אםבהרנהו
נםכי הרבו תפלהאינני שומע(כי)ידיכם דמים מלאו ('שעיהא,ט"ו) .ד"א מה בצע אוהיות
שניות מאברהם יצחקויעקב כלומר אםנהרת אתאחינו מהבצעאיןלנווכות אבות.
ולמה נענשו ער ואגן והלא לאהיו ברעונשין,וי"ל.דכךדיןשמיםלפיחכמתהקטן
אם שיחכם כמובןכ'דינו כסובןכ' ,וראיה משמואל שעלי רצהלהענישו בעבור שהורה

הלכהלפניו אע"פשדיה קטן.
ויקרא שמו זרח .זהוריחת השמש מרמז עלעשו ,וזהוויתןיד ,והיריםידי עשו,
שמונין להמה וישראל ללבנה ,וזהו טלכות דוד שבא מפרץ ,וכן הלבנה הולכת גדול ער
ט"וימים לחידושה ,וכןט ,דוות מאברהם עד שלמה ,אברהם ,יצחק ,יעקב ,יהודה,
,,הצרון ,רם,עמינדב,נתעגן,שלמת,בהר ,שבר,ישי ,דוד ,שלמה .שהיתהמלכותו
פר
שלמה ובשלום  ,ומשלמה ואילך ער צדקיהו עד החורבן ג"כ ט"ו דורות היתה המלכות
מתמעטת ,רחבעם ,אביה ,אסא ,יהושפט ,יורם ,יהואש ,אמציה ,עזריה ,יותם ,אחז,
ם ,צרקיהו ,שנאכם ואתעיניצרקיהועור,וכןאורהלבנה
יחוקיהו ,מנשה ,יאשיהו,ייציקי
דמרמזעל דוד(נז),
כהה בסוףהוברש ,ורוד בג"י"ד שהואהיה בדורי"דוירקי
וכלישלונחןבירו ,ס"תלשונ"נ ,מלמדשירעע'לשונות שבא נבריאל ולמרו.
השניה החלום גו' ,תימה שררי חלום יוסף היה ג"כ פעמים ולא מיהר לבוא,
וי"ל שאני חלום פרעה שהיהבלילה אחת מהשאיןכן שליוסף.
וינש ר"תויראיוסףג' שערות.
ונפשיו קשור"ה בנפשו בניממריא הורה.
יעקביעקב בגימטריאעשו בגלותעשו שולסבט ששמו כפלממניןיעקב אבללעתיר
שיהיהשמוישראל לבד ולאיעקב אז אנושולטין בעשושטניינו פחותממניןישראל.
יוצאי ירכו ששיםושש .קופה לע"ד תאומות נולדו עםהשבטים א"כהיויותר סע',
וי"ל שככרמתו ,א"נ נשאוםהשבטיםוכתיב מלבדנשיבני ם .
ויבואו כל מצרים אל יוסף ויאמרו הבה לנו לחםכי תם הכסף משמע שבאו כלם
מגייםועשירים ,ותימההיאךתם הכסףהעניוהעשיריחד,וי"ל שכלמי שקנה הבואהמיוסף
היהצריך להביא כתב כמהטיפולביתו  ,והיה נותןלעני בפרוטה כמו לעשירברינר ובזה
תם רבסף בשוה.
ויגדליוסף זיאמרגוי ,פירש"י זהאפרים ,ויאסר אותיותאפרים,ו'פ' בא"ת ב"ש.
קחם נא אלי  ,ר"ת קרושין חופה טילה.
אפרים ומנשה כראובןושמעוןיהיו ,אפרים מנשה בניטפריא ראובן שמעון.
ןזרעויהיה מלוא הגוים ,בגימטריאיהוידע.
ר
א
ש
ל
שכם אחדעל אחיך ,שגילהלוהקץ שלמצרים שלאגילה
בניו שנאמרויאמר
ישראל אליומף הנה אנכי מת.והאלהים פקוד יפקוד אתכם וגו' ,וכןיומף אטר אותוסימן
לאחיו שנאמר פקוריפקוד אלהים אתכםוגו' ולכך כשבא משה ואמר שאמרלו ולקב"ה פקד
פקדתי וגו' לכך נאמרויאמןהשם וישמעכי פקד ה' אתבניישראל.
די12-1ך מאדוסמיךליהויחי יעקב ,מלמד שלא נפטריעקב עד שלא ראהמורעושלשים
ובוא ,דכתיב לקא במאד מאד והםס'רבואהרי שמאד א'ל' רבוא.
כלי חמסמכרותיהם ,ר"החזנים מלמדע סופרים.
עדכי יבא שילה זה אהיההשילוני אשר לקחהמלכות מביתדודונתןלירבעם.
ד"א עדכי יבא שילה ,עד שיבוא שכגאל הנביא לשילה ומגמיד שאול מבנימין

יש

___

1

בא'

(נז) ס" 1הקמרגטין,סג"ריטת ס( ססקוק סמוזססוס  i'DSנסוקסס לזח ס(נ"י סס(יסי סוס.
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בפ' שמוה .שבשם נפש ,נ"פ שבעים נפש נאמרגי' ררנו .נפשבגי' ת"ל ככר

נןשבבני ישראל ונו'.
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ך
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א
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ה
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א
ואלהי
ויאמראנפיאלהי
אלהי
אבותיכם כדלקמן ,אלא "4ל זה מרמועל אברהםדסמיךליה אל התמה מדוע לאיבערהסנה
אנכי אלהי אברהםאביך שג"כהצלתי אותו מאורכשרים שלא שלטהבו האש.
ויאמר משה דחפארעלי וגו' ויאמר למחר .תיטהוכי שוטההיה שלא
ד
י
מ
אמר
כסו
בשאר המכות ,אלא כך אמר משה לפרעה התפארעלילכרזי תו' למתי תשלח את העם
והתפארעלי שאעשהמיד ,אבל אתה למחי תעשה כאשר אסרת לשלח את העם ויאסר
למחר ,ותדע שכןהוא דהא איכאפסיקביןלטחיוביןאעתיר.
עקראפרעה למשה ולאדוןלילה ,תימה ולמה לא אמרבלילה,וי"ל כשקרא פרעה
למשה אמן משה לפרעה לא אוכלליצא שהראניכי אמרהביום ראוהךפני תמוה לכך קרא
פרעהלילה כלומר עתהלילה ולא יום ואני אמרהי ביום ראותךפני תסות אבל לא אסרתי
בלילה לכך קרא פרעהלילה ,ר"ל עתהלילה ולאיוםלכן אל תירא.
וגנני
ולא נשאר בהםעד אהד.בגי'
יז'פ'זה פרעה שנמלט ונעשה סלךבנינוה.
ישראל יוצאיםבידרמה

ניממריא פסלמיכה.

כיירעל כסיה,יד בגימטריא דוד ,י"ר ר"תיוסף דוד.
כתוב זאתזכרון בספרכי מחה אמחה .ואת משמעלעתיד לבא ,וכן מלחסה לה'
בעמלק מדור רור ,טשום שפשטוידיהם ליתרב בית שניוכןמה שעשהלנובגלותינו,לכן
לעתיד כל המועריםיבטלווימיהפורים לא יבטל ,וכןהמזי"דעל נםי"ה זהוימי הפורים
שהואי"דוק"ו לחודש אדר.
ואהרן "ור תמכובידיופי'לסייעו בתפלה ,ולאהועיל ער שהזכיר האבותדכתיב

ויהיידיו אמונה זה אברהמ דכתיבביהוהאמין בדל ,עד בא זהיצוק דכתיב ויצוק בא,
השמש זה יעקב רכתיב ודגה השמש והירח.
מרצעבג" ד'סאות ננגד ר' מאוה שנה שהיובמצרים .
א
ת
י
א
ד
כ
ק
ר
פ
ב
"ם
ני
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ועברו לעלם חמר '1שהיאלהעליסולא לגלותיחוסעלעב
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י
ל המוכר בתו לאמה
ו
,
וכי ימכור איש את בתו ולאכתיבזני ימכור אב את בת י"
אינו רחמן כאב לכך נאסראיש.
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אברים אלו הוא עשיר.
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'

שאוסרים בנמ' יהאמונת עד שיבאאליהו.

ג"פ טחצית בפ'שקלים ,לכךנוהנין נ' מחצית למעותפורימ.
ולמה אמר הקב"ה מהציתהשקל לכפר על דגפש,יוקל בגימטריא נפש.

ל8י הטעם שנתנו מהצית השקל משוםלכפר עלמעסיה העגל ,ולפיכךלא נהנולוים
תשים שהם.לא חטאו ,ולכךהיוניתנים הדל והעשירכי כלם חטאו ,עשרים בגיפטריא

עשיר ודל.

ע',ש*ימ גרהאווזיות הרג להיפך ,ותרנוטו מעה ,זה העםלהיפך ,לכך צוה אווזם
מקב"ה להביאגרה לכפרה שלאיהיההרג בעם.
במעשה העגל * שסעתי מספרדי אחד ושמור' אברהם תיון כוונת של אהרן הכהן
הנדול אשר נאסרעליותומיךואוריךלאישחסידךח"ושיעורה עץ להחטיא כלישראל ,אלא
שננהו היה לשם שטם,כי פטרו חכמים עכלעבירותאיןהקב"ה מצרף מחשבה למעשה
חוץ מע'ץ שמצרף מעשהלמחשבה ,ביוןשעמדו עלאהרן ואסרו עישהלנואלהיםצירוניה
אוו-ןהבוןיריע אםלאיענטזלהםהעגלאי אפשר שלאימנעוויחדלו טע"זכי המעשה טצטרף
למחשבה ואמרבלבו כשאמר עשהלנו אלהים שהןתייביןכלייה חויהירא שטאיתתלל שם
שמים שיאמרו ותמוה העולם מבלתייכולת להביא אותם לארץישראלהבאתיםבמדבר ,לוכן

ונח) ה 631כתוס' קרין כ" 3כ"ל 3סס סזלס וכןנסוס' סל תסורס.

היה
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היה שונתו*לות ולפרסם החטאכדי שישמעו אופותהיגמם שעלידי חטאהגדולה הבאחים
במדבר ושלא יתחלל שםשמים ברבים.
בפ' משפמים מכשפהלאתחיה .הימה לטהלאכהיבמות תמותכימיתתהבסקילה,
וי"ל ראםהיתה מיתתה פפורש אז היהה ;שהה כישוף שלא תמות ע"י אותה המיחהלכך
נאמר בסחם לאתחיה.
נאה'בקרבנוכי עם קשה ;ורף הוא וסלחת ,קשהוכי בשביל שעם קשהעורף
הוא וסלהת אדרבה לאהיהלו לסלוח ,אלא הכי פירושוכי עםקיטהעורף הוא לשאת עו
מוטות של הקב"הוסובליןונהרגין ש קרושת שמוית' לכן וסלהת.
' אמות
שם .קומתו של משה.ג'שרה אסוהוכןקומתו של אהרן וגבהו של משכןי
א"כ היאךנכנסו משהואהרן במשבןאי אפשרשיהיו בראשם כובע אופמרון כשיכנסובמשכן.
וי"להמשכןהיהגובהו עשר אמות שלקוד ,2.שהיהה בה ערשהטפחים ,אבלגובהן של משה
ואהרןהיה עשר אסות של הולהיה בת ה'טפחים ,נמצא שהמשכןהיה עשרהטפהיםגבוה
יוהר ממשה ואהרן.
עוביו של להם הפנים טפח ,ר"ה מוב פת חרבה.

:לך
עיד

כתב י
ד ד*
הקובץהזה נשלהאלי ג"כ מאוצרהספרים אשר באקספארד ואבנהו"כ"ירחים"כי
הואמספרי של הרב החכםהגדול המנוח מוהר"רחייםמיכלז"למהאמבורג ,אשרכל האסיפה
נסכרה לאקספארר ,ומסומן ,Micbael 577 .41 155 .ונזכר ברשימהשלו הנקראת"אוצרות
חיים" (ד~מבורגתר"ח) אותמ'סי'הי"ה .ונכהבעל קלףומחזיקקליט דפים(הדפיםמצויינים
סאתבעל האוצרבציפפערין) ובמכוםהדפים נכללו נם המדרשים הקטנים .הכ" מקומע וחסר
בראשו ומאחיל באמצע המאמר פפ'תולדוה אוהי"ממן אםיהיה השניםהאלה טלופטר עד
מי הוא זה שנכנס ונטל אח הברכזה (אמצע אות כ"ג) ,ואחר זה עשרה שורוה טטושטשים
ואינםניכרים ,ואה"כ מתחיל אמר לו יצחק אתה זהבני עשו אגלאני כו'מהיכןהיהלויין
כו' ,והאלפנינו באמצעאות ט"ו ,וסובב הולך אמצע אותי"ט ,ומסייםרצונךלידע בשעה
שעמד אליהו ואמר ,ומזה תראהכילפני הפעתיק הזה היה בכ"י שלפניו העליםמהופכים,
כי אחר הסיום רצונך לידע בשעה שעמראליהו ואמר  ,ישלהציג המאמר שההל אם יהיה
השנים האלה טל ומטר ,וטןסוף הדףהראשון שסיים ונפל אתהברכות (אטצע אותכ"ג) הסר
פ,הולדות ,וכל פרשתויצא ,ומתחיל באמצע המאמר מפ'וישלח ,אמרלו הקב"ה אל
היראכיאתךאני אמצתיך במיכאל ושרהיךבגבריאל כו' ,וזאבפ'וישלח בדו1הלהאותו'.
גם חם -מפ'צו מסוףצד 48ובין צר  ,49ובפ' קדושיםביןסוף צד 65לבין צד  64והסר
איזה דפים,עיין בתנחוטא שלנו קרושיםדברה מ"ד ופ' אטר צ"ב.
ן מאד ואולי מן רמופר בעצסו ,
ובנ~יונותמהכ"י הזה נמצא בנתב אחר גםכןיש
חדושים על התורה ,מפ' משפטים והלאה ,ונשלמו בכ"י בסוףשמות,הייה בסוף ס' n~ce
מהתנחומא נשלמוהחדושים עדסוףפ' ברכה( .א)ומפ'ויקרא (דףמ"דע"ב) עדסוף ההנחומא
דף
 - - -(א) נסמ7וט'ס סלבס 5ד ס' ע"ג גמ 65וסקנס תסל"מ '1Sh'pi9ע5 .ד" ע"נופי'סג"מ 5 .ihtpinד
י"ג ע" 6פי' ש"מ פצעיך('1ע75 .י"נפ"נפ" לביט נלוך .טו 7מספי'סג"מפ(ע'5ל וזעh"D 75 .פי'
ק"ל יעקנמ6ול(ייג"ס 5 .("1ד;'ע"ג מפ" סל"ל ע'6ל גל יסורס ו"(% .פ"נ ע" 6ממסיד י'
ע
"13סלעיור
 .S~lrעוזססולניטמטפיןכר' סתסון,ל'5 .3ד ל'ו תסר'א פקעים וע .טד סס וסנ'
י
יט גדסוןג"כ
שיע
גתטכט .ססס'צ ותירן סג"מ פ(עי .36סס סס ומכ"ל
"קבת6ול3ייגס  % .("51לו עא ותירן ס"ס ס3עס
עקעי(יון5 .זכ" 1ע"נ*מר סכ"מ פ(ע'75 .(6
כעל סול .סס סס ותילןסל"ר ;Pohמןו'ע.
"
ל
קסו
ש
%ל
ימ( .סס שיסוגסןוזע 75 .ס"קע"6
סן
וס
"מכ
ן
ל
ס
ו
ו
"יזלפת .סס 3וג3וטתמשיט
קםסלע"םמופסוועקייוף(סDג'יttעaמ.קסו"ס5 .3דגסקנ"וודפ
לפ
יקי"ס
י( 6ג3ע"ז תענירין לים מפס.
ומ
ו
י
י
ג
ין  1,'(75 .Y'5rע'צ ושלןסיף שלןסכסן ז"("375 .כ ע'צ
5h'SSD
"ס
כג
5ד ג' ע'צ  or~tס"ל וקף מ
ייסקכ וא(
5ז("נש 1,וסקנסמל"י"(75 .גש"כ סקנסס'י 'כקג מ6ור(ייגס .עס וסתט מסר"מ גסס רסכר
יט
מפלוכיגן 6נ,קג'5 .ד ("7ע" 6וזומר תסל"מ ג6סר תת 65מסוגד סיסמ:6נ(עייר'11
וסוךגיגעס עז
7ג
("
גמען ,ועם ען ((מע( .עוד סס ומ"ר ומליס5 .ד(י"ס ע" 6וסק;ס מסלל( 75 .
'כ
;"
ע
" גל6ס (מסכ"מ.
ג
י
י
דף("ו ע" 6סקסם מסכ"מ"(75 .ע ט"ב פי' רכיט מטס כר מיימון 75 .מ" 6כ"ג וסקקס ככיגו גקיס נ16ן
ן5 .דמ"גכ"6ורניגו טוכד,ס  .S"~rגס ע"ג '~Ovpככיגו גווך .סס וכךגרזנו
' ,כלט;קי7כים~ 'erקודם ;ו'5 .ד כ"דסכיך 6ת סר6ג"ע.
נקעוגטירןגמעע5וטתפמ6קטע;י;וות;קג7ייססךוייוגע?'5ך;.
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(דף  (1UDpנחתכו דקלפיםמדנליתוה מצדוומלנצרה ,וכטההיהבחובעלרגלינהש לאנורע.4

בסוף הדגהומא(יף קם" )1רשם הסופר.

%יק הנחומא ,יקרב השםיום הנחמה,ויבנה אש חומה,
ובאדום יתן נקמה ,תלה ארץ על בלימה ,עד כה
עזרנילסיימה ,בנלקקואר"י חזק הסופריעקב חלפן.
ואחרהמיום מהתנחומא(טי 9קטה(a"Pבמזחיל "אגדתא דמנילתא" והוא מדרש אבא
גריון ,ומהחיל אבאנריק אומרכו' (ב) גם נמצא שם מררש אחר על מנילת אסתר ורשום
".סליקו מדרשמנילה ,שבתלולכןמעלה" ומשםואילך
שיו"פניםאחרימ" לג) ,ובסוףכתוב
םהשופר,
קדףקי"ח עדרףקל"ב נחתכוהקלפים כמטליתות מצדם ומלסמה ,ובסוףסיי
הנניצעיר הסופריםיעקב חלפן כהבתי ספר התנחומאדיה
אלהר"ריצחקבהר"ריעקבהלוישיח",מי אשרזיכנילסיימו
יזכהו להנות בו הוא ובניו ובני בניו עד סוף כל הדורות.
ומייכהי בשרת צורי היום יום  %בי"א לחרש תמוז
שנת ר"ל לפנק.
ואחר זה בצרקל"ג נמצא מדרשקטן לאיכהבפנים הספר (ד),וכןבגליון נמצא קצה
דרשות על איכה עד פסוק בלה בשרי ,ומשםואילך חסר ולאנכהב יזהרעל הגלען ,ומשם
עד סוף הטפר נחתכו הקלפיםמהגליונות ,ומהר מדרשקינות נמצא מדרשקמן על רות ונם
פנים אחריםמןמדרש רותדפ(הי)םוואהתסי"ובםמררשבפעסלוחקזוןישעיה(י) ,וואזחה"בכ,מוהמחשיםל מדרשחסקמרן.ש
הוא
)ולאנמצארקב'
ואילך
י כסף
קהלת(י
כנסתיל
הכ"י הזה טההנחומא הוא שוה עםהב"י אלנו (ואיננו חנחוסא הנדפס)
י
עה
ית
תו
עקר
'ה
כ .4ה%השנוים וחלופי נוסהאוה.שביןהכ"י הזהלכ"י שלנו מאקספארדהעירותיוהב

שלי במקימוהם.

הכת-

7:1 .פק כנית סת7לס מ"6
(ב) סתזלס,0ססיסלסגי כע( סי(לצעיסכניס כתםגו6תליס מתט
"יט(נצעי
,
ת*%שיפריס תס6תטרג ,וסו
י סר 3סמגס סטה
6סי 906יסו5י163 6לייי7
יע((יגעק ~drgכ
1 ,ל6'51ו (6ול כסלא עם מעלות וחקוגיס.
רו
סת
וו
תת
ל ,ויק%י מוז בוס ספתגןמ תתזלססרסנס3
קי
מק
(ג) נס תחתל קען ממתמרססיס סומל 63ור סלכסמכםסגדו( סל'( כנית ראוזלט סגה נסס"תדלח 6מר
(
"
ג
ס
 63גת 65יותל 0(16
ס(תני3ח  "~rghת5ז  19פז  .24וכקיכז ס6תנולנ 6טרלגוסס כעדסי
ב סמכס
מתירס סז 0גמ 65כס(יתות נכ* 6קספ6לז סג"1 .3ט6 6טל סיס (פגי סלכ כט 3סי(קוע וללס ע( סת6תליס
אתפרס"יע 3מלנסמלתריסי מקל %יון וג( סמ6נוליס גת'65ס נמורסס"ס'5.60"'61 ,
 6נס סתזלס סוס (6ול
כץ(ס ODר,ערוס ותשג'סנימל עס תזלל %6נליון .חט (תקן נכית סת7לט מסכפי 6סל נוו3 65גטך .נכדי
ענידי .סייט נזףי"ע ותמש 6תר.עלייס  ("5סלעיים וסוף (נכון כלי0 .ס טד 0 630כי 6סתכס  ,ככ* עד
ס(6סגי6יימכו(5 .ז() 2טגתפקזתן סקג"ס משמ3ת"(כנזג'" .עוזסם 6מר  13סקנססכדוס תכקט מנל'ומיו
'5ע  15כפס סקנ"ס מכקס תגליותיו5 .ד 6 21תל ( 06 1גוף  ("5עסכווי .פוז טס סטנו קנס %ון 6מל
נקף מעכז קגס (76 1ון6מר .טו 7ססים3ד כן 6מ 7ו6תס 16סכ 16ת , 1כבאייס3יגן 6מ61 7ג,לרסכ 16ת.1
וגן טס נתשם ועלזתס 16ת1 1ט65תס אתו תכימךיקנעת,13ת
ןנאי ועלזת'16ת1 1ס651תי 16ת1מכיתי וקלטתי
( 1שן5 .ז 6 22תר (ו ל' תשל ככלכתיב גנ3תיישתין ן פס מקר 1גת( 65גטן גל" וכרע 6תל (ו ל' תעיר
y
ככבכתיכ [ימ' 1תתיך ככלתייקותיןסקי5וורגזופוכניפפר 'fi,ר~רגתון סת6תתיסישתון גפ(יס('6שתון '6ע
יקורנן 28 % .מסר וסתותריכי מסתו תתקוף וגסס ע3סכריות .עוזססגןקים
ל'תטיל כגלכתיכ]
ססגדס פ(זקתי למתג'בסל.תיסו 7טס6יסדגיגי כב* 6D"Dיסיתיגי ססגניסיתיט ט 3סקנסס כמטס טטטס גקתס
בריתן סלסע .
(ד) סמזלססי6מבי"ס תעקף עמלוןויעבו סלכם המעריות  610 '(161תת7לסלני תסססדלסן ,ותוכף
לב העריס  SDסכשכ נגסע3יויקף  .3"11כגסט '3ויקף פ" נגסע '3ניח כ 63ויקףעותי תכ( סכל ,
ט
ום תמס (כן אתל כ6ט וסלעפי'טסנניס
"תהתל נשך 16הופית כ 63ו6שס יט(73 3ג עליו 6531ת %גל
*ך
ועת
ס"rh1פי' רנ ספוט לאכלס פרעיסלע.
לייח
לה) נסזס  610תסוסמילס ת16מר.
()1כפיכגרפססיס מ7וס וס ע 3ספקירומ ת60ל לקע 3מרן'סעיס סס' 6ספעו:ת (מנתמיון.
(ז) סו6כטין תכלס'טן ומכן ע( ססו 6מסל 631גת 65עמנו יותלט% 3סתני3ס ,וכלטותה' *5י6 6ת
%סמזלטיס  Ot)~Oס(6סימז נ6סיפס 6מת (6ול עו3ס.
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ד הזההוא.השבץהחמינה אשרנשלחאלי מהאוצרהספרים אשרבאקמפארד,
הכתבי
י "%י הכ"י הוה
והוא ערה עםההנחומא אשר כעת ברפוס,
ר
י
מ
ה
ת
ו
ר
ע
ה
ב
ו
ה
נ
כ
א
ו
י
ל
ע
"ב"
מסוסן  % 2887,ע1 80וע  1)88! 74ומכיל  250דפים שלמיםבעלי ב'עמידים ,כל
צדועמודסבילכ"ח עפרות (ובסוףהספר מןפ'עקב עד חוסו מכיל נקל"אעדל"ג שורות).
ורובו כתובעלנייר עב וחזק ,ומעטמן המעט מפו (ם'ודפים) נכתב על  ,דקלףישן
ודבתם
נועק מאד ,הכתב מטושטש מעם ,ומן פרשה עקב עד סוף הספרהנייר חדש
~yD
ילךנוטה
משונהמעםמהכתבהקודם .עדפ'עקב(סוףצד  )288הנהבהוא מרובע ,ומשםוא
הכתב מעט לכהיבה ספרדית מעורבת עםאותיות אשוריה ,ונכתבסידי סופר מאוחר ,ולא
 .בהכ"י הזה חסר באמצע כסהסדרות ,
נמצא זטןהכתיבה ולא שם המופר ,ובעדמי נכתב
'סיים באמצע המאמר מכאן למדנותהיית המתים מןהתורה ,ואחר זה
הייטפ' בשלח אותי
טן המאטר סשהובני ישראל משה שקול כו' עד S'Dאותי' וכל המאמרים שלאחריהם עד
סוף אות כ"ג הסר ,כי נשמטו איזה דפים .ואח"כ טההיל רג)אסר מאות כ"ד ילמדנורבינו
מדעליחןאספלנית כו' עד אמצע הטאמר נתן דברהמהבללתוך דבר ,והואבכ"י צד ,103
וטכאןואילך חסריםכלהסדרות שלאחריהם עד סוףספר שמות גםפ'מקרא צושמיניותזריע,
וטתהיל בצר  104בהמאטר שאין שמו של הקב"ה הל על הרעה אבל על הטובה הל ,והוא
באמצע פ' תוריע אוה ט' ,ובמוףהגליון צד  103כתב סופר אחר מאוחר "מה שחסרבאן
תמצא במדרש תנחומא הנדפם בוויניציא.1451 ,קע ,"0נמחסריםהרבהמאטריםככו בפ'
נח חסר בל אותב'(וכןחסרבכ"יב' מאקספארד) ומתחיל עםהמאסר מאותג' ,ואותא' הוא
שם אחר אותד' ,בפ'לך חם-ים המאמרים מאותי"גי"ר ט"ו,ואיןספק שרשר דף שלם
וכןפ'ויצא סוף הפרשה אותי"ג והנוהלתוישלח אוה א' ח5ר ,וגם בכאן בודאי נשמט דף
' מאקספארד נם בדפוסראשון שלקאנשטאנטינא ,
שלם ,ונמצאלנכוןבכ"י ב
,
א
ה
י
ל
"
ל
"
ז
א
ת
י
ל
א
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י
נ
ש
ה
י
ה
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י
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ה
פ
ננפ' מצו ההופ
ש
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י
פ
"
ן
כ
ו
ן
ו
א
ג
בכ"י
בכ"י
רעראשון.
ב' ,ונמצא בדפוס
בפ' בחקותי אותב' חסר מאמר שלםמן ואכלתם לחטבםלשובע אתם לא עטיתם
כן ,עד ד"א אם בחקותי  .ונמצא בדפוסקאנשטאנטינא ודפוסוויניציא.
תלכי
ן המאכפי המתחיל אל הנריהו וש"ה למס ?Stt
בפ' במדבר מן אמצע אות כ"ר מ
אאריךאפי עד סוף אותכ"ד השמיט המעתיק ,ונמצאגם בדפוס ראשון.
סוף קרח (אות '"ב) טנצפ"ך האוהיות כפולות ער סוף הפרשה הוא ~ neelnליתא
בכ"י ,ונמצא בדפום ראשון של קאנשטאנטינא ודפוסוויניציא.
בפ'ממות אותג' טןוכןבנפול תרדמהעל אנשים הסר עדסוף אותד' ונמצאבדפוס
ו,
קאנשטאנטינאודפוסוועיציא,ובכ"ינטצאתטורתו מאמראחרטעורבקצתעםהמאמרשלפנינ
בסוףפ'דברים אותד' חסרבכ"י ,ולעובתזה נמצא מאמר אחר ,וועמפתי אתהמאמר
דשהבהוספה בסוף פ'דברים בסוף הפרשה נמצאבכ"י מאטרים שלמים אשר אינם בנדפס
והומפתים בסוףפ' ואתחנן בהוספה אות ב'ג'ד' והוזחלת אות ה' ,ודמיום הסר ,כי
דף  283נשלם ~ f'aהיעץ הנכתב על קלף ,ומידי בוהב מאוחר טתחיל בצד  234גו.אשו
פ' עקב כמו בנדפם עדסוף הספר ,ונראהלעיןכי רבתב משונה מעט מהכתב הקודם ונם

סי

כיף

.

.

בסי

לגיירחיש.

פ,
לומרהאזינה הסר עד סוף אותא',
ראה באמצע אותא' טן כשבא אסף
הי
הסת
דגשרפיסמכנטובה .נראהכיהיהלנכון
יף
גל אותב' ,ואףכיכל אותב' עדסוףאותולהו
בכ"י הוה (ואפשר שהעתיק הסופר מרפוסמחיטובה ,כי מפ' עקב עד סופו הואמיד סופר
מאוחר)כי כאותנ' נמצא ההתהלה עד הכלוה בדור הפלגה ,וטשםדגייר חלק בדף 286
חצי עמודוכלהעטודב' ,ודף  237טתחיל במלות ומבקשים פרנסה ,והוא קרוב לההחלת
אונעה',ובפי הנראהדי
הלפניהטעתיק ההואבקובץשלפניו שהעהיק ממנו את רב"י ההוא
חטר דףאחד אויותר,ומןומבקשים פרנסה נמצא עדסוף אותה'וכןכל אות'1ו' 1רוזחלה
אותח',ומןירמיה הנביא צווח ואטר כו' חסר.
עגך שםבפ' ראהחסריםטאטריםשלמים,ואיןספקבי קובץכקוטעהיהלפני המעתיק
טכ"י
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מכ"י השאי אוהי"א חמר והחתלת אותי"ב גם באמצע אותי"ב מןכבדה' סדנתך מעשה
באחר עד שלא הוציאמעשרוהיוכראוי גםחסר התחלת אותי"ר עד נצורבני מצותאביך,
גםסוף המאמר םוזוזי"דמןלכךכתיב עדסופו ,שאמר גדולמןאותט"ועדהניר'הושעיא
למדךהורה דרךארץ עדטפו ,וכלאותט"ו והתחלתאותיץ עד א"ריצחק בשלשהמקומות.
בפישופפיםיש שיבוב בסדר הפרשיות באות א' מ( והלא או"ה נצטוו עלהדינין
עד סוף אותא' חסר ,אותג' וד'הוסיף המדפיס ממנטובה אבל נמצא גםבכ"י הוה .אותה'
ואותו' חסרבכ"י.גןאותח'חסריםבסופו ב'מאמרים ,מאטר אחר אמרר' חמאבראושעיא
אדם חוששבעיניו עד ואם לאו לא הירוש ,ואח"ם המאמר ד"א צדק צדק הררוף עד לפען
תחיה .מאותפ'הסר מאסרגדולסרושמלתועדוהשלישיתיותר בה אלוישראל שרקמשלישיהו
של עלם(בכ"יטעאזייתושלעולם) ,ונמצאעדסוףאותט' .והמדפיסממנטובההוסיףבאמצע
אותמ' מאסרנדול מזה אשרחסר גםבכ"י ההוא מןהמאטר ולארצו לקבלהאפיולפניוכלום
כפית ההר עד והלא אמרו מתהלה נעשה ונשסע ,וזההוסיףמגמראע"ז רףב'ע"ב ,ואח"כ
טן המאמר אסרולפניורבש"ע הנהלנו מראש ונערבה ,נמצא נם בדפוסראשק ,ובכ"י חסר.
' חסר ההתחלה ומתחיל וש"הוכי יאמרו אליכם דרשו אל האובות עד צרכיהחיים
מןאותי
בפתים ,ואח"כ חסר מאמר שלם מן המהנים שאיןעושין להם צרכי ראשיהם עדנתן לךדם
אלהיך ,ואתנענמצאמןמעשההיהברביינאי עד סוף אותי' ,ואותי"אי"ב חסר כולו,
ואותי"ג נמצא ,גןאותי"ד חסר רק ההתחלה עדאריב"ל מלה"ד ,ונמצא מבאן עד סופו,
ומן שתט"ו נמצא רק ההתהלה עד.ויגבה ה' צבאות במשפט ,ואח"כ הסרטןרשב"ג אוסר
על שלשה דברים השלםקיים עד מופו ,וכן אות ט"ו ג"ח והתחלתאותי"א ,ונמצא רק
 .וד,ננדפימ
הסיומ מאותים מן וקראתשייהם לשל~מ בשלוםאיןכתיבכאן עד טוף הפרשה
' ער סוףאותי"ס שהיהחסר בדפוסראשת ,וכןחסרבכ"י שלנו
ממנטובההוסיף כל אותי
ובכ"י רופיובכ"ירח"ם ,ונראהביהיהלפניו לואיזהקובץ.ובכ"י הזההיוחסריםלפניהסופר
איזהרפים והיהנמצא גם שםכל המאמריםשהוסיףהטדפיס טמנטובה  ,אוכיהמעתיקדיה
הומיף מן דפוס מאנטובה כנ"ל ,שמןפ' עקב נעתקסיד סופר מאוחר אל תוךהכ"י ,אבל
נמצא בהעהקתו פפ' עקב הרבה חסרונות ושנוים וערבובים ,ואין לברר מאיזה מקור
העתיק גל זאת.
 % %הספר  ,מהן מאמרים קטנים וסק
ונמצא בב"י הזה  nleelnפפחרות
מאטדיםגדולים ,גםמלות רבות ,והנה אביא פה רק המאטרים אשר מספו ,ואלה הם.
(בראשיתאותב') כהאדר'יוחנןקרילמאניה סבבדוועיה ,ונמצאהוספהבכ"י" .וטנלן
שמבגרים הםרגק~איםכבור שנאסר ותחת כבודויקדיקוד כיקוד אש (ישעיה  4שנשרף
שהטלבוש
הילטנחריב תחת בנדיהם שריפת נשמה ונוףקיים ,אםכן אתה רואה מן הפסוקט""

י"

ש

זקרא כבוד" (א).

ערקא מןהדין משכא נמצא הוספה" .כלוטר
(בראשית אותו') אחרי המלות
י טובה באדםריאשין שכפה בפובה שעשהלו הקב"ה אשה ,שנאמר האשה אשרנתתה
יפוי
עטרי בו' הקב"ה נתנהלו לשר שנאמר אעשהלועורכנגדו כךאלו" משללסלךכו'
(בראשית אאז ט') ורבנן אמרי זרע פשתן היה ,נוקל :קו"ף ר",םבי"ת טק סופי

הריי

.

תיבא פשתן (ב) ,

י הטלות אךעלאהיה שלם מצאבב".ר'הונא בשםר'יוסי אמר
מח שתפ')אחי
ה שם כהן והקריבעלגבי המזבח קרבן ,לפי שנף
יצא נונח ש"כ""איי ולפירוטזהנעיצ
היה בעל מום ,פרא שכתיבומלכי צרקנוי ושובמעליןבקודש %אפרידין ,שובלאירד

בד ,נעשה לעולם.
ד
ר
ו
י
(נח אותי')אחדי המלא אמרלהן הקב"ההוויל ולשמיירדואני ומצילן ומתירן
שנאמרעושה פשפםונו' טקס בכ'ץ
.מיירדלרפילןגבריאל כמהדאמרןכתרמילנמרודהר12ע
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אמולו הקב"האגי בכבודי ארדלהצילולפי שאנייחיד בעולמי והואיחיד נאה
זהיחיד שנאסראני ה' אשר הוצאתיך מאורכשדים תו' ,ולפי שלמדתטנינוריא ש ננו
יע
( )8זס תקיףספ"ן גמרך
ששןכ3מ לף.ק"'נ ס"נוסייןמס3פירס"י.
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ר~הולמ'
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סבוא

עג

הוכהלהצילמפבניךואיזההםחנניהטישאלועזריה באו שרו של ארז ושרו שלמיםהמנן
אחהכבשן והקריחאותו טבחוץ מהנס בתוךנם ,אמרלו הקב"ה רדוערוה כמושרירניתל4
בימי אברהם מיד הותרוהציףלהם את דבבשן כו' כסולפגינו בנרפס.
(לך אותד')הריני מנ
יחולבעל הברכה עד שיעשה הקב"ה מה שיחפוץ ,נמצאבכ"י
הוספה .בא הקב"ה וברך אתיצחק שנאמרויהי אחרי שת אברהםויברךאלהים את יצחק
בנו  ,ויצחק ברךליעקב ,ועל הרעומת עשו ברך הקב"ה ליעקב לרורות עולם ,שלא לקח
יעקב הברכות בערמהכי מאת ה'היו לו והיינו דכתיב וירא אלהים אליעקב עור בבואו
ספדן ארם ויברך אותו ,ואח"כ הוא כמו בנדפס.
(שםסוףאות )'1נמצא בצדעלהגליון מאסר והוא כגמרא מומה דףכ"אע"אעבירה
מכבה מצוהואיןעבירה מבבה תורה בהרחבתלשט ותוספת ביאת.
,
ק
מ
ו
ע
ש
בתורה
(שםרישאוהמ')אחריהמלות שבהםלנותנההתורה נוסףבכ
"ימעישרכללעזמוי
ג
"
ש
(
ה
"
י
ר
ו
נ
אויביונופליןלפניו ,וכןמצינובדוד שאמר איוב אתהתהיהל
)
ל
ן
נלוכד בוכוח הורתך שאתה עוסק בהיהונוצחיןבמלחמה.
סוףאותר')נוסףבכ .,ד"אוה'ברך אתאברהםבכל אמרר'שמעוןכדאתילירית
ליה בת אטרלואביורביאנולרה לךכו'כו'שהוסיף אחד מגמרא ב"ב דףפיזע"בע"ש.
(שםאות)'1וש"ה בבקר ורע אתזרעךכו' למהכי אינךיודעוגו' נוסף אחרוהבכ"י.
ועלטה אסר שלטה הפסוקדשה כנגדזקני בהםכי בושהיולו ששיםבנים וכלם קברםבהייו
כסו שאסרוז"ל במס'סומה(ג) מאהועשריםסעודות עשה בועזלבניוובכולן לא קרא לטנוה
אלא אסר האיכודנייהאבסלי פרעלי כלומר והעקרואיןלובנים במהיעשה משתהויגמל
י במה ושמנתי אווזווצעוןוה מתובניו ולאחרשהזקין נשארות ואסרו רבותינו ז"ל באותה
לילה שנשאה נתעברה ובאותולילה מתבועז וזכהשיצאמטנועובד ,שיצאממנו דור ,ויצא
מטנומלךהמשיח ,ועלוה אמר שלמה בבקר ורעאתורעךוגו' ,וכמוכןבשבילאותועלבון
שעשהבועו למנוח ראה הקב"העלבונוויצא ממנו שמשון.
(ויצא אותג') אודי המלות ואבואהיום אל העץ נמצא שם מאמרהטחחילי בטטפת
טגהרריןשאףלאבישי קפצה הארץכו' ,הוא מאסרגדולכסטראסנהדריןדףציהע"א.
(וישב אותב')ויבואו שכמה .בכ"י נמצא הומפה .וש"הוישלחהומעסק חברוןויבא
שכסה אסרו בטדרש~)וישלחהו מלשוןלרה אסרלויוסף אבא למההמריה עצמךכלכך,
אטרלובניעתיד הקב"הליחןהורהלישראל וכתיב בה אחדהלוה,ואחדהמלוהשאינןניווקין
ועלוהאני מלוה אותך שלא ניתק,כיעתיר הוא בהורה שיכתם בה וערפו שם את העגלה
בנהל (כריםכ"א ד ),וכהיבידינו לא שפכה אתהדםהוה (שם שםו ,),כהגה בה"א שעשינו
יכלתנו עםהאיש הזה .ה'דבריםאכילה שתיהלינהלויהוארוחה ,ואםתאסרוככוההלסה,
שנאמרועלפת לחםיפשעגבר,וסיהיה זהזהיהבתןבןשאול שלאנרע לחםלדור,שאייל
נחןלו ,לא נהרגו הכהנים בנוב ,וכשראה
שאחתבולמוס לדוד נהן  6לחםהפנים,
וה
חי
סרוזקני העיר ההיא הקרוביםאל ההלל,
יא*
בא דואג והלשינולשאול ,ועל זה נדרנו ,וכא
דילי
ה שלחיוסףלאביו ואטרלו אבאתאטין שאניהי שדקוקה איט ששההי-הו פלסתר,
שכך אטרתליעלדברי תגלה ערופה ,כששמעיעקב המיכנין האמין ,וזהווהחי רוהיעקב
אביהם .ד"אויבא שכמה סקוסמוכן לפורקגותכו' כמולפנינו בנדפס.
(מקץאותו')אחריהמלוה שנאסר זםלך צרפתה אשרלצידק[וישבת שם והנ
בההצויתי
שםהאלמנהלכלכלך] (מ"אי"זטי) נטצא הוספה .והיאךידעאיזו עלטנההיאבדק סימנין
י,היאהאלמנה
כמו שבדק אליעזר לרבקה ,אמרבלבו אמשהשאשאללה לשתותוהיאההןל
ויאסרלי הקב"ה ,הלר ומצאה מקוששתעצים ,אמר לההשקיני סעפמים ,אסרהלוהן,
יאם
לה כשתביאלי לשתות הביאלי מעפ לחם ,אמרהלו דהוםיודעכיאיןלי לחםכ
מאלםח-ש כף קמח ומע"פ שמן ,ועלזהאני מלקפתעצים לעפות אותו ואחרכך נמות ,אמרלה
לך ועשה בראשונה.אלי ,ולך ולבנך באחרונה ,כי כה אטר ה' כד הקמח לא תכלהוגו'
י בראשונה שאני אבשר את ישראל קורם
ער החיסיםעלפני האדטה ,וזהוסימןשתעשהל
הישועה
(ג) גמאגסיהם לק ונסלקנ"ע זף 6"5ט"6ס"ס.
(ד)עיין (ג'( מססי.נ6ת' נרשת Punג' Dtfiנ"ע..
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הישעה ואח"כיבחשבנר שטיחבןיוסף ,וכןאתה מוצא שאטרלו לך
ככב בנרכם.
שסוף אותב') אחרהסיום לא עמד טבל השבטים כנגדיוסף אלא יהודה יתאמר
יוינ
ויגשאליויהודה נמצא בצרועלהגליון כתובכ"ל .והנה יהודהבןיעקב החזיק במדה הזאת
שידברליומףבלשון רכהועלכן השיב חמה ,שהיה מראה להם שרעאכועסעל דבר הנביע
וידועכי לאהיהראוי הכעסליוסף המעליל אותם בענין הנביעכי אם ליהודה ויתר אחיו
הנקיים שהיומתנצלים ולא שוה להם ,ואףעלפיכןהיההחורה תגםגדול גבור בגבורההנוף
ובגבורה ותפש שכבש אתיצרו ולאכעס ,אע"פ שהיהראוילהםלכעוס ,ראהיהודהכיעתה
לאהיהמקוםלכעוס ,אבלהיהצרעולטענהרךנדי להשיכ חמת האדוןיוסף ,וע"כ נגשאליו
להתווכח עמו ורצה ~לגלהעניניםכולן שאירעו להם עד עתה ,גווןלנ' דבריםלדיןלפיוס
ולמלחטה ,ווהו שכחובויגשאליו יהורה ,טצינולשון הגשה משמשתלנ'דבריםדין ופיוס
ומלחמה ,דיןהוא שכ.תוב ונגשו אל המשפט ושפמום (תריםג"הא ,),פיוס הוא שכתוב וינשו
בני יהורה אליהושע ('הושע י"ר ו ,),למלחמה שנאסם ויגש יואב והעם אצך  IDYלמלחמה
(ש"ב'"',ג) ,והנה ירודהכוון לשלשתם ,ופזה אסרביאדוני ,כמי שבאוכלי מלחמתו בידו
והואערוך.מלחסה ,ואוסדבי תמצאכל מההנתרצה ,אםלרין אםלפיוס אם למלחמה אובי
אדוני העוןבי ספני כממצאעוןהנביע לבנימיןהאין ליהודהואחיו בזהעק אשר חטאזולתי
לבנימין לבדו ,ע"כיחלהפניו לאמרלו שלא יערם העוןבבנימיןכי אם בו ,ושיעכב אותו
י זאת שאלתו של יהודה בכל ספור דבריו,
כאילו נמצא הגביעבידו  ,ושיפטורלבנימיןכ
והוא הדבר אשרהיה מבקשעליו ,אמרידבר נאעבדךדברכי הדברהזה הואחליפיבנימין
בו ,ואליחר אפך כלומדבשאניאוכר לפטורלבנימין ההשודולחפושאותי שאנינקי ,טענה
י בזהכי איש כמךנגיד ומצוהלאומים כפרעהראוילך שתשמעטענותי ,והסבה שאני
ישל
אומרלך כזאת לתפוסהנקי ולפטורהחישד ,ומספרטענותיו ורעלךכי זאתלו בסבתהערבות
שעשהאליו ,וכמוחיל להזכיר ראשונות ,אדמי שאל אתעבריו ,ידבר נא עבדך דבר ,נטל
רשות ממנושיוכל לדברלפניו ,והתחיל לדבר בלשון רכהכעניןשכתוב בארך אפים יפותה
קצין ולשוןיכה תשבר נרם (מש 4כ"חט"ו) ,וכתיב מענה רךישיב חמה (שםט"וא .),ודברי
יהודה בפר12הזו הם דברי ויכוחין שנהווכח עםיוסף ,ומתוך חכפהו שליהודה רצה לנלנל
עתה קצהכקד~נינים שאירעו להםעשכדילדיגי
ר רחמיווכדישיהפייסאליו בדבריתחנוני
ו/
כי השב שהיהירא אלהים כסו שהזכירלהם אתהאלהיםאניירא ,וע"כאמראדוני שאל את
עבריו לאמר ,כלומר לא טיגצמיו רק מאונס הנדנו באחינו זה כפני שאלתאדוני ולא הותנו
גםלהורידולפניך במצותיךהראשונה ,רקאמרנוכילאיוכל הנער לעזוב אתאביו ,אמללפי
שאכרת לא תוסיפו לראותפני ומצרכנו להביאו בנפשינו מפני זלעפות רעב ,והוצרך אבינו
לשלחו עמנו על כרחו בדאגה נרולה,וינתה כראותוכיאין הנערימות בנפש מרה ,והורידו
י הםהנורמותולכן תפל נא תחנתילפניך שתתחסד
עבדיךודהיהלולומר והורדת אווהורידוכ
עכגו ותרחםעלינו ועל הזקן וקח אותי תחת הנער עבד עולם,כי טובאני ממנו לכל דבר,
ולךתהיה צדקה ,ונמצא אתה עושה כמה תקטת ,תקנה עבד טוב ממנוותקיים נפש הזקן
כתוב עלהגליון,
.ותצילאותיטן החטאכיאיןתקנה בלאזאת ,ועתהישב נא עברך.
ובודאי הוא מאיזה מפרש קדמון.
(מצורע אותב')אחיי הכלותלכך נאמר טותוהיים ביד לשון נמצא בכ"י מאמר צהר
אמרורבותינו ז"ל מעשה ברוכלכוי .הואהמאסר הנמצאבכ"י שלנו מצורע אות ה'.
 .והיהאהרןמתרעם אמרמה חטא אירעלבני שכךנעשה
(אחריסוףאותג') נוסףבכ"י
להם מיד נגלההקב"ה אל מעגה אטרלולךלנחמוכניןשכךכתיב אחרימותשניבני אהרן,
דבר אל אהדן אחיך,ואיןדבר אלאנחומין שנאסר דברו עללבירושליםוקראו
ומה אסר לו
אליה(ישעיהמ,
י אהרן ,
ת
ו
מ
ב
י
ת
כ
)
,
ב
ך
כ
ל
אחרי שניבנ
(אסוראותב')אחרי המקת אלהיםתריומיהיו שטואל ומשה נוסף בכ"י .שבשעה
תועלה שכואל בקש פטורהשיעלר,עמו שהיהמתייראמיוםהדין אמר למשה בא והערלי
שקייכחי כל טה שכתוב בתורהך ,ועלהעמו ,ולבקשרחמיםלישראל ,שנאמר אם יעמוד
nwoושמואללפני('ימיהט"ו א')כששמעשאול כךנתיירא שאטרלהלהעלזה אחדועלושנים.
 .ד'מארבערוחות
(בכדבר אותי"ב)והיו שבעהענני כבודמקיפין אותן ,נוסףבכ"י
מזה ופניה קדמה ונף
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שהרהליך~ניהט ררךנ'יטיסהגנןוסכינה שהיהביניהמ אחדממן לגביהםשנאמדהגנן
ה'עליה
ם אמם ,המהן שהיההולךלפניהםהיה ושרג נחררםדעריבים וטשוהלהם את הדרך
nwe1ובהשפיל את הנבותוטנביה את השפלוהענןהההיהממיךהיה סט1עליהם שלאיהיה
ם לא שרב לא שטש ולא צנה  ,וכן דנה ס' שנה ,ובדרךוטריו חגיםבעיטה זוהיו
עליה
במץוכןהיהנסיעתןכו' כסושנדפםמלניט.
נוסעים דכתיב כאשר ירגוכןיסעו,
 .פתח סשה האמרלפנידיקב"ה אם מתים אלו
לקרתסוף אותח') נמצא ליספה
על פפותיהם כדרך כל האדם כו' ,וכן בעל מדרש בע"ר קרח ההסיף המאסר ושה (אות '"ב
באמצע ואותי"ג),עייןבתנחומא שםבהערהפ"נ.
(שםסוף אותי"א)נמצאבכ"י הוספה .וסמהאהרןבתוךסטותם ישאומריםהוא המטה
י כל אות
ירצון,כי בהוס
מנהיהביריהורהכו' ובסוףסייםוכןיה
אשרפהזו נשלם פרשתקרה,כ
נמצא גם במדרש במ"ר
יגב מנצפ"ך האותיות כפולות ליתאבכ"י ,והמאכר
נוסף
פיסח אותכע,עיין תנחומא קרח הערה קט"ו.
(חוקתא"עא') נכנסיתוש בחוטמו ועמדבחוטמוג'שנים,
בכ-נמצא תוספהבכ"י.כיון
'רפקת הערהכ", 1
ששמע היתושקול בקורנם שתק כו' .הבאתי כלההוספה בתנרעסא פ
(שםאותח') אחרי דבלות ושםאותור,נניוהד אליעזר ,נמצא בכ"י ושספה .וכן תנינן
אבא שאול אומר כבש פרה כהנים שוליםעושיןאותו משל עצטן ,והוספתי הטאמר בפנים
ההנחוטאשלנו,עייןהערה רב"ט.
(שמסוףאותח )/נמצא הוספה ,ויבואובני ישראל כלהעדה מדברציןוגו' טהכתיב
בתריה ולאהיהמים לעדה זש"ה ואכחיד את שלשתהרועים בכיח
יטפה
אחד כו' ,הואה
טגסראבבליהענית רףט,לש.,עייןבתנהוסאשלנו דברה רס" 1שם.
(שם סוף אותב"ב) נמצא הוספה.חדי אחד טשלשה שאמר הקב"ה למשה לסדתני
כו' .כל המאטרהוסיף גםמסרר מבמ"רוהציג בסוףחוקת אותל"ג,עייןהערה שפ"א.
(פנחססוף אותט') נמצאהיספ
היפקוד ה' אלהי הרוחוה לכל בשר משל למלךכו' ,
גסצא נוסף נם ב0ררש בם"רפכ"א אות ט"ו.
(דברים בסוףאותב') נמצאבנ"י הוספה
 .אלההדברים זש"ה מוכיח ארם אחרי חן
ימצאוט' (טש*כ"חכ"ג)סוכיה אדםזה משהוכו' .והוספתי המאסרהיה אלהתנחומאבהוספה
לסוףפרשתדברים,ונמצאנםבכ"יספררי ,ודואהוספהמןקלמרנו ,וע"שבדקרהא'.
(שם שתד') נמצאבכ"י הומפהוהומפתיה נ"עאלהתנחומאבסוףפ'דברים בהוספה.
(ואתחנן אותו') קבל תורה סירו של הקב"ה ,ואחר זה נמצא הוספה וקיבל תורה
טילו של הקב"הכו' והוספתי המאמר הזה בתנחומא סוףואתחנן בהוספה אותא'.
(שם סוף הפרשה) נמצא
מאמרים שלמים ,והוספתים בסוף פ' ואתחנן שם
בהוספה אות ב'נ'ד' ,וסיום הסתמר סאותה' חסר.
ןלעיל ושהעירותיכי בסוף הרף
י
י
ע
 288נשלמדב"יהיעף דגנתבעל קל
בכ-
ף,ומידי כותב טאוחר שהחיל ברף  234בראשו פרשת

עקב כש בנדפם.
(סוףפ'ראה)נמצאבכ"יריספה מאמרהטהחיל :עשר תעשר אסר משה רבש"ע טכסה
טוציאיןמעשר ,והוספהי בהוספה בסוף פ'ראה.
(בפ'תבא באותנ')כלסיימרי
א טנע (בכ"יסיינע) בה הואטאיבה לבעליה ,אחר
הטאסר בהנחומא דקרהי"ר.
זה נסצא הוספה ,והעתקתיכל
,
לנצביםסוףאותנ') נמצאהוספה והעתקתיכלרשואטר בתנהוטא הערהט" 1שם.
וחוק לכל זה נמצאו הרבה שנוים וחילופי נוסחאות וגירסאות ונם הוספות קטנות ,
שעירותיעליהםבהשמתשליוציהורעלנ'ספרים ויקיא במרבר דברים בטקומותם.

2נ1עבי
ד ד*

ד הזה הוא קבץ  84הנטצא.ברומי בוואקטיקאן ואכנהו תמיד"כ"י רומי"
הכתבי
טכיל  288רפים ובכל רף ודף ר' עפודים  ,כתוב כולו על קלף בכתב מרובע אשכנזי ,
ומתחיל בראתן".רבי הנחומא עלהתורה הנקראילמרנו" הה דברי הסופרכיאיןזההילמדנו
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ק תא שוה עם כק שלנו מאקספארד אשר שמתילפניםהמפר .בכ"י רנהמןרוזתלתו עד
שף דףיגח רברב מטושטש מאד ,ואב"כ מרףי"פ עדסוף הספר נכתבמןסופר אחר וג"כ
בכתב מרובע אשכנזי אבליותר מיושר  ,ובכל עמור העמודל"ו שורות ,ונמצאבכ"י הזה
הגהות והוספותבגליון ,ומסיים בפ' נצבים במלות לעצמהאינהיכולה להציל מן הגנבה,
לאחריםאיך יכולהלהציל ,והוא בשף שתח' ,ע"ש הערה פק ,ובסוף חמר .ולא נטצא
ןכ"י הוהלכדי מאקספארר אשר
שום רושם לאזמןהכתיבה ולא שם הסופר .ועלהשנויםבי
שאילפניםהספר תמצא ברשרוששלי.
ןבהנהומא
בכ"יהזה נמצאהוספהבפ"מקץ אשרהוספתי בפניםאותי"אי"בי"ג,עיי
ן שם
מקץ הש-ה נ"מ .שןבפ' שלח נמצא תספהוהוספתיה במוףפ' שלחבגוש הספר,עיי
בהוספה הערהא',והעירותי ומההוספה נובעתמןהילמדנו הנאבד .וכןבפ' קרח נמצא ג"כ
הוספה ,והוספתיה ע"כלפנים הספר,ועיין שם בהערה א' שהעירותיכי נובע טהילמדנו.
ולעוסת זה נמצאכי נלקה בחסר כי בפ' מצורע סאות יגב ער סופו חסריםאיזה דפים,
ע"ש השיה ס' .וכן חמר באמצע פ' אחרי אחר הסיום מאות א' דברו על לבירושלים עד
התחלת אותי"א המתחיל ד"אאחריטות זקה אף לזאת יחרדלבי ,הסר ונרשםבכ"י לכאן
הסר הרבה" ע"ש הערהי"א .וכן בפ' קדושיםסיים באות ה' והיה הנשארבציון והנותר
בירושלים קדושיאסרלו ,חרחר זה חסרכל אותו' ומתחילכי הבואו זש"ה ועההלאכימים
הראשונים אותז'עיין שם הערה נ"ב .נםחמר עוד שם בפ'קדושים כל אותת' ום'מןכי
י גנות
תבוש אטר להם,הקב"ה לישראל ערהתחלתאות" המתחילכי הבאו ,זש"העשיתיל
ר
ע"ש הערהליה ועודבפ'קדושים הסרכל אותט"ו עדסוףקדושים ומיים באותי"
י
ס
כ
ם
י
ש
והו לא.עיין שם הערהמ"ז .בפ' אטור באמצע אותו' אחר מה ההרים האלה כוב על
התהוםשלאיעלהויצוף אתהע"מ ,חסריםאיזהדפיםעד הההלתאותכ' ד"אומיוםהשמיני
והלאה שלאיצעך יצרך ע'ש הערהס" 1ודהרה .n"Dpוכן עוד בפ' אמור סןאות ל"א ער
סוף הפרשהבפח,סרבכ"י,עייןהערה .
ר
יכ
במדבר חסר כל אות
""חמן אלהכריתוילמדנו רבינו ער התהלתאות כ"מ
גם
ן אליראיו ,ע"ש השיה ר"ד .וכן בפ' נשא סוף אות ר' פןד"א
אל הכריתו זש"ה הנהעי
וטוציאאני לאקולנית ,עדסוף אותד' וכל אותה' חמרומתחיל באותו' כמאטר ד"א זש"ה
ועין נואף  ,ע"ש השיה לנח .וכן בפ'בהעלותך חסר כל אות כ"ג
י שבעים אהד ,
אספהל
לאהי
הערה
.
ו להם זקנים ,ונמצא בטקוש מאסר אחר,
א
"
כ
ק
ח
ל
ש
'
פ
ב
ר
ס
ח
מן
ואכויתי"בוישלח אוחם משה לטה בנגב ערסוףפ'שלתע,ייעןי.ן שם דברה נ"ב.
/

י

כתב ידז.

הוא קובץ  224באוצר ראפריםבטיגכען,והכ"י הזה הוא החז ק1ני על כהורה,
ושם נמצא איזהפרשיות טהתנהופאכ"י ,וחלק מהםעל פרשת טקץויגש ואראויקהלפקורי,
י הרב החוקר הגדול והרפאיעללינעקנ",
נדפסו בביתהמדרש חלק '1צר 91ער 186ליריד
ושם בהקדמתו הביאכי בכס הוה נמצאו שד מאטריםפקונשעיםעל פ'צו ,טצחיע ,אוש-י,
במדבר ,נשא ,פנחס ,מטות ,מסוע,דברים ,ואתחנן .אולם באמת נטצא נםלפ' קרח,
הגלפ'דבריםלאנמצאכלל ,ולעוטתזה נמצאומאנס-יםמפ'עקב תבא נצבים ,וכל המאטרים
ההםמהפרשיות אשר לאנדפסו בביתהמדרשנעתקולמעני .והנהד~עתיקהוה אשרהעתיק
טהתנהומאאלתוך רב"י ודה לאר~תיק בשלמות רקמאמריםמקוצעים ,והרבהפעטים קצר
בלשונו וכתב "וכו' בדאיתא בתנויסא עד ..י "..כפו בפ' מקץ(בית הטררש צד )91
כדאיתא בתנחומא ער חלה ושגת תלטודו ,כותתו שקצר עד הכלוה הלה ושנחתלמודו(עיין
תנחוסא מקץ בהערהט') כן  S1D1וארא (בית רג)דרשצד  )103כשם שיש ראש לאשהכך
יש לארץכו' ער כולם נקבצולך ,קצר בלשונו ורשםוכו' ער המאטר כלם נקבצו ,ובגא
בחנחומא בכ"י שלס בסוףאותיזח
1 .פעסים קצר וכתב ~דאיהא בתנחומא" (גיח המדרש
צד )101 ,99 , 08ולפעמים רשםרגועתיק בראש הספסר "תנחוסא" כסו בפ' וארא
(ביה"מ צד  ,100וקהל שם צד  ,)104וכן בפרשיות שנעתקו למעני נמצאנ"צ בפ' צו
שקצר וכתב "חגוד טררשי אגדה שתיבה ת בחנחומא עד אטרלו הקב"הלבלעם" .עוד שם
נדאיתא
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כמביתא בתנחוכא עדכאן WPWיורדלנישול .חק בפ' במדבר ד"א צדיק כתמר יפרח
כדאיתא בתנחומא.
כדאיתא

 .בפ'פנחס זש"ההאותיות
בתנחומא
שםד"א פקור אתבנילוי
שאילניכו' כדאיהא בתנחומא .שד שםוישיב משה את משפטן כדאיתא בתנחוטא .בפ'
ואתחנן .משל למה הדבר דומה כראיתא בתנחוטא עוד שםסיים בסוף פרשה ואתוצן
כראיתא בתנחומא ,
והנה הפרשיות שהעתיק המעתיק לא העתיק שם כל הפרשה רקבמירוגין ,לדלתא
מקץ לעתיק אות א' ב'ג' עד  ,ID1Dוכל אותד' לאהעתיק ,ואח"כ החל להעתיק אות
'י"אי"בי"ג ,ורחללר~היק באותי"ד ואלומדיהנין התקינו
ו'ז'חיט' והשמים אותי
ער סוףהפרשה לאהעתיקכלל.
לכרךעל הסזון עד מנףאות ט"ו,וכל אות
פ
"הטאמר ד"אעירקטנה זהמצרים עד סוףאות
'4ויגש לא העתיקטןאותא' רקסוף
א'1 ,ל 4העתיק אות ב' והתל באותג' ואח"כ השמים אותד' והחל באותה' והעתיק כלועת
ה' '1ז' והתחלת אות ח' עדאימתי פרע יהורה ,והשמיםכל המאמר עד סוף שת ה' ורשם
ןויגשהערהל"ד
 .ואה"צהחללהשתיק המאטר מאותט'כולווהשמים
"כדאיתאבתנחומא",עיי
טחצה הראשונה מן אותי
' (המתחיל אמרהכתוב) וההל באמצעויבךאוהואביו ,ואח"כדוגל
להעתיק התהלת אותי"א ערובציוןכתב אוהבה' שעריציוןומייםוכו' "כראיתא בתנתומא"
ואח"כ החל באוהי"ב והעתיק עדמופו.
פ' וארא אחרויהילעת זקנת שלמה (ביתנם צד  )101השמיםהמעתיק סאטךשלם
ק אטר ר'חייא בר אבא עדהסיוםהויכי הששק יהולל חכם (לפנינו באות ב') ורשם
המעתיק "כראיתא בהנחומא" .עוד שםלביה"מצד )101התחיל p~neבשיניו כנגדם ,.ואטר
פפשימ אתםבז'כצ"ל נרפיםאתם] השמים מאטר שלםכא א"ריהודההלוי אותג'עדויפגעו
אתמשהואהרן(באמצעאותד') ,ורשם"כדאיתאבהנרעמא"וכןאחרישמיים(ביה"מצד )102
שנאסרלכןירעעמישמי גו' חטר אשר השמיטכל שתו' אותז' אותח'וסיים מסוף מות
.וכן אחר
ח' ואת המטה הוה תקחבידך אטר ר'יהודה בר אמי הסטה משקלו ארבעים סאה
שמיים בטאטא הנ"ל אמר הקב"ה המטה הוהיביאעליו המכות מתחיל ר' אלעזר בן פדת
אטר כלצור שכתוב במקרא משון[צ"למלא] עליטאט הרשעה הואמדבר ,לא העתיקמאטר
' אותי"א ,והחללר~תיק כקר'אלעזרבן פדת אומר כלצור
גדול והשמיט כל אותט' אותי
 .חשח"נחזרלהעתיקמסוףאותי"א באמצע המאמר
שכתוב במקראכו' הואלפנינו באותם"ו
ויאסרה' אל משה שלח ואחוז בזנבו ,וגם מאות י"ביעוסיים באמצע המאמר מאותי"ג
ואחה עומד כנשיא נחר על הזקניםודעעושין חהשמיפ כל אותי"ד  ,והמאמרמן אות ט"ו
השתיקלפני סוף אותי"א,לכן ישלהציג דצשאמר ר' אלעזר בןפרג אומר כל צור שכתוב
במקרא (ביה"מ צד  )102אחר המיום ואתה עומד כנשיא שווא גוזר על הזקניםוהןעושין
(ביה"ם צד  ,)108ובודאיביד המעתיק לצלפו או נהפכוהעלים ,ואחר הסיום הנ"ל כנשיא
שהואנוזרעלהזקניםוהןעושין (שהוא באמצע המאמר סאותי"ג) החל להעתיק כי נרפים
אתם אמר ר'יהודה ברסימ מהונרפים (ביה"ם צד  )108והוא מן התנחומאעינ
ו באמצע
התהיה מחרקבשיניו כנגר משה ואמר להם נרפים אתם נרפים.
אות יגח המתחיל אף פרע
ובסוףוחרא קצר נלשוטוהציג "וכו' עדכלםנקבצולך".
פ'ויקהל (ביה"מ צד  )104העתיק רק התחלת הטאפט.
והנה הבאתי להראותכי המאמרים בקובץ דשה מקוטעם הם והמעתיקהשמיפ הרבה
השיןלדימאמרים סדר כלל ,וכמוכן בפרשיות אשר נעהקולמעני .ובהערותשליהעירותיעל
השינויםשישביניהםוביןכ"י שלנו ,ובביתדגמדרש שםאישר מקמשה פרשיות נדפסוהמאטרים
המקוטעים ההם נמצאו נ"כ איוה שבושים אשר ראוים לתקנם .כסו צד  92אטר ר'חייא
הלםכל בהמת חלום ,צ"ל חלם כלבדגשיחלום .צד 94ניון שסילקואיובצ"לשמיניקן.
חכמתא .צד  95בשעה הרותה ובזה את התפלה
שם וכהב יהב הכמתא צ"לדכתיביהב
ה
י
ה
ו
ד
ע
ם
ו
י
ק
ל
ו
ח
,
ו
צ"ל לבזה את התפלהי שםשנורבותינ
ל
ע
ל
א
ך
מ
צ
ע
ב
ך
ת
ו
מ
ן
י
מ
א
ת
דברי
רבו ,פה נשמת שורה שלמה וכצ"ל .שגו רבותינו אלתאמין בעצמך עדיום מותך [מעשה
רבו,
באדםאחר שהיהרבו שונה ואוטר אלתאמן בעצמך עדיוםטוחךןוהיהחולקעלדברי
עוד שם אמרלה מקובלני אחר זה נשמט ~טרהלו כדנתאני אמר לה טקובלאסרהלו נדה

.
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י"

אני

--
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אני אסר לה מקובל" .עוד שםהלך וישב  6בביתו ,ארך זה תגיח מקוםפטי ,וביהמתיש
 .שם צר  96ורוח
ןבגוףרוזנחומא שלנו ובהערהשלי שם
להציג שםהמלה "אלופמץ",עיי
הקדש אני ,המלה "הקדש"ישלטהוק נק הספר .שםוכך לעת מצוא ,צ"ל לכך אמר לעת
מצוא .עוד שם ובסוף הופיעו שיוסף הי  ,חסר "ולא עבי אלא שבשרו פיו וכהוא הי".
צר  97מלע כאןאיןאני נפש כאן(?),הציגסינף השאלה באשר להסאמראין שחר ,ובאמת
יש לחקן כסו שהוא בתנחומא שלטלנכון "ואנו כלנו כאן אםאנומבקשיםאיןאנו משארים
נפש כאן" .עוד שם נאה לשנים צ"ל נאה לשניהם .צד  98וההיה בחור לאטו צ"ל בכור
לאש .עוד שם שהיו דבריו נחסנים ,צ"ל שהיו רבריונעימים .שם שהוריר את בלע כאן
צ"ל שהוריד אח כלנו באן .עוד שם מה שכתובצ"ל כמה שכתוב ,צד  99שםדמה לבוש,
צ"ל שבךהיה לבוש .עוד שם ולאח"כאני כמפא ,חסר וכצ"ל אני מרפא אותםמבאמרלפני
לא עצר אל .צר  100ר' שמואל ברנחסני בשםר'יונרק ,צ"ל בשם ר'יונתן בןאלעזראיש
הבירה .שם המלות "ר'אליעזר אומר אלהים" מיותרותהן .עוד שםור'יהורה ברשלוםצ"ל
 .עוד שם
ור' יהודההלוי בר שלום  ,עוד שם הוויודעים עלנביכם ,צ"ל שאור על גביכם
שלם.,חסרלפני זהד"אוידבראלהים עוד שם ויאבד לה טתנה צ"לויאבד לב
בי העושקיהול
בשעת שנקראת מתנה היא ומאבר מלבו ,צ"ל מה שנגךאת מתנה הוא
מתנה .עור
מאבד מלבו ,עוד שם ובשניםשהייתי צ"ל ובשבילשהייתי .צד  101שלא היהצ"לשלא
היה .עוד שם אמרלו ה'אלהי העברים צ"ל אמרולו .עור שםשלרני צ"לשלחנו .עוד שם
ואפר טפשים אתםצ"ל נקפים אחם .שםמבין העדר צ"ל מבק הרועה ,עוד שם הניע השה
 .צד 102יאסרה'אל משה
בסנה צ"לבסכנה .עוד שםרבש"ע,חמריםהמלותאבינךוביני"
עהה הראה.,חסר מהאני עושה לפרעהולמצרים אבל מהשאני nw7Yלשלשיםואחדמלכים
אין אתה רואה .עוד שם אסר הקב"ה בעולםהזהגליתי את שמי ,צ"לליחידיםגליתי את
ם  .שםושל סנפני היה ,צ"ל ושלסנפירינקהיה ידם במקרא משון צ"ל במקרא מלא.
שם קשהמ נותנין צ"ל שהםנתונין .שםאלי של מהיכלצ"ל אלא קולמהיכל ,ורגולה שבא"
יש לטחוק .שם ואמיתי צ"ל ואימתי .צד  108כל רוחויוציא כסיל ,פה חסר וכב"ל קמי
שהואאויל אוכסיל באלהריב את תבירו ומוציא דברים שישלווכיון שהוא חכם באחרונה
הוא שסלקו ,ד"א כל רוחויוציאכס  .עוד שם ביוםשהלכו ,צ"לכיון שהלכו .עוד שם
יילה"דברים סחוטים  ,זצ"ל ה11זהירין ואטרת ש אהק.
אלאד"א(?) הציגסיטן השאלה כ
עור שםישמוליכיןתרין כתם לרקם  ,צ"לישפוליכין תבן לעפרים כתם לרקם .שםואף
י נרפים אתם ,
כסה דאה אסר .עוד שם
גם כן צ"ל ואף גם כאןי Qw
דאיתא
כמההינו ,צ"צל"ללה' .עוד שם הנהיוצא המכימה  ,מיותר.
מלת"כי" מיוהרת  ,עוד שםלאל
אחר זה הטלה שמורה .צד  104ואלהשבטי בני ישראל ,
כמוהו נצרה,
עוד שם
חפ-ועל.השבושים אשר נמצאים בפרשיות האחרות אשר נעתקו
צ"ל ואלהמישמות בני ישראל.
למעני לא מצאתינחוץלתקנם רק את המאסריםהנדפמים בביתהנידרשלמעןיתקנם הקורא.
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כרגב
ה*
דג *'2הזהמביל רקב'ספרים האחרונים במדבר דברים  ,ומן פ'נצבים ער סוף
הספר הסר,ומסיים במלות דוחו ולאיובלו קום.ומרייק פ"ב דפים בתבניתרביעית באגען.
י הרב החכם המופלג סוהר"י כהנא מעזבון המנוח החוקר הגדול ה"ר
הוה קנהידי
דרב"י מסומןבנוסר  123מכתב בכהבספרדי,לכןאכנהו תמיד בדברות
ואהלכי"קייםבאפוליז"ל.
"כ"י ספרדי" ודוטה עם תנחומא מגרפס  ,רגל השנוים וההוספות והחסרונות אשר בו
של
ירותי בהערות במקוסותם בפ'דברים נמצא נשף מאכר גדול הכבצהל זש"ה או ירלג
י
הע
איל פסת ,עד נעתרות נשחקת שונא ,ובסופו כהב המעתיק "עד כאן מצאתיבגליון" וזה
י
מאקספארד,והוספתי זה השאמר בהוספה בסוףפ'דברים .,וכן אחר אות
נמצא גם
י
"
כ
ב
א' בנדפס נטצאבכ" הד"א מאמר אחד הטתחיל זהו שאסר רבהוב השבעתי אתכם ,ובסוף
יגם וה הוספתי במיספה וכן בפ' שופטים נמצא טאכר אחד המתחיל
סיים "ע"כ טצאתי" ו
מעשה בינאי המלך שעברו הרג את הנפש עד בא גבריאל רגנלאך והבטן בקרקע ,הוא
נוקף מנברא סנהדרין *
הב"י

.

די

מבוא
כתבי
ד ט*
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עז

ה":דיה הוא קובץ  1240באוצר הספרים שלדי ראמי בפארמא ,והוא %2ה עם
4ב" שלנו טאקספארדכ"י א' אשר נתתילפנים המש , -ושוה עםכ"י רומי וכ"י
ד'או בערב שרגיע ערנה של ס-,ום
וחסר בראשו עדפ' וירא וטהתיל באמצעפ' וירא נק
,רבא באות ט"ו ע"ש בהערה צעד)  ,ובסוף פ' ויראסיים ולפני כבוד ענוה זה גדעון (הוא
באות כ"טן ,ונשםערסוף הפרשהחסר,ואיןספק שחט-א.זהרפים ,ואת"ככהחיל בהתחלת
פ'חיי .ובסוףהתנחומא נתב הסופר.
ר
פ
צ
ר
ב
*ריקונתחזק דג לאיוקאני מנחם יעקב
נהברמ זה דצזטשטא להח'ר'יצחקבן ה"רנהנאל
וסיימתי אותו נ"ב ומערש תמה שנתל לפרט"
הקובץ תהמכיליע ספרים וכלם מסופר אהד  ,הספר ת-אשון הוא התנחומא
ב)פסיקתארבעי ,ואחר פסקאי"ח נמצא שמה מדרש שה"ש (ראה אודות הפסיקתא רבתי
ברבדהב' במבואעלילהפסיקחא) .ג) מדרש~שלי .ד)אמירותלעתיד ,כחברעלהעתידות
כבגאולה ,ולא טדעלמי ,וטכילנ'וחצי דפים .ה)פרקר'יאשימו( ,שלחתי העתקה פזה
ד"ק אלידידי רוב ההוקי דגדול מהרפאיעללינעק והדפיסו בבית המדרש ששי).
ו)יצירת הולר .ז) מאסר ארבעה.מלכים .ח)אלידד חטא מפרקב' והלאה ,ומכיל שבעה
פרקים .ט)פרקידר"א פרקל"מ ,מ' ,ס"א.י)אווזיותדר'ע .יא)דברימרבה.יב)פסיקתות
 .סגד השתדלתילהשעגם הכת
לבין המצרים.ינ) מדרש איכהרבתיוישר מפ' ב' והלאה
דגהלכאן אבל בקשתי אשר שיכתי אלהמינימטעריום שבהריקם,כי הסוכן העומר בראש
ביתהאוצר לאהסכים לשלוח דבשחוץלמדינה באשר דכאננדחוקיבית האתר ,ומה נם
באמדוכיהכ"ייקרדכא מאד באשרהואיחידי בעולםחליןזולתו,והיהקוטה ע 4מאד לה'.ייג
כעתיקלרעהיק התטומאעבורי ,ובקושי מצאתי שמהבעיר פארמא מעהיק אחר והעתיק
י אי;,:
למעני ספר בראשית ,אבלראיתיכי העהקתו מלאה שבועדםוחלופי אותעת בעבורכ
ן כסו
נערנל במלאכת העתקה,לכן לאצויתילהעתיקיוהר .ובגוףדב'* קצר ד5ופרהראיי
לדוגמא למה הרבר דשה הצע לם' הר'דו'ודומיהם .גםהמרים הרבה שורות ום6ת ונלקה
בחטי ,כסולרונמא רישחיי אסרו רבותינו שלש עשרה חופות בו'הציג מלת"וגו'" במקום
"וכנ"' והשטיםהמיום; ונטצא מפורשבכ"י שלנו ע"ש בדשנהז' ,וכןעיעעוד שםבהיה-ה
ל,,ועל השטיםדגמצאיםבכ"י הזה בס' נראעדתומגירותי בהערותשלי.
ולא אחדיל מלהביא אשר טצאתי בטףרב"י וזספה אורע סאת הסופר ,והוא בריש
פ' וישלה אחר המאסר א"ר ידצדה ב"רסיטקבמעין נרפש וכמקור משתת ק-צדיק מטלפני
רשע ,נמצא שמה.
"ושובישלמעלה פרשה אחרת כחובה בדיפתרא כךפעם ארסת
ודבר אחר ופתותה שאדמ ברוב עינוך וראי ינל" .
רהדבריםסתומים כתירהבלי פתרון .ולדעתיאוליישלתקן במקום שאדם ברובעינוך
וראייבל צ"ל שאי מביבעיניך וראי.כלם [נקבצו באולך] והוא פסוק בישעיה ס"מ י"ח,
והכותה שוביש למעלה פרשה אחרת כתובה עלקלף שהיא כמו פרוטהוו ,ועור דבר אחר
ר"ל עודענין אהה כתוב למעלה ומתחיל בכהובשאי סביבעיניך.
את כל זהחזיתי לדבר ש תשעה כתבייד אשרהיולפני מתכונתםומהוהם ,ועתה
נדבר בפרק שלאחר והאיזהכ"י נמצאיםעוד מהתנהומא והם באוצרות הספרים.
רח"ם ,

.
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י)22עי
דאיזהכתבייד נמצאים

מהתנהומא י

מלבד התשעה קובצים אשר ,דברתי מהם בפרק שלפניו ,נמצאים שד איוה כ"י
טהתנהוסא הגורעיםלי ואלה הם(א)
כ"י
לק
רגזך
3פ6לע 6קונן  405גט6
(א) מחק :טגן נקשם נז"ע גז  238רועכםנ' סג" 6מי

