
מבוא116
 ביומא עץ 4ל ולחד ז"4 של שנום "לגל עשה אתנהת י השנו ~ומחוץ מבית ש.י"א(.)ש
 נבר שם שסיים טה ונם ל ליתא אצל.בתנחוטץ . , ע"ע ע"ב ביוסא הוא . ובתנחומא לו באפ'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מן י'גליל

 כ-

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

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

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

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

שליטה
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נם א ו במ
 באקספארד נמצא בי נייבויער פהר"א הנרול החכם ידידי לי נפריע כאשר אבל , ירחים(שלשה
 נשלחו אשר עד שקטתי ולא נחתי לא , יד בכתב מהתנחומא קובצים ארבעה שד האוצרבבית
 , בחורה אוחם שלחתי וכאשר , הארבעה טן קובצים ב' עוד הטיניסמעריום בהשתדלותאלי

 . מאקספארד קובצים חטשה לפני והיו , דגותרים השנים אלינשלחו
 . ממנו העתקה להשיג התאמצתי , בוואטיקאן ברומי גניו אחד יר כתב כי לי נודעגם

 . נ"י קאפוי מרדכי הגר למעני העתיקאשר
 הרבה ובסוף , יד בכתב החזקוני והוא 224 קובץ הטפרים באוצר במינכען נמצאגם
 החכם הניול דאב ירידם לאור הוציא מהן דוגמאות אשר מהתנתוסא הוסבת נמצאפרשיות
 מדברי רתתקה השנהי הזה מהקובץ גם ., ו' חלק ר,נמדרש בבית יעלל'נעק סהר"אדבולל

 . שם נמצא אשרהתנהופא
 ס,תנחומא כתב~יד כהנא יעקב ת"ר המופלג החכם הרב ידידי ביר נמצא כי לי נודעוכן

 הוא גם ויואל ז"ל כרשלי אליקים בהר"ר הטטח דמוקר משבון קנה אשר דברים במדהרמס'
 . הכ"י נוף אלי לשלוח בקשתילעשות

 בפארמא נמצא כי ב' הערה " צד כהנא ררב להפ6זקחא במבוא הודער,יוכאשר
 כקובץ רגתקה להשיג השתדלתי בכ"י התנהוטא 1240 קובץ ראממי די של המפריםבאוצר
 בראשית ספר על רק לידי ובא , שונות טסבות כלו להשיגו יכולתי לא נפשי לדאבון אבל ,הוה
 שהשגתי הראשון הכ"י אה ובחרתי , בכספר תשעה לפני היו אשר הכ"י כל עולים והנה .לבר

 הקוראים לפני להציג ואומר . החסרון את השלטתי גם , ברבורותי לאחד אחד ורשמתיםהשנוים הוצאתי האחרים יד בהבי וטמפונה , הספר לפנים ולשימו הבכורה משפט לו לתתסאקספארד
 אל שוים מהם נאיזה , בכלל טוה זה נבדלים ובמה , האלה יר כחבי תשעה הכונתהיקרים

 . בדפוס לפנינו אשרדוזנחומא
 א* ירכצן1נ

 ת"ר דגאון של רמפרימ באוצר בהחלה היה .OPP 20 קובץ הוא הראשון ידהכתב
 בראש . בודליאנא( )ביבליאטעקא לאקספארד האוצר כל נמכר ואח"כ ז"ל אפפענהיימדור
 הזה השער על וכתוב עץ לוחות פהוחי ציורים עם אחד שער נדבק הראשון הדף לפנידג"י

 בקלף פכוסות עץ טבלאות בשתי טבורך כולו הספר תנחוטא" "מדרש טרובעותבאותיות
 בראשית סרר , דפים )222( רס"ב טחזיק קטן פאליא בתכניה קלף על ג"כ נכתב הספרוכל
 ע"א 112 סןצד ספרויקרא , ע"ד 111 עדצד ע"ג 70 צד שמותטן ספר ע"ב, 70 צדעד
 עד ע"ב כ;205 דוודים ספר ע"א, 206 עד ע"ד 162 מן במדבר ספר ע"נ, 162 צדעד
 בצד מאחוריו D'JWI הראשון צד על לפניו שנים , עמודים מארבעה הוא דף כל . ע"ד222
 ומרחק , לסטה מלמעלה לאורך שרטוטין קוי בעני לעמוד עמוד בין צר כל על 1ר11ת ,השני
 בכתיבה כתובוה שורות ל"ר לו יש עטוד בל . אותיות ה' או ד' רוחב כלוא לעמוד 1DY"בין
 הדיו , הגין בלי אשורית כתב והכתב , שלנו הס"ת טכתב כמעשה שרטוט על וברה ,יפהתסה
 . ביוהר קטנות ולא מדאי יוהר גדולות לא וממוצעות הן יפות בכלל והאותיות , ומזהירשחור

 על אשר הסוכן מידי הנראה )כפי יריעות לחמש כחמש הדפים במיפני נספןהספר
 בסוף . 222 נסטן האחרון דף ועל , 15 , 10 , 5 המספר סימני הם והמימנים האוצר(בית
 נכהב חיי פ' במוף מלבד פלונית" פ' תיסלת הראשון הכופר מידי נכהב ומדרא סדראכל
 הגליון בצד טאוחר סופר מידי נבחב במדבר פ' ובסוף תולדות" ואלה "פ' מאוחר כופרמירי
 . בכדבר" פ' "הסלת ולכיכוב הדבקים בין רתח לחת הראשון הסופר שכח כי יען נשא"עפ'

 הוה המעתיק או דפים איזה נאבד כי אם , רפים אייה באמצע חסרו הזה ידבהכתב
 ימין בצד חסר י"'( דף בכ"' , לד )חישת . דמסרים דבאטרים הם ואלה . שלפניו בכ"י כןמצא
 ועל ג' מעמוד השנית מחצה שמאל בצד השני מעבר כנגדו וכן , ב' מעווד השניתטחצה
 מתחיל ימין בצד היים הנהמר כל את מאוחר מכותב שיו וכתוב נייר פסת נרבק דוץסרמקום
 טוען אתה מה המוכסין לו אמרו . ומסיים ז'( שה סיף )היא לילה עליהם ויחלק שנאמרודוגן
 שאחם מה כל ליחן עלי "להם מהחיל ג' בעמוד שמאל ובצד . ה'( אות באמצע )היאבתיבה

 י"ח בדף וכן . ח'( )באית אחוו סכה היה בבגדיה ליגע בא . וטריים , ה'( באית )היאמבקשים"
 עד יפה ושותה אוכל והיה . ע"ב א/ צד דוה בדף וכהנחיל נייר ולא קלף פסת נדבקבכ"י

שנחרפו
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 א ו במ118
 שתיות בכ"ב ושנים עשרים הרי י ומסיים י,( אות )שף הטדרש בבית אלא מרחקו אינו מתחילy'p העגי ובצד , יו( אות )שם והוא , בא הוא בוראי מת ומשאתה . ומסיים , יו( אות )ופניהשנתרפו
 , מהנחומא אחר מכ"י נוסף 1וה , י"א( אות )תיששבחורה

 חסר ההוא הדף ואחד אביו" גדעון זה ענוה כבוד מילפני בכ"י סיים 28 צד ויראנננ5'
 גם משרשו נעקר כי וניכר נראה האחד , מנירי דפים שני באו ובמקומו , שנים או אחדרף
 אחדות ומורוה כתובות השני מעבר אך , מאסה עליו נכהב ולא הלק הראשון צד והשני ,הוא

 כתיב מה . ומסיים האונאה" היא איזה רבינו ילמדנו עשה את פקר "וה' מאמר עליוומהחיל
 ואני . אליו הססתן ל' דף בראש שמתחיל כמו . . . . וידעו וש"ה שרה את פקד וה'אחריו

 f/y , כ"ט אות )לפגינו אביו גדעון זה הסיום אחר היינו , רומי כ"י ע"פ הנחסר אתהשלמתי

 פקד וה' שנאמר ל"א אות סוף עד בנו" משול לו "כשאטיו מן ההאטר כל הוספותי קנ"ח(בהערה
 וה' המתחיל הנדפס התנחומא מן דגה הסופר שהוסיף בכ"י נמצא אשר והמאמר . שרהאת
 אישיו כתיב מה דןה האות סוף עד ל"ג( )אות האונאה איזהו רבינוי ילמדט שרה אתפקד
 אקספארד בכ"י מקום לו קבע כבר כי יען , הוה המאמר סלקתי ולא הנתתי , שרה את פקדוה'
 , ל"ג( )אות היער עצי כל וידעו זש"ה טהחיל רומי ובכ"י , היא הוספה כי הקורא ידערק

 סעשיט"א הנקרא פשוט בכתב כתוב ועליו נייר של דף ונדבק חסר 32 צד ויראפ'
 להגיגו )הוא שלו את יעשה הוא שלנו את נעשה אם ומהחיל הנחסר כל מאוחר כותבמידי
 וראיתי , ס"ה( אות באמצע )הוא לו אטר בעצמו הקב"ה בנך את נא קח ומסיים מ"ג( אותסוף
 . בדפוס כעת אשר התנרעמא מן לו" "אטר עד נעשה" מאנו טן הנחסר את הוסיף הזה הסופרכי

 והאלהים מתחיל כ"א אות הנדפס בתנחומא הוא שלנו את נעשה אנו שר~תיק המאמרהתחלת
 הקב"ה בנך את נא קח המאטר וסוף , לאחרונים ראשנים בין מה וראה בא אברהם אתנסה

 הלשון וכל , מרחוק המקום את וירא הסחחיל נ"נ אות וירא סוף בנדפס הוא לו אסרבעצמו
 לי כשאסך עד הנחסר את הוספתי ואנכי . ברפוס כעת אשר בתנתומא כמו במלה טלההוא

 דוזנחוסא נץ הזה הסופר שהעתיק המאסי כל את חוץ והוצאתי , רוסי כ"י ע"פ להקריבוהקב"ה
 ליתא וזה , ממנטובה המדפים שהוסיף הוספה נטצא הנדפס ובתנהומא . בדפוס טכבראשר

 דפוס עפ"י שלו ההוספה כל את הסופר זה שהוסיף ספק ואין , הסופר מאה הזאתבתעתקה
 . שם רכ"ג בהערה בוה שהעירותי מה עיין . קאנשטאנטינא דפוסראשון

 חמשה בפקומם נ"ב ונדבקו , ל"ט לגח ל"ז ל, ל"ה דף רפים המשה חסרים חייבפי
 אוז השלים אבל , הנחסר את מאוחר סופר מידי פשוט בכתב עליהם וכתוב , ניירדפים
 , שהיה הטושל טה בסופו בכ"י מסיים ל"ד בדף . בדפוס לפנינו אשר התנהומא מתלהחסרת

 ע"ה( הערה שם ח.י בפ' )ש'1 , לבוא הצריך שלאחריו לרף ר"ל , עילס במלת רקטור בסוףוטציין
 רוכב היה רבינו יישרנו זקן ואברהם בטאטר טתחיל החדש מהסופר טחדש הנכתב ל"הובדף
 העתיק וכן , סופו עד הולך וסובב טדועחלה הנדפס מן חיי פרשת כל להעתיק החל , החטרש
 זה לקיש ריש אמר 4ברכה טלה מן המאטר באטצע מתחיל רביי מנוף ט' וברף , הולרותפ'

 4ברכה לי אצלת הלא ויאמר במאסר תולדות פ' סוף בכ"י והוא כו'" אדם בני משלשהאחד
 אות דילן בכ"י הספר בפנים שהראה כש כו'" אדם בני משלשה אחד זה לקיש רישאטר
 כל חיי ב6' בהעתקרצ נמצא לא האחרון הסיפר זה שהוסיף ומה . קנ"ז ברירה שם ועיין ,כ"ר

 המרפים הומפת ודא כי , ואברכיה קראתיו אחד כי עד , חיל אשת ישקק זקן ואברהםרמאמד
 ויוסף הטאטר כל נמצא לא גם . ד' אות האחרונים בדפוסים ולפנינו ע"א( י"ג )דףמסנטובה
 אות באטצע )לפנינו איחל תם*ד ואני זש"ה אברהם ויוסף עד , זרעך את ורע בבקר זש"האברהם

 אני יצחק אמר נץ הפרשה סוף כן , טמנטובה( המדפיס טהוספות ג"כ ד"א כי , מופו ערו'
 כן וכסו . מטנטובה הטדפים של מהוספות ג"כ הוא כי העתיק לא ח,( אות )סוף אשהלקחתי
 העתיק לא , ואמר חזר למה הטהתיל ג' אות וכן , יגיל גיל זש"ה המתחיל ב' אות כולרותבפ'
 לא המעלות שיר י"ג אוח תולרות פ' בסוף וכן . הסנטובי המדפיס של הוספות כן גם הםכי

 בכ"י( ל"ט )יף ההרשים דפים החמשה במוף הזה והסופר , המנטובי הוספת ג"כ הוא כיהעתיק
 גדולה שזו ומתחיל שהוסיף המאמר לתשלום השייכים שורות המשה א' בצר האחרון בדףכתב
 סליק רצון יהי כן בשר לב לכם ונתתי מבשרכם האבן לב את והסירותי כו' הקב"ה להןאטר
 הסופר שהוסיף המאמרים ואת רומי כ"י עפ"י הנחסר כל השלטתי ואנכי י"ג( אות סוף בנדפס)הוא
 . הספר מן הסירותי הנדפם ההנחומא טן הזההשני

בפ'
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ם א ו במ
 באות שם עזד חק הערה.י"ב, שין , חמר % אות וגל ד' אות קשצע בחלותינפ'

 . רומי מכ"י נצטלמתי , כ"ח בהערה ע"ש ,ז'
 * "חטר" 158 צד בסוף גרשם שלם רף חסד 154 וצד 158 צר בין במרברבפ'

 שלאחריו ובדף , ג'( באות )הוא שנאסר" כפנים מדבר עמסיה נאה יהוא במלות מסיים 155בצד
 לא ההסר והדף "(, באות )ד"א רגלים" אוהנו עשה היא "בשטוהינו במלות מהחיל 154צד
 דגחסר והשלמתי , הדפים במספרבא

 עפ-
 , רומי כ"י

 ומסיים הברכה האר, פ'_ מהחיל א' עמוד השני מצד 222 בצר הברכה וזאתבפ'
 שלנוחריו שיף כי .יורה תה .W~W מלת ציין העמוד ובסוף יה" ברך ברכת הנה "כי הרףבסיף
 א' אוה אמצע לפנינו והוא , רחפם כ"י עפ"י החסרון את השלמתי ואני , הסופר ושםההעתיק שנת כתוב דרה בוראי כי ראבדין על וחבל האחרון הדף חסר אבל , שלש במלהטתחיל
 . י"ר בהעדה שם עיין . סופועד

 בכ"י נטצאים ולא , ורות מלות ביאורי טקומות בהרבה רג"י בנוף הוסיף דוהוהמופר
 ירד לא וברוב , קפולה חצאי שני בועך כלם הסגרתי רק באוריו את הנעתי ואנכי .אח-ים
 המניא רדה הסופר . ש"קכגא בלע/ הבהא נ"ב( אות )שטת אדה ובפעם , דגילה דעראתלעומק
 . שם ע"ג הערה עיין , יהרו בפ' הפסיקתאאת

 בדרתיוהנה
 בג-

 ומלות שלמים מאמרים בו והומותי , הספר ולפנים לעיתי להתו דוה
 מרובע חצאי שגי בץ הצנתי וכלם , המעתיקים מידי נחסרו אשר צהרים כ"י עפ"ירבהז
 , הוא יתיר גי לדירות עגולה חצאי שני בק דטנרחו טיותר אשר הגת , הוא מקט כילנצרות
 , באותיות ומאסר מאמר כל התהלות רשמתי גם , כסף כצרוף הספר דברי וצרפתיותקטזי
 , מישרים וישפוט הקרא יראה כאשר , הדבקים בץ ריוח וטותי , להפסקים ציוניםזהצבתי
 . מישוים בו הדשינה ההגים ועיני , נעוריו כנשר עתה רחחרש בעצמו ההנויסא נוףבי

 ב* ידכתב
 . וטצוץ באקמפארר הספרים מאוצר אלי הנשלח השני קונץהוא

15338 cxvl Webr uri 20 Donat Bund 
 שוה והוא , קלף על וקצתו נייר ש נכתב קצתו , עמודים שני דף בבל . דפים 189וסטייק
 טן הוה הסופר הוסיף אשר רבא דע0טת בו נטצש רק , בדפוס כעת אשר ההמחמאעם

דדגדצטא

 כ-

 נמצא דגליון על ונצדו . ,תנחוכשו" רטטם ומהוסיף סאסריס הרבה ועל . שלנו
 . בדפס" אינו . . . . ער שמכאן ברפוס" גשנו סשעחר ממופרכדבב

 נמצאים הם ואנה השפר זה שהוסעו המאכרים מכל רשימה דגךראים לפני אתןרהנה

בכ-

 בכ"י שלנו מהנהומא דקובץ כי ביניהם שיש D'UWn ש העירותי שלי ובהערות , שלנו
 בנוסהאותיו קצת משושה דשה דגצפר לפני היהאשר

 טכ-

 מכ"י גם טאקספארד א' קובץ שלנו
 . רח"ם ומכ"ידומי

 . קצת כשגה בכתב לסופר ידי כע ההעתקה שנת נמצא הטפרבעוף
 ר ש ע ה ש ל ש בירח המפר זה כתיבתנשלמה
 רהיטי, האלף לפיק צ"ב בובונת יום ועשריםבשנים
 י ראשי ומרים זנני לצור והודאהשבח

 עולם ומלך חיים לאלהים שבח נשלם בראשיה ספר . הסופר כתב בראשית ספראחר
 . שסות אלה ספר לכתוב , המרומוה אל ואטצנידעקני

 ורב ונשא רם , טרוכות לשוכן שבח , שמות ואלה ספר- הסלת . כתב שמות טראחר
 . ונורא איום בעורה , וי49א ספר אחל ,תעצומת

 ליעף נותן ברוך , צרה ביום למעת תהלה , ויקרא ספר המלת . כתב ויקרא ספראחר
 . סיני במדבר ספר אתחיל , ה' אלהים אל בעזרת , ירבה עצמה שנים ולאין ,:ח

 נווע ברוך , ה' אלהים לאל תהלה , סיני בפדבר ספר חסלת , כתב במרבר טיאחר
 . וסרים משפיל בעזרת , הדברים אלה טפר אתחיל , ירבה עצמה אונים ולאץ , כחלטף

אחר
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 א ו במס?1
 , במרופא לדר וההלה שבח , חנחומא והמלת סררא חסלה . כתב דברים ספראחר

 . ירבה עצמה אונים ולאין , כח ליעף נותןברה-
 פארמא בכ"י הוא r?1 , ארץ יסר בחככה ה' רבינו ילמדנו מתחיל הספרבהתחלת

 פורנלים רבינו ילמדנו המלות כי ואף , וויניציא ודפוס קאנשטאנטינא ברפוס גם , 261קבץ
 התהלהו DW על המפר נקרא שיהיה בראש גם המעתיקים כן הציגו , בהלכה בשאלהרק

 והציגו רבינו" "ילסדנו המלות השמיטו הדפוסים בכל ואחריו מאנטזבה ובדפוס ."למדנו"
 . ארץ" יסר בחכמה ה' הכתוב שאמר "זהבמקומם

 מלכי מלך של שטו יתברך מאקספארד( ה' בכ"י )וכן הזה בכ"י כחחיל נחפרשת
 ד' אות לפנינו כמו , וכו' שאילתא מובא ואח"כ , נ' אות הוא בדפוס ולפנינו , כו'המלכים
 החש בדפוס לפנינו אשר , כו' עבירות כמה על רבינו ילמדנו נח תולדות אלה מתחילואה"ב

 הנחוכא ר' פתח כך הטהחיל בדפוס שלפנינו ב' מאות והמאסר . א' אות המאמרבהתחלת
 קאנשטאנטינא בדפוס ונטצא מאקספארר( ה' בכ"י )וכן הוה בכ"י חסר סופו ער צדיק פרי אבאבר

 יהודה ר' אכר רטיבה מן צא הוספה נמצא שלפנינו ט' אות אחר נה בפ' עוד . וויניציאודפוס
 אחר שם עור . י"ד אות סוף שלט בכ"י ד"א תה , צא הקב"ה אכר לכך עד כו' שם הייתיאלו
 ברשם . עסיס הררים יטש ער נו' יין ע"י האלו הדברים וכל הומפה נמצא בנדפם ט"ואות
 ויבטל י"ס אות נח פ' בסוף שם עוד . כ"א אות סוף שלנו כ"י מן והוא בדפוס" "אינובצדו
 שנאפר בשמחה אותי עובדים ויהיו מישראל האומות( שעבוד ראשונים )בדפוסים ע"זשעבוד
 ביראה אותו עובדין ויהיו מישראל האומות שעבוד ואבמל הגי' ובכ"י , בשמחה ה' אתעבדו
 עובדי אבל הוספה נמצא ובנרפמ . רצון יהי הן אמן ברעדה וגילו ביראה ה' את עבדושנאמר
 היו  כעביםעבודת

 עובדיי
 נמצא לא סופו ער כו' לפניו משרת שבנו אדם כנון , ברעדה אותו

 . קאנשמאנטינא רפוס ראשון ברפוס ונוסף , מאקספארד ה' בכ"י לא גם ,בכ"י
 הוא הענין טן למעלה כחיב טה בארץ רעב ויהי הכהחיל ה' מאות המאמר . לךבפ'

 קאנשטאנט'נא וברפוס מאקספארד ה' בכ"י ג"כ הוא וכן , ו' סאות המאמר סיום אחר בכ"יטאוחר
 הוספה בכ"י נמצא י"ח אות לפני שם עוד . המדר הפך ממנמובה המדפיס אולם , וויניציא:דפוס
 לא והסופר , תמימה היא העוקץ ממנה כשתחסר עד ישראל מציאתי במדבר כענביםזש"ה
 . קצ"ה הערה עיין , כ"א אות שלנו פכ"י לקוח והוא . בדפוס אינורשם

 בא עמי לך זש"ה יעקב מצא המתחיל מאסר בכ"י נמצא ב' אוה אחר ויצאבפ'
 , זעם יעבור אלא עד כו' כנגרה תעמוד ואל מקום לה הן חצופה השעה שהראה בשעהבחדריך
 ותנתמא" סההיל זה ואחר , ה' אווז שלנו טכ"י והוא . בנדפס" אינו הדף זה "כל בצדוונרשם
 אלהיך ה' אנכי במיני ונאסר עד כו' עוטך טנשה ליעקב הקב"ה לו הראה סלם והנהויתלום
 הארץ להם שקפצה מארבעה אחד זה יעקב ויצא שם נמצא וה ואחר . א' אוח שלנו בכ"יהוא
 י"ס אות הפרשה בסוף שם . ח' אות שלנו בכ"י הוא , ציון ה' בשוב  יראו  בעין  עין בי ערכו'

 עומדת מלאכה שוכוח למדין אנו מכאן רע ועד מטוב יעקב עם תדבר פן לך השמרהמתחול
 ראשון בדפוס גם ונמצא , טאקספארד ה' בכ"י ולא בכ"י נמצא לא הפרשה סקי עד כו'במקום
 . הראשון המדפיס הוספת והוא , וויניציא בדפוס ואח"כ קאנשטאנטינאדפוס

 ליתא השכינה כנפי תחת עד גרתי לבן עם הטתחיל א' אוה כל וישלח פ' התהלתוכן
 . קאנשטאנטינא דפוס ראשון בדפום כבר ונמצא , מאקספארד ה' בכ"י ליתא וכןבכ"י

 רועת היה ומשה הוספה ע"א( 42 )צד בכ"י נמצא ו'( ואות 1' אוה )בץ שמושבפ'
 לפנינו בנרפס )הוא רועה היה ומשה עד טכאן בצדו שם ונרשם , כו' קרשו בהיכל ה'זש"ה
 בכיי מהחיל ואח"כ האוח סוף ער י' אות שלנו ככ"י לקוח ווה . בדפוס נמצא לא ו( אותהתחלת
 על כחוב הכ"י ובצד . ז' אות לפנינו כמו , כו' צרופה אלוה אטרת כל זש"ה רועה היהוסשה
 נוסף זה אחר . ואיו בנווניו אל ויאטם י"א אות לפנינו שם עור . בדפוס" ואילך .מכאןהגליון
 . י"א אות דילן מכ"י לקוח , הצאר בדם אביה ביה שטהרה עד כו' כצפור צפורה רצחהסיד
 הטש כחוב אליעור דר' "בפרקי הוספה ע"א( 45 )צד בכ"י נמצא כ"נ סאות הסיום אחרשם

 בתורה שנכפלואותיות
 כו"

 לגאול שעתיד הוא גואל כן אם סייס ובסוף . . . . דגאולה לסוד
 אות לפנינו שם , ול" פקד כי וישסעו העם וישטר מיד מובא וטמעתי שכך ממצרים ישראלאת
 וכן בתנחוטא" כהוב מכולה בפנים כתוב נסצא לוה וה שגאים האחים כל המלות אדיכ'1

 נתוב סאקספארר ה' בכ"יראיתי
. 

 ל.* התנחוסא אל הסופר 1כ11ן בהתחטא. כתובה כלה כן
דילן
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 מא, א ו במ
 יטריטמיפ משאמר והשלים האלה המלות שלשה השסים מטנפובה ורמדפיס , כ"ד אותדילן

 . לי אות דילן כ"י עפ"ירגצטזיק
 דילות קאנשמאנמינא דפוס ראשון בדשם גס בנרפס מסף ד' אות בסוף ואראנפ'
 תה י יהעקם" פרעה כך מעוקם שהגהש כשם הרשע שפרעה כלומר נחש מקלו עשהולפיכך
 בנדפם כחוב אשר בסקוס לפנינו ו' באות שם . מאקספארד % בכ"י ליתא וכן בכ"יליתא
 קאנשפאנמינא ובדפוס מאקספארד % בכ"י גם בכ"י נתוב הפרשה" בריש כדכתבתי"1כ1'
 הקב"ה לו אמר לפרעה אלהים נחתיך ראה "חנחומא" המתחיל אחד מאמר בנ"י נמצא ע"ב(48 צי )בכ"י ח' מאות הטאטר סיום אחר שם . פרשתא" בריש כדכתיבא "כולה חיניציאורפוס
 , פרעה על אלא אלהים אתה ואין עד כו' גסה רוחך תהא לא אלוה אותך שעשיתיבשביל
 כשיום אחי י"ב באות שם . בדפוס" יאינו בצדו נרשם ובכ"י , פ' אות שלנו כ"י מןלקוח

 טניד "ד"א הוספה ע"א( 49 )צד בכ"י נמצא , טמותם את אהרן סמה ויבלע בהםשכחוב
 מראשית טגיד הוי עליכם להתעקם עתיד הרוצע שפרעה מה למשה הקב"ה הגיד אחריתמראשית
 בצדו ונרשם ידבר" כי הוי לפניו האותות עשה מופת לכם תנו לכם ויאמר כשיבואאחרית
 כו' מופה לנו תנו המאטר אחר י"ב באות שם , י"א אות רילן מכ"י לקוה והוא בדפוס"~ינו
 הזה הלשון עד כו' פרעה זה כסיל יוציא רוחו כל ד"א בכ"י סתהיל לאלהים לו ההיהואתה
 "מכאן הגליון על בצרו גרשם , קשות אהנו הארץ אדוני האיש דבר שנאסר קושי לערןאלא
 דושספה סיום ואחר , י"ג ואות י"ב אות דילו מכ"י לקוה והוא בדפוס" אינו ואהרן משה ויבאעד

 שם שר . י"ב באות כמו סופו עד תחלה ליכנס לו היה אהרן סשה ויבא בנדפם כמונמצא
 השכם משה אל ה' ויאמר ומתחיל הוספה ע"ב( 49 )צד בכ"י נטצא י"ר ואות י"ג אותבין

 עד בצדו ונרשם , היום השך ובהחפנחס שנאטר עד כו' להם מרא ה' שיתה זש"הבבקר
 השנוים ועל . י"ז אות סוף עד מ"ו אות שלנו מכ"י "וה והוא בדפוס" אינו השךעובתחפנחס
 . ולאחריהם י"ח הערה מן עיין , בהערותד~ירותי
 הוא וכן ישמעאל" דרבי "ממכילתא רשום בכ"י גם נסצא ה' אוה בהתחלת בא%

 מאטר ע"ב( 62 )צד בכ"י נמצא 1' מאות המאמר סיום אחר שם עוד . מאקמפארד ה'בכ"י
 ע"א( 5,8 )צד רפא והסיום , לי ואמר דודי ענה זש"ה לכם הוה החורש "תנחומא" ומהתילגדול

 ונרשם יראה עליך וכבודו ה' יזרח ועליך לאומים וערפל ארץ יכסה החושך הנה כישנארר
 . בדפוס" אינו כאן שעד נרשם ובסוף ברפוס" אים הלילה בחצי ויחי וער "מכאן דמאמרבראש
 פרשהא . סיים ח' אות בסוף שם עור . פ"ו אות סוף עד ז' אות מכ"י לקח הוסיף אשרוכל
 כ"ה הלכות ט"ו פרי2תא להיפך )צ"ל ת"ו" הלכות כיה "פרשתא ט' אוה ובסוף דיכות כ"1י"ר
 י"ו "פרשתא סיים " אות ובסוף , וויניציא( ודפוס קאנשמאנמינא דפוס ראשק בדפוס שד"אכסו

 פרשת וויניצא ודפוס קאנשמאנמינא )ובדפוס מ"ג הלכה י"ו פרק י"א אות ובסוף מ"ד"הלכות
 אות בסוף בכ"י נמצא לכן י"ד י"ג י"ב אות יחד מחובר )ובכ"י י"ר אות ואחר מ"ג( הלכותי"1
 לשבע טכלהא למנסר טנמרא ולא הדין מצריא וסיטנהון פסח של פרשיות ל"ת . כתובי"ד(
 הסימן וכוונת . חזקו" עלנא ותקדש פסחא טיבל בלילה ותיעול קרש עשר לארבע קודםיומי
 . שם 1' בהיצרה ג' בפרק לעיל בארתיהזה

 הקשה מי כח ואמיץ לב חכם יש"ה "תנחומא" ע"א( 56 )צד בכ"י מתחיל לנשלחפ'
 בשלח ויהי עד "מכאן בצרו תרשם יומם הענן עטוד ימיש לא שנאמר עד כו' הקב"ה והאליו
 לקח וה וכל בדפוס" השילך "מכאן סיים ובסוף , בדפוס אינו א'( אות בנדפס )הוא לויהשילוח
 בכלי נם נמצא אותר' שם . פ"נ והערה ג' הערה עיין , מ"ו אות לסוף קרוב עד אותא' מןמכ"י
 ישירו בדבריו ויאמינו : "ואוטר אחר באטצע י' אות שם . אליו" וירא במדר כדכתיב"וכו'

 בשלח ויהי פסכת "חסלת תיניציא( ודפוס קאנשפאנמינא בדפום גם יוכ"ה בכ"י כהובתריחו"
 . קמיתא" פרשתא שביתא קצ"ב הלכהא בידך איתא חומרא ואטר ורדף ומליל והוה סיטןשבעה
 . סיים י"א אוה בסוף מום עוד . שם ו' בהערה הנוכר השלישי בפרק לעיל בארתי הסימןוכתנת
 . תנחומא כאן עד וטסיים . חברים עליו יכרו שנאטר עד נו' עמים ידין בם כי דט"המטמיר רגני מוטה אל ה' ראפר "תנחומא" וטהחיל ע"ב( 62 צד )עד גדול סאטר ע"ב( 61)צד בכ"י נטצא י"ס אות אחר שם עוד . פרשחא" "חסלת י"ז אות ובסוף פרשה" ל"ד,ושיכות
 אינו רחימים מ! לחם לכם מטמיר הנני משה אל ה' ויאמר עד "טכאן . כתוב הנלית עלובצדו
 . בשלח פ' סיף עד כ' אוה שלנו כ"י מן לקח ווה .בדפוס"

פ'
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 א ו במ12%
 גדולים כמה יהושע אמר , יהושע אל משה ויאסר הימפה נמצא ד' אונע פף יתרופ'

 נמצא ח' אות אחר שם שד . ר' אות עלט מכ"י רפא , יהרו זה יערים ופתי ש4 , ט' בקיש
 לך כתבתי הלא זש"ה השלישי בחדש ומתחיל הוספה ע"ש( סוף 67 ער ע"א 66 )צדבכ"י

 בה' נושע ישראל שנאפר עד . כו' בהורה נדיץ היה לעצה תצטרך אם ודעה במועצותשלישים
 בדפוס" אינו תושיה לישרים יצפון זש"ה משלישי בחודש ער "טכאן בצדו ונרשם . שלפיםתשועת
 לקח זה כל ברפם" אינו כאן %ד בגליון כתוב ההומפה ובסוף לפנינו( מ' אות ההתלה)הוא
 , שנוים קצת נמצא הוה הסופר לפני שהיה ובכ"י . יתרו פ' סוף עד ז' מאות שלנו כ"י מןהסופר
 . לש הערהעיין

 . בכ"י נמצא ומשפם חק לו שם שם שנאסר הסיום אחר ג' באות משפמיםבפ'
 ויסעו שבכולם יעידו והמקראות המסעות פסל לו אמרו שלפניו פסל הדברים אלה תאמרואם
 , ע"כ ההר ננד ישראל שם ויחן שנאמר מיני מרר חוץ לבבות ובכמה טוכרחים הם כאלוויחס

 זש"ה משה אל ויתן הוספה 88( )צד בכ"י נטצא י"ח ואות י, אות בין תשא כי בפ'י . ט' אות שלנו כ"י הנהומא ועיין . אהרון מפרש פאיוה הוספה שהוא יורה הלשוןושכגנון
 עד כו' והתבונה הרעת ממנה גדולה החכמה היא גדולה ותבונה דעת מפיו חכמה יתן ה'כי
 89( )צד בכ"י נוסף י"ס אות בדההלת שם עוד , י' אות מכ"י לקוח והוא , ותבונה רעת טפיוהוי

 לעינם אסלה כי ער כו' ירד ולא ששה שש בא סשה בשש כי העם וירא . והוא גדולטאטר
 באמצע שם עוד . יע אות סוף עד י"ג אות מהתהלה שלנו ככ"י והוא , עוד אזכר לאולהטאהם

 )והמלות תחתיך משרת נון בן יהושע הרי נון בן "uwl ומשרתו לאו ואם הטלות אחרי כ,אהל
 בכ"י ליתא כו' גדולים דברים למשה הקב"ה א"ל עד בכעסך שאפילו ראה רבש"ע לפניואטר
 דומה הדבר למה 91( )צד אחד מאטר נוסף קאנשטאנטינא( "DID ראשון בדפוס נםשמצא

 וביניו ביניכם יהיה רחוק שנאסר עד נו' מפלטרין חוץ לה ויצאה פלה ש שקצפהלקמרונה
 ימים חשבתי כתיב ומן , ט"ו אות בסוף בכ"י לפנינו הוא המאסר התהלת , בטרה אטהכאלפים
 . ט"ו ואות י"ר סאות הוא במדה אמה כאלפים גו' יהיה רחוק שנאמר הטאטר סוף עדמקדם
 מכאן בצדו ונרשם הוספה 93( לצר בכת נמצא ל"ד ואות ל"ג אהע בין תשא כי בפ' שםעוד
 ה' ויאמר מתחלת וההוספה . בדפוס אים ל"ד( באות )הוא תורתי רובי לו אכתוב זש"הער
 והמשה זה לוח על חמשה ער כו' אלהים באצבע כתובים הראשונים הלוחות לך כתב משהאל
 . כ' אות התחלה עד י"ו שת מן שלנו מכ'" לקות תה , הדברים עשרת שנאטר וה לוחש
 היה עליהן שהיה הכתג הנה טשה ביר דהרות לוחות "ושני בכ" נוסף ל"ו אות בסוף שםעוד
 משה" ידי על כ~ו 1 אותןשען

 ויאמר משכלת והארץ רעים המים שהיו באלישע מוצא את ארפאך 1""יי"יך . המאמךנומר
 ואף , המימ וירפא וישלך המים מוצא אל ויצא מלה שם ושיסו חדשה צלוחית קחואלישע
 ואין , מפחיה אנכי לכן כבתולה אותם ועושק טחז'ק הוא נלאדן בן כלאדן נשהנלםישראל
 בשמים כשהסאו ישראל אף ארפאך וממכותיך הוי איש יפתה כי שנאסר בתולה אלאפפתיה
 ואב"כ . ע"כ , שטים עצי הארון את בצלאל ויעש מתרפאין אתם שחטאתם במה להםאטר
 ונמצא . לפנינו כסו בצלאל ויעש אומר הוא ופעם פעם שכל הכל עשה לעצמו ובצלאלמהחיל
 . אחר בסגנון קצת ט' אות שלנובכ"י

 בהלכה שאלה נטצא שם אך , בכ"י נמצא לא בנדפס .שלפנינו א' אות כל פקודיבפ'
 דק ואלו הבא לעילם קיימה והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל אדם רברים לשה רבינוילטדט
 ואח"כ , כולם כנגד תורה ותלמוד להבירו אדם בין שלום והבאת חמדים גמילות ואם אבניבוד
 ב' אות כסו כו' ההיכל זה ביתך מעון אהבתי אלהים ה' זש"ה המשכן פקודי אלהכמוחיל
 ה' מאות המאטרים וכל יוק" מלא הדש זקנקן ורשם המדפיס הוסיף אשר ד'( )מאותוהמאשר

 באמצע אך , ההוא בכ"י נמצאים ממנטובה המדפים שהוסיף הפרשה סוף ער י"א " ט' ח' ז'ו'
 אפילו ריב"ל אמר הקב"ה לפני המשק חבב ראהכמה המשנן פקורי אלה ר,ננאמר נוסף 1'אות

 להם יפה והמשכן הטקדש היה מה האומות יודשן היו אלו כיצר יפה היה העולםלאומות
 הדבור קול שומעים האומות היו המשכן הוקם שלא ער לטה אותו מקיפין היו וקסטריותאהליות
 הקול את שומען היו המשבן ומשהוקם , אלהים קל השמע שנאתר ]נתרזין[ )נדריהן(והיו
 סעי בטדבר סשה אל ול וידבר שנאטר בטשכן יוצא הדבור שהיה למה ניווקין היוולא

באהל
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סב א ו במ
 . כהפוח פ' פ"ב חוית מדרש , פ"א רבהיק-א מ' אוה הרומה הנדפם בחנחומא מיץ . ע"ב המשבן נעשה ישראל ובזכוה טויגדבאוהל

 נראה עליו ורשם י אות סוף עד א' אות ממנטובה המדפים שוצמיף מה ויקראפ'
 עליו ורשם קאנשטאנטינא ברפוס כבר נדפם אשר ח' אות כל * הוה בכ"י נמצא הוא" חרשבי

 בפ' גמ . מאוחר דרשן מאיזה נוסף הוא באמת כי , הוה בנ"י נמצא לא לעילמיפ" היה"כבר
 קראה עליו רשם אשר י"ב אווז סוף עד א' אות היינו ממנטובה המדפיס שהוסיף הוספה כלצו
 בדפוס נרפס אשר הפרשה סוף עד ינד ואות יע אות אולם . ההוא בכ"י ג"כ נמצא חדש"כי

 טה שציני בפ' גם . דושא בכ"י נמצא לא לעולמים" היה "ככר עליו ונרשםקאנשטאנטינא
 עד ז' אווז ומן י ההוא בכ"י נמצא ו' אות סוף עד א' אות והוא ממנטובה המדפיסשהוסיף
 המדפיס שהוסיף ו' אוה ובאמצע . בכ"י אינו קאנשטאנטינא בדפוס נם נדפס אשר י"ב אותסוף

 שנאמר דביר דמם יוחנן ר' בשם כהנא בר אבא ר' אטי המתחיל המאם- בכ"י נמצאממנטובה
 עיין . שלנו בכ"י לנכון שהוא כסו חנילאי בן הנחומא מר' המאמר ער כו' יחרבו חרובוחטים
 . א' הערה שמיני פ' עיין , סופו עד שלנו בכ"י כש הוא ואח"כ . ס' השיה שמיניפ'

 בכ"י גם נמצא ולא בכ"י ליתא ז"ל גאון שרירא לרבית פי' שנוסף ח' אות מצורעבפ'
 . קאנשטאנטינא דפוס הראשון המדפיס הוסיף תה , מאקספארדה'

 מתחיל עולים שהם עלו בננב זה עלו אליהם ויאמר המיום אחר ו' באוה שלחבפ'
 ר' אסר דמאטר וויניציא ודפנם קאנשטאנטינא ברפוס גם מאקספארר ה' בכ"י גם הזהבכ"י
 ופתאום עד הולך וסובב ז'( אווז באמצע לפנינו )הוא ענק בני שלשה מצאו ברבי הצדעברכיה
 כו' כנען א.ץ אח לתור משה אווזם וישלח בכ"י מתחיל ואח"כ ז,( אות )סוף היכלו אליבא
 מהפך ממנטובה האטפיס א~למ , ינו' שמעת ואתה ידער, אתה אשר שנאכר עד .נו' בננבלמה
 בין 1' אות והההלת 1' אות בסוף שלפניו לפאמר הציג משה אוחם וישלח מן והמאמרהמדר
 . שם ט' בהערה שלח בפ' עיין ,ענק בני שלשה מצאו ברבי הכהן ברכיה ר' אמר ובין שלים שהם עלו בנגב זה עלו אליהםויאמר

 נמצא לא הפרשה טוף עד ט' כפולות האותיות מנצפ"ך המתחיל י"ב אות מרחבפ'
 ואח"כ קאנשטאנטינא דפוס ראשון בדפוס נוסף רק , מאקספארד ה' בכ'ץ לא גם ההואבכ"
 . הדפוסיםבכל

 עד רק בכ"י נמצא ישראל ביה כל דמחייבים שאלהא המאסר ב' באות חקתבפ'
 . מאקספארד ה' בכ"י גם ונמצא חטר ב' אות סוף עד כו' שנאמר פמשטע קפרא ברותני
 הראשון טאמר , חקת פ' בסוף ההנחומא בנוף והוספתים מאמרים ב' הומטה נמצא חקת פ'ובסוף
 קס"א רטז ויחי בילקוט ונטצא התנהומא בשם ע"א ע' דף לאבות בפירושו הרשב"ץ גםהביא
 ושם ל ס" חרשך( )היען לאור שהוצאתי אבכיר ממדרש בלקיטים וראה , אבכיר טדרשבשם
 המררש בבית ונדפם , הרברוה עשרת במדרש שנויים בקצת המאטר כל נמצא כן . כ"זברעדה
 לקוח ובודאי ג"כ ד~הקתי השני ומאמר . לפניט הוא טאשר שם משונה ודמיום , עיט צדחיש

 . צ"א צר ח"א המדרש בבית ג"כ נדפם , אח-ן פטירת במדרש זה בעין קצת ועיין /מהילטדנו
 מתחי שנחם22פ'

 ממנטובה והמדפיס , כו' אדם בני הרואה רבינו ילמדנו במאמר
 . א/ הערה פנחס בפ' עיין , י' באותהציגו

 לעפרן אברהם וישקול עפרון אל אברהם וישמע דה"ד דבילות אחר " באות ראהבפ'
 אינו יצחק ר' עד "ככאן כתיב ובצדו אהד טאמר נוסף בכ"י נמצא , כתיב הסר חנינאעפרן

 רק כנב( י"ר )יאה תעשר עשר הכתוב על הוה למאסר כלל שייכוה אין הנראה ולפי ,בדפוס"
 נשמט הדף כי וברור , המאמר התהלה וחסר ח,( ט"ו ליאה תפתח פתות כי % להלןמקומו
 הדחק מהוך אחת מצוה העושה אומר יוסי בר יונתן ור' , הנוסף הטאטר וז"ל . הראויממקומו
 הנותן וכן , הדחק כבנוך לבמלה סופה , הריוח מהוך והמבטלה , דמיות מתו לקיימהסופה
 פתוח כי שנאמך מעוני מבמלה לסוף מעושר והמכפלה , הדיות מתוך נותנה הרחק מתוךצרקה
 בצדקה בראתי ירות 2שזי , העושר מתוך הפחך הדחק מחך פהוח אם ח,( ט"1 )יביים וגו'תפתח
 nwvw שמו יהברך בראן הוא הללו סדות ושתי , הלוקחים מן 4לא הנותנים נק שעשאוהקב"ה לפני והודאה שבח ליחן צריך הנוהן לפיכך , לוו וו בין מה לקבל ואחת למתן בראתיאחת
 ולא עליונה ידו שנעשית להורוה צריך הוא כמה ראה / למעלה העשיר ויד למטה הענייד

 הבריות לכל אלא מיטיב הוא בלבר לעצם לא צרקה הנותן לל הפתח פתוח בי ד'ש .תחתונה
נ.בק:

-.-- 
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 4פ ך 21כס4צ1

מסי
 אם הקב'א אסר הפרעה פתחה ד"א תפתח, פהוח נאמר לכך . . . . סופו ועד העולם

 בשבילך הבריות כל על וארחם הנשם ואוריד השמים אפתח אני ותרהמנו לעני יףךהפתח
 ארם השמר ואם ,- כולו העולם ולבל לך י"ב( ב"ח לנברים המוב שצרו את לך ה' יפתחשנאסר
 אינו חסר ומאינו דבר עגל בעצמו אדם יסתכל לעניים וו צדקה אתן אם מפוני מחמרהריני
 גדלין הן ומסתפרין שמתתסדין על והשפם הראש שער שהרי מוסיף החסר דבר בלטוסיף

 ומנדלה אוהה שנחוין ברחל ישראל נמשלו לכך טוסיפין ואין גדלין אין מתהסרין שאיןוהגבנונים
 ומכאן והאוטות ישראל כן כמו כוסיפות אין מזוות שאין הבהטות אבל , ושנה שנה בכלצטר
 אע"פ טוב שכר לו יש יפה בעין נוונן הוא ואם מוסיף בצדקה נכסיו רבנוז שכל אדםילטוד
 ע'צ ח'( ב' מעי ה' נאום הזהב ולי דגסף לי שנאטר הקב"ה משל אלא משלו נורעשאינו
 בפ' שם . בנדפס לפנינו כמו ברבית ישראל כלוה שהוא בוה קרא פתח יצחק ר' מתחילואה"צ
 חסר גם , י"ב אות סוף עד חסר כו' אחד באדם מעשה לוי ר' דאמר י"ב אות סוףיאה
 . י"ג אותכל

 ונמצא , ממנטובה המדפיס הוספת הוא כי מכ"י ליתא ג' ואות ב' אות שופמיםבפ'
 בן , בכ"י ליתא שופטים פרשת סוף עד י' אוח מן שופטים בפ' עוד . טאקספארד ה'בכ"י
 סוף רק נשאר מאקמפארד ה' ובכ"י , טכנטובה הטדפיס הוסיף תה , מאקמפארד ה' בכ"יחסר

 . כו' כאן כתיב אין בשלום לשלום אליה וקראתיהפרשה
 מאקספארד. ה' בכ"י ונמצא טסנטובה המדפיס הוספת היא כי בכ"י ג'חמר אות תצאבפ'
 בכ"י נמ ונמצאים ממנטובה המדפיס הוסיפם כי ד' ואות ג' אות המרים תבאב%

 . טאקספארדה'
 כי ליתא וילך פ' כל וט , מכנטובה המדפיס הוספה הוא כי ליהא ד' אות וילךבפ'

 זה כי ליתא ח' ז' 1' הי ואות א' אות האזיט בפ' וכן . טמנטובה המדפיס של הוספה ג"כהוא
 . ממנטובה רגמדפיס הוסיףג"כ

 אוה והתהלה ב' אות מסוף מקוטעים מאטרים רק המרים ג' ואוה ב' אות ברכהב%
 גם הזה בכ"י נמצא בירך יכסרני שלא עד כתוב מקרא אלכלא לקיש בן שמעון ר' אטר מןג'

 . בכ"י חסר ברכה פ' סוף הוא ז' אות כל . מאקספארד ה'בכ"י
 מפירש"י לקוח הוספה בכ"י נמצא ב' לאות א' אות בין תבא בפ' כי להעיר :ורדיש

 מפירש"י גדול טאמר נמצא נצבים פ' בהתחלת גם . ממש כלשונו הפרשה סוף עד א'כ"1
 נצבים אתם בדפוס לפנינו כמו מתהיל ואה"כ . היום לפניו קיימים אתם תהרי עד נצביםריש
 נצבים אתם עד "כבאן הנליון על בצדו המאטי בהתחלת יגרשם , ואינם רעועים הפוךזש"ה
 . טפירש"י לקוח כי נעלס המרשים ומזה . בדפוס" "אינו רשעים הפוךזש"ה

 ט ידכתב
 מלמגלה מסוטן מאקספארד המפרים מאוצר השגתי אשר השלישי הוא הוה ידהכהב

 צר בכל , דפים 119 ומחזיק , 156 נרשם השער אצל הדף ועל 187 ומלכמה 183נוכר
 לכתב דומה ורברב , קטן פאליא בתמצת קלף על נכתב , עמודים ד' רף ובכל עמודים ב'יש

 , מקצת רק ונשאר הרבה נאבד כי ובסופו בראשו וחמר רש"י לכהב סי,יט תוטהאשורית
 וסוים , א' אות ויצא בנדפס והוא , רבותינו שנו כך גולה היה להיכן בטאסר ויצא בפ'וכשהיל
 גי( )אות מלאכיו כי זש"ה יעקב ויצא ומהחיל הסר ב' אות וכל א'( אות )סוף אחת אבן האבןויקח
 , בע"כ ומשטר לכאן בא כתיקונו השבה את משטר שאינו מי כל תעו'א כי באמצע נשלםודביי
 , לארכו כהקלף גליונות כסה נחהכו הרבה שחסר מה וחוץ . ל"נ אות השא כי בנרפסוהוא
 הקובץ . לקרותן אפשר ואי זוקן מרוב ונמחקו נטשטשו תיבות והרבה , מאד נושן ישןודב"י
 לנו מכ"י לקוהים מאמרים נמצאים אבל . שנוים באיזה רק הנדפס תנחוטא עמ שוה הוארעה
 ולא דגדפס בתנהומא לא נטצאים אינם אשר מאטרים נכ.1אים ועוד . נ"ר טמדרש נשמרים:כן
 ופיהושים חידושים איזה בגליונות נמצא נם . המאמרים שהם לרעתיקם אמרתי לכן , שלנובכ"י

 מאד וקשה מאד מטושטש וג"כ נושן ישן בנתב ג"כ אתר כסופר נכהבים וניכטריותודרשות
 . סדגליונות גרגרים איזה גם ההוספות בסוף העתקתי זאת בבל ,רגךיאה
 שתי לו היו זקני אבי אטי צדיק אוהו הרגיש הלילה אותו כל המקום מאבני ויקחא(

נשים
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סגמבוא
 , ארות אשה אלא לו ההם לא ויצחק , רשע ואחד צדיק אחד י בנים שני מהם ותעמיד ,נשים
 ועתיד , נשים ארבעה לישא 12עתיד אני , רעוע ואחד צריק אהד , אנשים שני ממנהוהעמיף
 , כקב"ה עשה מה , מצפער והיה , צריקים יהיו טהם כסה , בנים הרבה מהן להעמידאני
 ששמה האבנט ראה , מוח תצמער אל , לו ואסר , לאחת סביבותיו ששם האבנים כלהפך

 , צדיקימ כולן בניך *סכל , היא אחה כמתך כך אחת שכלן כשם , לאחת נהפכו כיםסביבותיך
 בריתך הישדה אבני עם הכתוב שאסר והוא , ז,( ד, לשה"ש בך אין ושם רעיתי יפה כולרחשיה
 ה,)איוב

 )ייקרא לכם יהיו ערלים שנים שלש וכן . באבנים יעקב ,עם בריה הקב"ה ופכרת , כ"ג(
 שנים שלש הרי , wy יעקב עם ישכעאל יצחק עם הקב"ה עמו . . . . אברהם זה ב"ג(י"ס

 שלש כל וכן , רביעי דור שהם יעקב בני אלו ן )שם( קורש פריו כל יהיה וברביעי ,ערלם
 , הקודש ולשון תורה ללמדו ולא , בטצות לחנכו לא אביו הזוקק לא הינוק של ראשונימשנים
 ולבתי כנסיות לבתי עכ? ומביאו במצוח ומכניסו לה' הלולים קודש פריו כל יהיה ברביעיאבל

 יהיה החמישית ובשנה , ואמן והברכות ישראל שמע וללמדו . וקרושה קדיש ולענות ,מדרשות
 , למקרא חמש בן הכמים ששט ווה , לחומש למקרא להכניסו שצריך , )שם( לאכול תבואתהכל
 , מישמעאל ויקיקהו , אברהם זה כרם , ל( ה' )ישעיה שמן בן בקרן לידידי היה .כרם אוטר הואוכן

 מ"ת )גיאש'ה אהונו בני ולשרקה וכדו'א , יעקב בני אלו שורק וימעדו , מ'גשוויסקלהו
 י"
, 

 , ויצחק אברהם בני ולא , יעקב בני אלו ב,( י"ר )שמות ישראל בני אל דבר כתיבלכך
 . ועשו ישמעאלספני

 מעשה , אדמי ומהו , כחיב אדמי , כ"ג( ה/ )"ייב בריתך השדה אבני עם מדרשואית
 אשתו לו אסרה לצהרים , נדול כבוד לו ועשה , תסיד בביה מקום בההיא שנתארח אחדבזקן
 הזקן שסע , שלנו אדם לה אסר , האורת לכבוד דיילה נאכל מה אדוני לבעלה הבנע בעלשל

 , לכבודי שאטם האדם שיאכלו כשם , זה את וה אוכלין הזה במקום שמא בלבו ואמרהרגיש
 ובא והלך בית מאותו יצא , הזקן אותו עשה מה , לכבודו שיאכלבי אחרי אחר יבא שמאכך
 רגום שבא הוקן ראיהם שכניו לכל ושאל הראשון הבית הבעל הלך האוכל לעת , אחרלבית
 אדוני לו אמר , השלהן על שהיה ונמצא לשם הלך , פלוני בביה נכנס ראיהי אחד אטר ,לביתי
 פעמיים ובקשו , אלך לא לו אמר , אלי ובא מכאן עלה , ביהי את להניה עשית בכהלטה
 ככה עשית למה , האחרון לו אכר הראשון הביה בעל כשהלך , לו הלך , אבה ולאושלש
 היראה סהק- במני והרגז שמערד וכזה כזה לו אמר , אלהים איש והוא החמיד זהלבייש
 לו אמר , איוב בטפר קרית כלום לו ואמר שוחק הבית בעל אותו ר~זחיל . הנה ובאתיברחתי

 כן יוצא וה הוא ירק מין במקומינו , כתיב אדמי , בריחך השדה אדני אם כי כתיב לו אמך ,גן
 ראשו יוצא הארץ מן וכשיוצא , בארץ ונשרש אדם כדמות והוא , )א( עשב כשארדאדמה
 מעיץ כמין יש ארם בני שאר מקום . . . . ובאמצע , כולו לארץ חוץ שיוצא עדתחלה
 כן שלו בזנב נהון הפרי כשאר והוא נימין נשרש האהד . : . . אחד מראשו . . . .שקורין
 אדמו עם כי ווהו , ונוסס ביותר IUW הא ואו , צרנו כל מתבשל שהוא ער מעיין באותוהא

 . אדם אוחו להזיק לחיה רשוה שאין , aw) )אלב לך השלמה השדה וחיה בריהךהשדה
 אלו ויורדים el~lp מ( . כו' בגיממריא סיני זה סולם )ב( . ארצה כיצב סולם והנהב(

 שרי ארבע אלו , ארבע דיי תרי ויורדים תרי שלים , ויוררים שלים ד"א , כי ואדוןמשה
 . יזכור להשמיד ועולים ארבע שרי הפייפ שיסד הוא )י( ,פלביות

 וודוא שטר מלאכים שרואה מקום בכל וכי , בו ויורדים עולים אלהים מלאכי והנהנ(
 והאדמים שלין ישראל מארץ לצאה רשות להן ItNff שאותן והבין ראה שא , אלהיםבית

 שראה טלאכים ואוהן , שמים של פהוקן זה ודאי אמר , יורדים לארץ לחוץ מארץשיוצאין
 שנה קל/ן" ממחיצתן יצאו סלך של מסרירק שגילו ועל , להפכן למרום שבאו אותן הםעולים
 . )ה( עלווכאן

 יודע איני יעקב אסר אלא , מאמע היה לא לאו ואם , fla עמדי אלהים יהיה אםד(
אם

 . ססדס sh(' געג'ן b"S '"ט קיוג'ס מגטים ספתי כיין)א(
 . 1' 6ות ל" נהגמוט5 גת65 סוס גולפו)ב(
 . "'ו 6ות פק"מ נג"ט טונףןג(
 . כטל (rfin ט ו3פג'ט , טטג גג תחקת ,גד ר,טתמ'3 זכ"ה מ' גרס נתקף סו5  ד(ן

 . מש ק5'א טטמעתן ע* שנוגס סני' יחס , ייע 6.ת פליח גבל נטזלט טוס קהת טץ65)ה(
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 א ו במ126
 מ"א * * יעורה כה אטר לכן , דעא הזיק ואם , בטלים דברים בלא חלומ ואין ד"א חלוםאם
 . ל"א( וי )מ"ב אלהים לי יעשה כה כמו , שבועהלשון

 אסרו אלא , כ"כ( י"י )מברים תעשר עשר כמו , מלה.היא כפל . לך אעשרנו עשרה(
 את ואיש זש"ה . סצליהין נכסיו יפה בעין המעשר שכל שהתעשר בשביל עשר ז"לרבותיט
 . אחרים משל מעשיות לקבל הוא סוף מעשרוהיו המעכב שכל יו( הי )במרביו יהיו לוקרשיו
 , למעשר כורין אלף ממנה מפריש היה ושנה שנה שבכל שדה לו שהיה אחי בחסידומעשה
 ואם , ממעשרותיו תעכב שלא הזדו כורישך שאני השדה בני לו ואמר לבנו קרא פמירתולעה

 הוא גם מעשרותיו כל הפריש לא ואם , כמשפטו הבואה יעשה ושנה שנה בכל כראויתעשרהו
 ועררו שרהו לתו הבן וירד , בכבור וקברווע , החסיד מת שצוהו לאחר , פירותיו :ליעכב
 מעשר לו ועיכב הרע עין בו נכנסה ההבואה רוב וראה הזמן עונה כשהגיע וזרעו כראויונכשו
 שנה כל וכן , המעשר שעיכב בשביל כורין אלף נהמעט השדה אחרת לשנה , כורין אלףמן

 עשו ומה , ונהאבל שחורים וילבש בנדיו קרע כך כשראה , כורין אלף עד השדה נהם'גמושנה
 ושמחות גדולות משתיות בביתו ועשו אצלו ובאו לבנים בנדים לבשו , משפחתו ובניקרוביו
 לו אסרו , ומשתיות שמחות מרבים ואתם כאבל יושב אני להם אמר צועק ההחיל כךכשראה
 שנהגדלה הרי כהן נעשיה ועכשיו , כהן והקב"ה הביה בעל נעשית בתהילה לשמוח לנויש
 . 1י( שמחים אנוולכך

 כן על , לה' להודות ומעתיד דוד ממנו לצאה שעתיד לפי . יהודה שמו קראה כן עלו(
 . ה' אח אודה הפעם וזהו יועדה שמוקיאה

 שיעשה בצלאל ממנו לצאת שעהיד יהודה העמיד . אחותי עם נפתלתי אלהים נפהוליז(
 יכ~הי גם . במשכז יעשה הוא גם , אחיסמך מכנו שיצא דן נולד ידי על לא , המשכןמלאכת
 שנאמר , העולמים בית שיבנה ]חירם[ )תירה( פסנו עזיצא נפהלי נולד ירי שעל , טאחוהייהר
 . י"ג( ז, )מ"א נפתלי[ ממטה הוא אלמנה אנאה ]בן נפתלי( מבני הירה ושמו אלמנה אשה בן)והוא

 דדין מגיני' בזה זה פוגעין היו הלילה אותו כל )י( פנחס ר' אכר . עמו איש ויאבקח(
 כמותי מלאך זה שמא המלאך לו אפר , )ח( זה" כנגד זה בתחבולה באין "פי" דין קבילכל

 למלאך אין שריי , כף קפיצת לו היה אם בארכבותיו ממשש מיד , לא אם מלאך הוא אםאראה
 האלה העוטרים בין .מריכים לך ונתתי כד"א , ישיבה להם שאין לפי , חוליות ולא )ט( כףלא

 . ירכו בכף ואתקע אלך הוא אדם ודאי אמר , כף קפיצה לו שהיה ראה , ז'( ל~נריה
 גן ירא שאתה אתה קביוממוס או גנב וכי איל )י( . השחר עלה כי שלהני ויאמרמ(

 עד שירה לומר וסני הניע לא שנבראתי ומיום מלאה אלא קניוממום ולא גנב לא א"ל ,היום
 ששנה לפי הטעם זזה , ושונה מקלסת מעלה של כה אין חנינא ב! יהושע ר' אכר .עכשיו
 , יאחרו ושלא יקרמוהו שלא הביריו שאר על העדר בטכסיסי ולבסם ופכוין הקילוס לאותויודעת
 לבקרים חדשים שנאמר שבת במס' )יא( חכמים שאמרו כסו , ונבראים מתחדשים ויום יוםשבכל
 פשרם ואינם מאחרים או לזה זה שכקדימים אחד פה להיות מכוונים שאינם ולפי , נ"ע( ג,)איכה
 ימלוך ה' מלך ה' מלך ה' כשיאסרו גם , נשרפים מיד תבירו כשמהחיל קדוש להתחילאותם
 דמלכיא מלכהון גבריאל מיכאל דאטרי ואיבא . ויהיה והוה שהיה בלב ולהרהרלחשוב
 ומכתפי ביה טסתכלין לא דטלכיא מלבהק ואפילו סשה של הוד קרני של כח גדול דאמרינן)יב(

מיניה
 זף תטויל גתוקפפ נס וטח , 060 ונתגשמת ע"6( 5"1 )97 מעקל פעל גפס'קת6 3עון נט'טי גת65)ו(

 . 6מל כקגגון מסל ז"ס פ"06'
 טס9 פלקתוס ר,ת3ס ופ3 , לולס כזתות 3ו גזתם כ' 016 פעל תכיל גזול תקמל מס תוכף כממטס)ז(
 "פי'חתי

 תכי
 טסו6 עקל קטל סריס 6תס

 תטי
 וע . 5תל נ,ת גיוגי פילוטו גי פקלין ערך געלוך פ"ן

 כ6מ5ע ופי' ת63ך ט3 )615רו סנים 13 ונתן סס סג'לק6 , 615מ כמוך 13 ממן שפכין יעקב 6ג'ט גט3ראג6מכ
 פגמך ר' 6פר יי%סססי וספ%6ר . קייג שלקירח שוסו  וקורין לגללה  רשפן פן מסריס  שמסנין זק ננס"פי'

 , נ6מ5ס ספ" 0סכי6 ומס . '5מק גל חג'ג6 ל גסס t"DD כקוף טס כ"ל גמללס 610 זין קנ) כ3 מז רעו6מלסתמית
 טיט טלין ע"ן . מגגון ר,צ3ס ססי6 מסג , נתחטפת גטןפי'

 . נתילל 3ית6 מכלן)ח(
 . 6' תגמול ליץ ש"ט ותזלל פ"6 נסכות ילוט)ת' , סלנג קפילת )ת)6כיט ס6'1)ט(
 . שע 5"6 לולין . גגכ וגי)י(
 . h"D י'ע הניגס נתק' 5"3)יא(
 מ63כי 6מל חכו ל' כטס יוכן ל' יזוזון יזוזון 5נ6ות ת3ג' ה"נ( ט'א )יף סחיט כפקיקתן ז6מל':ן).ב(

 . מ0ס 30 נפליו 3סעמג3 יכווין סיו )6 וגנליtn 36(tl'thG Sfi זמ3ג'6 מ3גיסון 5נ6ות תסגי 6)6 ג6ן כ0יכ 6ין5נ16ת
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סר א ו במ
 שאינם כמלכי שהם אל"ף נלא , י"ג( סיח )תהלים ידודון ידורון צבאות מלכי נחיב פך ,טינה

 העדר בטכסיסי היודעים היעגים כל גם יום בכל סתחלפין רמלאכים ט! והרבה ,מתחלפות
 ואטר יה אל זה וקרא שנאסר , יחד ניוטו אליהם יוצא קול ויום יום ובכל , טהחלפיןאינם
 וחביריו קדוש ואסר לזה זה קורין קרועאעם את מסדרים וכן , גן י )'שעיה קדוש קרושקדוש
 שעתה פובוה , אשה של עיבורה חרגתם תשעה וכנגדן , סוט עד קדוש מן תיבות תשעהיש זה בפסוק , שם( )'שעיה כבודו הארין כל מלוא צבאוה ה' יחד ואוטדים וטכתנים קדוש דקאוסרים
 השלו , טלאכים של שהנות כתי תשעה יש תיבוה תשעה אוהן וכנגדן , ויולדת ניצלתקדושה
 . חשמלים , תרשישים , קדישין , עירין , אראלים , שרפים , היות , אופנים , מפמרים :הן

 רגיע עהה ליעקב המלאך אמר . כ,( )ההלים צרה ביום ה' בוישך פסוקים מ' דור ימדובנגרן
 , ברכהני אם כי אשלחך לא wwww . . . . 1::1, )'ב( ליה ליעקב המלאך אטר עדרה לומרזמני

 אפר לכך נשלחתי לא אני אבל נשלוו לכך לו אמר , ויברכהו אברהם אל באו המלאכיםהלא
 שכבר השיר על ההא ומה ליה אמר , ברכתני אם בי אשלחך לא סייכ"ה שייצ"הליה
 למחר הקלס ליה אמר , לקלם זמני הניע והא ליה אסר , יקלסו חבירך ליה אמר , הזטןדגיע
 , תקלס לא בזמנך שלא קלסת לא בזמנך ויאמר הבירי אל אבוא אם ליה אטר , היום לאאם
 אל בבית מההיה עד המתן ליה אמר , ברכתני אם כי אשלחך לא סייכית שייצת ליהאמר

 הקב"ה בהסכמת מאביך במרמה שלקחת הברכות ואם , שם אהיה אני גם ידיה שםוהקב"ה
 בית שנאטר , עליהם ולערער להרהר עוד עשו יוכל ולא , לך שם שיהיה אסכים אני אףשם
 על הסכים ששם לימד , עמנו אלא נאמר לא עמך , ה,( י"ב )הושע עמנו ידבר ושם ימצאנואל

 , השיר יאסר ומי ליה אטר , ברכתני אם כי אשלחך לא מייכת שייצת ליה אמר ,הברכות
 כי לי אוי וש"ה , שירה לשון )שם( מלאך אל וישר שנאטר , החתיך אשיר אני ליהאכר

 , )שם( וגו' אנכי שפתים טם4 איש בי , קלסתי ולא חבירי שקילסו בשעה ה,( ו, )'שעיהנדטיתי
 , המלאכים חיצת לו הזויין יעקב ושעיצב)יג(

 ולר שמעון כשהרנו הי( ל"ה )בראשית סביבותיהם אשר הערים על אלהים חתת וירויי(
 דביר בבני נלחמים %ף שמעון ומצאו לעיר ובאו העיר סביבות שכיני ונקבצו נקראו שכםשוע
 משנכנסו , שכם סביבות אנשי עם נלחמים ולד שמעון וכהיו יהודה הרגיש , תילים תיליתהרגו
 סנור השער יהודה כשראה , ולסייעם לבו14 אחיהם יכנסו שלא כדי , העיר וצעירי סנרולעיר
 שאר שמעו ולאלפים למאות ' להרוג התחיל כארי עליהם ובא כנשר החומה על וקפץ חרבולקח
 , השער עד ובאו זיינם כלי כלם לקרץ , בשכם נלחמים ויהודה ולוי שמעון שהיו והרגישואחיו
 , המלחטה בעוסק מתלחמים אחיהם ומצאו נכנסו , השער ושברו ההוטה על קפצו סנורמצאו
 יעקב שמע , עליהם העיירות בל נתקבצו מיד , בנחל הדם שיצאו עד ואנה אנה ודערגיםקפצו
 מאויביהם והרג ביניהם יעקב קפץ , נלהמים ומצאום בניו אל ובא מלחטה כאיש חרבולקח
 ויהי מיד , דארץ ביושבי אותי עכרהם יעקב אמר , כלם שהרגום עד הקוצר לפניכעמיר
 . )יי( וגו' אלהיםחתת

 לומר ויש , הזה הדבר את wv צדיקים כיצר , כואבים בהיוהם השלישי ביום וידעיא(
 אם , לנו תתנו בנותיכם אח יעקב בני את ושכם חטר התנו שהרי , התנאי את שינוהם
 ואת להם נתן בנותעו כתיב שכן הנאים שונו והם , כרחנו על , לכם הקהו בנוהינו ואח ,הדצו

 כמונו להיות שנאמר , מעת לפרוש יתד התנו שהרי עברו ועוד , כרחם על , לנו נקחבנותיהם
 אלא כאב ואין , כואבים בהיותם שנאמר , דבריהם על עכדו לא והם , "ע"ז עוד תעבדושלא
 ארנפיירא יצחק ר' מפי . דו( קט"ו )חתוים וזהב כסף עצביהם שנאמר , ע"ז אלא עצב ואין ,עצב
 ]ואני וכואב( אני )עני שנאדך מהחרט כסו כאב כי , המילה על כמוחרטים היו כי ועוד .זצ"ל
ע

 יב(
 %'( ס"ט )תהלים

 מיטתה ביה אל מלכת אבל בית אל ללכת טוב זש"ה . רבקה .ינקת
 לא.זה יודע אהה ואין יחד לידך עושיהן באו אם , רגוע ואח הכלה את אלהים נחן ב,( ז,)לקלת
 סוף הוא באשר כ.שתה בית אל מלכת אבל בית אל ללכדו מוב ופירש שלמה בא , מהןההזיק
 נהפרשו שלא אברהם של רנ.שתה בית אל שהלכו א~הן מצינו . %בו אל יחן והחי הארםכל

 , שכינה עליהם שרתה נם , שמותם נתפרעו אע5 של אבלם בית אל שדיכו ואותם ,שפוהם
 ושהם - ------------------

 ויכפ. מדוס מ"ג מתזלס ניח כ" )'ד( . מונן קיט . כו' יפקס סט'5נ )יג( . נ' שת ע"מ פ' נ"י סיין)ינ(
 . ויסלת פ' ראעכס ט3 היצלותקפל
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 א ו במ128
 השודו ובלמד מועטני אליפז היו דאיוב ושתמ , שכינה שיחם שרהה לא למשתה שרטטושתם
 חזיה רבקה מינקת דבורה ותמת , וקב"ה שמך הוא תחלה פנים רופאה וסי , הנעמתיוצופר
 . יעקב אל אלהים וירא סיד אבל,יעקב

 , רחל צרת דינה צרת לבן צרת עשו צרת ראיתי יעקב אטר . יעקב יישב ד"איג(
 דיין לא עצמך לישב בקשת ליעקב הקב"ה אכר , יושב ואני אניח אגי מעתה , כימו נצתילא

 לו אכת , יוסף צרת עליו קפצה מיד , לישיבה ראויין אינן הוה בעולם , הבא לעולםלצדיקים
 ש אלא בא אינו בא כשהפורענות , אחד בנקום תתיישבו על בגלות כשאתם לישראלהקב"ה
 1 רץ בי )ירים בשעיר היושבים עשו[ ]בני אחיכם בגבול עוברים אחם כי שנאמרהיושבים

 . כ"א( כ"י )ישעיה הארץ יושב שןלפיר סמקוט יוצא ה' הנה ]כי[ וכתיב , זי( ז"ר ~שעיה הארץ יושב עליך[ ופח ]ופחת )ערקי(פחר
 בגבשן שמש שנאמר , יהושע להעמיד שעתיד השמש הוא . והית השמש והנהיף(

 היום כל השמש כי , שירה טלוסר שתוק לו אמר רום אלא עמוד כחיב לא , י"ב( " )יהושעדום
 כתיב כאייל 1 גו( ע"ג )תהלים ה' שם טה% מבואו ער שמש מסורת שנאמר , שירה אומרבהילוכו
 לגדול אוטר קמן וכי ליה אמר . דום אמר לכך הולך אינו שותק והוא היום כל מרילשהשמש
 לא וכי זה דבר . , . . . יהושע צ"ל , בששי ואתה ברביעי שנבראתי גדול אני , כההיטנו
 ברוך שנאמר אבי לאברהם הארץ ואת השמים את הקנה הקב"ה שהרי , אתה אבי ש5עבדו
 את ויחן כחיב . . . . . ישמעאל הרי , י"ט( י"ר )נראשית וארץ שמים קונה שיון לאלאברם
 יצחק שם גביר הרי , ויורשו בנו עשו הרי האטר ואם , ה,( כ"ה )בראשית ליצחק לו אשרבל
 אהה נמצא , לי משתחוים והירח השמש והנה וכחיב , רבו קנה עבר שקנה ומה , לעשויעקב
 / ק י"ג )גטדבר מן בן uwin אפרים למטה שנאם- , יוסף של בניו מבני ואגי , ליוסףעבד

 . השירה את יהושע ידבר אז שנאמר )יד( אוסרו אני א"ל , השירה על תהיה ומהאיל
 , רחל שתחיה פשית בימיו שיבא צדיך אותו היה סבור , הדבר את שמר ואביוסו(

 ואכרו כלאכיא אתו אל לבית יעקב כשבא כי )טי( שמש ששמו ליוסף הניר מי כן לאראם- , הייון אלא חלום זה און ודאי יעקב אמר אלא כתיב אין ובראשון הדבר את שמר ואביוכתיב שבשני , הראשון מן יזהר שני להלום האמין למה ד"א * ליוסף שאומנתו לבלהה דגיעוהדבר
 . שמשא אחא שמשאאחא

 של ע( ,  מצרים של  מאות ד' % . גליות ר' לו רמו . בשדה תעה והנה אישוימצאהו
 . ז"ה מסנין נסעו נלומר . מזה נמש ויאמר 1 כלם של אלפים ה' דל ,בבל

 ומנרוהו , הבור מן ויפשכוהו לקחוהו המרינים . סוחרים מדינים אנשים ויעברומה(
 וקשה . הישמעאלים מיד פוטיפר ויקנוס דנתיב , לפוטיפר טברוהו והם , ישמעאליםלסוחרים
 דכתיב , בההלה המכירה היה כך בי י"ל , לפומיפר טצרים אל אווזו מברו ורג(דיניםדכתיב
 אחי באו , מזב טחלק בא זה אין , בבור שהיה ספני לקנותו רצו %א סדינים אנשיםויעברו
 יפה אוהו ראה , לפוטיפר ומכרו למצרים ירדו וממדינים , לסדינים ומכרוהו שתו ויכריכויוקף
 הסדינים כי , גרפני סוכר כושי ואין כושי מוכר גרמני בניצ )טז( למרינים פו:טיפר אמרביותר
 הביאו , עבריו ואהם אדוניכם הוא או , אותו גנבתם ובודאי , הישמעאלים מן יותר שתריםדם
 פוטיפר אוחו קנה ואו מהם אווזו שקנה 141סרו הישמעאלים הביאו , אותו גנבתם שלאזורים
 וזהו , הישמעאלים עדות ידי על , הישמעאלים סיר ויקנהו דכתיב מה ומהו , ר,:שריניםמיד

 . יוסף נסכר סכירות דובה )יי( רבותיטושאסרו
 עשרה עירוי , סאתים דוי מהם אחר לכל כטף עשרים . כקר בעשרים שהו ויכרכרויז(

 נעלם בעבור ואעיין צדיק בכבס ככרם ש זש"ה , נעליים כדנין בגיטטריא עלה והואדאו
 חלק לקי הם בי וי"ל , שם היה לא ראובן כי rw#n אלא היו לא הם כי וקשה . וץ בו)עמוס
 . הכסף מן חלקו לו ונתנו המכירה לו ספרו הבר סן להעקתו וכשבא ,ואובן

 , עביר הכי כיהורה גשר צריף אפשר . ח"ז( ע"ח ומראשית אליך אבחש נא הבה 1יאכריה(
 מה ואטר , פיהו בריל לשורפו aa דגר% שר טיכאל בו פגע למרום משה n~vatw ירישש

לילוד
 . י"ס( " )ישסה )ס' יסוספ 1atf מ, ונתיג . טגהונ )סין ,ס 5ין'(
 . nUD " 15ת פת"ח נ"לו(
 . פסלוניו אפי' ופא , לע ל"מ פפ"1 ג'לן . גיאל )גן גלמני ופח , נכמסי מיכל טפי וכנן טסי שגל נלמני מקוס נכ) ג' לית ספ"ו ליז(
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מה א ו במ
 אני שקול איל , ח,שיבותיך וטה אתה סי וא"ל סשה עטד , קרושים בקהל לבוא אשהלילוד
 שנים בפתח אותה כשראה ח"ו אטר הכי ואיך , גמור צדיק שהיה מכלל , יעקב בןכיהודה
 לפרום שניה תלהה , עליה דעתו שאין היא כביראתה / אחר לצד ופנה מעליה שניוהעלים
 התאוה על לממונה הקב"ה רמו מיד )יח( זרע בלא זה צדיק כמזחת איפסר רבש"עואמרה
 הדרך מן שהטה , הדרך אליה וים תה , הדרך אל אליה נפה מיד , ולרוססו תאוה לולהוסיף
 . ללכת חפץשהיה

 אלא , האש בה שהוצת עד המהינה לטה . וגו' חמיה אל שלחה והיא מוצת היאי25(
 לפני אסרה , למרום עיניה תלה שהוצתה עד בידיה היה ולא טאצלה הערבון ולקח גבריאלבא

 אס , צריק מאוהו  מלכים ולדממיד נהבוונתי לטובה כי לפניך וידוע גלוי מעולסים רבוןהלכרה
 . הש-בון לה והחזיר לגבריאל הקב"ה רכז סיד , הצילנירצונך

 הורידוהו כבר היה מלך וא"ת , יחידי ק יהודה וכי אפשר . מסני צדקה ויאמרכ(
 פסק לכך , הצד מן מתהילין נפשות ובדיני , דין באותו היו ויעקב יצחק ודאי אלא ,טנדולתו
 עלי אין הדבר היה וטמני הואיל יהודה אטי הפשט לפי , מסני צדקה ד"א . הדין אתיהודה
 , חתומה מצאתיה עווי 0ות משפם עליה שאין ידעתי טמני צדקה התלמוד ולפי , עודלדון
 ולא לחופה נכנסה נח לבני להם יש בעל בעולת , בעל בשלת והיא איתא כתובות ובמס')יט(

 אלא גזרו שלא שם של דינו מבית קבלתי שהרי זכאה ההא ממני צדקה רפא . היתהנבעלת
 , מעוברת היא פמני , גזרו לא השתית ש הבא ישראל אבל , ישראל בת על שבא נויש
 . עליו גזרו שם של דינו בבית דגוי וטת מעמידץ אין בפרק )כ( איתא נמיוכן

 שהוא זטן כל אוהב לו יש כשאדם , יוסף את ה' ויהי הסוהר בבית שם ויהיכא(
 אוהב עם הוא תמיד , כן אינו דקב"ה אבל , ממנו מהרחק צרה ובעת , אוהו אוהבבריזה
 וגלתי בציון )וששתי כתיב ובריות , ט"ו( פ"א )תהלים בצרה אנכי עמו כתיב בצרהכשיצא

 , 4( ס"א )שם בדף אשיש שוש וז"ש , י"ט( ס"ה )ישעיה בעמי[ וששתי בציון ניגלתיבירושלים(
 . 4ט( ס"ה )יששה בעמי וששתי בציון תלתי בכם, אשמח אני גם בי, שמחים אתם הקב"ה להםאמר

 המשקים ולשר , בשלשה הפתרון להעמיד יוסף ראה מה . ימים שלשה בעודכב(
 שר כשסיפר נלא , הפה אחר הולכין שהחלוטות אחרי , לרעה האופים ולשר , לטובהפתר

 גפן שנאמר ישראל זה לפני גפן הנה אמר , הבשורה טובה ואמר יוסף ושמע חלומוהמשקים
 או , ומרים ואדפן סשה אלו , השריגים שלשת וכן , א,( י' ותישע לו ישנה פרי וישראלבוקק
 )שה"ש בארץ נראו הנצנים שנאסר , באה דגאולה בשורה . . י . . , וישראלים לציםכהנים

 אותם ואשחט , Qe) )שה"ש דגיע הזמיר עת שנאמר כטה , ענבים אשכלותיה הבשילו י"ג(ג'
 בשרהני יוסף לו אטר 4( ל ישם הטוב  כיק  וחכך שנאפר , ליק שנטשלת דגורה זו , טסל

 באף פתחת יוסף א"ל , בחלוטי אני אף ואטר האופים שר לפניו בא . לטובה לך אפתורשובות
 אלהים אטר כי אף שנאסר נחש וכן , טפלו באף שפתחו משלשה אתר וודא )בא( תמפהבאף

 , חורי סלי שלשה והנה , י"ב( הן )אמהר גי אסתר הביאה לא אף שנאמר והטן א'( ג')בראובת
 אסר שלא כך כל הדבר לפדר יוסף ראה פה ושד , לרעה שיד ישוב וחלומך לך אוי יוסףצ"ל

 פורחת הנפן שבעוד ראה נוזץ הדבר מאד יוסף אמר אלא , שנים שלש או חדשיםאקשה
 כסו אסר , הענבים דבעמלו טיד , בה נכרים שדגצמם בעוד , הפריחה ננטרה לאעהמץין
 . רחוק הזמן אין לבוא טמהר דוההגלום

 המשקים שר וכי תימה . היום כבכיר אני חטאי את פרעה אח המשקים שר וידברכג(
 כדאיתא )כב( בדבר פירע שלא אותו כעג-נו הדיינים כל ר~מכיסו תכלא , שהבא לפרעהשמר
 לי 'שפתר הסוהר וביה עמי שהיה שתו עם שחטאתי חטאי את אכך כך אלא , סופהבסס'
 פרעה ויש-א . ויום מזכיר אני עתה ער דטברתיהו ולא לפניך להזכירו והבפחתיהו לטובהחלומי
 ולא להרפ האוסר כתיב , חולניות עינים , רעב שני שבע ותחילנה . פענח צפנת יוקףנטם

יזרח
 . 5' 16מ פלס 3לי וס מסין)יח(
 גס) 3סו)פ ל"מ זמרי סם סגמ' 11") ע"3 נ', זף קנס?לין מס' 51") גשטת 3מק' משתו ירכתי )6יט(

 . ע6ן וכורע )סס 6ין נכעיס 1)6 )שפס )ננסס )מןים
 . סיע )ן 3?ף סו6מ(
 . ו' לתת פת"מ 3"ל ע"ןכא(
 . לועס 3נמל6 מקונם  יזעת' )6ננ(

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



 א ו במ180
 כוכביפ ודעך 1 י"א( כ"ח )שאשית השפש בא כי ושאטי , שטש שנקרא יעקב זה זץ ט, )איובערת
 למצריפ הכנסים יוצאין 1snw , יחתום וטה , כוכבים שנקראו הש'במים אלו ום( )"ייגיתזם
 את לכלות כה בהן שיש לפי עשרה וללה . עשרה יוסף אחי וירדו . יוסף את יורעין היוולא

 השטים מן רחמים עליהם מבקש אברהם והיה מדום את להחרים הקב"ה כשבא ,דפורעגיווז
 שנאסר , יעדה הם העשרה כי , ל"ב( י"ח )שאשית עשרה שם ימצשן שלי שנאמר , עשרהעד
 נאכזר יך , א,( פ"ב )תהלים אל בעדת נצב אלהים וכן , כ"ז( י"ד )במדבר דשאה הרעה לעדה 0תיער
 שלשת טשכר אל נטתם ויאסוף , ויכרום בר לשבור ישראל בני בבוש . עשרה יוסף אחיהרדו
 , גורם הדור עון לא אם ימים משלשה יוהר בצרה ר1ריקים מניח הקב"ה אין לעולם .ימים
 כחיה יקימנו השלישי ביום מיומים יחיינו וכן , ימים נ' אלא הדג במעי היה לא יונהדרי
 היה הבור להוך יוסף את כשנתנו אסרו . לעיניהם אוהו ויאסור שמעון את ויקח . ג'( י'ולישע
 . פמומות עליו חרק בידו שמעון כשנפל יוסף אבל , להרגו גדולות אבנים עליו טשליךשמעון

 היה שנה י, בן אפשר , יותנן ר' בשם לוי ר' אטר )בג( . נפשו צרת יאינו אשךכר(
 אחר מכל ויבקש אחיו לפני משהפח שהיה תלמד אלא , pnlw1 אותו סוכרין אחיו ורואהיוסף
 על . אלינו בהתחננו וזהו , רחמים עלי דוזפלא אנחנו אחיוה בן הלוא להם ואומר פפוואחד
 11"ש , עון אותו אלא מצאו ולא במעשיהם שפשפשו טלמד . הזאת הצרה עלינו באהכן

 צרורות את ויראו , יוסף בסכירת היה שלא לפי , נחש של בעמיו מה בנימין ז"ל הכמים)כד(
 , סימון י' ש בכי לף ר' ליה איהבקר סימון ר' ד0ך בד )נה( וייראו. ואביהם המהכספיהם
 כמודת איש שכאבדין אנו לבם, ויצא מציאה מצאו יעקב בני ליה אמר , בני את ל0ה ליהאש
 כן אם אביהם ישראל אליהם ויאסר . גנבוהו NCW חשרן נמי יעקב ואף , וכמה כסה אחהעל

 כן ידי שעל עד ציד הצד הוא איפוא מי לאבי הסרטתי לי אוי חגי רב בשם א"ר )ט(איפוא
 הארץ מוטעת קוז . יאת לינרמה

 )כ"
 צרי ומעם . מזמרים שהם דברים

 )נ"
 . זית שכף קמף

WYDיכל )לא( בפנים . וכלע"ז וראשגס )ל( ולתת . כאבן קשה פ" . נאבן בריא )כפ( דבש 
 אתם טה וצתיכם דדי דורק דוי כסף דרי להם אמר )לנ( , ירושלמי בתרגום מהרגם כך ,לזדים

 . רחמים לכם יחן שדי ואל ורוזפלל לברכם דוזהיל מיד , תפלהך לו אסרו , עודמבקשים
 , עטו בהמתו את טכנים אינו לאכול חצירו את המזמין אדם אמרו . חסורינו ואתכה(

 באמתועת המושב הכסף עלילות על נתפסים אנחנו ודאי , הטורינו עם לציה הובאו הכאאבל
 אמך אגל , אבא עביר מאי בבלי ליה שאל רבה הייא ר' )לג( וגו' לשלום להם וישאל .שלנו
 שואלים ואין החיים בשלום שואלים א"ל , כדין לי השיבת ואת כדין לך אמונא א"ל , בךכמאלה
 אביו על עזראל יצוק זה ההש יעקב זה לאביכם השלום להם שאל יוסף כך , המתיםבשלום
 . מת כבר הוא שהרי יצחק, על לו השיבו ולא אביס, לעבדך שלום לוויאמרו

 אדוני ירבר למה אליו ויאמרו בו ינחש נחש וודא בו אדוני  ישחה אשר זה הלאבו(
 ויאמרו כו' מעבריך אחו ימצא אשר וגו' אמתחותינו בפי מצאנו אשר כסף הן האלהכדברים

 אותו סכין וכשד,יו . וגו' בגדול ויחמש מיד ונו' ויורירו  וימדפו וט' הוא כן כדבריכם עתהנם
 ימצא היכן בנבט לנחש הגניבה את עשה שמא לו בניהו מכם בבקשה להם אמר מנשההיה
אביו בחיי נשבע ובנימין . אותו ומכרחם אחיכם ננבתם הרי , כולכם ננבים אתם אבל , אחיואת

 . שון לקיטי ק5מ ש 16מ h"5e 3"ל עיין)כג(
 . י"סנד(,ס3מ

 )וי ל 6מי , ט' מ13סי ופת" ע)ע6 י' ע36 וניזק 3ל קירין לכ' זנך נ7 ס' 5ות פ5"6 גזל טיןגה(
 . מ"נ ס' יף פ"3 3לגומ גילוס5מי וט6 . ט' מסלו מ5י6ססנקיס

 . צ'ט , מגי65י גן תגרס ל' נסס 3ף ל' 3פס י"6 15ת פ5"6 3"לבו(
 . י"6 16ת פ"א 3"ל עייןכז(
 . גיס פסן קטף ט3 ספ" וס5ינ 3)סס מ5מ מטמיע סוס וסמס7ל , קעף 53טס 5לי ומעע סם נמזלסכה(
 . ל3י 3ל יס71ס ל' 3טס סס 3"לכפ(
 . מ51עגס 5יע מי5ענס 51וע סס כמזרם ימרס , Mastiee , BIStlX סמלם וסיף , מקטינם 5"5)ל(
 ממפ ז3עג'ס מסמ טס נ'י ו3מ7וס . olp~t מ5 סילוס5מי שכגס וכן , ויגיס מסם 5'ע ייזיס מסם)לא(

 וקייפ , ל"ד גסס 5וז צלך סעלוך טענים כמו ז5וויס מסמ סניסק6 סימתי ס , מניס גיוס מישן סו6 ,יסתקס
 . כ55 סעלוך ל% 65 טנ"ט סמטנס ססוטס חס , נסינה יק מ16מס ימס5מי כמונוס גמ65 63ושנין גי , 3פניפ מיטל 63כיטת עמל סמולס ע5 ילוס5מי סחלנוס )פגיו סיס גי גל6ס ונסס , ירוק5מי 3תרגוסנסן

 . סס ג'ז)לב(
 : מן *ס פ5"3 3'ע)לג(
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סו א ו במ
 בנימין אבל , שם*הם ויקרע מיד , הדבר נרע אכן אמת , ננכה שלא עקף אהע ובחייאבע
 , מבנשק שיצא 8'( ד' )איי בנדיו את טררכי ויקיע נתאמר , ושן בימי לו השלם , קרעלא
 המנעשה שבפ וחצי שנאמר , הארץ ברקוקת ונחלק שבטו נקהע , נעיע מנשה שע"ילפי

 אף הדו על קורש! שאין על בנדיו את לקרוע לאביהם נרכז הם דקקנה אמך , ל"ק ד')עעשע
 לרעושם להן ואוי . מהן נפרע הקב"ה חיים זיהם שבעור הצריקים אשריהם , ברגם אקריעםגגי
 ומרמה דמים אנשי שהת לבאר חורידם ואתה בהאסר טוחן לאחר אלא מהם נפרעיןשאין
 כ"ד( נאו )תהלים13'
ן

 מראו באו הקב"ה אטר ח,( מ"א )אייס 1WP באחר אחד דשה . יהודה אלע ויגש כז( '
 זה מתפחרק ובתזות הבהמות ודוו ואגה אגה מנגח עיזה לשור משל , והיטור הארימלהטות
 בך , הארי לפני לעבד יכולת לשור היה ולא , זה עם זה שלהגיו הארי לו נודמן , מכנו6ה
 אשר ודשם יואב אנש שנאמר למלחמה רגשה מצאנו )לי( דברים לנ' עצמו והכין יהורהבא
 ויאמר יהודה אליו ויגש )לה( לפיוס 4"1( יזח )מש אליהו (יגש לתלמה , י"ג( יי )ש"א למלחמהאחו
 ומה נדבר מה לתפלה . כפרעה כמוך כי למלחמה עצמו 4ת יוצרה התקין ולכן . אדמיבי

 בניסק לאחיו יוסדה אמר לבנימון ומתפשו בשעה יוחנן ר' אטר )לי( . ארוני בי לפיוס ,נצטדק
 , פרסה מאות ארבע דילך קולו והיה גדול בקול צעק מיד , אביו בגיח שלום יהיה ואיךתפוס
 לו שישלח לפרעה יוסף שלה , למצרים וקפץ במצרים מלהסה ודאי ואמר דן בן חויהםשמע

 אמר ועליהם , מצרים את להפוך ובקשו ויוצדה והשים שניהם צעקו חושים כשבא ,כגבוריו
 עגקרא יהודה זה אריה שאגת , י'( ר, )איוב נתעו כפירים ושעי שחל וקול אריה שאנתהכתוב
 כל במלו שעה באותה , הקול מן שיניהם משתברו מכסאם ערפלו בבוריו פרעה יהכפירים ושינ: כ"ב( ל"ג )יביט הבעף מן יזנק אריה גור דן נתאמר , רן בן חושים זה שהל וקל , אריהנור
 והראו לאנשים והייתם התאזרו לאחיו יהודה אכת , תלמים תלמים אותה ועשו מהם ואחדאחד
 אמר , מצרים את להחריב יחד ונתיעצו כלם לבשו סיר צריכה השעה כי גבותו אתאיש
 אמר שמעון , לחרבה זרועותי אז ארים אמר ראובן , מצרים את ואחריב קולי אח אריםיוידה
 כפו אמר יששכר , מצרים ם ואמית חרבי אשלוף אמר לוי , נשמה סירותם ואשים יפיארים
 היה יהודה אמרו )לז( . כלם וכן , לשמה אשימם אמר רן , כעשרה אישימם אסר ובולק ,מרום
 זוקפים כועס וכשהיה , לבו על (ו דיו נימות ונקלש זו')לח( נב על זו מלבוזתן עשרהלבוש
 פיו לתקי נותן דצה ברזל של עששיות אביי רבנן לט( . . מוצאים הבלבושים כל אתובוזזכם
 אמר מיד , וקטלני שמא ממתפינא אמר כן יוקט כשראה )מ( , רק כאבק ומוציאן בשיניוומנפצו
 יהודה ראה , צרורות של גל ועששו שלפניו בערש סנטיה בעם , דשה האבן על הךלמנשה
 על ידו נותן מנשה , ירודה את מפייס מנשה הטה שעה ובכל , כמותי ד"א חיל גבור זהואמר
 עמו דבר מיד , מתים כולם אביו ל.וסף אמר , מאד נתייראו חמסין יהיה אם לרעת יהודהלב
 יוסף זהו י"ר( ט"ו )מש6 יכפרנה חכם תגיש פת מלאכי יחלך תצע נאמר ועליו , רכהלשת

 ומעלתה יוסף שראה כיון , ל"ק טנא )בראש.ת כמוך וחכם נבון איששנאמר
 חמתו.

 יהודה של
 . )מא( מצרים האבד עכשיואמר

 א על שאחיו אמרתם כך לא יוסף להם אטר ה,( שת )ייגש בנדפס המלות אחרכח(
 הרהר הן, לו אמרו מת, זה של שאחיו אמרתם אתם יוסף להם אטר כך איתא ובכ"ימת.
 עמדתם להם אסר הן, לו אסרו כת, שתו ראיתם להם אמר שקינים, הם שמא לבואל
 עומרים הם עדיין בלבו אסר , לאו * שח , פיו ל עפר נתתם , ון לו אמרו , קנחש

 כשהייתי קברי על ועמדו , ככצע ריטוב ועני , נהי אותי כשגירע אכצע דבריהם שכל ,בצדקתם
 אינו , טה שהוא אומרים שאתפ טכזבים אתם להם אמר , פי על עפר נתנו לא אבל ,בבור

מת
 . 1' 6ות a"ie 3ץ)לר(
פ5א  oc 63י( י'ץ )יטספ ירופט 56 יסורס דגי וינסו סכתו3 ט . 
 . ~ott)r י 6ות פ"נ ללפו(
 . פ3ט סיט 5ט:'ס ומתסס סט 33"ר)לז(
 . נקט 15 סיתם 6מת יגיטס סם ל 3כ24נ:ל
מ(( . כ36ק וט5י6ן פיו סמוך גרא ט3 עטט'ות טמן אים 1' 16ת פגה ג'זלט(

 ט נטע טסיו יוסי טייס 36ן ט3 פטוי 15פ1 פעלי נורמלי יוסף ע"ס טס יג" ו' 16ת טס גח"ל
 . 5טטפ ש נ3אצט15

(wo)יט' 6ע3'עין 3"ג' סט) רס3"5 6טי ג' 6ות וינוט כוזפט ככן סו6 ו6י3ך טג6ן . 
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 א ו בכ2דגו
 הודיע לא ולמה בכה שם נמצא ועוד . בנדפס כסו הוא ואילך מכאן . יעקב בן יוסףירא התחיל , אמת דבריכם יהיו אם תראה לפניכם ואביאנו נקראנו אני , אותו טנרתם עתוימת
 אהיו כשהחרימו אלא , שם שהיה שנה ושתים עשרים כל במצרים חי שהוא אביו אלתיכף
 דבר מקים ווה , עמהם  להקב"ה שהפו ואף , יגלה לא הוא שאף יוסף על גם גזרו לגלותשלא
 . בהתר-ע בביתו איש עטד ולא הה , עבדיו נזרת  מקיים שהקב"ה ,  כ"ו( ס"ה )ישעיהעברו

 , נראות שאיק היו קטנות הכי , וירא מהו . יוסף שלח אשר הענלוה את ויראכס(
 הניע מה ואטר מצטעף יעקב היה מאביו יוסף שנפרד הימים אותן כל אלא , היו גדולותוהלא
 אינן )מב( המתלוה ואחד המלוה אחד ונמירי , אמת כולה היא כי פלסתר בתורה אין הלאאלי

 מן לויה גדולה ואסריק , משנדו והמצוה שמלווהו י"ייה עועטק פפני ד,ג(לוה , היום כלניזוקין
 אלא ראויה אינה הצדקה כי ועוד , בגופו והמלוה , בממונו הצדקה כי , דברים בנ'הצדקה
 בכתובות ואמרינן , למתים אף ולויה לחיים אלא אינה צדקה ועוד , לעשירים אף ולויהלעניים
 מחבירו נפטר אדם שאין לפי , ניווק אינו המתלווה ואף , דגדולה מכלל , ילווניה דילווה)סג(
 מעמק וישלההו שנאמר , ערופה בפגלה עסוקים היו ממנו כשנפטר )מר( , הלכה רברי מתוךאלא
 חברון עד ויבא[ ]בנגב )ויבואו( ויעלו שנאמר , היא בהר חברון והלא , י"ר( ל"ז )בראשיתחברון
 וישלחפו ועש , העמק עד מההר לויה לו יעקב שעשה י"ל אלא היה שבהר D"W נ"ב( י"ג)בטדבר
 שלא ההלל על שיאמרו ערופה עגלה ענין לו הניר אז , לויה מצות יוסף לו ושאל , לויהלשון

 וירא וזהו , ה' שלחני לסחיה כי נענשתי לא הרי והוריעו יוסף לו שלח , לויה בלאפטרנוהו
 . יעקב רוח ותחי וזהו , הלכה בדבר דעהו נתיישבה , העגלותאת

 הצלהיך יעקב ליעקב הקב"ה אמר שעה באותה )טה( . ורעים מיגט מנורי שני ימיל(
 ושלא סוף , ורעים מעם אמרת ואתה , ומושל מלך מניתיו ונם , יוסף לך והחורתי ומלבןמעשו
 ז"ל חכמים שאמרו הוא , ל"ב והן , אלו פסוקין שני תיבוה כמנין )10( אבותיך לימיתבוא
 נסערה שקב כשאמר מצינו וכן , השערה כהום אפילו הצדיקים עם הקב"ה שמדקדק מלמד)מו(
 ה' ותבני יסער ותאמר וכתיב , תו' מה' דרכי נסתרה יעקב אסר למה , כ"ז( מ' )ישעיה מה'דרכי
 הראשון אדם בני , הורענים בני חורענים הקב"ה אמר שעה באותה , י"א( ני )'שעיה שבהניוה'

 שאטר יעקב בני . לו שעשיתי בטובה יכפה י"ג( גי )בראשית עטרי נתחה אשר האשהשאטר
 מלבן שהצלתיו טובות לו 12עשיהי אחרי , ורעים מעט מנורי שני ימי ואטר , מה' דרכינסחרה
 שאסרו המדבר דור בני , בטובה וכפה , ופשל פלך יוסף לו .והחזרתי , עשיר ועשיתיו ,ועשו
 אף , בטובה וכפו אבירים לחם להם נתתי ואני , ה,( כ"א )במדגר בלחם.הקלוקל קצהונפשנו
 א"כ ישראל כנטה אמרה , ט"ו( מ"ט )ישעיה עולה אשה התשבח , אתכם ששכחתי אסרתםאתם
 לנו זה ואין ד,( ל"ב אלהיך')שמית אלה שאמרנו' העגל מעשה תשכח לא כך כל וכרןאתה
 ו ט"1( מ"ט )ישעיה השכחנה אלה נם שנאסר , אשכח אלה תחושו אל הקב"ה אמר ,טובה
 ן בו( בו )שמוח אלהיך ה' אנכי שקבלנו מה נשבח שמא שכוץ א"באהה היגולם רבוןאמרה

 אשכח הרעות כלוכם , אשנה לא אנבי  בסיני  שקבלה מה אשבח לא אנכי  להםאמר
 . אשכח לאדשצבות

 שקרעו לפי , לחל ואחד לשבת אהד שנים . שמלות חליפות לאיש נתן לשלםלא(
 כקש משת שלש נתן ולבנימין , בגדים קרחיי ~כת להם נאה דיה. ולא בנימין נשנתפסבנדיהם
 אמר אלא , להם נחן לא ולמה , לבנימין שגתן כמו lra לשאר ליתן ליוסף הוא ראוי אמרו)מה(

יוסף
 . כ"3 ע"י סיעם עיין)מב(
 . כ"6 ס"ס גתיסת4ג(
 . יקף וגלי %  6ת 31פסוק יוקף זללי כ3 6ת 36יו ייונלו כפשק ויגס גפ' סכולי ע3 3תוס' פייןמר(
 . פיכס גסס מייך אג' יתי גתם תפקוק סם וינס כפ' ראעלס מ3 גתוק' סונ6 סורי סת6מל0ה(
 ]סו6 סגוליסס כיסי עד וי6תכ  מן סיס רשימת סגתג'ן סס משלס ע3 ראעק' sttrt . 3"נ ומן ניערסון

 , פמייו ומסיו וס  ונפגין ,  מפופ ל"ג וסג לניך עמק גח" מסיס ע63 מסיתיך 'מקס כן ;'[ ס' פ'"יינ:
 . קפ"ז 5ל6 מי ל6 ייסקנ כיס ק"פ סי עקקסטוי

 . ס"p 3("b יגמום)מז(
 גסס וס סגיך וארוכס( פל סמוק' גפני פי' פס ניסד זקגיס רפס גי'  ~ופס ישיל. מגמת גק')טח(

  שסיס פפמיס י' כי , נפכירמו מיינים 60מיס מסיו פס כפר פ5ומ מלס DDD . י"ל  סביי סיומיי %ס . פררי",יפ
 כלותר גדפי פסרס פד 5וסו  קעסין לגוי פ3וו מפוגר ס6פמ פס ort . עפם  ;לס סס פגל דכי ;סססק3יס
 . ;לסיס פורם סטורגופי
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טז א ו במ
11י

 קרסיי לנוי עבדו המוכר )סט( התם חק
 , שקלים שלשים שוים והם , זהובים עשרה אוהו

 , המכון להם נחן לא לכך , כך אותם שאקנוס הוא דין אותי מברו ואלו , ישראל הנבכרוב"ש
 היה לא ראובן בי , כסף מאוה שלש הם שבפים פעשרה ואהד אחד לכל שקליםושלשים
 לבנימין ונתנם , לפכירה נרטה ומגרידה , בבור כשהורידוהו שם היה מ"ט קנסו למהבמכירה
 . במכירה היהשלא

 להם אמר בכ"י מתחיל ישראל שמע אחד בפה כולן אסרו בנדפס ח' אוה בסוףלב(
 לך יהיה לא כהיב , אלהינו שה' מודים אטרו , ב'( כ, )שמות אלהיך ה' אנכי בהורהוכחיב
 כנגד ז'( שב )שם תשא לא כתיב , אחד שהוא מלידים אמרו ג,( שם )שם פני על אחריםאלהים
 אביך את כבד . לשקר בשמיה משהבע לא לבריה רמוקיר מאן כמר"א , ר,( 1, )ריריםורוהבה
 יום אח זכוך , כ"א( י"א )דברים וגו' בניכם וימי ימיכם ירבו למען כנגד "ב( ל )שמזת אמךואת

 ט"ו )במדבר מצוהי כל את ועשיתם הזכרו למען כנגד ח'( נ, )שטותהשבה
 מ'(.

 שבת ששקולה
 את ואך שנאסר כמה י"ג( כ, )שמות הרצה לא כנגד י"ח( י"א )דברים נפשכם על , המצות כלכנגד
 )בראשית.ט, אדרוש )סמכם( לנפשוהיכמדמכם

 תתורו ולא כננד .י"ר( ל )שמות תנאף לא ) ה,(
 . נינהו עבירה מרמורי תרי ועינא ליבא כדאמרינן ל"ט( ט"ו )בטרבר עיניכם ואחרי לבבכםאחרי
 ט"1 )בירבר בגדיכם כנפי על כננד ט"ו( ל )שמות תגנובלא

 ל""
 השסים כימי . גנובים ולא

 השמים את בם ואעידה כד"א ט"ז( ל )שמות שקר עד ברעך הענה לא כנגד כ"א( '"אעיברים
 . י"ז( נ, )שמות רעך בית תחטוד לא כנגד ח'( ו' יבר'ם ביתך מזוזות על , כ"ח( ל"א )ירים הארץואת

 לפי , ביין אורח לכבד לאכסנאי צריך . י"ב( מ"ט ~'חי מיין עינים חכלילי ד"אלג(
 אשר האיש שם שנאצר , האכסנאי עם עושה האורה , האורה עם עושה שהאכסנאישיותר
 ד"א . אצלו שנהארחה אלא רבר עמו עשהה לא הניא , י"ט( ב, )זית בועו היום עמועשיהי
 עושה שאדם פנים הכרת טוב הפסוק פי' וזה מאדימים עיניו צוחק כשאדם מיין עיניםהכלילי
 , נראין שיניו צוחק כשהוא מהלב שינים ולבן , לשחוח לו נוהן שהוא פיין אצלו הבאלהאורה
 שהאורח לפי , לו נותן שהוא מחלב לו עושה שהאכסנאי יפות הפנים לאורח לו מוב נםכלומר
 ססהכל מחבריה דאכיל מאן בירושלמי אמרו ם , זעומוה פנים כשמראין לאכול הוא ויראבוש
 ביניקוה . . , . מטנו שבוש לפי בו מסתכל אינו הבירו משל שיאכל מי כל פירושו וזה ביישביה

 . מאחותה יונקת שהיא מפני אחוהה של תוך כלפי גבו העלין כל האילן בצלין מראץהאילנוה
 נמצא , רגלו בשמן טובל אשר על כתיב שהרי , גד של לחטו מאשר כלומר . להטו שמנהמאשר
 הוא . רועה ורחל שנאפר , רחל וברעיית יעקב בכח רמז , ישראל אבן רועה משמ יעקבאביר סידי . נוג כלחטוט זה , חצים בעלי . עמלק עלי . עין עלי , שמן יהא לחמו לו סמוך שהואנד

 זכיות 1' ובנגרן , ואדום ובבל מצרים גלוח זה , בץ כ"ט )בראשית צאן עדרי שלשה והנהשנהוב
 האסף עה לא . גליות קבוץ ג' אלו , העררים כל ונאספו . וטריפ ואהרן משה וכן , אבותמשלשה
 כשיח יבא שבזכ~הו הנלוה הוצאה זה האבן את פנל ויטשך שעתיד אדום גלות ראה ,הסקנה
 לפעולהך ]שכר יש כי וכהיב , ט"1( ל"א )'יסה בניה על מבכה רחל וכת"א , רחל של בנה יוסףבן
 , ש"ז( ט"ו שם )שם לארייהך תקוה רש[בז'

 נמצא המדך למצן ופדנו לנו עזרתה קומה המאמר סיום אחר ו' אות שמות בפ'לך(
 דור הקב"ה אמר , אחר בספר להקב"ה דור הקימו מקשות )ב( עשר בהמשה הוספהבכ"י
 הה"ד , אונקים ואביונים נשדדים עניים שיהיו עד קם אני אץ פעמים איזה תקימני אתהאם

 עובר שהיה לאדם כשל ישראל אמרו , ו,( '"ב )תהלים אקום עהה אביונים מאנקת ענייםכשוד
 נבוא כתי אבי אבי צועק היה הנער נתיינע דורך לחצי הניע בנו עמו מתוייל לעירמעיר
 לך זה בני לו אמר הדרך כל וכן , לעיר בבוא מעט עור המתן לו אסר , בנו אפי מדאייוהר נהייגעהי לעיר נבוא כתי וצעק סעמ הלך , לעיר שנכנס השעה תבוא המתן אביו לו אמר ,לעיר
 ישראל כך , העיר שקרובה ל יודע הקברוה לבית כשהגיע , לעיר הבוא מתי שהדסהאות
 בטוחים תהיו משונות לצרות כשהניעו בני להם אסר , הגאולה יבוא מהי להקב"ה צועקיםבנלוה

 . יושע וממנה ליעקב צרה עה זש"ה לבואך קרובהשהישועה
בכוף -----------

 . ש" ת"ד נישן)מט(
 גסס פון והסתר פכק5 ונרגתי י", תגבול s"ts)t ויספת ריס O"DD נ"ל ס"ן . מקשות נממססנ(.5")

 ~סתמת'ק , תסקס סל רשמון שפר וכיוגעו 6' כאפר לפגינו גתוג פסיס גלת )כן תסליס סל לאסון כקפץסג"
 . 6' נספל (otpn  6חז לספל שפותרשתים
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 א ו במ134
 שרחליכו מלסד ברצל ויפמניו בכ"י נוקף ברעל וישתהו אחר בנדפם פ' אה בסףלה

 פה למה , אי( ב, )תשע הים כחול ישראל בני מספר חזיה שנאמר להול שנסעכם וצרצריםבק

 אינס ובמים באש באים הם אפילו ישראל כך , משהנה ואינו ובצונן ברצען ננענו אתהחי
 , קול מוציא ואינו אחר למקום תותנו וה ממקום נופלו אתה וה ר"ל וטה ~א( , מיראתםזוין
 : בהול ויטמנהו נאסר לכך : קול מוציאין ואינם לנלווה וסגלות למקום ססקום הולכי" ישראלכך

1
 היה לא טצרי איש אללי אלא משה היה מצרי ברמות כי , י"א אות באמצע לר(

 סשה שנתנכר מלמד הצילנו מצרי איש ותאמרנה ד"א . בכ"י וה אחד ונמצא . לסדיןנכנס
 בתפלה והרבה הקב"ה לפני כשהתפלל , ישראל לארץ נכנס לא ולבך עברי רעא כיוהעלים
 אתה טשה הקב"ה אטר , עםף שרבנסת כשם 0ת דבניסני חי אכנס לא אם רבש"ע לפניואמר
 אלא עצטו נתנכר לא למצרים יוסף כשבא , היוצאות אה רואה אהה ואין הנכנסות אתרואה
 אתה אבל , מה נכנס ולכך י"ב( מ"א )בראשית עברי נשי אתנו ושם שנאכך , עברי שהואאמר

 . שם עצמותיו נכנסו לא %ך שם( )שמות הצילנו מצרי איש שנאסר , נתנכרת למריןכשבאת
 באל יעקב ואל יצחק ואל אברהם אל וארא בכ"י כתוב א' אזוע סוף וארא בפ'לז(

 א' זה , ואהד שלשים בניממריא אל אלא , השמות משאר יותר שרי אל נאמר למה ,שרי
 יו"ד שדי . אגל כמנין ואחד שלשים אלו , דיעקב יו"ד , דישראל יו"ד , ריצוק יו"ר ,מאברהם
 היא השיק . ב"ש בא"ת דיצחק הקו"ף דצא הדל"ת , ב"ש בא"ת מאברהם הט"מ הואמשרי
 . ב"ש בא"ת דיעקבהביעת

 מלך של שטו יתברך לכם הזה החדיש . בכ"י מתחיל 1' אות בסוף בא בפ'לרז(
 אם והמוערות דחדעאם ברשותכם יהי להם אמר , ישראל לעט סודו שגילה המלכיםטלכי

 יוחנן ר' אמר . בידכם מסור העיבור סור להם אטר , לאו לאו אמרתם ואם ק הןאמרתם
 טובות פירות מיני כל של נטיעות בו ההיו ומעולה נאה פרדס לו שהיה ורם בשר למלמשל
 מעבדיו אחד דמעך ראה לימים , שומרו בעצמו הוא אלא לשטרו לעולם מסרו לא הטלךונאות
 באתם שלא ער להם אטר בניו שרבו הקב"ה כשראה כך , הפררם לו ומסר גרע נאמןשהוא
 ולמועדים לאותות חייו שנאמר , העיבור סוד בידי והיה , והשערות החדשים ושוטר יושבהיצעי
 ולמניינכם חדשים ולקבוע שנים לעבר בירכם יהיו ואילך ולכאן , י"ר( אי )בראשית ולשניםילימים
 אותם תקראו אשר ה' פוערי אלה כמאסר , פשברת תרא השנה את תעברו אם , מסכיםאני

 שמחתכם ]וביום ובמועדיכמ( חדשיכם )ובראשי וכתיב ר'( כ"ג ~'9.א ]במועדם[)בסועדיכם(
 דרי שלכם יהיו ואילך טכאן שלי הין קבעה ,3ר , יי( " )גמרבר חדשיכם[ ובראשיובמועדיכם
 ידע שמש למוערים ירח עשה זש"ץ . לכם הזה החודש ר"א , הדשים ראש לכם הזההחודש
 בשביל אלא ולבנה חמה הקב"ה ברא שלא כלמד פזי בן יהודה ר' אסי י"ט( קיד )ההליםטבואו
 והלבנה יום שלשים שהחודש כשם ללבנה משיים שהם אומר אתה וכן , בהם שעוניןישראל
 לכל ומאירה שלטת ואו מלאה יום בפ"ו ועומרת יום פ"ו עד ומהגדלת קטנה שלה.שהיא
 יום ט"ו עד ומתמעטת הולכת ואלך מכאן סופו עד העולם מסוף אורה ומבר,קת כלההעולם
 ראש שהוא אברהם זה , חרשים ראש לכם הוה החודש * ישראל כך , כלום מאירהשאינה
 חצרון פרץ יהורה ויעקב יצחק , כ"ר( ל"ג )יחזקאל אברהם היה אחד שנאמר ישראל לכלואחד

 עשק ארבעה בגיטטריא דוד עולה וכן , י"ר הרי דוד ישי עובר בועו שלמון נחשון עמינדברם.
 עד היגולם מסוף אורה כנקפת היא בט"ו שהלבנה וכשם , לדורות פ"ו היה ושלמהלדורות
 וישב שנאמר , סופו ער העולם מסוף היה מפותו לדורות עשר חמשה שורה שלמה כך ,סופו
 והולכת מתמעטת שהלבנה ובשם , כ"ג( כ"ט )דה"א אביו דוד תחת למלך ה' כסא עלשלטה
 מתמעטינ ואלך דורות ממ"ו ישראל כך , יוםטפ"ו

 והולכיי
 אביה רחבעם הן ואלו , שלטה אחר

 שהלבנה וכשם , צדקיהו יאשיה מנשה יהזקיה אחו יותם עוזיהו אמציה אחויה יורם יהושפפאסא
 , ז,( נרה )מ"ב עור צדקיהו עיני ואה שנאפר דורות שלשים לאחר ישראל כך , מכבה יום פ"ו~אחר
 והיו , ומלכות גאולה עוד להם שאין , ישראל של אורם כבתה כבר אוסרים היו העולםואומנע
 , ישראל כך , ימים שני לאחר ומהחרשת עלה שהלבנה וכשם , לבבל כשנלו שמחיםהאומות
 אשב כי קמתי נפלתי כי לי אויבתי תשמחי אל אומרים וישראל , דורות שני לאחר עוראעלה

 . ח,( " )מיכה לי אור ה'בחושך
ףהי

 . ג"כ ק" הלמ"ג( )11'סן )15י עה51מת' הכגיל . רולס כמשעיט עיין)גא(
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מת א ו במ
 שקופא זק כל , מומחה רופא לו שדויה לסלך משל )גג( , פרעה בשלה תהילט(

 דגללך אטר לארצו הרופא לו הל , שיפאו שהרופא חפץ שלבו טה כל אוכל רשלך דיהאשו
 שלבי טה אוכל לא מעתה , חפץ שאני מה כל אוכל הייתי אצלי הרופא שהיה ונץ כל מי%י
 מתפלל חרא בעיי התפלל משה לו אוסר אצלי היה שמשה ומן כל אכר פרעה כך ,הפץ
 אחר לי היה ווי ווי פרעה אמר , פרעה בשלה ויהי הוי לי ירפא מי מע,זה , מהרפאוהייתי
 והיו עצים וחל כמזיכות לו שהיו לאדם משל )גג( . פרעה בשלח ויהי ד"א . מאצלי משהיתהלך
 שהן והבין אחר חכם אותן ראה , עליהם עוברים שם באי וכל , בטים מושלכים ביתולפני
 א"ל , אלו וצריכות לי מכור ליה אמר המלזיבות לבעל חכם אותו בא , כלים לעבתתטובים
 להביאן וראוים ומשובחץ נאין כלים מהם ועשה החתיכות חכם אוהו נטל , קלים בדמים מכק ,הן
 ועתה אותם בזיתי שלי ככוהיו לי חי וף ואומר מצטער היה המוכר אותם כשראה , מלכיםלפני
 ומנתלים בטש מלוכלכים היו במצרים ישראל שדויו וק כל פרעה כך , נאים כלים הםדרי

 כלם רגלי אלף מאווז שש והיו ברגלים חהולכיס וגאלם הקב"ה אווזם ראה , ובעכורהבלבנים
 עובדים היו מכבדם הייתי אילו לי 11" ואופר נאים פרעה אותם וראה , מלחמה אנשי חילגבורי
 פרעה בשלח ויהי ד"א . העם את בשלח לו היה ווי בשלת ויהי וזדו , כוה נאה עם אין כיארזי
 כרי בירו ארצו נתן , המלך עשה מה שונא לו שהיה למלך משל , ווי ווי אמר הקב"הכביכול
 , קשים ביסורים ומייסרו מלקהו המלך היה כשורה ששה שאינו זמן שכל , שילה עליולבקש
 שישראל זמן כל הקב"ה כך , משונאי אנקם לא סעתה וף ווי המלך אמר לארצו ר6קידהלך
 אנקם מי ע"י ווי 11י הקב"ה אטר ישראל הלכו , ישראל עק לוקה פרעה היה פרעה יד תחתהיו

 לו שהיה למלך משל )גד( , רגנעניים חי אסרו מי פרעה בשלח ויהי ד"א . ואילך כמאןטפרעה
בן

~Dp 
 )גה( לו והיה

 אריסיי
 שמור אהד לארים אטר , הים למדינת ללכת המלך ורצה הדבה

 דקלך בן נדל לימים , לו תתנה ואח"כ פרקו על בני שיעמוד ער פירותיה ואכול הארץאת
 שוטרים יגנעניימ במצרים ישראל כשהיו כך , ווי ווי האריס אכת האריס מן הארץובקש
 . ווי ווי אסרו ממצרים שיצאו כששמעו , הארץאה

 אין האחרונות ובחמשה שמו כתוב הראשונות דברות בהמשה , אלהיך ה' אנכימ(
 חמשה כך , לנאמנים נצטר הוא הרי מוסר הוא למי חותמו שמוסר למלך משל , שטוכתוב

 החמשה אבל , ומיראה מהסירות אלא מדברים אינם הראשונות מפני שמו כחובח-אשמת
 אטר , ומחמרנים שקר ערי וממעירי שכגנבים וממנאפים טרוצהים סףברים המההאחרתכן
 . אלו עם שמי יתייתר לאוקב"ה

 ומעשה , ד~טעשה אלא עקר ההלמד ולא בכ"י כתוב ח' אות משפטרם בפ'3פא(
 אצל שיהיה לו ורואה עדן בגן מקומו הקב"ה לו שיראה השמים נק רחמים שבקשבר'.שמעון

 אצל ומקומי ולילה יום בתורה שעסקהי מה כל ואסר מאר ותמה בלבו הרהר , אחדטבח
 בביתו נתארח גדול עשיר ומצאו דלך , במעשיו ואפשפש לו ואשאל וושבקשהו אלך אסר ,טבח
 ממך בבקשה לו אסר , השדה שמעון ר' קראו , גדול כבוד לו עשה ודבבת ימים ח' עטוושהה
 ימי כל אכן , מעט אם כי בתורה עסקתי לא בעסותיו לו אסר , ימיך כל עסקת במה ליהנידה
 מקומי לעניי בשר הלקתי מעודי שבת ערב ובכל , ונתעשרתי עני החתי ומתחלה , טבחדייתי
 לי הגידה ממך בבקשה לו אסר , הרבה צדקות מפזר אני ומאד , אצלי אשר מקומותולעניי
 שלי הזאת העמי של הטכס , שעשיתי אהד דבר .לך אומר לו אסר / מזה גדול דבר עשיתאם
 ולקחתי לכאן הספינה בא אחת פעם / בה חפץ שאני חפץ איזה נווול אני המפינה וכשבא ,הוא
 שיש צנוע דבר לקנות הפץ אתה אם לי ואמר החובל רב אלי בא המכס שגביתי לאחר ,הסבם
 ותתן שתו שתקנה עד לך אומר לא לי אמר , החפץ מה לי אמור לו אסרתי / לך אסכורלי
 , ואשמע דמום תפסוק כן אם לו אמרתי , עוד אטכרנו לא עתה תקנהו לא ואם , הדמיםלי
 תתן לא אם אהננו לא לי אמר , ואתן ההפץ לי הראה לו ואמרתי , זהב אלפים עשרת ליאטר
 בארבעים אס כי אתננו לא לי אכך , ואתן ההפץ לי הראה לו אטמתי , זהב אלפי עשריםלי

 לו ופסקתי , הוא גדול שדבר בלבי וצררתי , הדבר ומייקר עולה שהוא כשראיתי , והבאלפי
.היהב

 . 6מנ מלנגון ת6 1' 6ות ל" נתנפת6)נב(
 . 6הל כסגכן ס' 016 מס ס"ן)נג(
 . 5מר כלגגון ז' 16ת סם עייןנר(
 . גתגחומ5 סס עיין , מלגר. 5וקן'ס 5")נה(
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 א ו במ156
 נפשית מאתים המפינה טוחת הוצע שר , לו נחתי , לך שאראה קודם 6 וק 6 אמר ,חהנ

 עם דפנויים ווווגתים , והלבשתים אוהם וסכתי והשקיתם , אווזם ששכלתי , לביתיהשנסתים לי נהנם מיד , לים וזורקם הורגם הייתי היום אוהה קנית לא אילו לי ואטר , ששבהטישראל
 והזמנהי וקידשה , לאוטה לבני ונתחיה עליה ורחמתי , מאד יפה בהולה ביניהם ההיתה ,הפנויות

 וראיהי , עליהם עומר הייתי , לאכול הסעודה בני וכשישבו , ההוטה למשתה מקומי אנשיכל
 עד , לי לגלות רצה ולא , בוכה אתה טה מפני לו אסרתי , בוכה שהיה השבוים טן אחדבחור

 וזהב כסף סכל בה חפצתי מאד אדני לי אמר , כסף מאה לך אתן ואני לגרשה אתה חפץלו ואסרתי , כלה אותה להכניס היום נועד מבשבו היום שאותו לי ואמר , להדר %4תושהבאהי
 נירשה , האלה הדברים לו ואמרתי לבני באתי , הכניסה בנך שהרי אעשה מה אבל ,שבעולם
 ברוה שמעון ר' לו אמר . שעשיתי הדבר תה , אותם והעשרתי , בחור לאוהו אותהוהכנסהי
 ויטפל טובים ובמעשים בהורה אדם יעסוק עת בכל לכך , עףן בגן אצלך להיוה שזיכניהטקום
 ה,( ב' )חגי ה' אטר הזהב ולי רבסף לי שנאסר , להקערה אם כי שלו אית שהממון ,בצדקה
 . חי( ע"ה )תהלים ירים חה ישפיל זה שופם אלהים כיוכתיב

 בסוף לוו וסזוונ העולם מסוף ומביאו הטלוה אחרי ה' אות באמצע תשא בפ'מב(
 , ישראל ארץ בכל כמותה אין יפיפיה בת לו וכהיתה רוכלך בשלמה ומעשה . בכ"י כתוב ,העולם
 פה , כסותו עני בישראל ואק אחד עני שהוא וראה , ישאנה ומי זוגה בן מי במולותהביט
 באווזו אותה וזרם בתו לקח , מסביב עברים בכל סמביבו ודיה , בים גבוה מנדל בנה ,עשה
 יכנוס שלא פתה עשה לא ובמגדול , ישראל נאקני מרימים שבעים עמה ושם , הגבוהסנדל
 שההן עני אוהו היה לימים , ומעשהו השם פועל אראה אמר , הרבה צירה בו ושם , בוארם
 ראה , ישכב בטה לו היה ולא וצמא רעב זיהף ערומ היה , בלילה בדרך יוצא והיה זוגהבן

 גדול עוף בא ישן היה צינהו להפיג הנבלה המבגוה בין בה נכנס , בשרה טושלכת שורנבלת
 את העוף אוכל היה ושם , הבחורה חרר על מנדל אותו גג על ונשאה הנבלה אותהונטל
 כמשפטה הגנה ללכת מחדרה הבחורה יצתה . השחר כשהאיר הגג על שם וישב , הנבלהבשר
 מבני אני יהודי לה אסר , הנה הביאך ומי אתה מי לו אמרה , בחור אוהו וראתה יוםבכל
 והרהיצוהו והלבישוהו בחררה והביאחו לקחהו עשהה מה , הנה הביאני עוף אמנם , אניעכו

 , ובנפשה בלבה הבחורה ואהבתו , ישראל גבול בכל כפותו שאין ער מאד ונתיפהוסכתו
 רוצה לו אכרה אחד יום , וסופר וממקח ומפולפל חךיף הבחור והיה / בנפשו קשורהונפשה
 וקידשה , מרמו ומוהר כתובה לה כתב דם הקיו עשה מה , יחן ומי לה אסר , לקרשניאתה
 כשראו , ממנו ונתעברה אדם כל כדרך עליה בא . מבריאל מיכאל הגרים היום ה' עדואמר
 וסמי לה אסרו , הן להם אכרה , מעוברת שאת לס כמדוטה לה אטרו מייברת הזקניםאותה

 פן הסלך משלמה מתייראין שהיו הוקנים פני נפלו , לרעת לכם טה להם אסרה ,נהעברתה
 אליהם ובא בספינה שלמה נכנס , אליהם לדבר לבוא אליו ושלחו , דברים עלילות עליהםישים
 ושחל לבתו קרא כבנטמע , עק בעבדיו אדונינו ישים ואל הדבר כך דבבך אדוניט לוואמרו
 קראה , וקדשני וסופר הלמודי וטוב יפה כקב"ה לי הביא אחד בחור לו אמרה , הרבר שלה

 אסו ועל אביו על המלך לו ווקאל , לבהו ,2עע1ה דגעזובה לו והראה הטלך לפני ובאלבחור
 גדולה שמחה ושמח במול שראה אותו שהוא רבריו כזעק- והבין הוא עיר ומאיזה משפחתוועל
 כו' בכושרות אסירים מוציא . ביתה יחידים תשיב היש לאיש שנותן המקום ברוךואטר
 . בנדפסכ10

 נמצא . בנ"י כהוב , וכסה בנוף אחת על גסרי' קרב" אילו ט*ת אחד שם שםמ3(
 ונוטת תשובה חביבה מאד כי , תשובה ירעשו ווזא , טצחה גורמין ישראל של עונוהשאפילו
 , . . ואהלות טור שנאסר לוטת העטה נהפכו .תשובה הגשה כרשש דדשע בשוב כי ,וכות
 ואפלא סור יהיה הבנידות אלו , בנירותיך אלא בנדותיך ת-יי אל 1 טן( מיה )תהלים בגדותיךכל

 . תשובה לעשות בידו מספיקין אין כן  שאם ואעיב אחטא יאטם שלא אמנם . ששבלאחר
 לישראל אסור לד לירמיה הקב"ה כשאטר מד"א אתה , ישראל לתשובה מהאחז הקב"הומאד
 פעפעו כי תשובה נעשה היאך רבינו ירמיה 6 אטדו , להם ואטי ירטיה דיך ן השובהשיעשו
 ה' נאם אני חי להם אמור לך הקב"ה ליה אטר , נחיה ואיך נטוקים אגו ובה עלינוההטאנז
 , להם ואצר ירמיה הלך , ט"ו( 5"ג )'חזקאל וחיה מדרכו בשלבו אם כי פנת בסות אחפוץאם
 ער בחצעבאעו הפנים בא6 דבעימווצ ולא הקניטודי לא וכי תשובה נעשה היאך לואטרו

כי
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סם א ו במ
 לה' חטאנו )כי כלמהגו, ]ותנסנו בכלימהיט( )ונכסה בבשתינו נשכבה שנאמר במעשינו, בורגוכי

 לו ואכה , ב"ה( ל )ייפה הוה היום ועד מנעורינו ואבותינו[ אנחנו חטאנו אלהינו לה' ]כיאלהינו(
 לא כי היראי אל לו ויאסר כ"ב( ל"א )שם השובבה הבה תההמקין מתי עד להם אסור לךהקב"ה
 לא אלממתיך וחרפת השכתי עלימיך בושה כי התפירי לא ט תכלמי ]יאל[ )ולא(הבושי
 ונתחי כתיב , השובה נעשה איך לו אסרו , להם ואטר ירמיה הלך ד'( נ"ר )'שעיה עודהזכרי
 הייכם להם אמור לך לירמיה הקב"ה לו אמר , ל( ל ),יקיא ובמשפחהו הד"א באיש פניאת
 ג' (nfe~t לעולם אמור ולא דף נאום אני חסיד כי בכם פני אפיל לא שנאמר אבטלנזירתישאני
 ההרים על הקב"ה כשיעבור כי תשובה נעשה היאך לו אמרו להם ואסר ירמיה הלך ,'"ב(

 , יזבחו הנבעות ועל יקטירו ההרים על שנאטם , ממנו וינקום יזכור ע"ז שם שעבדנווהנבעות
 מדלג שנאמר אותם אראה ולא אזהם אדלג עליהם כשאעבור להם אטור לך הקב"ה לואסר
 ב, )שה"ש הנבעוה על מקפץ ההריםעל

 עליהם כשנבוא כי תשובה נעשה היאך לו אמרו ח,(
 עלינו נפלו ולגבעות כמונו להרים ]ואמרו[ ')ואמרנו( שנאמר , עליהם קצה נפשינו אותםונראה
 ימושו הרוים כי שנאמר , העולם מן אעקרם להם אמור לך לירמיה הקב"ה לו אסר , ח,( י,)הושע

 אני אשר החדשה והארץ ההדשים השמים כאשר כי ויאפר , י,( נ"ד )ישעיה המוטינהוהגבעוה
nwirלמיגלה כתיב גם י"ו( ס"ה )שם לב על תעלינה ולא דיאשונוה הזכרנה לא כ"כ( ס' )שם 
 . ל( נ"ט )שם פשע ולשבי גואל לציון ובא שנאמר , השובה יעשו אשר ער נגאלין ישראלשאין

 הקברות לביה הלכה . בכ"י כתוב , לאמר אלישע אל צעקה מלוה אחר שם שםכמד(
 ירא שכהב את פי' , דה' דחלא להן אכמה בעיה אח מאן לה אמרו צוחה אותו לחהוצועקה
 א"ב )בראשית ירא אני אלהים את ביה דכתיב יוסף לקמה אייהי בעינן לא דין להון אסרה , ה'אה
 להם .אמרה , א,( א, )איוב אלהים וירא דכתיב איוב לקפה אייהי , בעינא לא דין אמרה ,י"ה(
 ה' את ירא היה[ ]ועובדיה ביה דכתיב לעובריה אזל , בעינא אנא לחדא לחדא דה'דהלא
 לקהת בא והנושה ליה ואמרה , אתת למאי בעיה מה לה אטר , ל( י"ח )מ"א )כאד(מאד
 ד,)מ"ב

 שלויתי א'(
 ממנו.

 שלוית המעות מפני בני את לקחת בא בסערה לנביאים מזון לתה
 הנביאים בני מנשי אחה ואשה מיד , העשי מה לך יאסר והוא אלישע אל לכי יא אמר ,ממנו
 אפוך אם כי בבית כל ]לשפחתך[ בין לו אמרה . בפיה מה לה ויאמר וגו' אלישע אלצעקה
 . שמן ע"י אלא מצויה הברכה שאין , דעתי את שהנחת דעהך הנוח לה אמר , ב,( ד, )ם"בשטן

 והם יהמ זה . בנ"י כחוב , כטס; ואהד אחד כל יתן מלות אחר י' באוה שםמה(
 לישראל להן עמדו D'~pO ואותן ואסחר טרדכי בימי הטן אלפים עשרה כנגד והם השקלמחצית
 , מצרים יוצאי של כשקלים עולים המן של אלפים שעשרת החשבון לך חח , הדורשבאוהו
 מחצית עולה ואחר אחד שכל נמצא היה , כפול קודש של שהמנה דינרין שני הוא השקלמחציה
 לאלף ככרים שני איש למאה , ככר והוא מנה עולה איש לחמשים א"כ דינרים שניהשקל
 , ככרים אלף עשר שנים אלף מאוה לשש ככרים אלפים איש אלף למאה ככרים עשריםאיש
 הוצב , שהות זמן לאחר עליהם הוסיפו שהרי כך כל - גדול הככר היה לא מצרים עוליובימי
 אמד , כסף ככר אלפים עשרת שנשארו ותמצא עיתות מצרים יוצאי של שקלים סאתיםמהם
 . שקליהם על יהר דווין הוסיפו שהרי כלם כנגר אתןהמן

 צבאוהיכם את והוצאהי והכתיב , עמך ולא עמי לו אמר . עמך שחת כי רד ימו(
 הקב"ה א"ל השור אצל באו , יוכיח דיגנל הקב"ה א"ל י"ז( י"ב )שמות ישראל בני עכיאה
 כ"ג )יחזקאל בשרם המורים בשר שנאסר תמורים שנקראו רב ערב הם חמור א"ל עשאך סישור
 )שם( בעלו אבוס ונזמור , עשאו פי ירע השור ג'( א, )ישעיה קצהו שור ידע וש"ה ,כ'(
 העלית אשר 'גסך שחת כי רד לך לך אמרהי כך לא למשה הקב"ה לו אמר , :ושהוד"א

 ההבונן לא עמי ירע לא ישראל עשו לא ישראל אבל ה;נל את עשו דם שניירה אוהןככפרים
 )שמות ישראל בני עמי את ושאטר , הם ;סך והלא א"ל . עטך שחת כי רד לך ד"א , שם()שם
 טוב חטר עבד כד לאריס, גתנו כרם לו שהיה למלך משל )נו( , עמי קוראם אהה ולמה י'(ל

 , ביש חמר עביד דייך כרסא אמר ביש חסר עביר כד , סב הכר עבד דירי כרסא מלבאאכר
 וכשטטיבין , עפך שחת כי כבאפר , עמי להם קורא אתה מעשיהן מקלקלין כש"שראלכך

 . הם שלך זנים ובין חנט בין ישרש בני עמי את שנאמר עמך להם קורא אההטעשיהם
ד"א

 . ת"נ( קכאח )דף גחתו :קקה גפעיקה6 פיץ)פ(
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 א ו במ138
 נח-ש מעלט הגלחו הבן טרח לצינת נתנו עליו חביב בן * שהיה למלך מ"ש כו' רד יד"א

 וניעה כ"כ(, ף ושמית ישראל בטרי בני הקב"ה אמד כך דינדנת, אין הבן אין אםהפדנט
 . רד לד והר לטה משה בהם נפשישגעלה

 לפניו אטר היין עצטו עשה ויחל ד"א . העגל ק שנתחלחל מלטד משה ויוקלטז(
 עשרה יש וכאן ע"ב( יגח )בראשית העשרה בעבור ]אשחית[ )אעורה( לא אמרת למדוםרבש"ע
 לאברהם זטר והשלשה שבעה הרי וכלב ידצשע ואיתמר אלטר ואביהוא נדב אדיץצדיקים
 . ולישראלליצחק

 ת"ו אות שםטח(
 בסי
 עדיו איש שהו ולא והכתיב , מעליך עדיך את התר תתה .

 אטר ולמה , עדי להם היה ומהיכן , חורב סהר עדים את ישראל בני ויתנצ* כתיב ושד ,שיי
 הואיל עריך את אתה הורד כטדם על חס אהה אם למוזה אמר כך אלא , עריך ד"ררוקב"ה
 להם ויהיה העגל מעשה ש הם שפרועים יאמר עדיך ועליך פרועים הם שיראה ומי פרועיםוהם

 . כמותם אותך כשיראו עליהם ידברו לא עדיך את כשתורד אבל ,לשמצה
 , חדושים בהם שכהובימ הכ"י ושליבות דוגמאות הקוראים לפני שר לתתואומר

 ובצפיתי . חיץ אברהם ר' ושמו מספררי ששמע מובא אחד ובמקום , פקדמאי מחד הםובודאי
 . מהקוראים לקצת לשעשוע ידרו הדוגמאות אלה אגםאצפה

 בסתר ובלילה בערב שיצא מלמד , טיב וס"ת ויותש ר"ת , שבע מבאר יעקבויצא
 . הפרשה נסתם לכך עשומפני

ריי
 . הארץ לו שקפצה מלמר , ביום בו בגיממריא וילה , חפנה

 y'W1 סם'ך עשו בניכטריא סולם , השמימה מניע וראשו ארצה סרוב מולםוד;נה
 כצשיעיס דגלו שנאסר אפרים בן ומשיה דוד בן משיח זה שלים אלהים מלאכי ודגה ,סהחלפין
 שנאמר כמו לעשו יורדים שהיו ר"ל פורדים , כ"א( א' )שבדיה . עשו הר את לשפומ ציון[]ברר
 א, )שם ה' נאום אורידך משם וגו' השיאך לבךודון

 . גו(
 , אטבך לך שעשיתי אחר הא משמע דוה . לך דברתי אשר את עשיתי אם אשרעד

 . עילה יבא כי עד גבי מיושב ובכך , עד לשלמי כסו עולצות פי' עדוי"ל
 אחר ולא זקנו אחר משומד בן לס"ת שקורין מכנע , נחור בן לבן אתהידעתם

 . הששומראביו
 ועל בלבו שמח רחל את שראה כיק לבי יגל כמו שמחה לשון ועל , האבן אתריגל

 * בקל האבןאת
 לך יגל , הבכירה לפני הצעירה לתת שלא במקומינו שנשבענו . ואת שבתמלא

 . הבכירה לפני הצעירה לתת שלא ואת השבועה ואמלא אקיים ואז זאת אתגם
 רותמך / ועונה כסות שאר לו רמזה אלא אלו ג' שאלה למה . ותמך ופתילךחותמך

 . לחם ומטה שנאמר הלחם זה ומטך כסות זה ופתילך . המילה הוא החותם , השנהזה
 אלא , המות ממלאך להעלימו נהערב יהורה וכי קשה 14' וחטאתי וגו' אערבנואנכי

 %א ונו' אנשים ינצו כי שנאמר מחלוקת ירי ל אלא רארץ כל בדרך אותה אינה שאסוןי"ל
 וה על ויהרג יתקוטט שלא מבלן תוינו מענג שרגא אסר ויעקב , כ"ב( כ"א )שסית אסוןיהיה
 . תחתיו גופו שיניח ערב יהודהנעשה

 כלאך אליו בא משו"ה הכל את לעקור בקש לבן ונו' יעקב עם מדבר לךהשמר
 לכך לרעה כך כל כוונתו היתה לא בעשו אבל , ל השסר שנאמר יעקב על להזהירואלהים
 . יעקב על להזהירו מלאך היערךלא

 וי"ל , לרשויי סנלן , בממונו שלם בתורהו שלם בגופו שלם פירש"י שלם יעקבויבא
 זוצ דל' אחה הבאה והאות , תרתו וזח ת, זהו השי"ן אחר הבאה האות פי' שלםשכתיב
 . נפשו יזהו נ, זהו המ"מ אחר הבאה חזאות , ממונו וזהמ'

 . מלאך לבן ששר זה העשו ר"תשלם
 הנטמע ראובן וילך פאי תימה . ישראל וישמע אביו פלגש בלהה את וישכב ראובןוילך

 ודחה אטי אמצת ויאסר בלהה עם שכב שאביו בכעס אביו מבית ראובן הלך אלאישראל
 נדר 18 כגצו ראובן קוהלך ישראל וישמע נאטם ולכך לאמי צרה תהא אמי אחוה שפחתצרתה
 ארשף ולדם כי קנטר שנים. היו אז ראוכן חזר וכאשר בלהה עם לשכב שלא להותירויעקב

היו
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ע א ו במ
 שבלבלת לי נרם כעמך כלומר עלה יצתי חללת ש לערש יש תה יפ" , ש קתו
 . מבלההיצהר

 . לבור דחפו ששמעון היה אחיו הנמעל בגימ' וישליכווייקהו
 שנאמר תפלותינו לנו מועיל מה בהרנהו אם כלנטר ערבית צהרים בוקי ר"ת . בצעמה

 אוהיות בצע מה ד"א . ט"ו( א, )'שעיה מלאו דמים ידיכם )כי( שומע אינני תפלה הרבו כינם
 . אבות וכות לנו אין בצע מה אחינו את נהרת אם כלומר ויעקב יצחק מאברהםשניות

 הקטן חכמת לפי שמים דין .דכך וי"ל , עונשין בר היו לא והלא ואגן ער נענשוולמה
 שהורה בעבור להענישו רצה שעלי משמואל וראיה , כ' בן כסו דינו כ' בן כמו שיחכםאם

 . קטן שדיה אע"פ לפניוהלכה
 , עשו ידי והירים , יד ויתן וזהו , עשו על מרמז השמש וריחת זה . זרח שמוויקרא

 ער גדול הולכת הלבנה וכן , מפרץ שבא דוד טלכות וזהו , ללבנה וישראל להמהשמונין
 , יהודה , יעקב , יצחק , אברהם , שלמה עד מאברהם דוות ט, וכן , לחידושה ימיםט"ו
 מלכותו שהיתה . שלמה , דוד , ישי , שבר , בהר , שלמת , נתעגן , עמינדב , רם , הצרון ,פר,
 המלכות היתה דורות ט"ו ג"כ החורבן עד צדקיהו ער ואילך ומשלמה , ובשלוםשלמה

 , אחז , יותם , עזריה , אמציה , יהואש , יורם , יהושפט , אסא , אביה , רחבעם ,מתמעטת
 הלבנה אור וכן , עור צרקיהו עיני ואת שנאכם , צרקיהו , ייציקים , יאשיהו , מנשה ,יחוקיהו
 , )נז( דוד על מרמז יד וירק י"ד בדור היה שהוא י"ד בג" ורוד , הוברש בסוףכהה

 . ולמרו נבריאל שבא לשונות ע' שירע מלמד לשונ"נ, ס"ת , בירו נחן לו ישוכל
 , לבוא מיהר ולא פעמים ג"כ היה יוסף חלום שררי תימה , גו' החלום השניהיש

 . יוסף של כן שאין מה אחת בלילה שהיה פרעה חלום שאניוי"ל
 . שערות ג' יוסף וירא ר"ת יוינש
 . הורה בניממריא בנפשו קשור"הונפשו
 לעתיר אבל יעקב ממנין כפל ששמו בט שולס עשו בגלות עשו בגימטריא יעקביעקב

 . ישראל ממנין פחות שטניינו בעשו שולטין אנו אז יעקב ולא לבד ישראל שמושיהיה
 , סע' יותר היו א"כ השבטים עם נולדו תאומות לע"ד קופה . ושש ששים ירכויוצאי

 . ם בני נשי מלבד וכתיב השבטים נשאום א"נ , מתו שככרוי"ל
 כלם שבאו משמע הכסף תם כי לחם לנו הבה ויאמרו יוסף אל מצרים כלויבואו

 מיוסף הבואה שקנה מי שכל וי"ל , יחד והעשיר העני הכסף תם היאך ותימה , ועשיריםמגיים
 ובזה ברינר לעשיר כמו בפרוטה לעני נותן והיה , ביתו טיפול כמה כתב להביא צריךהיה
 . בשוה רבסףתם

 . ב"ש בא"ת פ' ו' , אפרים אותיות ויאסר , אפרים זה פירש"י , גוי זיאמר ליוסףויגד
 . טילה חופה קרושין ר"ת , אלי נאקחם
 . שמעון ראובן בניטפריא מנשה אפרים , יהיו ושמעון כראובן ומנשהאפרים
 . יהוידע בגימטריא , הגוים מלוא יהיהןזרעו
 ויאמר שנאמר בניו לשאר גילה שלא מצרים של הקץ לו שגילה , אחיך על אחדשכם

 סימן אותו אטר יומף וכן , וגו' אתכם יפקוד פקוד .והאלהים מת אנכי הנה יומף אלישראל
 פקד ולקב"ה לו שאמר ואמר משה כשבא ולכך וגו' אתכם אלהים יפקוד פקור שנאמרלאחיו
 . ישראל בני את ה' פקד כי וישמע השם ויאמן נאמר לכך וגו'פקדתי

 שלשים מורעו ראה שלא עד יעקב נפטר שלא מלמד , יעקב ויחי ליה וסמיך מאדדי12-1ך
 . רבוא ל' א' שמאד הרי רבוא ס' והם מאד במאד לקא דכתיב ,ובוא

 . סופרים מלמדע חזנים ר"ה , מכרותיהם חמסכלי
 . לירבעם ונתן דוד מבית המלכות לקח אשר השילוני אהיה זה שילה יבא כיעד
 בא'___ 1 מבנימין שאול ומגמיד לשילה הנביא שכגאל שיבוא עד , שילה יבא כי עדד"א
 . סוס סס)יסי נ"י ס) לזח נסוקסס i'DS סוס סמוזס ססקוק ס) ג"ריטת ,ס גטין הקמר ס"1)נז(
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 א ו במ140
 ככר ת"ל בגי' נפש . ררנו גי' נאמר נפש שבעים נ"פ , נפש שבשם . שמוהבפ'

 . ונו' ישראל בנינןשב
 אלהי אמר לא למה קערה וגו' יצחק ואלהי אברהם אלהי אביך אלהי אנפיויאמר

 הסנה יבער לא מדוע התמה אל ליה דסמיך אברהם על מרמו זה 4"ל אלא , כדלקמןאבותיכם
 . האש בו שלטה שלא כשרים מאור אותו הצלתי שג"כ אביך אברהם אלהיאנכי

 כסו מיד אמר שלא היה שוטה וכי תיטה . למחר ויאמר וגו' עלי דחפאר משהויאמר
 העם את תשלח למתי תו' לכרזי עלי התפאר לפרעה משה אמר כך אלא , המכותבשאר
 ויאסר העם את לשלח אסרת כאשר תעשה למחי אתה אבל , מיד שאעשה עליוהתפאר
 . אעתיר ובין לטחי בין פסיק איכא דהא הוא שכן ותדע ,למחר

 פרעה כשקרא וי"ל , בלילה אמר לא ולמה תימה , לילה ולאדון למשה פרעהעקרא
 קרא לכך תמוה פני ראוהך ביום אמרה כי שהראני ליצא אוכל לא לפרעה משה אמןלמשה
 . תירא אל לכן יום ולא לילה עתה ר"ל , לילה פרעה קרא לכךבלילה אסרתי לא אבל תסות פני ראותך ביום אמרהי ואני יום ולא לילה עתה כלומר לילהפרעה

 . מיכה פסל ניממריא י רמה ביד יוצאים ישראלוגנני
 . בנינוה סלך ונעשה שנמלט פרעה זה פ' ז' בגי' . אהד עד בהם נשארולא
 . דוד יוסף ר"ת י"ר , דוד בגימטריא יד , יה כס על ירכי

 לה' מלחסה וכן , לבא לעתיד משמע ואת . אמחה מחה כי בספר זכרון זאתכתוב
 לכן , בגלותינו לנו שעשה מה וכן שני בית ליתרב ידיהם שפשטו טשום , רור מדורבעמלק
 הפורים ימי זהו י"ה נם על י"ד המז וכן , יבטל לא הפורים וימי יבטלו המוערים כללעתיד
 . אדר לחודש וק"ו י"דשהוא

 דכתיב האבות שהזכיר ער הועיל ולא , בתפלה לסייעו פי' בידיו תמכו "ורואהרן
 , בא ויצוק דכתיב יצוק זה בא עד , בדל והאמין ביה דכתיב אברהמ זה אמונה ידיוויהי

 . והירח השמש ודגה רכתיב יעקב זההשמש
 במצרים שהיו שנה מאוה ר' ננגד סאות ד' בג"מרצע

 )נ"
. 

 י יוהמין בפרק כדאיתא עבדים על יחוס לגלות ולא להעליס שהיא 1' חמר לעלםועברו
 לאמה בתו המוכר י"ל , בתו את אב ימכור זני כתיב ולא בתו את איש ימכורוכי

 . איש נאסר לכך כאב רחמןאינו
 ראשי לו שיש מי , עשיר ר"ת רגל תחת רגל יד תחת יד שן תחת ע5 1 ע וחהת 'ע
 . עשיר הוא אלואברים

 וזה דגנבות לגלות עתיד שאליהו רנה , אליהו ר"ת . ונקרב רגנב ימצא לאאם
 . אליהו שיבא עד מונת יהא בנמ'שאוסרים
 . פורימ למעות מחצית נ' נוהנין לכך , שקלים בפ' טחציתג"פ
 . נפש בגימטריא יוקל , דגפש על לכפר השקל מהצית הקב"ה אמרולמה
 לוים נהנו לא ולפיכך , העגל מעסיה על לכפר משום השקל מהצית שנתנו הטעםל8י

 בגיפטריא עשרים , חטאו כלם כי והעשיר הדל ניתנים היו ולכך , חטאו לא שהם.תשים
 . ודלעשיר

 אווזם צוה לכך , להיפך העם זה , מעה ותרנוטו , להיפך הרג אווזיות גרהע',ש*ימ
 . בעם הרג יהיה שלא לכפרה גרה להביאמקב"ה

 הכהן אהרן של כוונת תיון אברהם ר' ושמו אחד מספרדי שסעתי * העגלבמעשה
 אלא , ישראל כל להחטיא עץ שיעורה ח"ו חסידך לאיש ואוריך תומיך עליו נאסר אשרהנדול
 למעשה  מחשבה מצרף הקב"ה אין עבירות עכל חכמים פטרו כי , שטם לשם היהשננהו
 וניה ציר אלהים לנו עישה ואסרו אהרן על שעמדו ביון , למחשבה מעשה שמצרף מע'ץחוץ
 טצטרף המעשה כי טע"ז ויחדלו ימנעו שלא אפשר אי העגל  להם יענטז לא  אם יריע הבוןאוו-ן

 שם יתתלל שטא ירא חויה כלייה תייבין שהן אלהים לנו עשה כשאמר בלבו ואמרלמחשבה
 לוכן , במדבר הבאתים ישראל לארץ אותם להביא יכולת מבלתי העולם ותמוה שיאמרושמים

היה
 .  תסורס סל נסוס'  וכן סזלס 3סס כ"ל כ"3 קרין כתוס' ה631ונח(
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עא א ו במ
 הבאחים גדולה חטאה ידי שעל היגמם אופות שישמעו כדי החטא ולפרסם *לות שונתוהיה

 . ברבים שמים שם יתחלל ושלאבמדבר
 , בסקילה מיתתה כי תמות מות כהיב לא לטה הימה . תחיה לא מכשפה משפמיםבפ'

 לכך המיחה אותה ע"י תמות שלא כישוף ;שהה היהה אז פפורש מיתתה היתה ראםוי"ל
 . תחיה לא בסחםנאמר

 עורף קשה שעם בשביל וכי קשה , וסלחת הוא ;ורף קשה עם כי בקרבנו ה' נא:לך
 עו לשאת הוא עורף קיטה עם כי פירושו הכי אלא , לסלוח לו היה לא אדרבה וסלהתהוא

 . וסלהת לכן ית' שמו קרושת ש ונהרגין וסובלין הקב"ה שלמוטות
 אמות י' משכן של וגבהו אהרן של קומתו וכן אסוה .ג'שרה משה של קומתו . שםעיד

 . במשכן כשיכנסו פמרון או כובע בראשם שיהיו אפשר אי במשבן ואהרן משה נכנסו היאךא"כ
 משה של גובהן אבל , טפחים ערשה בה שהיהה , קוד.2 של אמות עשר גובהו היה המשכןוי"ל
 גבוה טפהים עשרה היה שהמשכן נמצא , טפחים ה' בת היה הול של אסות עשר היהואהרן
 . ואהרן ממשהיוהר

 . חרבה פת מוב ר"ה , טפח הפנים להם שלעוביו

 ד* ידכתב
 כי רחים" "כ"י ואבנהו באקספארד אשר הספרים מאוצר ג"כ אלי נשלה הזההקובץ

 האסיפה כל אשר , מהאמבורג ז"ל מיכל חיים מוהר"ר המנוח הגדול החכם הרב של מספריהוא
 "אוצרות הנקראת שלו ברשימה ונזכר Micbael, 577 41. 155 ומסומן. , לאקספאררנסכרה
 מצויינים )הדפים דפים קליט ומחזיק קלף על ונכהב . הי"ה סי' מ' אות תר"ח( )ד~מבורגחיים"
 וחסר מקומע הכ" . הקטנים המדרשים נם נכללו הדפים ובמכום בציפפערין( האוצר בעלסאת

 עד ופטר טל האלה השנים יהיה אם מן י"מ אוה תולדוה פפ' המאמר באמצע ומאחילבראשו
 טטושטשים שורוה עשרה זה ואחר , כ"ג( אות )אמצע הברכזה אח ונטל שנכנס זה הואמי

 יין לו היה מהיכן כו' אני אגל עשו בני זה אתה יצחק לו אמר מתחיל ואה"כ , ניכריםואינם
 בשעה לידע רצונך ומסיים , י"ט אות אמצע הולך וסובב , ט"ו אות באמצע לפנינו והא ,כו'

 , מהופכים העלים שלפניו בכ"י היה הזה הפעתיק לפני כי תראה ומזה , ואמר אליהושעמד
 יהיה אם שההל המאמר להציג יש , ואמר אליהו שעמר בשעה לידע רצונך הסיום אחרכי

 הסר כ"ג( אות )אטצע הברכות את ונפל שסיים הראשון הדף סוף וטן , ומטר טל האלההשנים

סי
 אל הקב"ה לו אמר , וישלח מפ' המאמר באמצע ומתחיל , ויצא פרשת וכל , הולדות פ,
 . ו' אות בדו1הלה וישלח בפ' וזא , כו' בגבריאל ושרהיך במיכאל אמצתיך אני אתך כיהירא
 והסר 64 צד לבין 65 צד סוף בין קדושים ובפ' , 49 צר ובין 48 צד מסוף צו מפ' חם-גם
 . צ"ב דיי-ה אטר ופ' מ"ד דברה קרושים שלנו בתנחוטא עיין , דפיםאיזה

 , בעצסו רמופר מן ואולי מאד ישן כן גם אחר בנתב נמצא הזה מהכ"יובנ~יונות
 n~ce ס' בסוף הייה , שמות בסוף בכ"י ונשלמו , והלאה משפטים מפ' , התורה עלחדושים

 ההנחומא סוף עד ע"ב( מ"ד )דף ויקרא ומפ' )א( . ברכה פ' סוף עד החדושים נשלמומהתנחומא

- - -  דף-
 5ד . ihtpin סג"מ ופי' ע"נ " 5ד . 1'ע Sh'pi9 תסל"מ וסקנס גמ65 ע"ג ס' 5ד סלבס נסמ7וט'ס)א(

 פי' h"D י'" 75 . וזע פ)ע'5ל סג"מ פי' מס טו7 . נלוך לביט פ" פ"נ י"נ 75 . 1'ע פצעיך) ש"מ פי' ע"6י"ג
 לעיור ע13ס ס'י ממסיד ע"6 פ"נ % . ו") יסורס גל ע6'ל סל"ל מפ" ע"ג ;' 5ד . 1") מ6ול)ייג"ס יעקנק"ל
S~lr. ג"כ גדסון וניט סס טד . וע פקעים תסר'א ש" ל'ו 5ד . ,ל'3 סתסון כר' מטפין ולניט סס עוז 

 ס3עס ס"ס ותירן עא לו % . 51") ת6ול3ייגס יעקב ומכ"ל סס סס . פ)עי36 סג"מ ותירן ס'צ סס .גתטכט
 . ו'ע ;מן Poh סל"ר ותילן סס סס . סול כעל וסקסי ש" ל" 75 . פ)ע'6) סכ"מ *מר ע"נ כ"1 5ז .עקעי)יון

 ע"6 ס"ק 75 . וזע גסן שיסו לי סס טוי . ומ) מכסן וסלן %ל פ"י ק"ו 5ד . ו"3 עמק סגי וסוקיף עםקם
 . מפס לים תענירין ג3ע"ז קי"ספ)6 משייו 3וג3וטת סס . זלפת דגי גסנו כ"י סס . att'D פועיו)ומסל"מ

 5h'SSD סרי ע'צ 3"כ 75 . ז") סכסן שלן סיף ושלן ע'צ )',Y'5r . 75 1 מגסן וקף ס"ל or~t ע'צ ג'5ד
 וא) יסקכ רכיט גסס מסר"מ וסתט עס . מ6ור)ייגס 'כקג ס'י סקנס ש"כ )"ג 75 . מל"י וסקנס ש,1 )"נ5ז

 מ6:נ)עייר'11 סיס מסוגד תת65 ג6סר תסל"מ וזומר ע"6 )"7 5ד . ,קג' 6נמפלוכיגן
 )7ייג;'"

 עז גיגעס וסוך
 . )מסכ"מ גל6ס ע"כ )"ג 75 . מסלל וסק;ס ע"6 )י"ס 5ד . ומליס ומ"ר סס עוד . ))מע) ען ועם ,גמען
 נ16ן גקיס ככיגו וסקקס כ"ג מ"6 75 . מיימון כר מטס רכיט פי' ט"ב )"ע 75 . מסכ"מ סקסם ע"6 )"ודף

 גרזנו וכך סס . גווך ככיגו '~Ovp ע"ג גס . S"~r טוכד,ס ורניגו כ"6 מ"ג 5ד . ויין ותגיס מקעי מעותנעגין
 . סר6ג"ע 6ת סכיך כ"ד 5ד . ;ו' קודם ~er' כים ;קי7 כלט , ;.' וגע?'5ך ;ק7יסך 6ט;;ו גע5טפקוטר

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



 א ו במפ14
 . 4 נורע לא רגלינהש על בחוב היה וכטה , ומלנצרה מצדו מדנליתוה דקלפים נחתכו 1UDp))דף
 . הסופר רשם קם"1( )יף הדגהומאבסוף

 , חומה אש ויבנה , הנחמה יום השם יקרב , הנחומא%יק
 כה עד , בלימה על ארץ תלה , נקמה יתןובאדום
 . ן פ ל ח ב ק ע י הסופר חזק ואר"י בנלקק , לסיימהעזרני

 אבא מדרש והוא דמנילתא" "אגדתא במזחיל a"P) קטה )טי9 מהתנחומא המיוםואחר
 ורשום אסתר מנילת על אחר מררש שם נמצא גם )ב( כו' אומר נריק אבא ומהחיל ,גריון
 ואילך ומשם מעלה" לולכן שבת , מנילה מדרש "סליקו . כתוב ובסוף , לג( אחרימ" "פניםשיו
 , השופר סיים ובסוף , ומלסמה מצדם כמטליתות הקלפים נחתכו קל"ב רף עד קי"ח דףק

 דיה התנחומא ספר כהבתי ן פ ל ח ב ק ע י הסופרים צעירהנני
 לסיימו זיכני אשר מי , שיח" הלוי ב ק ע י בהר"ר ק ח צ י הר"ראל
 . הדורות כל סוף עד בניו ובני ובניו הוא בו להנותיזכהו
 תמוז לחרש בי"א % יום היום צורי בשרתומייכהי

 . לפנק ל " רשנת
 קצה נמצא בגליון וכן , )ד( הספר בפנים לאיכה קטן מדרש נמצא קל"ג בצר זהואחר

 ומשם , הגלען על יזהר נכהב ולא חסר ואילך ומשם , בשרי בלה פסוק עד איכה עלדרשות
 ונם רות על קמן מדרש נמצא קינות מדרש ומהר , מהגליונות הקלפים נחתכו הטפר סוףעד
 ש קמן מדרש מהחיל ואח"כ , )י( ישעיה חזון על מררש ואת"ב )ה( רות מדרש מן אחריםפנים
 . חסר ואילך ומשם , וזהב כסף לי כנסתי בפסוק הוא והסיום דפים ב' רק נמצא ולא )י(קהלת

 בהערות העירותי מאקספארד שלנו לכ"י הזה הכ"י שבין נוסהאוה. וחלופי השנוים ה% .כ4 וה'עהקתיי הנדפס( חנחוסא )ואיננו אלנו הב"י עם שוה הוא טההנחומא הזההכ"י
 . במקימוהםשלי

הכת-
 מ"6 סת7לס כנית 7:1פק . ט)נצעי מתט גו6תליס כתם יסכניס סי)לצע כע) לסגי סיס 0,ס סתזלס)ב(

 סטה סמגס סר3 ייי7י 163ל יסו5י6 6906סי
 תוסרקי

 וסו, , תס6תטרג שיפריס ת*% כ"י ~drg יע))יגעק
 . וחקוגיס מעלות עם כסלא )6ול 1ל51'6ו , נס3תותו סרס תתזלס ספתגןמ בוס מוז %י ויק ,מקל

 6מר "תדלח נסס סגה ראוזלט כנית סל') סגדו) סמכם סלכ 63ור סומל סיס ממתמרס קען תחתל נס)ג(
 16)0 יותל גת65 63 סג") סמכס סיב כעד  לגוסס 6טר ס6תנולנ וכקיכז . 24 פז 19 ת5ז rgh~" תני3חס)

 סת6תליס ע) וללס סי)קוע כט3 סלכ )פגי סיס 6טל 1ט6 . סג"3 6קספ6לז נכ* כס)יתות גמ65 סז0מתירס
 )6ול סוס סתזלס נס 5.6'6 61'"0 , ס"ס נמורס גת65'ס סמ6נוליס וג) %יון מקל מלתריסי מלנס יע3אתפרס"
 נכדי . 3גטך נוו65 6סל כפי מס סת7לט נכית )תקן חט . נליון %6 תזלל עס נימל ותשג'ס ר,ערוס ODכץ)ס
 עד ככ* , סתכס 0כי6 630 טד 0ס . כלי )נכון וסוף סלעיים 5") ר.עלייס 6ת ותמש י"ע נזף סייט .ענידי
 מנל'ומיו תכקט כדוס סקנסס 13 6מר סם עוז . ")כנזג'" מ3ת מש סקג"ס תן טגתפקז )(2 5ז . יימכו) סגי6ס)6
 6מל %ון קנס סטנו טס פוז . כווי עס 5") גוף 06 )1 6תל 21 5ד . תגליותיו מכקס סקנ"ס כפס 515'ע
 . 16ת1 לרסכ 61ג, 6מ7 גן 3י יס כבאי , 16ת1 16סכ ו6תס 6מ7 כן 3ד ים סס טו7 . 6מר 76ון )1 קגס מעכזנקף
 וקלטתי מכיתי 16ת1 1ס651תי 16ת1 ועלזת' נאי ,תן 13 יקנעת תכימך אתו 1ט65תס 16ת1 ועלזתס נתשם טסוגן
 תעיר ל' )ו 6תל וכרע גל" )גטן 1גת65 מקר פס ן ישתין גנ3תי כתיב ככל תשל ל' )ו 6תר 22 5ז . שן)1
 6'ע 'שתון )6 גפ)יס ישתון תתיס סת6  ר~רגתון y'fi ,  פפר פוכני ורגזו סקי5ו  יקותין  ככלתי  תתיך ]ימ'1 כתיכככב
 קים גן סס עוז . סכריות ע3 וגסס תתקוף מסתו תריכי וסתו מסר 28 % . יקורנן גבלתי כתיכ[ כגל תטילל'

 גקתס טטטס כמטס סקנסס ט3 יתיט ססגניס יתיגי 6יס D"D כב* דגיגי 6יס טס סו7 . למת'ס זקתי פ)ססגדס
 . סלסעבריתן

 ותוכף ,  סדלסן תסס לני תת7לס 610 161)' המעריות סלכם בו ויע עמלון תעקף מבי"ס סי6 סמזלס)ד(
 , סכל תכ) עותי ויקף כ63 ניח ע3' נגס פ" ויקף ט3' כגס . 11"3 ויקף ע3י נגס סכשכ SD העריס לב *"ט

 טסנניס פי'  וסלע כ6ט אתל )כן תמס %גלום 6531ת עליו 73)ג יט3 ו6שס כ63 פית 16הו נשך תהתלועתך
 . יסלע פרע לאכלס ספוט רנ פי' "rh1לייחס

 . ת16מר מילס תסוס 610 זס נסלה(
 .  מיון  )מנת  ספעו:ת סס'6 'סעיס מרן ע3 לק ת60ל ספקירומ ע3 וס מ7וס סיס כגרפס כפי)1(
 6ת *5י6 ה' וכלטות , סתני3ס % ט3 יותל עמנו גת65 631 מסל ססו6 ע) ומכן 'טן תכלס כטין סו6)ז(

 . עו3ס )6ול 6מת נ6סיפס ימז ס6)ס Ot)~O סמזלטיס%
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עב א ו במ
 ה* ידכתב

 , באקמפארד אשר הספרים מהאוצר אלי נשלח אשר החמינה הוא.השבץ הזה ידהכתב
 הוה הכ"י י %" "ב"י עלי בהערות המיר ואכנהו , ברפוס כעת אשר ההנחומא עם ערהוהוא
 כל , עמידים ב' בעלי שלמים דפים 250 ומכיל !88(1 74 1וע ע80 סי % ,2887מסוסן
 . שורות( ל"ג עד ל"א נק מכיל חוסו עד עקב פ' מן הספר )ובסוף עפרות כ"ח סביל ועמודצד
 ישן דקלף , כיף על נכתב דפים( )ם'ו מפו המעט מן ומעט , וחזק עב נייר על כתובורובו
 חדש הנייר הספר סוף עד עקב פרשה ומן , מעם מטושטש הכתב , מאדנועק

~yD 
 ודבתם

 נוטה ואילך ומשם , מרובע הוא הנהב ( 288 צד )סוף עקב פ' עד . הקודם מהכתב מעםמשונה
 ולא , מאוחר סופר סידי ונכתב , אשוריה אותיות עם מעורבת ספרדית לכהיבה מעטהכתב
 , סדרות כסה באמצע חסר הזה בהכ"י . נכתב מי ובעד , המופר שם ולא הכתיבה זטןנמצא
 זה ואחר , התורה מן המתים תהיית למדנו מכאן המאמר באמצע סיים י' אות בשלח פ'הייט
 עד שלאחריהם המאמרים וכל י' אות S'D עד כו' שקול משה ישראל ובני סשה המאטרטן
 רבינו ילמדנו כ"ד מאות רג(אסר טההיל ואח"כ . דפים איזה נשמטו כי , הסר כ"ג אותסוף
 , 103 צד בכ"י והוא , דבר לתוך המהבל דבר נתן הטאמר אמצע עד כו' אספלנית ליחןמדע
 , ותזריע שמיני צו מקרא פ' גם שמות ספר סוף עד שלאחריהם הסדרות כל חסרים ואילךוטכאן
 והוא , הל הטובה על אבל הרעה על הל הקב"ה של שמו שאין בהמאטר 104 בצרוטתהיל
 באן שחסר "מה מאוחר אחר סופר כתב 103 צד הגליון ובמוף , ט' אוה תוריע פ'באמצע
 בפ' ככו מאטרים הרבה חסרים נמ 0", .קע 1451 , בוויניציא הנדפם תנחומא במדרשתמצא
 הוא א' ואות , ג' מאות המאסר עם ומתחיל מאקספארד( ב' בכ"י חסר )וכן ב' אות בל חסרנח
 . שלם דף שרשר ספק ואין , ט"ו י"ר י"ג מאות המאמרים חם-ים לך בפ' , ד' אות אחרשם
 דף נשמט בודאי בכאן וגם , ח5ר א' אוה וישלח והנוהלת י"ג אות הפרשה סוף ויצא פ'וכן

 , קאנשטאנטינא של ראשון בדפוס נם מאקספארד ב' בכ"י לנכון ונמצא ,שלם

 בכ"י ליהא וכן , היה בכ"י ליתא ז"ל" גאון שנירא לרבינו "פירוש ההופפה מצורעננפ'
 . ראשון בדפוס ונמצא ,ב'

 עטיתם לא אתם לשובע לחטבם ואכלתם מן שלם מאמר חסר ב' אות בחקותיבפ'
 . וויניציא ודפוס קאנשטאנטינא בדפוס ונמצא . תלכי בחקותי אם ד"א עד ,כן

 ?Stt למס וש"ה הנריהו אל המתחיל המאכפי מן כ"ר אות אמצע מן במדברבפ'

 . ראשון בדפוס גם ונמצא , המעתיק השמיט כ"ד אות סוף עד אפיאאריך
 ~ליתא neeln הוא הפרשה סוף ער כפולות האוהיות טנצפ"ך '"ב( )אות קרחסוף

 . וויניציא ודפוס קאנשטאנטינא של ראשון בדפום ונמצא ,בכ"י
 בדפוס ונמצא ד' אות סוף עד הסר אנשים על תרדמה בנפול וכן טן ג' אות ממותבפ'

 , שלפנינו המאמר עם קצת טעורב אחר מאמר תטורתו נטצא ובכ"י וועיציא, ודפוסקאנשטאנטינא

 המאמר את וועמפתי , אחר מאמר נמצא זה ולעובת , בכ"י חסר ד' אות דברים פ'בסוף
 בנדפס אינם אשר שלמים מאטרים בכ"י נמצא הפרשה בסוף . דברים פ' בסוף בהוספהדשה

 גו.אשו 234 בצד טתחיל מאוחר בוהב ומידי , קלף על הנכתב היעץ ~f'a נשלם 283דף בסי כי , הסר ודמיום , ה' אות והוזחלת ד' ג' ב' אות בהוספה ואתחנן פ' בסוףוהומפתים
 ונם הקודם מהכתב מעט משונה רבתב כי לעין ונראה , הספר סוף עד בנדפם כמו עקבפ'

 התהי אסף כשבא טן א' אות באמצע ראהפ, . חישלגייר
 , א' אות סוף עד הסר האזינה לומר

 לנכון היה כי נראה . מכנטובה דגשרפיס הוסיף ול אות סוף עד ב' אות כל כי ואף , ב' אותגל
 סופר מיד הוא סופו עד עקב מפ' כי , מחיטובה מרפוס הסופר שהעתיק )ואפשר הוהבכ"י

 286 בדף חלק דגייר וטשם , הפלגה בדור הכלוה עד ההתהלה נמצא נ' כאות כימאוחר(
 לההחלת קרוב והוא , פרנסה ומבקשים במלות טתחיל 237 ודף , ב' העטוד וכל עמודחצי
 ההוא רב"י את ממנו שהעהיק שלפניו בקובץ ההוא הטעתיק לפני דיה הנראה ובפי , ה'אונע
 1רוזחלה ו' 1' אות כל וכן ה' אות סוף עד נמצא פרנסה ומבקשים ומן , יותר או אחד דףחטר
 . חסר כו' ואטר צווח הנביא ירמיה ומן , ח'אות

 המעתיק לפני היה כקוטע קובץ בי ספק ואין , שלמים טאטרים חסרים ראה בפ' שםעגך
טכ"י

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



 א ו במ144
 מעשה סדנתך ה' כבד מן י"ב אות באמצע גם י"ב אות והחתלת חמר י"א אוה י השאמכ"י
 , אביך מצות בני נצור עד י"ר אות התחלת חסר גם כראוי מעשרוהיו הוציא שלא עדבאחר
 הושעיא ר' הני עד ט"ו אות מן גדול שאמר , סופו עד כתיב לכך מן י"ד וזוז ם המאמר סוףגם

 . מקומות בשלשה יצחק א"ר עד יץ אות והתחלת ט"ו אות וכל , טפו עד ארץ דרך הורהלמדך
 הדינין על נצטוו או"ה והלא מ) א' באות הפרשיות בסדר שיבוב יש שופפיםבפי

 ה' אות . הוה בכ"י גם נמצא אבל ממנטובה המדפיס הוסיף וד' ג' אות , חסר א' אות סוףעד
 אושעיא בר חמא ר' אמר אחר מאטר , מאמרים ב' בסופו חסרים ח' אות גן . בכ"י חסר ו'ואות
 לפען עד הררוף צדק צדק ד"א המאמר ואח"ם , הירוש לא לאו ואם עד בעיניו חוששאדם
 משלישיהו שרק ישראל אלו בה יותר והשלישית עד סרושמלתו גדול מאסר הסר פ' מאות .תחיה
 באמצע הוסיף ממנטובה והמדפיס . ט' אות סוף עד ונמצא , עולם( של טעאזייתו )בכ"י עלםשל
 כלום לפניו אפיו לקבלה רצו ולא המאטר מן ההוא בכ"י גם חסר אשר מזה נדול מאסר מ'אות
 ואח"כ , ע"ב ב' רף ע"ז מגמרא הוסיף וזה , ונשסע נעשה מתהלה אמרו והלא עד ההרכפית
 . חסר ובכ"י , ראשק בדפוס נם נמצא , ונערבה מראש לנו הנה רבש"ע לפניו אסרו המאמרטן
 החיים צרכי עד האובות אל דרשו אליכם יאמרו וכי וש"ה ומתחיל ההתחלה חסר י' אותמן

 דם לך נתן עד ראשיהם צרכי להם עושין שאין המהנים מן שלם מאמר חסר ואח"כ ,בפתים
 , כולו חסר י"ב י"א ואות , י' אות סוף עד ינאי ברבי היה מעשה מן נמצא ואתנע ,אלהיך
 , סופו עד מבאן ונמצא , מלה"ד אריב"ל עד ההתחלה רק חסר י"ד אות גן , נמצא י"גואות
 אוסר רשב"ג טן הסר ואח"כ , במשפט צבאות ה' ויגבה עד. ההתהלה רק נמצא ט"ו שתומן
 רק ונמצא , י"א אות והתחלת ג"ח י" ט"ו אות וכן , מופו עד קיים השלם דברים שלשהעל

 וד,ננדפימ . הפרשה טוף עד כאן כתיב אין בשלום לשל~מ שייהם וקראת מן ים מאותהסיומ
 שלנו בכ"י חסר וכן , ראשת בדפוס חסר שהיה י"ס אות סוף ער י' אות כל הוסיףממנטובה
 הסופר לפני חסרים היו הזה ובכ"י . קובץ לואיזה לפניו היה בי ונראה , רח"ם ובכ"י רופיובכ"י
 דיה המעתיק כי או , טמנטובה הטדפיס שהוסיף המאמרים כל שם גם נמצא והיה רפיםאיזה
 אבל , הכ"י תוך אל מאוחר סופר סיד נעתק עקב פ' שמן , כנ"ל מאנטובה דפוס מןהומיף
 מקור מאיזה לברר ואין , וערבובים ושנוים חסרונות הרבה עקב פפ' בהעהקתונמצא
 . זאת גלהעתיק

% ש פפחרות nleeln הזה בב"יונמצא  וסק קטנים מאמרים מהן , הספר % 
 . הם ואלה , מספו אשר המאטרים רק פה אביא והנה , רבות מלות גם , גדוליםמאטדים

 "וטנלן . בכ"י הוספה ונמצא , סבבדוועיה למאניה קרי יוחנן דר' כהא ב'( אות)בראשית
 4 )ישעיה אש כיקוד יקוד יקד כבודו ותחת שנאסר כבור רגק~אים הםשמבגרים

 ט""
 שנשרף

 שהטלבוש הפסוק מן רואה אתה כן אם , קיים ונוף נשמה שריפת בנדיהם תחת טנחריבהיל
 . )א( כבוד"זקרא

 המלות אחרי ו'( אות)בראשית
 הריי

 "כלוטר . הוספה נמצא משכא הדין מן ערקא
 נתתה אשר האשה שנאמר , אשה הקב"ה לו שעשה בפובה שכפה ריאשין באדם טובהיפויי
 . כו' לסלך משל אלו" כך כנגדו עור לו אעשה שנאמר לשר לו נתנה הקב"ה בו'עטרי

 סופי טק בי"ת ר",ם קו"ף : נוקל , היה פשתן זרע אמרי ורבנן ט'( אאז)בראשית
 , )ב( פשתןתיבא

 אמר יוסי ר' בשם הונא ר' . בב" מצא שלם היה עלא אך הטלות אחיי פ'( שתמח
 שנף לפי , קרבן המזבח גבי על והקריב כהן שם נעיצה זה ולפירוט "איי ש"כ" נונחיצא
 . לעולם נעשהבד, ירד לא שוב , פרידין %א בקודש מעלין ושוב נוי צרק ומלכי שכתיב פרא , מום בעלהיה

 ומתירן ומצילן יורד אני ירדו ולשמי הוויל הקב"ה להן אמר המלא אחדי י'( אות)נח
 הר12ע נמרוד כתרמיל דאמרן כמה גבריאל לרפילן ירד מי . בכ'ץ טקס ונו' פשפם עושהשנאמר
 האש כברק מן לצדיק ואציל ארד רבש"ע ואטר נבריאל בא הכברק בתו אביטלאברהם

 שיציל' ליריד נאה יחיד והוא בעולמי יחיד שאני לפי להצילו ארד בכבודי אגי הקב"ה לואמו
 ננו ש טנינוריא שלמדת ולפי , תו' כשדים מאור הוצאתיך אשר ה' אני שנאסר היחידיעז

תצה
 . 3פירס"י מס וסיין ס"נ ק"'נ לף כ3מ גמרך ספ"ן תקיף זס)8(
 . ,סעפתי ששן וס סג'6 ר~הולמ'ב(
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עג א ו בס
 המנן מים של ושרו ארז של שרו באו ועזריה טישאל חנניה הם ואיזה פבניך מ להצילהוכה
 ל4 שרירנית כמו וערוה רד הקב"ה לו אמר , נם בתוך נס מה טבחוץ אותו והקריח הכבשןאח
 . בנרפס לפגינו כסו כו' דבבשן את להם והציף הותר מיד אברהםבימי

 בכ"י נמצא , שיחפוץ מה הקב"ה שיעשה עד הברכה לבעל מניחו הריני ד'( אות)לך
 יצחק את אלהים ויברך אברהם שת אחרי ויהי שנאמר יצחק את וברך הקב"ה בא .הוספה
 לקח שלא , עולם לרורות ליעקב הקב"ה ברך עשו הרעומת ועל , ליעקב ברך ויצחק ,בנו
 בבואו עור יעקב אל אלהים וירא דכתיב והיינו לו היו ה' מאת כי בערמה הברכותיעקב
 . בנדפס כמו הוא ואח"כ , אותו ויברך ארםספדן

 עבירה ע"א כ"א דף מומה כגמרא והוא מאסר הגליון על בצד נמצא 1'( אות סוף)שם
 . ביאת ותוספת לשט בהרחבת תורה מבבה עבירה ואין מצוהמכבה

 בתורה שעומק מי שכל , בכ"י נוסף התורה נתנה שבהם המלות אחרי מ'( אוה ריש)שם
 ן ל( י"ה )ש"ג לעזור מעיר לנו תהיה אתה איוב לו שאמר בדוד מצינו וכן , לפניו נופליןאויביו
 אתילירית כד שמעון ר' אמר בכל אברהם את ברך וה' ד"א . בכ, נוסף ר'( אות סוף"יי . במלחמה נוצחין יהו בה עוסק שאתה הורתך בוכוחנלוכד
 . ע"ש ע"ב פיז דף ב"ב מגמרא אחד שהוסיף כו' כו' לך נולרה רביא אביו לו אטר בתליה

 . בכ"י וה אחר נוסף וגו' יודע אינך כי למה כו' זרעך את ורע בבקר וש"ה 1'( אות)שם
 בהייו קברם וכלם בנים ששים לו היו בוש כי בהם זקני כנגד דשה הפסוק שלטה אסר טהועל
 לטנוה קרא לא ובכולן לבניו בועז עשה סעודות ועשרים מאה )ג( סומה במס' ז"ל שאסרוכסו
 ויגמל משתה יעשה במה בנים לו ואין עקר וה כלומר לי פרע בסלי כודנייהא האי אסראלא
 באותה ז"ל רבותינו ואסרו רות נשא שהזקין ולאחר בניו מתו וה וצעון אווזו ושמנתי במהי
 ויצא , דור ממנו שיצא , עובד מטנו שיצא וזכה בועז מת לילה ובאותו נתעברה שנשאהלילה
 עלבון אותו בשביל כן וכמו , וגו' ורעך את ורע בבקר שלמה אמר וה ועל , המשיח מלךמטנו
 . שמשון ממנו ויצא עלבונו הקב"ה ראה למנוח בועושעשה

 בטטפת י הטחחיל  מאמר שם נמצא העץ אל היום  ואבוא המלות אודי ג'( אות)ויצא
 . ע"א ציה דף סנהדרין כסטרא גדול מאסר הוא , כו' הארץ  קפצה  לאבישי  שאףטגהררין

 ויבא חברון מעסק וישלחהו וש"ה . הומפה נמצא בכ"י . שכמה ויבואו ב'( אות)וישב
 , כך כל עצמך המריה למה אבא יוסף לו אסר לרה מלשון וישלחהו ~( בטדרש אסרושכסה
 ניווקין שאינן המלוה ואחד הלוה, אחד בה וכתיב לישראל הורה ליחן הקב"ה עתיד בני לואטר
 העגלה את שם וערפו בה שיכתם בהורה הוא עתיר כי , ניתק שלא אותך מלוה אני והועל
 שעשינו בה"א כהגה , ו,( שם )שם הוה הדם את שפכה לא ידינו וכהיב ד,( כ"א )כריםבנהל
 , לסה וככוהה תאסר ואם , וארוחה לויה לינה שתיה אכילה דברים ה' . הזה האיש עםיכלתנו
 שאייל , לדור לחם נרע שלא שאול בן יהבתן זה זה היה וסי , גבר יפשע לחם פת ועלשנאמר
 וכשראה , בנוב הכהנים נהרגו לא , לונחן

 אחי*
 , הפנים לחם 6 נהן לדוד בולמוס שאחת

 , פלסתר הי-הו ששה איט שדקוקה הי שאני תאטין אבא לו ואטר לאביו יוסף שלח יהדיל , ההלל אל הקרובים ההיא העיר זקני יאסרו וכוה , נדרנו זה ועל , לשאול והלשינו דואגבא
 יעקב רוה והחי וזהו , האמין המיכנין יעקב כששמע , ערופה תגלה דברי על לי אטרתשכך
 . בנדפס לפנינו כמו כו' לפורקגות מוכן סקוס שכמה ויבא ד"א .אביהם

 סימנין בה בדק היא עלטנה איזו ידע והיאך . הוספה נטצא טי( י"ז )מ"א לכלכלך[ האלמנהשם צויתי והנה שם ]וישבת לצידק אשר צרפתה לך זם שנאסר המלוה אחרי ו'( אות)מקץ
 האלמנה היא , לי ההן והיא לשתות לה שאשאל אמשה בלבו אמר , לרבקה אליעזר שבדקכמו

 , הן לו אסרה , מים סעפ השקיני לה אמר , עצים מקוששת ומצאה הלר , הקב"ה ליויאסר
 אם כי לחם לי אין כי יודע דהום לו אמרה , לחם מעפ לי הביא לשתות לי כשתביא להאם-
 לה אמר , נמות כך ואחר אותו לעפות עצים מלקפת אני זה ועל , שמן ומע"פ קמח כףמלחש
 וגו' תכלה לא הקמח כד ה' אטר כה כי , באחרונה ולבנך ולך , .אלי בראשונה ועשהלך
 קורם ישראל את אבשר שאני בראשונה לי שתעשה סימן וזהו , האדטה פני על סים החיער

הישועה
 . ס"ס ט"6 5"6 זף נ"ע ונסלק לק גסיהם גמא ")ג(
 .. נ"ע Dtfi ג' Pun נרשת סי.נ6ת' מס )ג') עיין)ד(
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 א ו במ148
 ונף קדמה ופניה מזה לך לו שאטר מוצא אתה וכן , יוסף בן שטיח בנר יבחש ואח"כהישעה

 . בנרכםככב
 יתאמר יהודה אלא יוסף כנגד השבטים טבל עמד לא הסיום אחר ב'( אות סוףיוינש

 הזאת במדה החזיק יעקב בן יהודה והנה . כ"ל כתוב הגליון על בצרו נמצא יהודה אליוויגש
 הנביע דבר על כועס שרעא להם מראה שהיה , חמה השיב כן ועל רכה בלשון ליומףשידבר
 אחיו ויתר ליהודה אם כי הנביע בענין אותם המעליל ליוסף הכעס ראוי היה לא כיוידוע
 הנוף בגבורה גבור גדול תגם החורה היה כן פי על ואף , להם שוה ולא מתנצלים שהיוהנקיים
 עתה כי יהודה ראה , לכעוס להם ראוי שהיה אע"פ , כעס ולא יצרו את שכבש ותפשובגבורה

 אליו נגש וע"כ , יוסף האדון חמת להשיכ נדי רך לטענה צרעו היה אבל , לכעוס מקום היהלא
 לפיוס לדין דברים לנ' גוון עתה, עד להם שאירעו כולן הענינים ~לגל ורצה עמולהתווכח
 ופיוס דין דברים לנ' משמשת הגשה לשון טצינו , יהורה אליו ויגש שכחוב ווהו ,ולמלחטה
 וינשו שכתוב הוא פיוס , א,( ג"ה )תרים ושפמום המשפט אל ונגשו שכ.תוב הוא דין ,ומלחמה
 למלחמה IDY אצך והעם יואב ויגש שנאסם למלחמה , ו,( י"ר )'הושע יהושע אל יהורהבני
 בידו מלחמתו וכלי שבא כמי , אדוני בי אסר ופזה , לשלשתם כוון ירודה והנה , '"ג( ',)ש"ב
 בי או למלחמה אם לפיוס אם לרין אם , הנתרצה מה כל תמצא בי ואוסד , .מלחסה ערוךוהוא
 זולתי חטא אשר עק בזה ואחיו ליהודה האין לבנימין הנביע עון כממצא ספני בי העוןאדוני
 אותו ושיעכב , בו אם כי בבנימין העון יערם שלא לו לאמר פניו יחלה ע"כ , לבדולבנימין
 , דבריו ספור בכל יהודה של שאלתו זאת כי לבנימין ושיפטור , בידו הגביע נמצאכאילו
 בנימין חליפי הוא הזה הדבר כי דבר עבדך נא ידבר אמר , עליו מבקש היה אשר הדברוהוא
 טענה , נקי שאני אותי ולחפוש ההשוד לבנימין לפטור אוכר בשאני כלומד אפך יחר ואל ,בו
 שאני והסבה , טענותי שתשמע לך ראוי כפרעה לאומים ומצוה נגיד כמך איש כי בזה לייש

 הערבות בסבת לו זאת כי ורעלך טענותיו ומספר , החישד ולפטור הנקי לתפוס כזאת לךאומר
 נטל , דבר עבדך נא ידבר , עבריו את שאל אדמי , ראשונות להזכיר וכמוחיל , אליושעשה
 יפותה אפים בארך שכתוב כענין רכה בלשון לדבר והתחיל , לפניו לדבר שיוכל ממנורשות
 ודברי . א,( ט"ו )שם חמה ישיב רך מענה וכתיב , ט"ו( כ"ח )מש4 נרם תשבר יכה ולשוןקצין
 לנלנל רצה יהודה של חכפהו ומתוך , יוסף עם שנהווכח ויכוחין דברי הם זו בפר12היהודה
 / תחנוניו בדברי אליו שיהפייס וכדי רחמיו לדיגיר כדי עש להם שאירעו ד~נינים כק קצהעתה

 את שאל אדוני אמר וע"כ , ירא אני האלהים את להם שהזכיר כסו אלהים ירא שהיה השבכי
 הותנו ולא אדוני שאלת כפני זה באחינו הנדנו מאונס רק טיגצמיו לא כלומר , לאמרעבריו
 לפי אמל , אביו את לעזוב הנער יוכל לא כי אמרנו רק , הראשונה במצותיך לפניך להורידוגם

 אבינו והוצרך , רעב זלעפות מפני בנפשינו להביאו ומצרכנו פני לראות תוסיפו לאשאכרת
 והורידו , מרה בנפש ימות הנער אין כי כראותו וינתה , נרולה בדאגה כרחו על עמנולשלחו
 שתתחסד לפניך תחנתי נא תפל ולכן הנורמות הם כי והורידו או והורדת לומר לו ודהיהעבדיך
 , דבר לכל ממנו אני טוב כי , עולם עבד הנער תחת אותי וקח הזקן ועל עלינו ותרחםעכגו
 הזקן נפש ותקיים ממנו טוב עבד תקנה , תקטת כמה עושה אתה ונמצא , צדקה תהיהולך

 , הגליון על כתוב ויצ . עברך נא ישב ועתה , זאת בלא תקנה אין כי החטא טן אותי.ותציל
 . קדמון מפרש מאיזה הואובודאי

 צהר מאמר בכ"י נמצא לשון ביד והיים טות נאמר לכך הכלות אחיי ב'( אות)מצורע
 . ה' אות מצורע שלנו בכ"י הנמצא המאסר הוא . כוי ברוכל מעשה ז"ל רבותינואמרו

 נעשה שכך לבני אירע חטא מה אמר מתרעם אהרן והיה . בכ"י נוסף ג'( אות סוף)אחרי
 , אהרן בני שני מות אחרי כתיב שכך כנין לנחמו לך לו אטר מעגה אל הקב"ה נגלה מידלהם
 וקראו ירושלים לב על דברו שנאסר נחומין אלא דבר ואין , אחיך אהדן אל דבר לו אסרומה
 , אהרן בני שני מות אחרי כתיב לכך ב,( מ, )ישעיהאליה

 שבשעה . בכ"י נוסף ומשה שטואל היו ומי תרי אלהים המקת אחרי ב'( אות)אסור
 לי והער בא למשה אמר הדין מיום מתיירא שהיה עמו שיעלר, פטורה בקש שכואלתועלה

 יעמוד אם שנאמר , לישראל רחמים ולבקש , עמו ועלה , בתורהך שכתוב טה כלשקייכחי
nwoשנים ועלו אחד להעלזה לה שאטר נתיירא כך שאול כששמע א'( ט"ו )'ימיה לפני ושמואל . 

 רוחות מארבע ד' . בכ"י נוסף , אותן מקיפין כבוד ענני שבעה והיו י"ב( אות)בכדבר
ואחד
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עי א ו במ  הגנן שנאמד גביהם ל ממן אחד ביניהמ שהיה וסכינה הגנן יטיס נ' ררך ~ניהט הליךשהר
 הדרך את להם וטשוה דעריבים נחררם ושרג היה לפניהם הולך שהיה המהן , אמם עליהםה'

nwe1היו זו בעיטה חגים וטריו ובדרך , שנה ס' דנה וכן , צנה ולא שטש לא שרב לאעליהם יהיה שלא עליהם סט1 היה ממיך הההיה והענן השפל את וטנביה הנבות את ובהשפיל 
 . מלניט שנדפם כסו כו' נסיעתן היה וכן , יסעו כן ירגו כאשר דכתיבנוסעים

 אלו מתים אם דיקב"ה לפני האמר סשה פתח . ליספה במץ נמצא ח'( אות סוףלקרת
 '"ב )אות ושה המאסר ההסיף קרח בע"ר מדרש בעל וכן , כו' האדם כל כדרך פפותיהםעל

 . פ"נ בהערה שם בתנחומא עיין , י"ג( ואותבאמצע
 המטה הוא אומרים יש סטותם בתוך אהרן וסמה . הוספה בכ"י נמצא י"א( אות סוף)שם

 אות כל כי , קרה פרשת נשלם זו בהוספה כי , רצון יהי וכן סיים ובסוף כו' יהורה בירמנהיה
 נוסף אשר והמאכר , בכ"י ליתא כפולות האותיות מנצפ"ךיגב

 בכ-

 במ"ר במדרש גם נמצא
 . קט"ו הערה קרח תנחומא עיין , כע אותפיסח

 כיון . בכ"י תוספה נמצא , שנים ג' בחוטמו ועמד בחוטמו יתוש נכנס א'( א"ע)חוקת
 , כ"1 הערה רפקת פ' בתנרעסא ההוספה כל הבאתי . כו' שתק בקורנם קול היתושששמע

 תנינן וכן . ושספה בכ"י נמצא , אליעזר ר,נניוהד אותו ושם דבלות אחרי ח'( אות)שם
 בפנים הטאמר והוספתי , עצטן משל אותו עושין שולים כהנים פרה כבש אומר שאולאבא

 . רב"ט הערה עיין , שלנוההנחוטא
 כתיב טה וגו' צין מדבר העדה כל ישראל בני ויבואו , הוספה נמצא ח/( אות סוף)שמ

 טפה הי הוא , כו' אחד בכיח הרועים שלשת את ואכחיד זש"ה לעדה מים היה ולאבתריה
 . שם רס"1 דברה שלנו בתנהוסא .עיין , ט,לש רף הענית בבליטגסרא

 לסדתני למשה הקב"ה שאמר טשלשה אחד חדי . הוספה נמצא ב"ב( אות סוף)שם
 . שפ"א הערה עיין , ל"ג אות חוקת בסוף והציג מבמ"ר מסרר גם הוסיף המאטר כל .כו'

 , כו' למלך משל בשר לכל הרוחוה אלהי ה' יפקוד היספה נמצא ט'( אות סוף)פנחס
 . ט"ו אות פכ"א בם"ר ב0ררש נם נוסףגסצא

 חן אחרי ארם מוכיח זש"ה הדברים אלה . הוספה בנ"י נמצא ב'( אות בסוף)דברים
 בהוספה התנחומא אל היה המאסר והוספתי . וכו' משה זה אדם סוכיה כ"ג( כ"ח )טש* וט'ימצא
 . א' בדקרה וע"ש , קלמרנו מן הוספה ודוא , ספררי בכ"י נם ונמצא , דברים פרשתלסוף

 . בהוספה דברים פ' בסוף התנחומא אל נ"ע והומפתיה הומפה בכ"י נמצא ד'( שת)שם
 תורה וקיבל הוספה נמצא זה ואחר , הקב"ה של סירו תורה קבל ו'( אות)ואתחנן

 . א' אות בהוספה ואתחנן סוף בתנחומא הזה המאמר והוספתי כו' הקב"ה שלטילו
 נמצא הפרשה( סוף)שם

 בכ-

 שם ואתחנן פ' בסוף והוספתים , שלמים מאמרים
 הרף בסוף כי ושהעירותי לעיל עיין . חסר ה' סאות הסתמר וסיום , ד' נ' ב' אותבהוספה
 פרשת בראשו 234 ברף שהחיל טאוחר כותב ומידי קלף, על דגנתב היעף דב"י נשלמ288
 . בנדפם כשעקב

 טכסה רבש"ע משה אסר תעשר עשר : הטהחיל מאמר ריספה בכ"י נמצא ראה( פ')סוף
 . ראה פ' בסוף בהוספה והוספהי , מעשרטוציאין

 אחר , לבעליה טאיבה הוא בה סיינע( )בכ"י טנע ימריא סי כל נ'( באות תבא)בפ'
 . י"ר דקרה בהנחומא הטאסר כל והעתקתי , הוספה נסצאזה

 . שם ט"1 הערה בתנהוטא רשואטר כל והעתקתי , הוספה נמצא נ'( אות סוףלנצבים
 , קטנות הוספות ונם וגירסאות נוסחאות וחילופי שנוים הרבה נמצאו זה לכלוחוק
 . בטקומותם דברים במרבר ויקיא ספרים נ' על וציהור שלי בהשמת עליהםשעירותי

 ד* יד2נ1עב
 רומי" "כ"י תמיד ואכנהו בוואקטיקאן .ברומי הנטצא 84 קבץ הוא הזה ידהכתב

 , אשכנזי מרובע בכתב קלף על כולו כתוב , עפודים ר' ודף רף ובכל רפים 288טכיל
 הילמדנו זה אין כי הסופר דברי הה ילמרנו" הנקרא התורה על הנחומא "רבי . בראתןומתחיל
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 א ו במ148
 עד רוזתלתו מן רנה בכ"י . המפר לפנים שמתי אשר מאקספארד שלנו כק עם שוה תאק
 וג"כ אחר סופר מן נכתב הספר סוף עד י"פ מרף ואב"כ , מאד מטושטש רברב יגח דףשף

 הזה בכ"י ונמצא , שורות ל"ו העמוד עמור ובכל , מיושר יותר אבל אשכנזי מרובעבכתב
 , הגנבה מן להציל יכולה אינה לעצמה במלות נצבים בפ' ומסיים , בגליון והוספותהגהות
 נטצא ולא . חמר ובסוף , פק הערה ע"ש , ח' שת בשף והוא , להציל יכולה איךלאחרים
 אשר מאקספארר לכדי הוה כ"י בין השנוים ועל . הסופר שם ולא הכתיבה זמן לא רושםשום
 . שלי ברשרוש תמצא הספר לפניםשאי

 בהנהומא עיין , י"ג י"ב י"א אות בפנים הוספתי אשר מקץ בפ" הוספה נמצא הזהבכ"י
 שם עיין , הספר בגוש שלח פ' במוף והוספתיה תספה נמצא שלח בפ' שן . נ"מ הש-המקץ

 ג"כ נמצא קרח בפ' וכן . הנאבד הילמדנו מן נובעת ומההוספה והעירותי , א' הערהבהוספה
 . טהילמדנו נובע כי שהעירותי א' בהערה שם ועיין , הספר לפנים ע"כ והוספתיה ,הוספה
 , דפים איזה חסרים סופו ער יגב סאות מצורע בפ' כי / בחסר נלקה כי נמצא זהולעוסת
 עד ירושלים לב על דברו א' מאות הסיום אחר אחרי פ' באמצע חמר וכן . ס' השיהע"ש

 לכאן בכ"י ונרשם הסר , לבי יחרד לזאת אף זקה טות אחרי ד"א המתחיל י"א אותהתחלת
 והנותר בציון הנשאר והיה ה' באות סיים קדושים בפ' וכן . י"א הערה ע"ש הרבה"הסר

 כימים לא ועהה זש"ה הבואו כי ומתחיל ו' אות כל חסר זה חרחר , לו יאסר קדושבירושלים
 כי מן ום' ת' אות כל קדושים בפ' שם עוד חמר נם . נ"ב הערה שם עיין ז' אותהראשונים
 גנות לי עשיתי זש"ה הבאו כי המתחיל " אות התחלת ער לישראל הקב"ה להם אטרתבוש
 על כובשים האלה ההרים מה אחר ו' אות באמצע אטור בפ' . מ"ז הערה שם עיין . לאוהו כסי י"ר באות ומיים , קדושים סוף עד ט"ו אות כל הסר קדושים בפ' ועוד , ליה הערהע"ש

 השמיני ומיום ד"א כ' אות הההלת עד דפים איזה חסרים , הע"מ את ויצוף יעלה שלאהתהום
 ער ל"א אות סן אמור בפ' עוד וכן . n"Dp ודהרה ס"1 הערה ע'ש יצרך יצעך שלאוהלאה
 . רי" הערה עיין , בכ"י חסר הפרשהסוף

 כ"מ אות התהלת ער רבינו ילמדנו הכריתו אל מן כ"ח אות כל חסר במדבר בפ,גם
 ד"א פן ר' אות סוף נשא בפ' וכן . ר"ד השיה ע"ש , יראיו אל י עין הנה זש"ה הכריתואל

 זש"ה ד"א כמאטר ו' באות ומתחיל חמר ה' אות וכל ד' אות סוף עד , קולנית לא אניוטוציא
 , אהד שבעים לי אספה כ"ג אות כל חסר בהעלותך בפ' וכן . לנח השיה ע"ש , נואףועין
 מן חסר שלח בפ' . קכ"א הערה עיין , אחר מאסר בטקוש ונמצא , זקנים להם היו לאוכי
 . נ"ב דברה שם עי.ן , שלת פ' סוף ער בנגב לטה משה אוחם וישלח י"באות

 ז. ידכתב
 , כהורה על י נ 1 ק ז ח ה הוא הזה והכ"י , בטיגכען ראפרים באוצר 224 קובץהוא

 , פקורי ויקהל וארא ויגש טקץ פרשת על מהם וחלק , כ"י טהתנהופא פרשיות איזה נמצאושם
 , נ" יעללינעק והרפא הגדול החוקר הרב לירידי 186 ער 91 צר 1' חלק המדרש בביתנדפסו
 , אוש-י , טצחיע , צו פ' על פקונשעים מאטרים שד נמצאו הוה בכס כי הביא בהקדמתוושם

 , קרח לפ' נם נטצא באמת אולם . ואתחנן , דברים , מסוע , מטות , פנחס , נשא ,במדבר
 המאטרים וכל , נצבים תבא עקב מפ' מאנס-ים נמצאו זה ולעוטת , כלל נמצא לא דברים פ'הגל
 העתיק אשר הוה ד~עתיק והנה . למעני נעתקו המדרש בבית נדפסו לא אשר מהפרשיותההם

 קצר פעטים והרבה , מקוצעים מאמרים רק בשלמות ר~תיק לא ודה רב"י תוך אלטהתנהומא
 91( צד הטררש )בית מקץ בפ' כפו " . . י . . עד בתנויסא בדאיתא "וכו' וכתבבלשונו
 )עיין תלמודו ושנח הלה הכלוה עד שקצר כותתו , תלטודו ושגת חלה ער בתנחומאכדאיתא
 ובגא , נקבצו כלם המאטר ער וכו' ורשם בלשונו קצר , לך נקבצו כולם ער כו' לארץיש כך לאשה ראש שיש כשם 103( צד רג(דרש )בית וארא S1D1 כן ט'( בהערה מקץתנחוסא
 המדרש )גיח בתנחומא" ~דאיהא וכתב קצר 1פעסים . יזח אות בסוף שלס בכ"יבחנחומא

 וארא בפ' כסו "תנחוסא" הספסר בראש רגועתיק רשם ולפעמים 101( , 99 , 08צד
 צו בפ' נ"צ נמצא למעני שנעתקו בפרשיות וכן , 104( צד שם וקהל , 100 צד)ביה"מ
 שם עוד . לבלעם" הקב"ה לו אטר עד בחנחומא ת תיבה ש אגדה טררשי "חגוד וכתבשקצר

נדאיתא
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עה א ו במ
 יפרח כתמר צדיק ד"א במדבר בפ' חק . לנישול יורד WPW כאן עד בתנחוכאכמביתא
 האותיות זש"ה פנחס בפ' . בתנחומא כדאיתא לוי בני את פקור ד"א שם . בתנחומאכדאיתא
 בפ' . בתנחוטא כדאיתא משפטן את משה וישיב שם שד . בתנחומא כדאיהא כו'שאילני
 ואתוצן פרשה בסוף סיים שם עוד . בתנחוטא כראיתא דומה הדבר למה משלואתחנן
 , בתנחומא .כראיתא

 אות להעתיק החל ואח"כ , העתיק לא ד' אות וכל , ID1D עד ג' ב' א' אות לעתיק מקץ%' לדלתא , במירוגין רק הפרשה כל שם העתיק לא המעתיק שהעתיק הפרשיותוהנה
 התקינו הנין ומדי ואל י"ד באות לר~היק ורחל , י"ג י"ב י"א י' אות והשמים ט' חי ז'ו'
 . כלל העתיק לא הפרשה סוף ער י" פ" אות וכל , ט"ו אות מנף עד הסזון עללכרך

 אות סוף עד מצרים זה קטנה עיר ד"א הטאמר סוף רק א' אות טן העתיק לא ויגש4'
 ועת כל והעתיק ה' באות והחל ד' אות השמים ואח"כ ג' באות והתל ב' אות העתיק 1ל4 ,א'
 ורשם ה' שת סוף עד המאמר כל והשמים , יהורה פרע אימתי עד ח' אות והתחלת ז' 1'ה'

 והשמים כולו ט' מאות המאטר להשתיק החל ואה"צ . ל"ד הערה ויגש עיין , בתנחומא""כדאיתא
 דוגל ואח"כ , אביו אוהו ויבך באמצע וההל הכתוב( אמר )המתחיל י' אות מן הראשונהטחצה
 בתנתומא" "כראיתא וכו' ומיים ציון שערי ה' אוהב כתב ובציון ער י"א אות התהלתלהעתיק
 . מופו עד והעתיק י"ב באוה החלואח"כ

 שלם סאטך המעתיק השמים 101( צד )ביתנם שלמה זקנת לעת ויהי אחר ואראפ'
 ורשם ב'( באות )לפנינו חכם יהולל הששק כי הוי הסיום עד אבא בר חייא ר' אטרק

 ואטר כנגדם., בשיניו p~ne התחיל 101( צד לביה"מ שם עוד . בהנחומא" "כראיתאהמעתיק
 ויפגעו עד ג' אות הלוי יהודה א"ר כא שלם מאטר השמים אתם[ נרפים כצ"ל בז' אתםפפשימ
 102( צד )ביה"מ שמיים אחרי וכן בהנרעמא" "כדאיתא ורשם , ד'( אות )באמצע ואהרן משהאת

 מות מסוף וסיים ח' אות ז' אות ו' שת כל השמיט אשר חטר גו' שמי עמי ירע לכןשנאסר
 אחר וכן . סאה ארבעים משקלו הסטה אמי בר יהודה ר' אטר בידך תקח הוה המטה ואתח'

 פדת בן אלעזר ר' מתחיל המכות עליו יביא הוה המטה הקב"ה אמר הנ"ל בטאטאשמיים
 מאטר העתיק לא , מדבר הוא הרשעה יטאט על מלא[ ]צ"ל משון במקרא שכתוב צור כלאטר
 צור כל אומר פדת בן אלעזר ר' כק לר~תיק והחל , י"א אות י' אות ט' אות כל והשמיטגדול

 המאמר באמצע י"א אות מסוף להעתיק חזר חשח"נ . ם"ו באות לפנינו הוא כו' במקראשכתוב
 י"ג מאות המאמר באמצע וסיים יע י"ב מאות וגם , בזנבו ואחוז שלח משה אל ה'ויאסר
 ט"ו אות מן והמאמר , י"ד אות כל חהשמיפ עושין ודע הזקנים על נחר כנשיא עומדואחה
 שכתוב צור כל אומר פרג בן אלעזר ר' דצשאמר להציג יש לכן , י"א אות סוף לפניהשתיק
 עושין והן הזקנים על גוזר שווא כנשיא עומד ואתה המיום אחר 102( צד )ביה"מבמקרא
 כנשיא הנ"ל הסיום ואחר , העלים נהפכו או לצלפו המעתיק ביד ובודאי , 108( צד)ביה"ם
 נרפים כי להעתיק החל י"ג( סאות המאמר באמצע )שהוא עושין והן הזקנים על נוזרשהוא
 באמצע עינו התנחומא מן והוא 108( צד )ביה"ם נרפים מהו סימת בר יהודה ר' אמראתם
 . נרפים אתם נרפים להם ואמר משה כנגר בשיניו מחרק היה פרעה אף המתחיל יגחאות
 . לך" נקבצו כלם עד "וכו' והציג נלשוט קצר וחראובסוף

 . הטאפט התחלת רק העתיק 104( צד )ביה"מ ויקהלפ'
 הרבה השמיפ והמעתיק הם מקוטעם דשה בקובץ המאמרים כי להראות הבאתיוהנה

 על העירותי שלי ובהערות . למעני נעהקו אשר בפרשיות כן וכמו , כלל סדר לדימאמריםהשין
 המאטרים נדפסו פרשיות מקמשה אישר שם דגמדרש ובבית שלנו, כ"י ובין ביניהם שישהשינוים

 חייא ר' אטר 92 צד כסו . לתקנם ראוים אשר שבושים איוה נ"כ נמצאו ההםהמקוטעים
 . שמיניקן צ"ל איוב שסילקו ניון 94 צד . חלום דגשי כלב חלם צ"ל , חלום בהמת כלהלם
 התפלה את ובזה הרותה בשעה 95 צד . חכמתא יהב דכתיב צ"ל הכמתא יהב וכהבשם
 דברי על חולק והיה , מותך יום עד בעצמך תאמין אל רבותינו שנו שם י התפלה את לבזהצ"ל
 ]מעשה מותך יום עד בעצמך תאמין אל רבותינו שגו . וכצ"ל שלמה שורה נשמת פה ,רבו

 , רבו דברי על חולק והיה ן טוחך יום עד בעצמך תאמן אל ואוטר שונה רבו שהיה אחרבאדם

 נדה לו אסרה טקובל לה אמר אני כדנת לו ~טרה נשמט זה אחר מקובלני לה אמר שםעוד
אני

--
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 א ו במ150
 יש וביהמת , פטי מקום תגיח זה ארך , בביתו 6 וישב הלך שם עוד . מקובל" לה אסראני

 ורוח 96 צר שם . שם שלי ובהערה שלנו רוזנחומא בגוף עיין , "אלופמץ" המלה שםלהציג
 לעת אמר לכך צ"ל , מצוא לעת וכך שם . הספר נק לטהוק יש "הקדש" המלה , אניהקדש
 . הי" וכהוא פיו שבשרו אלא עבי "ולא חסר , הי שיוסף הופיעו ובסוף שם עוד .מצוא
 ובאמת , שחר אין להסאמר באשר השאלה סינף הציג , )?( כאן נפש אני אין כאן מלע 97צר
 משארים אנו אין מבקשים אנו אם כאן כלנו "ואנו לנכון שלט בתנחומא שהוא כסו לחקןיש
 בכור צ"ל לאטו בחור וההיה 98 צד . לשניהם נאה צ"ל לשנים נאה שם עוד . כאן"נפש
 כאן בלע את שהוריר שם . נעימים רבריו שהיו צ"ל , נחסנים דבריו שהיו שם עוד .לאש
 , לבוש דמה שם 99 צד שכתוב, כמה צ"ל שכתוב מה שם עוד . באן כלנו אח שהורידצ"ל
 לפני מבאמר אותם מרפא אני וכצ"ל חסר , כמפא אני ולאח"כ שם עוד . לבוש היה שבךצ"ל
 איש אלעזר בן יונתן ר' בשם צ"ל , יונרק ר' בשם נחסני בר שמואל ר' 100 צר אל. עצרלא

 צ"ל שלום בר יהורה ור' שם עוד . הן מיותרות אלהים" אומר אליעזר "ר' המלות שם .הבירה
 שם עוד . גביכם על שאור צ"ל , נביכם על יודעים הוו שם עוד , שלום בר הלוי יהודהור'
 לב ויאבד צ"ל טתנה לה ויאבד שם עוד . אלהים וידבר ד"א זה לפני חסר , יהולל העושקבי

 עור .מתנה
 הוא מתנה שנגךאת מה צ"ל , מלבו ומאבר היא מתנה שנקראת בשעת שם.

 שלא צ"ל היה שלא 101 צד . שהייתי ובשביל צ"ל שהייתי ובשנים שם עוד , מלבומאבד
 שם עוד . שלחנו צ"ל שלרני שם עור . לו אמרו צ"ל העברים אלהי ה' לו אמר שם עוד .היה
 השה הניע שם עוד , הרועה מבק צ"ל העדר מבין שם . אחם נקפים צ"ל אתם טפשיםואפר
 משה אל ה' יאסר 102 צד . וביני" אבינך המלות חמרים , רבש"ע שם עוד . בסכנה צ"לבסנה
 מלכים ואחד לשלשים nw7Y שאני מה אבל  ולמצרים  לפרעה  עושה אני מה חסר . , הראהעהה
 את גליתי ליחידים צ"ל , שמי את גליתי הזה בעולם הקב"ה אסר שם עוד . רואה אתהאין
 . מלא במקרא צ"ל משון במקרא ידם . היה סנפירינק ושל צ"ל , היה סנפני ושל שם .ם
 שבא" ורגולה , מהיכל קול אלא צ"ל מהיכל של אלי שם . נתונין שהם צ"ל נותנין קשהמשם
 קמי וכב"ל חסר פה , כסיל יוציא רוחו כל 108 צד . ואימתי צ"ל ואמיתי שם . לטחוקיש

 באחרונה חכם שהוא וכיון לו שיש דברים ומוציא תבירו את להריב בא כסיל או אוילשהוא
 שם עוד . שהלכו כיון צ"ל , שהלכו ביום שם עוד . כסיל" יוציא רוחו כל ד"א , שסלקוהוא
 . אהק ש ואטרת זהירין ה11 זצ"ל , סחוטים הדברים כי השאלה סיטן הציג )?( ד"אאלא
 ואף שם . לרקם כתם לעפרים תבן פוליכין יש צ"ל , לרקם כתם תרין מוליכין יש שםעור
 , אתם נרפים כי שם עוד . אסר דאה כסה צ"ל דאיתא כמה Qw י כאן גם ואף צ"ל כןגם
 . מיותר , המימה יוצא הנה שם עוד . לה' צ"ל , לאלהינו שם עוד , מיוהרת "כי"מלת
 , ישראל בני שבטי ואלה 104 צד שמורה. הטלה זה אחר חפ- , נצרה כמוהו מי שםעוד
 נעתקו אשר האחרות בפרשיות נמצאים אשר .השבושים ועל . ישראל בני שמות ואלהצ"ל
 . הקורא יתקנם למען הנידרש בבית הנדפמים המאסרים את רק לתקנם נחוץ מצאתי לאלמעני

 ה* ידכרגב

 סוף ער נצבים פ' ומן , דברים במדבר האחרונים ספרים ב' רק מביל הזהדג2'*
 . באגען רביעית בתבנית דפים פ"ב ומרייק . קום יובלו ולא דוחו במלות ומסיים , הסרהספר
 ה"ר הגדול החוקר המנוח מעזבון כהנא סוהר"י המופלג החכם הרב ידידי קנה הוהוהכ"י
 בדברות תמיד אכנהו לכן , ספרדי בכהב מכתב 123 בנוסר מסומן רב"י . ז"ל באפוליאליקים
 בו אשר והחסרונות וההוספות השנוים רגל , מגרפס תנחומא עם ודוטה ספרדי" "כ"ישלי

 ירלג או זש"ה הכבצהל גדול מאכר נשף נמצא דברים בפ' . במקוסותם בהערותהעירותי
 וזה בגליון" מצאתי כאן "עד המעתיק כהב ובסופו , שונא נשחקת נעתרות עד , פסתיאיל
 אות אחר .וכן , דברים פ' בסוף בהוספה השאמר זה והוספתי , מאקספארד די בכ"י גםנמצא
 ובסוף , אתכם השבעתי רבהוב שאסר זהו הטתחיל אחד מאמר הד"א בכ"י נטצא בנדפסא'
 המתחיל אחד טאכר נמצא שופטים בפ' וכן במיספה הוספתי וה וגם טצאתי" "ע"כסיים
  הוא , בקרקע והבטן רגנלאך גבריאל בא עד הנפש את הרג שעברו המלך בינאימעשה
 "יהב *  סנהדרין מנבראנוקף
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עז א ו במ
 ט* ידכתב

 עם %2ה והוא , בפארמא ראמי די של הספרים באוצר 1240 קובץ הוא דיהה:"
 , רח"ם וכ"י רומי כ"י עם ושוה , המש- לפנים נתתי אשר א' כ"י טאקספארד שלנו4ב"
 ס,-ום של ערנה שרגיע בערב ד'או נק וירא פ' באמצע וטהתיל וירא פ' עד בראשווחסר
 )הוא גדעון זה ענוה כבוד ולפני סיים וירא פ' ובסוף , צעד( בהערה ע"ש ט"ו באות,רבא
 בהתחלת כהחיל ואת"כ , רפים א.זה שחט- ספק ואין , חסר הפרשה סוף ער ונשם , ן כ"טבאות
 . הסופר נתב התנחומא ובסוף . חייפ'

 יעקב בר מנחם אני יוק לא דגצפר ונתחזק*ריק
 נהנאל ה"ר בן יצחק ר' להח' דצזטשטא זהנהברמ
 לפרט" ל שנת תמה ומערש נ"ב אותווסיימתי

 . התנחומא הוא ת-אשון הספר , אהד מסופר וכלם ספרים יע מכיל תההקובץ
 רבתי הפסיקתא אודות )ראה שה"ש מדרש שמה נמצא י"ח פסקא ואחר , רבעי פסיקתאב(

 העתידות על כחבר , לעתיד אמירות ד( . ~שלי מדרש ג( . להפסיקחא( עלי במבוא ב'ברבדה
 פזה העתקה )שלחתי , יאשימו ר' פרק ה( . דפים וחצי נ' וטכיל , למי טדע ולא ,כבגאולה
 המדרש בבית והדפיסו יעללינעק מהרפא דגדול ההוקי רוב ידידי אלד"ק

 ח"
 . ששי(

 שבעה ומכיל , והלאה ב' מפרק חטא אלידד ח( . מלכים ארבעה. מאסר ז( . הולר יצירתו(
 פסיקתות יב( . דברימרבה יא( . אווזיותדר'ע י( . ס"א , מ' , ל"מ פרק דר"א פרקי ט( .פרקים
 הכת גם להשע השתדלתי סגד . והלאה ב' מפ' וישר רבתי איכה מדרש ינ( . המצריםלבין
 בראש העומר הסוכן כי , ריקם שבה המינימטעריום אל שיכתי אשר בקשתי אבל לכאןדגה
 נם ומה , האתר בית חוקי ננד דכא באשר למדינה חוץ דבש לשלוח הסכים לא האוצרבית

 'ייג לה. מאד ע4 קוטה והיה , זולתו חלין בעולם יחידי הוא באשר מאד דכא יקר הכ"י כיבאמדו
 והעתיק אחר מעהיק פארמא בעיר שמה מצאתי ובקושי , עבורי התטומא לרעהיקכעתיק
 אי:,; כי בעבור אותעת וחלופי שבועדם מלאה העהקתו כי ראיתי אבל , בראשית ספרלמעני
 כסו הראיין ד5ופר קצר דב'* ובגוף . יוהר להעתיק צויתי לא לכן , העתקה במלאכתנערנל
 ונלקה ום6ת שורות הרבה המרים גם . ודומיהם דו' הר' לם' הצע דשה הרבר למהלדוגמא
 במקום "וגו'" מלת הציג בו' חופות עשרה שלש רבותינו אסרו חיי ריש לרונמא כסו ,בחטי
 . שלי בהערות ומגירותי נראעדת בס' הזה בכ"י דגמצאים השטים ועל ,ל, בהיה-ה שם עוד עיע וכן , ז' בדשנה ע"ש שלנו בכ"י מפורש ונטצא ; המיום והשטים"וכנ"'

 בריש והוא , הסופר סאת אורע וזספה רב"י בטף טצאתי אשר מלהביא אחדילולא
 לפני מט צדיק ק- משתת וכמקור נרפש במעין סיטק ב"ר ידצדה א"ר המאסר אחר וישלהפ'

 . שמה נמצא ,רשע
 ארסת פעם כך בדיפתרא כחובה אחרת פרשה למעלה יש"ושוב
 . ינל" וראי עינוך ברוב שאדמ ופתותה אחרודבר
 עינוך ברוב שאדם במקום לתקן יש אולי ולדעתי . פתרון בלי כתירה סתומיםרהדברים

 , י"ח ס"מ בישעיה פסוק והוא לך[ באו ]נקבצו .כלם וראי עיניך מביב שאי צ"ל יבלוראי
 אחר דבר ועור , וו פרוטה כמו שהיא קלף על כתובה אחרת פרשה למעלה יש שובוהכותה
 . עיניך סביב שאי בכהוב ומתחיל למעלה כתוב אהה ענין עודר"ל

 ועתה , ומהוהם מתכונתם לפני היו אשר יד כתבי תשעה ש לדבר חזיתי זה כלאת
 . הספרים באוצרות והם מהתנהומא עוד נמצאים כ"י איזה וה שלאחר בפרקנדבר

 י מהתנהומא נמצאים יד כתבי איזה עידי22(

 כ"י איוה שד נמצאים , שלפניו בפרק מהם דברתי אשר קובצים התשעהמלבד
 , )א( הם ואלה לי הגורעיםטהתנהוסא

כ"י
 סג" נ' רועכם 238 גז נז"ע נקשם טגן רגזך מחק:)א(

 לק
 גט6 405 קונן 3פ6לע6 6מי
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