
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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 א ד במ152
 הפסיקתא גמ נמצא הזה בקובץ . 261 קובץ ראססי די של המפרים נעצר נ"יא(

 . הנדפס התנחומא עם שוה הזה והתנחומא , דץ ס" י"א אות להפסיקתא מבוא )עיין הפטורתמי"ב
 רבי ממדרש נובע הוא ואולי , פאוהר מדרש מאיזה לקוח והוא אחד מאמר נמצאבהתחלתו

 את הביא גם , לע"פ r~tten לשון את בזה ומזכיר , לשוט מסגנון הנראה כפי , הדרעקמ'טה
 דבורים איזה בו ויש . פלוני" במסבת עכדאיתא נמצא גם , הוא מי לי נורע ולא נתן ר'הרב
 הזה והמאמר , זרות מלות איוה נמצא גם י דקריאה בו וקשה מטושמש הכ"י באשר הבנהקשי
 יתברר ואולי , קרמונינו דברי עליהם ההביבים הקוראים לפני פה לתתו ואמרהי למענינעתק
 ה' זש"ה בנרפס כמו מתחיל המאמר מיום ואחר . האלה הדברים הוליד ומי המחבר הואמי

 סובב הכ"י כל וכן י הנדפם עם ונאה , בראשית פרשת כל למעני ונעתק . ארץ יסדבחכמה
 . בהתחלתו הנמצא המאמר וז"ל , בנדפם כמוהולך

 המלכים מלכי מלך של וזכרו שמו ויתעלה יתברך . השמים את אלהים בראבראשית
 וכן , אמת הוא התיבות שבטפי אמת את אלהים ברא מענדו תחלת )ב( . . . . שמושחתם
 ואחי- , העולם שנברא קודם שהוא להודיע , לעשות אלהים ברא אשר כתיב מעשיובתכלית
 לו שהיה יאמרו ולא , אחד הוא כי להודיע הותמו אמת )ג( הפיית שיסר וזהו , העולסערכלה
 נבראו ברביע )י( . . , . , שני ביום , ארץ ימד בחכמה וזהו , בראשית במעשהשותף
 רצוני עוזרים מלאכים אם , באלו רוה נחת אין הקב"ה אכר , בהמות נבראו בחמישי ,מלאכים
 , טוב יצר אלא להם שאין , טובה להם להחזיק זקוק ואיני , הרע יצר להם שאין , כלוס בכךאין

 לב אלא להם שאין לזמר , לבכם אלא נתיב אין לבבכם , ה,( י"ה )באשית לבכם וסעדושנאסר
 אברא , עונש מקבלות ואינן , הרע יצר אלא להמ שאין , רוח נחת אין בבהמות גם ,אהד
 , לו טוב אז , הרע אח הטוב יכריע אם , יחד ונלחמים רע ויצר מוב יצר בו שיכנסבריה
 לעהיד שהרי , יצרו את לפוף לבו את החי יתן לכן , לו רע אז , הטוב את הרע יכריעואם
 הרע יצר נדמה לרשעים , הרשעים ובפני הצדיקים לפני הרע יצר לשהות הקב"ה עתידלבוא
 , שטחה מתוך בוכים צדיקים , בוכים ואלו בוכימ אלו , גדול להר רופה לצדיקים , השערהכחוט

Q1yw~1תיבוה ז' בו יש ובפסוק , והמנוול ההבל זה הכריענו כי לנו אוי ואומרים בוכים , 
 , יצדו'ר להם שאין , השרת ממלאכי הוא גדול , מעשיו ייטיב אדם ואם , העולם ימות ז'כנגד
 שהרי , מהבהמה הוא מגואל ארחו יסלף ח"ו ואם , ממלאכים הוא גדול יצרו על שנלחםוזה

 ה' הישיע ובהמה ארם דוד שאמר וזה , בגיהנם נדונה ונשמהו , באשפה מושלכהנבלתו
 וגו' ר.:רן המן אושיעך בטה כמו הקב"ה מטריף ובהמה ארם פירושו כך , ז,( ל"ו)תהלים
 1:ן מוליד אדם , בבהמה יש שבאדם דברים כלומר , בהמה מות אדם וכמות , נפז( 1')ט"ב

 , בהמה וכן מה אדם , הבהמה וכן רעי מוציא אדם , הבהמה וכן ושותה אוכל אדם ,בבהמה
 קורין שכן , הקבר הבהמה מן אדם יתרון כלומר , י"ט( ג, )קהלת אין הבהסה מן האדםומותר
 שהלך מוקרון באלכסנדרוס מעשה )י( ה' תועתע ובהמה אדם ד"א . אניא )ה( קבר יוניבלשון
 לפני למשפט אנשים שני באו , אצלו הארץ מלך הושיבו , חושך להרי מעבר אחתלארץ
 בו ומצאתי הפרתי בו וכשנכנסתי זה מחבירי בית קניתי המלך אדוני האהד אמר ,המלך
 הבית מן להוציא רוצה ואיני בבית שמצאתי ממונך וטול בא לו ואמרתי לחבירי באתי ,ממון

 הממון המלך אדוני ואמר תבירו ענה , והקרקעית הביה אם כי קניתי לא כי , ממנושקניתי
 צית עד וטנגו , ההום עד מקרקעיתו לו מכרתי הבית לו כשמכרתי בי חלק בו לי ואיןשלו
 יודוונו , הן לו אמר , בת לך יש לחבירו נם אמר , הן לו אמר , בן לך יש המלך אמר ,שמיא
 , למלך המסון היה בארצנו אירע אלו למלך ואמר אלכמנדרוס ראה , שלרגם הממון ויהיהיחד

 יורדין גשמים כלום , במלכותכם וקוצרים זורעים כלום המלך לו אמר , למלכא אבידתאומאומר
 , הן איל , בארצכם בהמות יש כלום לו אסר , הן לו אמר , בה זורח שמש כלום ,בארצכם

 . בזכוהנו חיות בהמותנו אנו אבל , וכות בירכם שאין , חיין אתם הבהטות בוכות ודאי לואסר
 בזכות בהמה ופעמים , אתם כנון , בהמה בזכות אדם פעמים , ה' הוושע ובהמה ארםוזהו
 . הדין את שמאסונים אנו כגון ,אדם

 את ראיהי כד"א , מדי זה תהו )י( , מלביות ד' א6 . ההום פני על ותשך יבשתדו
הארץ

 גפיע )ל',: נטפף )ג( . טטוסססת 6חת טפס )ב( . קגיט קיטס טס טסעל כו6 כי t11DP וררי ,י,תגפט6
1DDSeth1)n . )ע )~ל גי , געגיט סט5ס ט65ת' )6 )ה( . ספל פס )ד'(ג u)tb 6כי 6גי oh 6ייתקן 6לי . 
 תרן ד' 5ופ פ"נ גניו )גטן וגעש שטוגה תרטון )ז( . פנ"ftlu1 1 גסם לו סול פסקת לפקיקתן ,ס סיין)1(

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



עז א ו במ
 ד, )ירמיה ההו והנההארץ

 , נבוכדנצר והוא , כלו העולם כל אח שבלבל , בבל זהו ובהו , כ"ג(
 של עיניהם שהחשיך יון זה וחושך , י"ר( וי )"מהר היטן אח ]להביא[ ויבהלו בהמן כתיבנם

 שאין כההזם , חוק לבלי פיה שפוערת דט-שעה מלכוה זה ההום , חמה באכזריוהישראל
 . ולרחבז לארכו חקר ואין וסוףהכלית

 טולכה שההא הרשעה מלכות עהידה ז"ל רבוהינו שאכרו זה . כיחפת אלהיםוררה
 את שמקיים ישראל על וירחם הממדח מלך יבא ואה"ב , חדשים תשעה כולו העולם כלעל

 , הרשע wv ויאבד א,( נ"ה )'שעיה למים לכו צמא כל הוי שנאמר , למים שנמשלההתורה
 ידי על , הטים פני על מרחפה ד"א . ר,( י"א )שב רשע ימיה ]שפחיו[ )פיו( וברוחשנאמר
 וכפכי שנאמר , השובה נקראין ומים )ח( . ישראל על הקב"ה ויחזן ירחף ישראל שלתשובהן
 . י"ס( ב' )איכה לבךכמים

 המשה ]כנגד )'( , אור כחיב פעמים המשה )ט( , אור ויהי , אור יהי אלהיםויאמר
 כנגד שני , העולם והאיר שנברא )יא( בראשיה ]ספר[ )מעשה( כנגד ראשון , תורה[חומשי

 ס' כנגד שלישי , לאורה מאפילה מטצרים ישראל יציאה כהיב שבו , שמוח ואלה מפר[ן
 האור בין אלהים ויבדל בו שכהוב רביעי , לוסריה עעי שמאירה כהנים תורת שבוויקרא
 אעהימ ויקרא בו שכהוב חמישי , הארץ לבאי מצרים ארץ מצאי שמבדיל במדבר ס'כנגד
 לאור אלהים ויקרא ד"א . יום לאור קורא לכך , מצוה עיקר שבו תורה משנה כנגד יוםלאור
 הקב"ה ההנה כאן אף , תנאי קריאה אלא אינו בראשיה שבמעשה קריאה כל גדול כ%זה

 הענז ויהי שנאמר כענין , יהד שישהטשו ופעמים , בלילה לשמש ולהנשך ביום לשמשלאור
 נ'( % )'שעיה לאומים הערפל ארץ יכסה החשך הנה שכהוב 1זהן , כ,( י"ר )שמות ויארוהחשך
 , לבוא לעהיד ישהמשו זה וכענין , שם( )שם ]ה'[ )שטש( יזרח ועליך כהיב ישראל ועל ,לדונם
 . ט"ו( ז' )מיכה נפלאות אראנו פצרים מארץ צאתך כימי וכהיב , ב,( מ"ג )ישעיה צדקך נויםוראו

 איזה מים של שרו אמר המים יקוו הקב"ה שאטר בשעה . אחד מקום אל המיםיקרן
 והבונהו וזש"ה ומחצו הקב"ה בא שם לההויקם רהב בעט אוקיינוס הקב"ה השיבו , מימימקום
 שיחורו היום יבא לוי ר' בשם כהנא בר אבא ר, )יב( , המים יק11 . י"ג( כ"1 )איוב רהבמחץ
 מקלמין והיו , אילמים שכולהן ועקת עיר יש שיש לכלך משל , הראשון טקומן אל ויקווהמים

 גירש עשה מה , שנן כל לא ומדברים פקסים , כך אלמים ואם המלך אסר , למלךוטשבהין
 במלך לנו ומה , העיר לנו ואמצו נהגאו הפקחים עשו טה , בהקוטן פקהין והושיבראילטימ
 הומפהם ואחם , בשבילסם רעהם לפי לי מקלסים שהיו ראשונים גירשהי הטל אמר , בוומררו
 שנאבר , ליוצרם מקלסין הסים היו מתחלה כך , אהבם ואגרש הראשונים יחזרו , בילחטוא
 להם שאין אלו הקב"ה אמר , ל( ר"ג )תהלים ה' במרום אדיר ים משברי אדירים רבים מוםמקולות
 וכמה כמה אחה על ולשון פה דעת לו שיש אדם וכשנברא , כך פקלסין לשון ולא פהלא

 א4ר , בו ומרדו , הפלגה ודור המבול דור עמד , האדם את ברא , עשה מה ,שיקלסוני
 . הארץ על מאד[ מאד ]נברו )היק והמים שכחיב הוא , אלו את וידחו הראשונים יחורוהקב"ה
 זהו , מצרים ליוצאי היבשה שהראה הים יבא מקום ובאוהו , אחד מקום אל המים יקווד"א

 עם הקב"ה שהתנה מלמר )יג( , ט"ו( י"ר )שמות ביבשה הים בתוך ישראל בני ויבאודכתיב
 השמים האזינו ]שנאמר[ זהו , משה לפני ]שיירתקו[ נשמעים( ושיהיו לשמים , בראשיתמעשה
 , כ"י( י"ר )שם לאיתנו בוקר לפנות הים וישב שנאמר , לפניו כבקרע לים ל( ל"ב )רגריםומודברה

 ]שמש (ee דכהיב הוא , יהוידע לפני שידום ולשמש , לתנאו אלא לאיתנו תקרי אל)יר(
 . י"ב( י, )יהושע דום[בגבעון

 נבר הרי תיקונן לענין אם ניזם למשול מהו חלבו ר' אמר )טז( . ובלילה ביוםולמשול
 לטשול אין ]אלא[ , הלילה לסטשלה דקטן הטאור ואת היום לממשלת הגדול המאור אתנאסר
 משה כגון , בראשית במעשה שמושלים לצדיקים אםכי

 )י"
 , יהושע וכגון , שכהבתי כסו

שנאמר
Orטחן )ח( . ספן 6ת 5סני6 וינסעו סגלתו תזי נ~מ וס ונסו תסו וסגם סקלן 6ת לעיתי סג6תל ננ5 ג15ת 

 . gu3 ע"פ סועפתי )י( . ס' שת פ"נ 3'י 3ט( . )נך כסוס ספני סג6תס גייס סגתס)ס ר,וסוכס זוגות סםג3"ל
 ענו סג" נק"ל)יא(

  לסמיי
 ונס 5וי ס' נסס סתויך מס נ' 6ות פיס גחל פחן )יב( . עעעו 6ת ו3ל6  סקנ"ס

 ,  נך 6יס6 סס יער 3יד( . סו' סקגש שגס  סג6ין 'וחגן כ' 5סל ס' 16ת פ'א 3"ל סחן )'ג( . גד,ג6 גל 6כ6ל'
 ננ"ל )טז( . סס כנ"ל לגגון ותונגן זוס 3ג3פון עמס %וכתוף סוחפתי 3ט1( . עתו סיאוגס 5תג16 65יתט משויסב
 ייסדקו לסחיט  פיסנס ססכי6 ט)פגע )עלעל %שגחול טוגת ע;תגתי גסו )יז( . hti'b ל' 6תל סג" ע' 16תולץ
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 א ו במ נ54
 לערב נומה השטש וראה בגבעון כשנלחם , י"ג( י' )יתשע לו עמד וירה השטש וירוםשנאגד
 שנאמר , ליצרו טהלל הולך שהוא כטה כל השמש שהרי , שהרה מקוטר דום לשטשאמר

 שרגא כלוטר וי"ג נלא כתיב מדיל , גץ קי"ג )ההלים ה' שם מריל מבוש עד שמשטכזרח
 , השמש אבה ולא י"ב( " )יהושע רום בגבעון שטש יהושע לו וכשאטר , בלכהו תמידכהלל
 שיטיה אדם יש בלום השמש אכרה , ברקיע פנים שי כ"כ יהושע אמר , לדבריו השניחולא

 איל , בששי ואת ברביעי דאהבריהי , יומא תלתא מינך קשיש אגא , נביה לקשישדברים
 קונה עליון לאל אברם ברוך כתיב שהרי , עבדי יעזה , ברבו  שטורד עבד יש כלוםיהושע
 אבא ביוסף וכתיב , צבאם וכל שטים אברהם שקנה נטצא י"ר( '"ד )גראשית וארץשסים
 , יוסף של מורעו ואנא , לאבא עבר נעשית ואי , ט'( ע"ז )שם לי טען;הוים והירח רה~משורנה
 , למוערים ולבנה , להאיר אלא חמה גלגל נברא לא )'ח( . השמים ברקיע מאווהיה. . ובלילה ביום לכשולוזהו

 פרי לעשות הוא בראשיה בטעשה אלהים שברא מה כל . לעשות אלהים בראאשר
 אילנות ~העמיד ארץ , כטר להוריד שמים / אחרים להוליד בריה וכל ועוף חיה ובהמהאדם

 . לעשית זה , רנים לנדל מים ,ועשבים
 בצלם .אם , כרטותנו בצלמנו מרצ , כרטיתנו בצלמנו ארם נעשה אלהיםויאמר

 אחר בצלם ואם , י"ח( מ, )'שעיה לו תערכו דמות ומה אל תרמיון מי ואל ורבתיב ,דיוקנינו
 את עשה אלהים בצלם כי ישפך דמו בארם האדם דם שופך שמר כשהוא , עמנו כאןשיש
 כדמותנו בצלטנו מה אלא , כבדירה עצטו בפני צלם הוא הלא בכך ומה 1,( ט, )בראשיתהאדם
 וכהב לכום טשה שעלה בשעה . אדם נעשה . למעלה אני כפ למטה שולט שיהאבגוונינו

 בני להכשיל שעהיד דבר רבש"ע ואמר , לאתוריו ידו פעום , אדם לנעשה ורגיע ההורהאת
 ירחה והטועה , , יטעה לטעות ורווצה , כחוב טשה הקב"ה א"ל , בהורה אתה.כותבאדם
 )דעביד )'ט( איברייאיה השרה לכלאכי אכר , אדם נעשה הקב"ה שאכו- בשעה . שחהלבאר
 שאמר זה , טיבו דעביד ליבריא איל ]צדק[ , קמאי דגול" ליברי' לא ליה אטר ]שלום[קשום(
 עד , י"א( פ"ה )חהל'ם נופקו ושלום ]צדק[ )אטת( נפגשו ואטה[ ]חסר ומשפם( וצרקהתתוב
 וזה , נעשה כבר , טדיינין את כא הקב"ה להם אסך , הקב"ה בראו וה עם זה מדייניןרדת
 דורתי )נ( הם הכנתעים שמם ירקב שוחף לו שהיה ושסרים בו שקרין ודגוינים , אדםנעשה
 . התשובה מןדוהה

 , השמים מתולדוה טהם שנים , ועפר וסים ורוח אור , ה; ואלו , בעולם נבראו ישרותד'
 איך הדבר אמיהית והבן וראה , השמים טתולדות ורוח אור , הארץ מהולדות מהםושנים
 שהולך לפי , למעלה עולה הלהב האור או הנר עשערפוך ענין בכל הוא האב ברברהעמוד
 צף דעא , במים והשליכהו , רוה ומלאהו נאד קת , האות "- וזה , עולה הרוה נם ,לתילדתו
 העפר וכן , למטה יבואו מדרון בכקום אותם ושים המים קת , לכסה ומים ועפר ,לבעלה
 בא , השמים מתולדות ואחד הארץ כדעלרוה אחד , ויום יום מעשה כל וק , הארץמתולדוה
 ואם , מתקנאים התחתונים העליונים טן אותו אברא אם השרת למלאכי אמר , הארםלבראות
 ודגוף משלנו הנשמה , משניהם אותו אברא , המלחיכים בו יהקנש , התההגימ מן אותואברא
 בטעשה הסשילהו וזהו , למעלה )כא( שכתבתי משה והוא , ובתחתונים בעליונים וימשולכשלהם
 משל בו מושל נתן ר' ורוגב / ו,( שם )שם מאלהים מעם וושהסרהו ונתיב , ז,( ח, )תהלים וגו'ידיך
 א"כ , לא , בהטיה , הבירו רשות בלא למוהרו האחר יכול ביוב בונין ארם בני שני אםואוטר
 אלא נמחה נאסר לא שרוי לפחותו סמנו רשות לקח לא למה , ארם לעשות לשותפושאכר
 צבא וכל ]כסאו[ ונשא( רם כמא )על יושב הי את ]ראיתי[ )וארא( במלאכים מציט וכן ,כ"י( מ"י )'שעיה ישלים מלאכיו ועצה עבדו דבר מקים שכן ן לכלאכים אמר לטי האטר ואם ,אמהה
 תוי אחאב את ]יפתה[ ויפתה( )ילך מי ה' ויאסר  וממשאלו סיכינו עליו[ ]עומרהשמים
 . המלאכים עם עצה NWIJW לסדת הא כ,( י"ס נ"ב)מ"א

 הרע יצר שאלמלא , הרע יצר זהו מאד טהו . מאד טוב והנה עשה אשר כל אתוירא
 יצה'ל זה מאד טוב והנה ד"א . כלה העולם ונטצא יהד יורווגו שלא מתקיים העולם היהלא

שהוא
 ח0ס נסג) 6)6 )סליל גנל5 )6 )0וכ7יס ילמ תסס פתם 'ומגן ל' משקן נלסון 6' 6ית 1% 3נ"כ )י~(( . תסס)5;'
 נססות סו6 כי ממקש )יט( . יסגיס 70סיס ל"י ג0סגוגס ג70ס גדי , )מיעיש גנגס גגל06 )מס כן 06ננגן

 . ס0ד גר,צ)ו0 6ין )כ( . ס' 10פ פ"0 נ"ל עיין , %) 75ק סקסני וכן , )ים 6מל סריסגתקגמי
 )ג"

 גהג10
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עת בואמ
 אל חיא נא ביין אנטריא )גג( הריש משל ויעא , רע ודעא מדאי יוהד טובשהתו

 נזי
 דעא .

 ממש חזק , ממכן הנקרא טוב יצר זה עני , י'( ל"ה )תעליס ממנו מחזק עני טצל הכתובשאסר
 , י"ג( ד' )קהלת וכסיל וקן ממלך וחכם מסכן ילד טוב שטר הוא ובן , מלך שרצא דמע יצרזה
 , שם( )שם עור להוהר ידע לא אשר , הרע יצר זה זקן טבלך , טוב יצר זה מסכן ילר טוב)כג(
 השומעים האדם לרבשיל הרע של,ם מחשבותם אחרי שהלכו ממנו להוהר יודעים שאיןנלוטר
 מן שטח-דו עד ד"מקולקלים במעלותיו עלה לו שומע מוצאו ואם , קטן לרבר מעשיו החלהלו

 פורענוהם מקבלין האטר ושמא , לפורענותם קץ אין )כר( נדה במסכה איתא כך ,העולם
 שאף , ט"ו( ד' )אלת בו ישמחו לא האחרונים גם נאמר לכך , הבא לעולם לא אבל דעהבעולם
 * טט1 יותר גזלן ל אין י,( ל"ה )ההלים טטולו ואביון על וכן , פורענות מקבלין מותהלאחר

 )ן( מזונותיו אלו ה"ךם אח אלהים ה' וייצר )?( ברייתו דר , האדם את אלהיםויברא
 י, )כה( . תחלה הסעודה כל התקין כן אם אלא תבירו אח ארם יומין שלא ארץ דרךלימד
 שנאסר הקב"ה של נטשם שהם אדם להבראו נמלך צדיקים של בנפשה; אומר דסכניןיהושע
 ]בדעה[ )בדמך( אייבו ר' בשם הונא ר' אמר )כו( . ג"ג( ד, )דה"א נטעים ויושבי היוצריםהמה
 . בראו המזונוה שברא לאחר כלוטנו ,בורא

 יפק וכשהוא דגוף כל את ממלאת מגשמה מאיר ר' בשם יוחנן ר' אמר . באפיוויפח
 שהוא נשימה ישן כשווא אטר חנינא ר' בשם לוי ר' . מעלה טן חיים ושיאבת למעלהעולה
 )תאסף( אליו ונשמרה רוחו לבו אליו ישים אם הה"ד , מת כן ואלמלא חוורת הנשמהנוטל

 מיד אחד באבר דרה שאילו , האברים בכל מפוזרת הנשמה כי ונידע , י"ר( ל"ר )איוג]יאסף[
 , לוי בן ידעשע דר' בשבבוהיה שהיה מינא בחד מעשה באפיו ויפח ד"א . מטנופורחת
 אגל , בכית קא אמאי אגל , בכי דהוי חזא ביה לשיולי לוי בן יהושע ר' נץ המין אוחוחלה
 כנלי ברזל בשבם תרועם טאי א"ל , בכינא קא חיי ולא איל , בעפרא בלי דקא שופראלהאי
 , זכוכית ככלי כהיב לא לכ': , ט,( ל )ההלים הנפצםיוצר

~uw 
 , תקנה להם יש זכוכית שהרי

 י הקנה בשבריו יש ם , בנפיחה נעשה זכוכיה כלי טעמא מאי , תקנה להם אין יוצר כליאבל
 מוציא שאתה מה לאוניך השמע א"ל , תקנה לו אין בנפיחה נעשה שאינו יוצר כליאבל
 , שכן כל לא הקב"ה של נפיחתו , טעפר שנברא הקנה לו יש אדם של נפיחתו ומה ,טפז
 כל על סלטר , נשמת מה , חיים נשמת באפיו ויפח שנאטר הקב"ה של בנפיחתו נבראואדם
 , היה לע , הגן עץ מפל וערנו דגינו יוחנן ר' אטר . בגן ויניההו הארם אה אלהיםדיקך, . וי( ק"ג )ההלים יה תהלל דגשמה כל שנאטר לבוראו לקלס חייב ששה שאדםנשימה
 ג; )שמית הזה ההר על האלהים את חעבדון כמד"א , בתורה עוסקלהיות

 אה שתקבלו י"2(
 שהרי , י"ב( ה, )יגרים השבת יום את שמור ביה דכהיב , שבת שמירת זו , ולשוטרה .ההורה
 עושה שהוא המצות ובאין , הקב"ה לפני נידון אדם ויום יום שבכל ישראל מעדי אחרשבת
 דבר יקום ערים Q13w פי ש שנאמר , שנים העדים מדהיו וצריך , בעדו ולהמליץ עליולהעיד
 אותות שהי לאדם יש ואומר יום בכל הפלין להניה וזריז זהיר להיות צריך לכך , ט"ו( י"ס)שם

 שהרי , הפלין צריך אין 1י1"ט בשבת אבל , אות שהיא ומילה , אות בה שכתוב תפלין ,לעדות
 בטילה )?( טהור בלי לבריות להם ראוי ומילה יו"ט או שבת עדים שני לו ויש אות 1י1"טשבת
 . עליה המצווה מאשתו לבר טחשבהו אחר ללכת מעריו היאגם

 אתה מבור וכי , כמוני אוכל אינך מדוע לו אמרה חלכאי ר' אסר , לאישה גםותתז
 . ט,( א, )קהלת השמש החת חרש בל אין ורבתיב / הרשה חוה לך ויברא ההיה ואהה ' מההשאני
 , י"ח( ס"ה )ישעיה יצרה לשבת בראה תהו לא הכתיב , בטל כי איצטלה )כז( יושב אתה אמיתואם
 וכחול שנאמר נ שש וחול אהד מעוף חוץ האכילה בריה ולכל ולחיה לבהמה נם )כח( , אכלאז

 דבי )כס( . י"ה( כ"ט )איוב יסיםארבה
 באש ענבר אלף ולבסוף , הי שניס אלף אמרי ינאי ר,

 מדי וגדל לילדותו והוזר כביצה[ בו ומשתייר ]מהמרטין לכבזה( ~מתמעם ונוצהו בשרוונההדש
 . מיתה טעם טועם ואינו עולם ימות כל וכן , לקדמותו 1ה11ר אלף עד ביוםיום

ותפקחנה
 סס5ות )כב( . '"ו ניפלס גס וסיין , תסס לפגי ס'סתקו גלקסית מעסם עם סקג"ס ססתגס ס5מ7 5עי3סגתכ
 651 'גכת' 3' וסקיג ק6סוע ז"ר מסה"נ סגפ63 סקוסן סנ7ו3 כל3 ידידי 6ת וס36תי , פתלון 5סס 6,ן ממסגמן

 לגל כwpipb uon 00118 bajone iutra 5 תרסין עגינו 5161י 316י . סלוע מס3 גסגין דגל פעלתנ6ת'
 6וס פ"א נ"ל )כה( . ט"ג '"נ דף )כד( . מסנן עז 310 נפסוק פ"ר לגס קסדת סיין )כג( . לב 610 ג'ותלע31
 , סריו  כיין ,  יניס וכתרס , ס' חות פ"ע נפיל גגגון וג"ס , סקג'ק 5"ג )כז( . 1' סוס סם ב"ל )בו( . ס"סז'

 . גס ל"ו )כט( . פי"3 עעי36 וסדרם מס נ"ר )כח( . גס3" אג' ועמות וגפסיס , 3עג" אפי' כש3 סיס1פ0
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 א ו במ156
 ויוחנן ינאי ר' בשם יוחנן ר' היו[ טוטין ]וכי טומין( )ר' )4( . שניהם שניוהפקחנה

 לפניו והיו , וגג )4ג( של חנותו לפני עובר שהיה לסומא )יב( משל אומדים זכאי )4א(בן
 , הכלים אח ושיבר , לאחוריו והפשילו כקלו הסומא נטל , נאים כלים )לד( של שורוהשורות
 , איברה נאים כלים כטה וראה בא , מטך נפנה שאיני יודע nra לא א"ל )4ה( , הזגגתפער
 . איבדו דורות כמה הקב"ה להם הראהכך

 משה ויאסר שנאמר הגדול מן כמזחילים בגדולה הייא ר' הני )14( . הנחש אלויאמר
 . הנהש אל ויאמר שנאמר , הקטן מן ובקללה , י"ב( " )ייקש איחמר ואל אלעזר ואל אהרןאל
 , חודש עשר שנים והטמאה , חדשים השעה טהורה גסה בהמה של עיבורה הייא ר' הני)4ו(

 )הנמר( , יום מ' החזיר , יום נ"ב החתול , יום הבשים הכלב , חדשים חמשה הטהורהובדקה
 , חדשים[ ]לששה השרצים כל ושאר , חרשים ששה והשועל הצבי , יום[ לשבעים]הנמייה
 לשבעים האפעה , שנים לשבע הנהש , שנים שלש והקיפוד הקוף והפיל והדוב והנמרהארי
 עיבורה ואין חיה היא הההול שהרי , ירות שבע היה משל הבהמה עיבור צער גדי נכצא ,שנה
 י במנחוה כדאמרינן )לה( , החיה מן ידות שבע הרי אחת naw הבהמה ועיבור , יום נ"באלא

 שלשה דאמרינן )ים( , בקלקול יההיל אל מעולם מכאן וגו' עץ מכל אלהים אמר כיואף
 דכתיב האופים ושר , אלהים אמר כן אף נחש . הן ואלו , באף[ ]ונאברו )דנפלו( באףפהחו
 . י"ס( ה, )אטהר אסרסר הביאה לא אף והמן , ט"ז( מ, )בראשית בחלומי אניאף

 , הבריות על סומלה אימתו שחטא עד ישמעאל ר' תני )מ( . ואשהו האדםדירעוקננא
 הקול שומע היה דואשון אדם שסרח קודם מצינו . עליו סומלת הבריות אימת שחטאכיון

 אבא ר' אמר , היום לרוה בגן פההלך הקול אח וישמע שנאמר , רגליו על ועומד ,בנחת
 בזעף הקול אה שומע שמרח לאחר , וסליק קפיץ , מתהלך אלא כתיב אין מהלך כהנאבר

 / אמה מאה על והעמידו הקטינו שעה באוהה הנא . ואשתו האדם ויתחבא כבאטרומתחבא

 וועשת שנאמר , הקב"ה הקטינו וכשסרה לשפים ער מארץ גדול היה אדם חכמים שאמרווזהו
 ה' כבוד ואראה כחיב חטאו שלא עד , בישראל מוצא אהה וכן , ה,( י"ס לתהלים כפיכהעלי
 טתנוסמות )מא( מהיצוה שבע נהנא בר אבא ר' אטר , י"ז( כ"ד )שטית ההר בראש אוכלתכאש

 שחטאו כיון מהפחדין., ולא מתייראין היו ולא כולן בהוך ומסתבלין רואין ישראל דהיו)וכבוד(
 אטר )מב( , ל'( 4"ד )שמית אליו מגשת וייראו שנאמר , להסהכל יכמין היו בסרסור.לאאפילו
 דכהיב , הרגיש לקונם ישראל בין סרסור שהיה הסרסור אף חנן ר' בשם אבין בר הנהוםר'

 , הרגישו דמלאכיא מלכי אלא כאן כתיב אין מלאכי , י"ג( ס"ה )תתקים ידודון ירודון צבאוהטלכי
 לקחה שבי שבית למרום עליה שנאמר לרקיע כשעלה ולגבריאל למיכאל שנצחם משהואף

 . י"ט( ט, )הברים וההנההאף כפני יגורתי שנאמר , הנוליירין מן נתיירא , התם כראיתא )מג( , י"ט( שם )שם באדםטהנות
 עץ פכ4 ובו , האכל אכול דגן עץ וטבל אשר אחר ופסוק , השדה עשב אהנאכלת

 . השדה עשב זכו לא ,הנן
 חוייא חי כל )ואם )מה( הויך היויא אחא ר' אמר )מד( . חי כל אם היתה היא כי חוה.

 היא וחוה , חוה של שטן נהש כי חי[ כל אם היתה היא כי , דאדם חוייא ]ואהדאדם(
 . אדם שלשטן

 , לפנס )מ, דומין שהיו בוו זו המהחלפות מאוהיות והיא , אור בהמת )סו( . עודכתנות
פירוש  3טס נרכיס גר' ושי גן יומגן ר' 3סס 'וין כ' סס 33"ר )לא( . 1' 16ת מס 33"ר )נכון סס61 כמו תקנתי,4(

 . ודייעלועין כוהות ת)6ס קופס 33ייל )4ד( . ,כוכים כסי טופס 16תן פי' )4ג( . )שלוגי תם) ככיר )(ב( ."פ
 , ממיני פ' (h9Dp וכן ג' 6ות פ"כ 3"כ )לו( . גבס תמן uon 6ג6 זדת חג6 'דע 6י" קמלת מ' 33"ללה(
 פקעו סייפי "ר' סתליס ל4ו( . כ"י קיש רף רכרכות סגער6 כל טון 16 סקפל5 % כוון מייק ר' תגיוכתלות
 כד5תריגן 5") 516י )4ח( . ע',, מ' דף יגורות ופיין , כס גער גטגס וסמ5פל , מלפניו תתלתל וגסתר3גוגעולות
 ו5יככ ג5ף שפסנו מן 5ר3פס סניף נ'  16ת D'"e 3ג"ר (os) . ט)פניס כר.כרס מסגלתי ר.מ6ער וכבלמכולית

 בתרון שרות סקלות מסתיע גי תוסס גס , סשזס פקקך פע"1 מנעי פקיקתן מן )קום זס )ס( . קרם ועדתגס
 נלכתי )מא( . ת"מ ונכעלס סשזס 3ססיקת6 ומיין , פס שנתי טפפו ססס , טפף , נגמת ספ" וסנ'6 ,5נל6ן
 נפקיקת5 כ"ן )מב( . נו סססס ס' כוח תחסין תחטקקות ופ" , ג"כ 3סכלס נפקיקת6 וגבין , טקקות סני'סס
 מנסתי )מה( . י"ן 6ת מ"ג ג'י %6 %י )מד( . ל3ת' כפסיקתם ל"5 (AO) . ס' ריעלס ס;") פסקם כריגהיר3
 . ונפילס"י סס ננצל פיין )מז( . י"3 .לות טס 3'י )סו( . )ו כת'ימס 3פילס"י וע"כ , נג"כ סס61גסן
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עם א ו במ
 . עשו 2ההמודותסו בגדי ווט , כצפורן רחלקין וכמבנליות 4" , בלע" קריטייל יח( כעששיות מאירין נרפירורי

 הנגנב תופין כבתפם לגנב משל , נתכסו ליו
 , הריום משל חיים חום סב לוי ר' אמר )נ( . נתכמו ובתאנה סרחו בתאנה כך , כתיפועל

 . חיים של בצוארו תלוי החוט שעה כלכלומר
 , הרען צער לי יהיה %א לו אזדקק לא אמרה . עצב1נך ארבה דובה אמר האשהואל

 יהא לא לך יתבע אם , בך ימשול הוא , יצרי אכוף אמרה , תשוקתך אישך ואל נאמרלכך
 . ידו על לעכב פה פהחוןלך

 כד ובידו ביסדה הולך שהיה אחד באדם מעשה , עקב השופנו ואהה יאש ישתךהוא
 כי לו אטר , צועק אתה- מה האיש לו אמר , צטא מרוב צועק שהיה בנחש פגע , הלבשל

 עד גדול סמק וארה- לשתות ההלב אח לי הן אגל , חלב לו אפר , בידך וטה ,צמאתי
 , אחרי בא לו אטר , לי שאמרת הממון הראיני א"ל , ששתה לאחר , ושתה לו נתן ,שתתעשר

 וחפר האבן האיש הקים , המטון הוא הוה האבן החת איל , גדול לאבן שבאו עד אחריוהלך
 אסר , צוארו סביב ונשתלשל קפץ הנחש אותו עשה מה , לביתו והביאו לקחו , המטןוטצא
 לבית עמי בא איל , ממוני כל עת לקחת אע~י על אותך ממית לו אמר . האי טאי האישלו
 אמר , הטלך לפני האיש צעק , עליו הנחש ועור , שלמה לפני ובאו הלכו , שלטה לפנידיט
 , עקב תשופנו אתה כחיב שהרי , להורגו רוצה אני הנחש לו אטר , הבקש טה לנחשהטלך
 , דין בבית אתם אשר אחרי , ממני יוהר בו מוחזק שתהא נכון שאין , צוארו מעל רראגל
 כטו , אהרגנו ואמר לרבר ההחיל , דבריך אטור מעתה המלך אגל , לארץ צוארו פעלירד

 , ראש ישופך הוא הקב"ה צוה ולך לאיש דגולך א"ל , עקב תשופנו אתה הקב"ה לישאטר
 . מזהו את רצוץ שבנתשים טוב חכטים אמרו טכאן , מוחו רצץ קפץסיד

 / הבא לעולם לא אבל הזה טעולם גרשים נחמיה ר' אטר )נא( . דגן מן ה'וישלחהו

 , אדם הוא בדמותך שנברא אותו , טש( י"ז )תביט המונתך בהקיץ אשבעה דור שאטרוזה
 . גזירה מאותה שהצדיק אותו _פב( , )שם( פניך אחזהבצדק

 תחת ראיתי אשר ההיה הוא הה"ד , נבראו בראשית ימי מששת )גג( .הכרובע
 , לאנשים מתהפכים פעטים ן כי( " )יחזקאל המה כרובים כי ואדע כבר בנהר ישראלאלהי
 . למלאכים ולפעמים , לרוחותפעמים

 אותי מציל סי אדם אפר , רגליו דגר מראשו לזהם אש ~י( . המתהפכת הלרבלהמ
 ב,( ה, )יהושע צורים חרבות שנאמר , יצילם דגללה חרב הקכ"" אמר )3"( , הלוהטת הזה האשטן

 ה(, קט"ט )תהלים בידם פיפיות חרב בה שנאמר ההזורה חרב אמרין רבנין . חרפין אזטוליןומתרגמינן
 וףגמיר דחויכם מיד תורות לב"ו תורה לקבל עתידין שישראל וכבתאה כאשתו פירש)ט(

 . אשתו חוה את ידע והאדם .דכתיב היימ , הרבההולרות
 , החתונים נחמא אתה , ליבש נושא אתה הקב"ה לפני קין אמר )מ( . מנשוא שניגדול

 . נושא אתה אין ולי , עק נושא עגקראת הואאהה
 . גרשהניהו

 )נ"
 אתה וענשיו האדם את וינרש שנבטך אבא את גירשת אחמול

 ואמרו ' ,כגרשני
 הוחזק.

 אסתר מפניך שמא , גרשך הוא
 )נ"

 וחיה בהמה בש יוערה ר' אמד
 של דינו רוצחים כדין לא הקב"ה אמר )סא( , הקב"ה לפני הבל של דיוקנו )ס( לתבועועוף
 . בארץ יהיה גד נע ולכך , שגנ שהוא בנקות דינו אלא , רוצחים פרשת שמע לא שהריקין
 אשרי שנאמר כעגין , לנשאו יכול שאיני עוני גדול כלומד בנידצתא , טנשוא עוני גר%ד"א
 שפשעו למי לו שי , פורעיו לישא שיכל מי אשרי , א,( ליב )ההלים חטאה כסוי פשענשף
 נעטש נלאיתי אומר רפא וכן ן וץ סנר )ישעיה ישאונו כרוח שונינו שנאמר כענין , לונוומאין
כי____ . מלייצא כזע תשש כבנכל / י"ר( אז)שם
 6ע3" קסיו וסוף קליע""ע 595)מח(

chiarita chiaritate . )לעס פ"ע גנרל )3( . מס 3"ל עין )סט 
 3"ר עצן )גג( . פס 33"ל ע"ן )נב( . ו' 16ת e("h לול )3א( . ומייס שע ס3 סוגדך קלקלת יימק ש"לי'
 סס 3"ל עיין )נו( . עילס מג3 6סל 6% ל' 3סס סוגן ל' סס 33ויל )גה( . עם 3"י עיין )נר( . .ע' 6ותסס

 לוב סס 3'י )3ט( י סס 3"ל ע"ן )נח( . ס5ט כ"י Dth 6'" hwnm31 פכח 3"ר סיין )גז( . סל7"5ונסחפי
 , יקזן כוך כרוך P'D1 , 530 פ3 יעו וסיעו סקנס ססכיסו וכג'ל , יפלס נירקם "61 להגיגו )ס( .'"3
 . גסוס ל' 3סס ,ס פנפנת עם 3"ו עיין)סא(
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 א ו במ;155
 שבעלם אילנות מיני כל לקו להבל קין 'ברוש בצועה , א"ר זרע[ ךאלהים )בן( לי שתכי
 , אחד מאכל אלא פירוק טלווציא באבילוה וישבו , זרעים מיני וכל , הבל של בחלקוושכרם
 תירושי את החדלתי הנפן להם ותאסר שנאסר , בנפן גנוז והשאר לחלקו נטלו שת שנולרוכיון

cteel~)'הנפן חדל הבל שנהרג שבשעה מלסר , תירושי את מהו , י"ג( ט pwn ועשרים מאות 
 עשב וכל ואילן אילן כל וכן , לבא לעתיד נגנז והיפאר יין אלא נשתייר ולא פירות מיניושש
 ב, )ייאל היעם נתנו ונפן תאנה פריו נשא עץ כי שנאמר , לבא לעתיד להחזיר עתידועשב

 , כ"ג(
 . ושש ועדשים מאות הע"ע בגיכטרהש עולה הירושי אתהחדלתי
 . הנדפם בתנחומא כסו מתחיל ואח"כ , בהתחלננו הלזה בכ"י נמצא כאןעד
 הוא למעני נעהק אשר )העהקה . 44 קובץ והוא בוואטיקאן הנטצא שני כ"יב(
 , רש"י בכתב נכהב נייר על קטן פאליע בהטונת חלקים שני הוא הזה הקובץ . 24(שקובץ
 רצ"א דף מן . התנתמא הוא ר"צ דף עד א' רף טן . דפים שפ"ר יחד החלקים ב'וטחזיקים
 , אהד יזם כנחה י בראשית הורה( של פרשיות ערבי בלוון )פי' תורה אל .קטעאתטהחיל
 חיה נפש שלישי , לעודת אלהים ברא אשר לוי , שלישי יום כהן שבת . שלישי יום , שנייום
 . אלהים אותו לקח כי ושי , ה' בשם לקרוא חמ,ש' , החיים עץ דרך את רביו , שמוהוא

 נרשם אח"כ . רעה רבה כי ה' וירא מפטיר הסדר( שארית בל"ע )פ" סרר אל באקימעלים
 סך בל', )פי' סדרים אל קטעאת גמלת סיים ברכה פ' ובסוף . נח תולרות אלה בפ'נם

 טן ואה"כ . שחרית ובשבת בשבת במנחה שקורין הפרשיות רשיטת והיא סירים( שלהפרשיות
 חושך יושבי שנאמר לחולין דומין שהן ישראל ארץ מתחיל א' פרק , פרקים ד' מתחילים רצ"הדף

 היה הוא , רומי נלוה זו , באניות הים יורדי , לאסורק דומין שהן כרכין יושבי אלו.וצלטות
 , מוה של גזירה עליו יצא שמא יודע שאינו עצמו על מהיירא להיות צריך בטטה העולהאוטר
פרק[ . כו' הנחש את רואה אדם ואין , בחיה שיטות נהחייב כן אם אלא החיה את רואה אדםשאין

 אדם וכי למדני ר' עקיבא ר' איל מיתתך לפני אחד יום שוב אוטר יהושע ר' היה ב'
 השובה היום אעשה אדם יאפר יום בכל אלא תשובה שיעטה ימות יום באיזה איטתייודע
 עת בכל שנאסר דבר של פירושו הוא איכן תשובה באין ימיו כל נמצא לסחר אטותשמא
 ,בקולות באין , בבכיה ויוצאין בבכיה באין העולם באי כל נ' פרק . כו' לבנים בגדיךיהיו

ויוצאיי
 מרוחה סליחה באין , קולות בקולי

 והולכיי
 למקום והולכין כחשיכה באין / סרוחה לליחה

 . כו' לראות יכולה בריה שאין התקום באין , לחוץ למקום והולכין לחוץ 0טקום באין ,חשיכה
 רבינו ]הלמידיו[ לו אמרו בוכה היה העולם טן להפטר שבא כיון זכאי בן יוחנן ר' ד'פרק

 יושבין הלמידיך ותלמידי תלמידיך וראית בישראל ריבצת הורה שהרבה גדול חכםכמותך
 פני להקביל שהלך לאחד דומה הדבר לטה משל לכם אמשול להן אמר , בוכה ואתלפניך
 הצריקים אשרההמ ומשלים . 1%'אגטן

 שמקיימיי
 . נשלם רבריהם את

 נ' ראשון שער , ז"ל דקדוש רבינו ע"י שנאמרה תורה מעשה נמצא ע"ב רצ"חברף
 במעבדו יפשפש שנברא ועכשיו נברא שלא לאדם לו נוח ואומר יוצא הכרוז יום בכלפעמים
 ופהחיל התחלהו, והסר דריב'ל מעשה ש"ג דף . א' דף חטר ואח"כ , שבעה שער תחלת ערוכף
 והודעתי ישראל ולזקני גמליאל לרבן ושלחחי וסייס , וכו' קודם נשבע אם אחריו ובדקו לכולהם
 עד ונפלאות חרר אין עד נדולוח עושה כהוב מירא בן ספר שהחיל ש"ר רף . אליכםאותם
 לטה חקר אין ער גדולות עושה נאמך אם הקב"ה של מעשיו גדולים כטה וראה בא מספראין

 ומסיים , כו' חקר אין עד נאסר למה כספר אין ער נאסר ואם טספר אין עד ונפלאותנאמי
 הקב"ה פרש , בניה ואת אותה להרוג העופות כל באו כשילדה והנשר ע"נ סוף שב"בבדף
 היא כן ועל , עליה שכינה ששרהה נשר נקרא ולפיכך ופרחו בניה שנרלו עד עליהןענן

 נשלם כחך יישר נבוכדנצר לו אמר , הערוה עליה יבואו שלא רוקיע מן קרוב באוירפוררנה
 . מירא בןספר

 והאשה לובן מזריע האיש הולד בצורה טהחיל ארץ מדרך משלים איזה אחר שע"נדף
 דם כלאה היא לעולם אשה של אום , נוצר הולס ומהם וה עם זה ומהערבון , אדוםמזרעת
 וערל הרע יצר הן וא6 שמות ו' ונגךא , אדם על אבריו סלך הוא דמע יצר ומסייםונצ'
 נדפס.בקאנשטאנטינא כבר זה כי האדם.)נראה לב יצר כי שנאמר וצפוני טכשול ואבן ושונאוסמא
 . ע"ב ער"ה דף עד משלי מדרוס מתחיל שכ"ד בדף . 456( סי' ב' אות הספרים אוצר עיין ,רע"ט
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פ א ו במ
 וכסיים , עבר אבויה בן אלישוע חויה ודריש יחיב הוה מאיר ר' הגמרא מעשה מתחיל שמ'1דף
 אבות פירוש ע"ב שנ"ו דף . לסורו תחר היה הנר אנקלוס עם יהושע שהאריך אריכותשולי
 ז' שם והוא , פ"א ארר"נ והחש , וכו' מסיני תורה וקיבל הענן בתוך נחכה משהמתחיל
 ויינסע אהרן של כמיתתו מיחה מרע"ה שבקש למדת הא ע"ב שע"א בדף . וטבליםפרקים
 ביתך יהי אומר ירויטלים איש יוחנן בן יוסי המתחיל אבזה על אחר פרק ויש , לחישתוהמקום
 כיצד , לרוחה פתוח ביתך יהי , האשה עם עההה תרבה אל , ענוה ביהך בני את ולמדוכו'

 רצון יהי וטלאים . מאדר"נ פ"1 הוא , וכו' ולדרום לצפון פהוה אדם של כיהו שיהאטלמר
 עומת ולא טדרשות ובתי כנסיות נתי מיושבי הלקי ששיטת אבותי ואלהי אלהי ה'כלפניך
 על ופירושים דיוקים המ , שפ"ד דף כיהוא הספר סוף עד שע"ה דף , אסן קרנות מיושביחלקי

 . ערבית בלשוןהמסרה
 וראיתי , פרשיות מאיזה דוגמאות אלי נשלחו הזה בקובץ הנמצא התנחוטא מןוהנה

 בראשית ומתחיל שלנו מכ"י נרול טאטר הוסיף בראיית בהתחלת רק , הנדפס עם שוה הואבי
 יא אות סוף עד הזה בקובץ שמה ונמצא , כו' עליותיו במים המקרה זעקה אלהיםברא

 ברא בראשית ד"א מתחיל ואח"כ , וארץ שמים עושה מציון ה' יברכך דוד אסרהטסיימת
 שהוא כסו , בהורה נתייעץ עולמו את הקב"ה כשברא ארץ יסד בחכמה ה' זש"האלהים
 באמצע )רפא ים כני ורחבה מדה מארץ ארוכה ואומר מאד מצותך רהבה ואומר ער ,בנדפס
 ואין , ד' אוה בנדפם והוא , חדש בית הבונה רבינו ילמדנו מתחיל ואח"כ , בנדפס( א'אות
 . ד' באות וטתהיל נ' ואות ב' אות וכל א' אמת סוף השמיט כי , דפים איזה בכ"י שחמרספק
 בנוהג גמליאל בן חנינא ר' אמר ד' באות לדוגמא , הנדפס ובין הזה הכ"י בין שנויםונמצא
 בן שמעון ר' אמר ובכ"י .שבעולס

/~:cIdt . שנאסר שכרו ליחן 'שעתיד למי ואשרי די אוה בסוף 
 הזה טדבהוב דאיה הביא איך והנה , ט"ו( ס"1 )יששה מרכבותיו וכסופה יבוא באש רףהנה

 וזרועו יבא בחזק אלהים ה' הנה שנאמר נכונה דגי' ובכ"י . שכרו ליתן שעתיד למישאשרי
 בטקום ראיתי ףגש מס' בדוגמאות גם . ',( מ, )שם לפניו ופעולתו אתו שכרו הנה לומושלה
 חדש מאטר בזה מתחיל בכ"י אים לחכם תעוז והחכמה טהחיל ד' אות באטצע בנדפםלפנינו
 שלם מאמר חטר י"ס. אות בראשיה בנדפס גם . וגו' תעח החבטה זש"ה יהורה אליו ויגשד"א

 חסי אשר גדול מאטר שם נמצא י"מ אות אחר וכן . ריק הערה עיין , ההוא בכ"י לנכוןתטצא
 . שלנו הכ"י מן אלה כל הוסיף הזה מהקובץ הסופר ואולי , רכ"א עיי1הערה , בנדפסלפנעו

 Angelika) (Biblioteka אנגי~קי הספרים באוצר ברומי נמצא אחד כ"י עידג(
 שטינית בתבנית נייר על נכתב , פרישות הרבה וחסר רש"י בכתב נתב .ג .3 .2מסופן
 וישב טף וישלה מפ' דונפאוה אלי נשלה וכאשר . הבתיבה חמן המופר שם נמצא ולאנרול
 וליתא , שם חסר וישלח פ' מן א' אות . בדפוס כעת אשר התנחוטא עם שוה הוא כיראיתי
 . מאוחרת הוספה היא א' אות כי נראה ומ"ר מאקספארד ה' בכ"ינם

 רסיז טחזיק קלף על נכחב 1 212 קובץ והוא , בקאמברימש קספרים באוצר כ"יד(
 , שורות וארבע שלשים עד שלשים עמוד ובכל , ודף דף לכל עמודים ושני , בסופו וחמר ,שים
 לכתוב אתחל עשקי "עמ"י מהסופר ופתחיל , בדפוס כעת אשר ההנחומא עם שוהוהוא

 . ילטרנו מדרש שמות ואלה בראשית מ' חסלה כתב שמות ס' בסוף וכן . בעיזה"י" ילמדנומדרשי
 אות בהתחלת ברכה בפ' )והוא . ספיקה היהה לא ואעפ"כ שד נביא קם ולא במלות נשלםדג"י
 המכונה , טאיר בן וסלטה מוהר"ר הכולל והחכם הגדול הרב ידידי הודיעני זה כל את .1'(

 .ץע .Szinessy Scbiller 31. 8פראפעססאר
 באסיפה והא , 250 קובץ פעטערסבורנ בעיר להטמשלה הספרים באוצר כ"יה(
 הנדי החכם הרב ידידי הודיעני וכאשר . רש"ף אב"ן יד מכתביהראשונה

 הנפלא החוקר
 . וירא לך פ' מהתנחימא דפים ששה רק הכ"י מכיל הרכבי ד"ר-והרפא
 נוסע צאת כביר לא זה נקנה אשר , באקספארד הספרים באוצר אחד כ"י נמצא עזךד(

 רק נטצאו נייבמער ד"ר סרר"א הגדול החכם דוב ידידי הודיעני וכאשר , מירושליםאחד
 וכטה ויקרא בראשית על גדול וחלק , שטות טס' כולו וכמעם , טהתנחומא מקוטעיםעלים
 . .ms .תעfOI. add. 0 .66 כעת ומסומן שונות,סדרות

 בדף וכן , ע"ב ב' דף בהקרמה עיין , בכ"י תנחומא דיה אטת אות בעל הרב בידנם
פ"נ
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 א ו במ150
 ב' היו שכ'צ עגת במאנטובה מהתנהומא המרפים מפאנו שרא ר' הרב ביד נם . לבסיג
 האלה כ" והשני י בהקדסחו דבריו את עגם שהעתקתי בסמוך הבא י"ר בפרק עיין . ידכתבי
 נאפן פיעם בינה באמרי וכהב , של"ג( בשנה ספרו )דואלים שנים מאור בעל הרב גםראה
 ויצה שנים מאות שלש על יתר  קרמתים  שהם למרנו  מראשי שני איני  ויש יש כי האמתלי
 היה כרמולי אליקים שה' המנוה הגדול החכם ביד וגם . ע"ש כו' ההוא המאמר מן בהםאין
 . אותו קנה מי ארע ולא ונמכר , לבד בראשיה ספר על ורק 278 קובץ סההנהומאכ"י

 י הנדפם מההנחומא הוצאוה כליג(

 , קטן פאליא בהבנית רפ"ב ח"א בשנה בקושטאנטינא ראשונה בפעם נדפםא(
 . כתוב הספרבשער . נ"י קורניל ן ת נ ן מ ה נ מוהר"ר הרה"ג ידי ש מירושלים וקניתיו . במציאות יקרוהוא

 רבתי בקושטאנטינא ונדפס נחקק , ילמדנו הנקרא הנתומא"מדרש
 ירום שלום שולטן הנדול המלך אדונינו ממשלת החת הואאשר
 לבטח ישכון וישראל ידידה תושע ובימינו בימיו מלכותו יהנשאהורו
 ולה"ה טוב מזל בחבר שלמה ועופרה ברזל ועט שבט מושך ידעל

 . קטן" בפרם ורבה פרה שנת לאירבשבע
 : תדברים אלה כחובובסוף

 היקר , הלז הנכבר המדרש פלאכת והשלם השם עורנו הנהער
 הנכבר המלאכה עושה ידי ההזיק התרה אשר בהשתדלות , שפומזהב

 , קונו לפני כקרבן ירצה , ממונו קורת בעובי ן ש 1 ש ף ס 1 י כ"רוהמעולה
 קושטאנם'נא פה ליצירה הרפ"ב שנה בו בכ"א הראשון אדרבחרש
 . י"ל המלך ן מ י ל 1 ש שולטן דגדול הארון כמשלה תחת היא אשררבהי
 . רצון" יהי כן אמן לבטה ישכק וישראל יהודה תושע ובימינובימיו

 . ז"ל טוב מזל ת"ר החכם בן ה מ ל ש ועופרת ברזל ועם 'מבט במשכי הצעירנאם
 בשער שרשום מה ברור נראה הרפ"ב שנת ארר כ"א נשלם בסוף סיים אשרמנה

 שרצה יען הציג )יהמסדר , )1520( ר"פ הקא היא הכתנה פרה שנת אייר 1'הספר
 ,. )1322 רפ"ב הקא ר"ל בשנת'הרפ"ב ונשלם , להדפיסו דיגל ואז ורבה( פרה הלשוןלהביא
 . )רפ"ב( 1522 שניה פעם שם ועוד פאלי )ך"פ( 1520 קושטאנטינא שושן בן יוסףדיר ע"י ראשונה שנרפס שכתב במה טעה ת"ס צד יודאיקא בבליאטעקא בספרו פירסםוהחכם
 בהורים רפ"ב בשנת ינשלם אייר בהורש ר"פ בשנת היתה והתתחלה , אחת פעם נרפסרק
 . חדשים כ"ג ריופסה תתעכבאדר

 קושטאנטינא נדפס "הנחוסא קם"ב אוה הנחומא ביירך שהביא ישמם בשפתיוראיתי
 על שכהוב יען חשב והוא , רפ"ח נעשית ואח"כ רפ"ה שהציג ספק ואין , ט;וה מהרפ"ח"
 שנתהשער

ooo 

 גשלמ , האלפים על מורה ה' אות באמת אולם , רפ"ה שנת הכוונה
 שפתי בעל אחר טעה הספרים אנצר בעל הנדול החכם ינם * רפ"ב בשנת המפרהדפסת
 ובאכת , 20 רפ"ח .שם ;ור 40 רפ"ב קושטאנטינא נדפם תנהומא 672 סי' מ' באות וכהב ,ישנים
 ספרי סן רשימה חיים ובאוצרות . שהבאהי כמו , אחת פעם רק בקושטאנם'נא נדפסלא

 יצוא 20, רפ"ב קושטאנטינא תנחוסא מדרש 2299 בסי' הביא ז"ל ל כ י מ מ י י ה ה"רהמנוה
 .* ההדפסה נשלמה אז כי ,הנכון

נדפס
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פא א ו במ
 . נתב השער יל , )1545( ש" דוא שנת בוו:יציא שניה פעם נדפםט

 תורה דצסטי חסעשה על מדרש ונצא ילמרנו הנק-אפהנחומא
 אלפים המשת בשנה בומבירגי דניאל בביתנדפם

 . מיניציא" *שירה וחמשה כשצתושלש
 : נתוב דםפרובסוף

 בבית .תורה חוסמת הנאטה על התנחומא ספר עשלםיתם
 הטחוקקים צעיר ידי ש ומסודר שגהה בומביתידניאל

 ליצירה ש'יק אלפים חמשת בעגת אדילקיניקורני*י'
 . רבהי"בגעיששה

 דצ"ל בשפרו פירסם ושקכם )א( . דפים צנה וטחדק , מאד משדרת תאההדגימה
 הלך וכן . בקצרה דשרות מלות פי' וקצת סררערם כמה הוס' עם בוויניציא נדפס .כתב
 תן קאות ישנים בשפתי ע~מצש כמו כן ורןתעץ , 678 סי' מ' שת הספרים שצר בעלאחריו

 כי . לגנה תה . ש"ה ד"1 ד3(לוה פי וקצת מדרשים כמה חוסמת עם עוד שכתב גף"ב(ס"
 הנ"ל הדשם ע"פ גדפם קאנשפאנפעא סרפום אחת מלה אף מאומה נוסף לא מיניציאבדפוס
 לרשום רצה רטנים NRP~ בש רק , דירות לרכילות קצר ביאור נמצא לא גם , כלל הוספתנלי
 עם f1W כשכאובה ברשם ועור ש"ה" .ד, בדבריו לתש ויש , שע"נ סאנפובה טדשסכן

 . כו' מדרשים כמההוצפת
 ר' דדו והמדפיסים , )1668( שכע הקא ענת במאנפובה שלישית פעם נדפםג(
 הקדמה נהב האדפון טה . טפתנו יצחק בהפר ומרא חי"ר מפדזבה ז"ל אברהם ב"רטאיר
 דיצספווע כל לרשום טיץ כי ויק . שגיאות הרבה ותיקן מאסמים דובה מכסיף התנתשש
 רקורא יסמא שמה , ינד( פרק הסטנך )באות עצתו בפני פרק לווה יעדתי לכן , דצסקןאשר
 שם אדבר גם , ההוספה את משם הוציא אשר והמקור שמוסיף דצשחמרים מכלדשימה
 . דכאת ההוצאה כןנרחבה

 השיצאה . )1578( עחעה רלף בעגת שאלגיקא דפוס היא הרביעת המוצאהר(
 החכם ובכירה רק , המפרים שצר בעל ולא יעגים שפתי בעל הביאה לא ראיתי לאדכאה
 . דצ"ל בצפרו פירסם ריר והחכם , נא"ל בספרו צונץתגדל

 ע"ז מתיק )1595( שנ"ך הקא בשנת הירפא דפוס היא החכותיה הדצצאהה(
 בדפוס אב י"א השא בשנה תשלם שנצה מבת כ"ב הדפסתו כלאכת ראשיה טעהי ,דפים
 בר יעקב כם,ר ורבחמד דוקר ,בשם . והשער על רעים גם , delle Francesco 88"0פשל

 יאה תו , משטובה דשם Y"ev סגרתם בלי הכל הוסיף ד"ה והמרפש . ז"ל" ב"קגרעכם
 הער שם אח ותהם מפאנו שרא ת"ר מאת מאנמובה מדפוס וזזקהמה את הדפיס כיעשה
 בספרו פירסם והחכם 288( )צד נד"פ בספרו צונץ דגרול דמעכם פהק זה ובעבור . עלוהעורא

 , כץוירונא המרפים ע"י בראשונה באו בהנחומא דווספות שבל השבו כי יוראיקאביבליאפעקא
 ההנחומא בהוצאת מקודם עגים ל"ב עוד והדפיסם הדעספות והסיף מפאנו שרא הררובאורע
 כל על מפאנו רקע ר1ינ משפובה בדפוס והנה . דקדמהו עם במאנפובה דפוסו בנטעעלו
 מווירונא המדפיס אבל , מחרש כעת הוא טסף כי לכורות פושמת יד שהביא חרשכאסר
 ורמעשיוה המשלים ל רק שעצמת יד טזצינ . כיה חור ואה"צ , פרשיוה באיזה רק כןקבעה

אשר
 ולסם , מנמת 6מת הופ נספמ , 3גסמ 3לן 3ן סש36 3ן מעיל ל' סל3 טמן סודת סס0651 פ))א(

 )קוגעלק סומפס פיין , סכ'ש o'vlh ס' )ל"5 דהטכ"ה שגת 3ס6)יגען ספדו וסזפיס . סר61 ס7פוס עפ*שפיס
 שגת סיתם ססזפס0 סגם גי סמס3מי מס כסיגיו יסר ס)6 יט))'גסק מסליל סנ17) ראיקל סל3 תידיייסחתין
 סו6 ספוט תזפתו , נת3מ0ס "תש יג נ' כ' 1ר1*מ'ות ססג'ש סגת מסמל ע) לסם סר61 ניפוק ג' ,שדייק
 PD1nol . 7% ל% 65 סמ"ג תסגל מ6גס31ס מן ורתוחה , ישגפט6געיג6 יפוס )פגיו גס וסיס , גכ"ף(0סכ"ס

 6פס ים ופל  ולפני , 6טמ  5ומ 3מ) ר.ר3 טמירה סעיד 6סל סנוסיס רומנס מספר ננוף געלנו הישותזג:ונס
hS6ןת 5ימ  3פל ס3י6 , לרגם סגסומ טטסס נוליך יסורס מ"ר וק , טחיו טס3ש מר,סגוךמ6 כ"י רוש oto~ 
 . ג"כ fp ודף ט"6 וב"ס וף כעירו פרץ , גין 0גמונו6לו
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 א ו במ161
 וכהב מתתיה שב הח"ר בן אברהם ר' דגגיה ההגצל אמפר ובסוף . בזה תועלת שם איןאשו
 קרם בימי לשלמים היה כבר אשר וה ראה השמש, ההת חדש כל אין המגיה אמך :וז"ל
 לדקריב בביתו שורר איש גל בזמנינו וגם , לפניט עריו בדורות הרפוס מלאכה המצאמטם
 אשר חדישת נפלאות ולהראות המצאת להמציא , בה 4התכבר ראויה חתיכה שרחיםלפני
 , אתי ק לא ואנכי ; עשו כן אשר בשר וישתבחו לשמם כבוד *תן כרי , סלפנים נרפסוכבר
 ראוי דבר חדשתי שלא דעא כן האמת כי דלטמה ירי חתימת רואה כל לפני מותה הגניכי

 זה ראה רק , קאי כרקאי אם בי , לפנינו היה כבר אשר על געה בספר %ריעפארלהשתבח
 היה לפנים אשר אה , בו מצאתי אשר משל או מעשה כל על יד לי הצבתי כי הואחרש

 , דראשתים בדפוס היו אשר דברם מן קוצים הרבה בערתי ונם , אחרת כובה על בירוהנרשם
 לא חורפא אגב ךקדטנים אלא , הראותנים על נוסף בי דאית יתירתא חבמתא מפני לאכי
 , טענה דבר יטצא לא אחרי הבא כי מתפאר אינני ונם . בו להתגדר לי הניחו ומקום ,דק
 מעטים יותר ימצאו מקום מכל , הדפוס במלאכת יחטא לא אשר בארץ צריק אין אדםכי

 . עכ"ל , נפקד ונוהי היא מצער ואם . רצויה כוונתי מעטים מעשי ואם , לפנים ריומאשך
 ה"ר שם את שהעלים מלבד אבל , מפאנו ר"ע הרב כבוד להשפיל שבקש בעליל הראהמזה
 ואשר , שנית הדפיס במאנטובה שלו בהוצאה נדפסה כבר אשר שלו ודוקדמה , מפיגושרא
 וכתב , הקב"ה לפני nanwl אותו שבנה בצלאל ואף על פקודי בפ' ממאנפובה המדפיסרשם
 . הסגיה" "אכת הצג המדפיס" "אסר ובמקום , ממש כלשונו העתיק גו'" המדפיס "אמר .שם

 שכתב מה Da . להוכיר רצה לא שכו ואת , ביעפים" המדפים אמר "כאשר באמצע רקונכסיף
 מה גם . כן כתב הוא הוא כאולי ממש וכלשונו ככתבו העהיק פקודי פ' בסוף מטאנטובההמדפיס
 סוף עד "מכאן כפקים האותיות מנצפ"ך המאסר על וצקת בפ' מסאנטובה המדפיסשכתב
 כאלו כלעגנו ג"כ הציג ז"ל" מהסתבר שאיננו ראיה חננה יר כתובי בילמרנו נמצא לא.הפרשה

 נראה עור , בעמו טוב עושה נגר טובה כפף להיות עצום חטא התו כי מלבד ווה , דבריוהם
 החרס באמת אשר החת , בעיניו הנ"ל מפאנו רקע הרב של מלאכתו ישרה לא כימדבריו
 , טאומה חידש שלא מלא בפה ד"ה הפגיה שרירה לנו ודי , בהוספותיו הרבה לנו וזעילרג"ל
 בדורוה נם כי נראה מוה . משל או מערוה כל על פואנטת יד ומהצע גדולות עשה כירק

 ולרומם , בסעעדהם הועילו אשר מעשה אנשי להשפיל בקער אשר אנשים היוהראשונים
 זאת ועוד , לעקם ינחלו חכמים וכבוד בזה מאומה דלעיל לא אטגם , דבר לא על עצמםכבור
 והמדפיס " . , . , דף לעיל "כוי והצע ממאנטובה המדפיס קצר מקוסוח בהרבה כיתראה
 הפנטובי המרפש שהביא הלוא הדף עצם והציג באפלה כעור אחריו הלך' מווירגאההוא
 , )1613_1612( שע"ב ה'א בעגה )ב( פראג דפוס היא השעגת ההוצאהי( . אחר בדף הוא וכרבא בדפוס כיאף

 כתב דג"ל בספרו פירמט הזוזכם , עליה לדבר אוכל %א בידי איננה דעאתוההוצאה
 בן כתוב הבאתי כאשר אולם . רפים" 99 נרשום בן ב"ק יעקב אצל נדפס 1618"פראנ
 1 ז"ל" ב"ק נרשום בר יעקב כמ"ר והנחמד היקר *בשם . ההשר על ווירונאבדפום

 )1701( תמצא וץ'א בשנת דארר פראנקפורט דפוס היא השביעית משיצאהז(
 בן סענדיל מנחם ור' הון פייווש מעצלם בן יוזל יוקץ ר' בהוצאת גאפשלק מיכל אצלנדפס
 גן מהפסוקים מקומוני מראה דוסיפו ורמרפיסים . רפים פ"ע כחזןק , ערץ כהנא שמואלר'

 בתירונא נדפס כאשר שהדפיסו כתבו המתפיסים בהתנצלות הספר ובראש . ואילך לךפרחח
 פרשת ורוב ושמיני צו ופ' ויקרא פ' דרגינו הראשונים על שהומיפו דוזוספת כל עםובפראג
 כתמונת ציונים ציינו ולא , האוינו ופ' וילך פרשת וכל נצבים ופ' שופפים ופ' עקב ופ'פקודי
 לפי ולפעמים המלות פי' ונם הפסוקים על כגדמות מראה ושיסיפו , כבראשונים הגליון עליד

 ובמ"כ בערסי מצאו כאשר רק סלבס אחת אות אף כחבו שלא שם ודוזנצלו , סטפיק פי'הקנין
 הר"ר ע"י רב בעיף והוגדו הורות המלוה על פי' ו"ל ברש"י ופעמים , דגליונות על כתבונן

 זה ובעבור . הטעוות ולהקן הטכשולות ולדביר הפסילה למקל יגע אשר לף מבית איש"ייזיק
 מהפסוקים טקומות במראה אולם , 1ג( המבסתם ב;רלין ועיר פוגן מעיר הדור רבני שנינתנו

נמצאים
 , )מסק גיס , סטות וגס 1695 גקר6ש' סג7פק פרש דפוק )פג' סם גפיי יוגע פיקסס סחוס)ב(

 : תגער)ין 6ג"7 מהע"ס ל סכג ש6 וסקר , prttn 6נ"7 מכסן גפתני מוסו"ל פלג ט6 ר51סז)ג( - נקו6טי 1)6 )שנ"ה( 1595 טו"ממ גופףט
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פב א ו במ
 אשר מקום ובכל סווירתא המדפיס עשה כאשר נם . מספר אק וטעיות כשיאוה הרבהנסמאים
 שהביא כסו ההוא הדף הוא גם הציג פלוני" דף לעיל "כו' והציג ססנטובה הסדפשקצר

 כתוצאת דף על דף נדפם לא כי , אחר בדף הנא ההוא ברפוס כי אף , הטנטובירמדפיס
 . המנפוביתהברומא
 עם נ"כ )1783( תצ"נ ה"א בשנת אמשמרדאם דפוס היא השהינית ושצאהח(

 ונדפם , הלוי ה ם ל ש ב"ר ן ם ם ח נ ם ת"ר ע"י סתומים במקומות באור וקצה ורוה מ*תפ"
 . שמינית בהבנית גם פאליא בתבנית פרופס כ"ץ ה מ ל ש ר' שלבדפוס

 . )1792( תקנ"ב היא בשנת דאדר בפראנקפורם נרפס הפעם שךם(
 . )1802( תקם"ב וק"ו שנת בשקלשו נרפסי(
 . )1808( תקם"ג ךלא שנת בקראקוי נדפםיא(
 . )1805( תקם"ה ה"א שנת בלעמבערג נרפסיב(
 . )1811( הקע"א ה"א שנת בזאלקווא נרפסיג(
 סאת יוסף וענף יוסף עץ פ" עם )1838( תקצ"נ וע"א שנת בווילנא נדפסיד(

 הפסוקים ולציין להגיה הרבה תנע ופרח , מביאליסטאק ל ד נ 1 ז ך 1 נ ח מורו"רהרה"ג
 כשאסף רק הוא עליו ערך אשר ובפירושו . באותיות ציונים לו והצינ לפרקים המררשוחלק

 . שונים ממקומותפירושים
 . )1851( תריק ה"א שגת בווארשוי נדפסמי(
 . )1868( המי"ג ה"א ענת בלעמבערנ נדפםפז(
 . )1861( תרכ"א ה"א שנת בשמעטטון נדפסיז(
 . )1868( חרכע ה"א שנת בחיק נרפסיח(
 . )1886( תרכזו ה"א שנת ביוועפאף נדפסים(
 . )1870( הר"ל ה"א שנת בלעמבערג נדפסכ(
 . )1878( תרל"ג ומא עבת בווארעהי נרפסכא(
 )1879(. תרוקם ה'א שנת בלובלין נדפסכב(

 . ז"ל מפאנו עזרא הקן מאת מאנמובה דפוס הנדפם בתנחוטא נוספותיף(
 . הרפוסים( בכל אח"כ)ומטנו

 אשר סאנמובה דפוס ד"א הנדפס סההגחוסא השליעג דפום כי אסרתי הקודםבפרק
 ספדובה אפרים ב"ר טאיר ר' שותפו בסיוע ז"ל מפאט יצחק בכ"ר שרא ת"ר )א(הדפיס

בקרת
 י6גדסטע ששול מוסטל משקל סלנ מ6מ סם 6גטי נשלחת ועטן . תק"6 ס"6 מסית ה61 ססקכמומממן
 . מכטל)'ן ~"ן טמטיס ל' ר,לכ 1716מ ס מ17נל גכנ7ות ג'16ת

  מגדיל סמיקת סרר  גרדומיו  טכחכ מל. )מעשק כמלש , רסס ~t"Uh ננד מעש יקיל6 'זע )ממן)א(
מוסרקי

 , ס)וסויס p"pnt מנעוכס משסכי סיס יסמק כד מפסנו טורף ר' . ווט קכ"3 נד מ"1 כנ"מ ליגן ר';")
 תגממי מזלם מפד1נס מקיל ל' סוחפו עם ס7פיס :ל'ניג:גת

 ססס עס גררתו רגוגס ~Qmp וגמנ ומניסו
 6101 . וסמ:)יס סמטסיס ספקקיס SD )ומות סקס וסוייף , סטקפיס סמ6מריס כ3 נ5יוג'ס ס,1 נס ,מכוויט
 כע) ל6ס 6סל 3יגיכס כ"י ו6',ס , גממזיס ספלים )1 וימי , פק"כ ס"6 גסגת מיטורט

 , ע"3 )ג'ל Otlts מקוי
r"5p.6'סלת3ש פיסם לקימי מנטוכס חוסכ מפלגו ט,ל6 ל' סמלני) ספלי קנוסת נין גס . כ"ס 3פ' ]11"5 . טי 
  h(hahle('  סלולם 1S5h סלמס מ"ג כסלק סנט וכן . 7' פלק כ' מקמל )כסף נמגלף סנט וכן י"ס מס' ע)זיע

 גפ6רמ6 סיום סמוגמ נ.קעעי6 ,וקף )ל' ס16לס ס' כמו ספליס, ור.טת'ק גט5מו כתג oa סקזן[ ))טון סגסתקקר.טלכ'
 מגק יסוחף כ' )1 סלינו 6סר ס6נרומ 6ף , 80 טמר כנניגכסן סמונם מ,7וסעס וס' , 122 ; נימן ל6סס'וי
 , סחטכן זמ)6גת וכייחל ש"כ נוויגי5'6 ג7פסו מגג,יו . 130 טמר רוק' די שרי כין עו7ע , דמעו מכרכיול'

 מסכית וכא' גל'כ( )כ"מ מיס פחי כב' מקוס סגין ע3 פקקנו . מנועות מרפטי כמטל יעקם )שכת מז;סוסעס
 ס)ו'ס מן 'טקכ ל' 6ת 61מכי1 , תפפנו טורים תנסס ר' 6ת סקכ)ס 6ת )מז טורף ל' כו6 . ט"ב( ))"נמסממות
 דלר ט) כזקזוק מ6מכ מטע סו6 גס טמט "'3( )פ' הנסס סיוגת ונט) , 6'( re מס )6רי יעקנ גח)זנבג

 סכתן עגם ממשי 'לכלו וממגו ,ראזנןגגיס
 ינ~

 ממ61ל מלדכי בבל"ל סנונך סלנ ונס . o~tnlmpo) , S")D ;נס
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 א ו במ16.5
 רבות הוספות וויניציא קאנשטאנטינא דפוסי על רצסיף שיא ה"ה הה , שכי הקאבשנת
 וקצת תקונים הרבה גם , לפניו היו אשד יד כתבי משני שלמות פרשיות גם נדויםמאסרים
 שלעדה הספר בסוף ערך וגם , קטנות באוהיות התנרצמא בפנים רגנש אשר טלוהפירושי
 כל על הציג הוא והנה . תנחומא שבספר , והמשלים , והטעשים , רפסקיס טכללימפריצת
 ובאו הזאת היד השמיטו שלאחריו והטדפיסים. , )ג( חדש זה כי להראות פושטת ידדצספה

 כל הקוראים לפני לרשום אמיתי לכן , דו-שספה היא איזה דעת מבלי בערבוביאהמאכרים
 , החרשים דפוסים מימני אווזיות עפ"י סופו ער הנהומא המדרש מרכולה  שהוסיףד,נטאטרים
 , ההניאם טהם אשר הסקור אציין נם , לקודש ביןקודש להבדיל וידע נוקף מה הקורא יראהלכ"ע
 האזינו בפ' שכתוב מה ונם . רבתי ופסיקתא בילקוט הצובאים טאמרים גם הוסיף למעמיםכי

 הוספת הוא הדרשן" משה רבי הרב במפר נמצא ינן שם שד אלישר" דר' בפרקי שמצינו~סו
 . התנחומא אל הוא הוסיף סופו עד ה'( )אא ~עלו תמים הצור מן המאמר כל כי , ההואהמרסיס
 והקדמת והסיום השער לר,ומתיק נכון ראיתי לכן , במציאות יקר וצא מאנטובה שדפהובעבור

 שכהב מה היטב שידע להקורא הועלה בזה שיהיה השבתי כי . ככתבם כלשונם , הנ"ל שראר'
 . שהוסיף ההושווה כל ארשום ואח"כ , חכמים טהיבה נעלם זה כי , שהוסיף מה עלבעצמו

 : ההוא המדפיס כתב רם8יביפרר
 אל הובא הורה חומשי חטשה על מדרש ורפא ילמדנו הנקרא השחטא"ספר
 כמה ובתוספה , הוא רב כי רראשונש חטרו אשך מחסורו רי שלמותוהכליה
 וראה ועקב , פקודי ורוב , ולך , שמיני , צו , וי,-א פרשת כל ובפרם ,פרשיות
 אשר , מצוינים הספר בגליוני כנראה ז"ל מרטחבר יפים ומדרשים ,ושופטים

 סנטובה פה נדפס , דירות המלות באור קצר, זה ל תוקש , יכירום רואיהםבל
 הסופר ה"ה  השותפים בשם שכ"ג שנת שיר ז' 1' יום מלאכתו ראשיתהנהי
 בכספר יצ"ו א ר ז ע וכטרוד , טפרובה ז"ל ם י ר פ א ב"ר ר י א סכמ"ר

 . טפאנו" ז"ל ק ח צי
 . האלה כדברים כהב הספרובסוף

 היום בהבליה זה חנחומא טפר להשלים גנזכנו יתברך לאל והוראה"השבח
 1 ודמשלימ , ורמעשים , טדוינים לוחות ר,וטלש אלה הוספת ועםורשלות

 בימי השלטתו ותהי . רהבים את בו לזכות כרי , בראשונים היה שלאסה
 ויאדירו הורה ויגדיל קודש ספר שאר לרופים יוכנו כן . לפנק 21נ"גנחס

 . רצון" קהי כןאסן
 . הספר בראש הקרמתו לרצןתה

 ההעדר הרולי פניו כסו כי וארא , הזה הספר במסתרי לראות בקרבי רותי ה'רעיך
 ויפקדו , אופניו על דבור דבר כסף בסנוביות זהב ה18חי ז"ל תנדצסא רבי טמדרשיטהרבה
 , חסרונה שם אין אשר ביה אין לפנינו הטה אשר המעט בי נומף , שלמות פרשיותטגנו
 לאטר , עם רבתי דיגיר הדפוס במלאכת ראשונה היושבים הראשונים הצדקתי אשרואחרי

כי
 ג517 1תק31) מקיל מכס ,s~rptj מפלט h~tD ננעסר"ר ולק יג"1 נס"3 5י 'Sfi9V 'גחיי טיילת אפסג'מעי
 ))תך Sh~nt תעלן 630 ו") קרוק יסלק) כעוסל"ר סרוסי הסתבך) ויסלע , ז'ע לאר"י מתכתיבי גבס שתקל
 )סרג סלת סקדוסס ממעתי יתקר , קייי וביס תגנדרו סיס סג") טילך ורגיגו 6יע5י*ס )כגג' רישעתמכמת

סמקי
 סנ16ן 1)סרכ , קערו גסקזעת סכתנ כתו סת)ת71 ע) ע"פ ג6כ גע) ינגע) 1)סלג , 'נק עעכי ש)

 , ז"ל פרורם  יקרוס סקזתומ ל" נ6ו~וש ~משתים , מטלר גג) )ענמ סזג'מ שעל , S~lr מפרט שסיס תגמאסהר
 Y~D . ליר6'ו %מכמסו %מלק מרוך . לנרך רשיי %פליסס , ושהתגיס ר%6וגיס ספקו3ליס פפרי פל נמתרותוסנסומ

 (Spe 6סר לניס למתריס ת65ת' הנז'קס כמינוע 61מלי , o('Y שען )רשתית עגמ לטת גתנ4תנת)ב(
 6מת וכפעם . עצי גלע'תס ת5ויימס תת65ס שתם גס . סיס סת7שק ען טקפו גסס , ל6סוניס גיפקיסמקותם
 מורס שפגות יר חתונה ר.5יג , ל:ו)מגי תצל מותחמי) 1thxt 56)  מ6געוגס( לפום ט"ד פ"ע לדף פגתםנפכספ
 ק~%ע6סעעת דפוס סר%6וגיס ברס:ס'ס סלבס שתיתר גפיי כי , מקין סיר 631פפ , סו6 מד% כי ר6ס לשפרג356פ
 גפסו%ס 3וטימס %מרקס נפו , ויעסק .3פ' osn 6%פר %סעפים ג65% בס .  וויגימ6וופוס
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פג א ו במ
 לערכת עת לאסר בקרבי לבי חם , להם היתה זכות כי , אתם נמצא אשר אה לאור הוצישכי

 בקשתיו , כו' יד כתוב לחפשו וכה כה ואפן , ~השהותו אסור טוגה שאינו ספר כו' בפרט6י
 לפני ה' והזכין , נפשי שאהבה אח וכמצאתי עד , וכו' מזעיר מעט אם כי תועלת פצאתילא
 כי ויהד ,  כו' לסוחר עובר בדסימיקרימ כסף במקנה ח~דעהים יד, בי נתו מהם םשני
 , וא' הרבים את לזכוה להדפיסו ואמרתי גמרתי אח"כ , מה ימים דגמן קורות אוהורוצעו
 , דברי כנים וכי . ינעהי לריק לא כי פניפה הזה הקדוש הספר אל הבא לכל יתאמתלמען
 . לאחריהם יבינו ומהוכם בראשונים נמצאו אשר החסרונות קצת זכרון לפניכם אעלהאסרתי

 , ויקרא פרשת כל ז"ל המחבר מן רואעאנים על בו הוספנו כי תבינו הלא תדעוהלא
 אלישר ר' בפרקי חלוקים טדרשים תמורתם והביאו הראשונים תמרו אשר , ושמיני , צוופרשת
 ופרשת , פקורי אלה פרשיות ורוב , בם ארפוז כאשר , הטה תנחופא מבני לא אשר ,ודומיהם
 פרשת וראשית , וילך פרשה וכל , נצבים פרשת ותשלום , שופטים ופרשת ראה ופרשתיעקב
 לטען אחרת ועוד זאת . תהלהם כל ימלל ומי אלה. ברא סי וראו עיניכם מרום שאו .האוינו
 להוי ידיע , ז"ל המחבר מן מחוברים הם כלם וכי . בתוכו זר נכנס לא כי דורוהיכםירעו
 , המוחלפ האפם אותם לקח כי , בראשונים ואינם הילכדנו מדרשי רבים כי אליז יקרב אשרלכל
 10פהים שלשה אביא , דבר יקום ערים שלשה או עדים שנים פי על שנאמר טהולקיים
 שמביא סנקתדרון ערך בערוך וראו הביטו . הטפורש טן D1nD דמעיינים ילטדו ועליהם ,חותכים
 ת0צאוהו לא ובראשונים , הנזכרת המלה בהוכו אשר משפפים בפ' הילסרנו בשם אחרדרוש
 בו אשר הנזכרת בפרעות ז"ל המחבר מן אהד דרוש נגמיא גליור ערך בערוך כן נם ,כלל
 הקב"ה אין דתטא בערך הש14ך מביא עוד הטש,לש והחום , בראשונים ואיננו הזאתהמלה
 / וזכוכית זהב יערכנו לא רפה ארוך שאכר פקודי בפ' השנויה שלו דגטטרין הצדיק מןטונע

 הילמרנו בשם היליפ טביאם אחרים מדרשים איזה טצאתי גם . כלל בו זכו לאוהראשונים
 האחרונים אף טסיני הראעאנים טה א"כ , כנזכר מושבם ויפקד , כטוחו ואחרים חלוקיםכמקופות

 למזק הצעירה ירי את תמצא אשר כפי זרות המלות באור הראשונים על עור הוספתי והנה .כן

יר~

 טאטר כל אציין אסטן כן על . כו' בסימנין אלא נקנית התורה שאין ילהיוה ' בו קירא %
 מאד רב כי לציינם שלש או שורות ושעי על אחוש ולא , הראשונים על בו נתוסף אשרשלם

 תוספת אסרתי כבר אשר את תמצש שם פועחשע יד בגליל תראו אשך מקום ובכל ,סוגדי
 . זצ"ל מפאנו יצחק בכם"ר טפאנו יצ"1 שרא . נו' הראשונים עלויתורים

 . תוארו וזה , עזרא התם רוץרווים ובראשי , קטן שיר נטצא יהיאחר
 ה"ה( וטפר ת"ת ויתד)ב"ה

 . אל ברוכי יחד ברןלסרה עסי שאו כנור גםעוגב
 אל בושרת רב דרדרתאספו עד משפי דמו ולארתחו
 : בישראל שד כמוהו קםלא להנחוטא שלם טאדמדרש

 א ר ז ע כהר"ר הרב המדפיפ בי תראה , וקדמתו את לפניך הבאתי מאשריהנה
 עפ"י הוא הוסיף ואשר , הרבה תקונים ומעקן רבות הוספות התנחוטא ש הוסיף ז"לסמאנו
SJVעיניו למראה שד,יו יד כהבי . 

 . התמיה פרשיות סדר עפ"י שהסיף דמאמרים הםואלה
 לךמיששת

 בארץ רעב ויהי רגותהיל דגואסר והדפיס הסרר החליף פאנטובה( ברפוס f'p ו'לדף
 )לפניע שנחנייר גר רבינו ילסדנו המאמר לפני ב'( בשה ד"א האחרגימ בדפוסים)אשר
 דטושמר נדפס וףנישףא ודפוס קאנעשטאנפינא בדפוס גם מאקספארד ב' בב"י אולם , י(אות

 הפך אסרפל בימי ויופי לפני בקיא מוקדם הוגש ויען , בארץ רעב ויהי קודם רבינו".ילטרנו
 למפנינן ברפוסים ד"א , ע"א ט' דף )שם . סיד הערה לך בפ' עשף~ירוועי טה המין .הסרר

סוף
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 א ו במ166
 .המצע קצר בי ראה אחי אבל , בגליון נדפם לבר )ווה תליון ש בצרו הוסיף י"ו( אפזטף

 לגרים %טד,' עגה צ"פ בן אלא נימל לא "ולמה : וויל , בפנים( ההוממות הדפיםסהעצזרע
 צ"ט בן שמל מאברהם ילמוד מהנייר אני והאיך אני וקן אומר יהא לא לריבייר בקששאם
 , כיר( )אות שלנו כ"י עפ"י ומסיף תה . ע"כ . ענה" והשע תשעים בן אלא מל לא יענה-
 , שנים והשע השעים בן אברהם ויהי שם בנדפס י"ת אוגע דההלת על לטפה שם מוסב11ה
 בסוף ששספה הציגו rksn~-ונים והמדפיסות , שנה צ"ט בן אלא נימול לא ימה הוסיף 8ץהל
 . רעד הערה לך הנתומא ועיין , כלל מקוטה שם אין אשר י"זאתז

 *וירא

 עד , סטרא באלוני ולטה סטרא באלתי הפאפר נזק; . ג'( שת לפנינו , ע"ד ט')4ף
 רטז לך בילקוט ומובא פמ"ב סוף ובב"ר , זוג לקה אשר הכגלםעור לי נודע ולא , מאקספארד ב' בכ" נמצא לא וזה . .בתחומך אלא אליו ,נגלה איני הקב"האסר

~vv 
 אחד בסגנון הוא

 כי ויען , נ' אות פי"ט בראשית באגדת במלה כלה נמצא כי , מצאתי זה ראה רק ,ובקצרה
 בכאנטובה נדפס הנחוטא ומדרש , שע"ו שנת בוויניציא ראשונה בפעם נדפסה בראשיתהכנרת
 , מאנטובה דפוס תנחו0א כק ההוספה לקח בראשית אגדה שבעל אצלי ספק אין וכ"גשנת
 והוסיף בכ"י האג"ב אח ראה סמנטובה שרגנדפיס אולי או . אחרון מאסף הוא אנ"ב רבנררשכי
 . זה בענין שם שר~ירותי מה כעד הערה וירא בפ' ועיק . התנחוטא אל הדבריםאלה
 מוראם עד גוי לו לקחת טלבוא יודן ר' אמר הטלות הוסיף ד'( באות לפנינו , ע"א י')רף

 אווז פ"א דב"ר , ב' אות פכ'צ ויק"ר , י"ס אות פם"ר ב"ר ועיין . הוא אותיות ע"בגדולים
 פקד וה' המאטרים המרפים דצסיף פ,( אות לפנינו , ע"ג י"א דף )שם , פי"נ ובאדר"נ ,פם, וברבוץ , ע"ב( )נ"ב ההודש פסקא כהנא דרב פסיקתא , כמהשנה פסוק פ"ב חזית מדרש ,י"א
 ויהי יצח אוה גם , הגףם וידעו זש"ה פקד וה' י"ז אות גם , עבדו דבר מקים וש"ח שרהאת
 יצה . שמי קרושה על נשחט והבן , יצח אות סוף עד , שם היו דברים ומה הדבריםאחר
 דף ר"ה נמרא 0ן רעמיף שרה נפקדה בר"ה והפאמר , פמ"ב רבתי פסיקתא מן לקח יקאות
 פרא תנחומא ועיין , ע"ש פנ"ה ב"ר מן הוא הצברים אחי ויהי על האחרון והמאסר , ע"אי"א

 דיי"ב ער אברהמ, אסר הרחוק המקום את וירא המאמר נוסנו ע"ד( י"א דף )שם י רפ"והש-ה
 מילקוט הוסיף וזה , סופו עד , נ"ב שת באמצע לפנינו חלוא , דביריה דו נקרא לפיכךע"א
 דרחבתי שם הכ"ג הערה וירא בתנהופא עיין טדרש בשם שהביא ק' ורמו צ"ט ורמו ע"חרטן
 הרב ביד היה אשר מכ"י ר~ת,ה הדא , בירי אשר יד בכהב נמצאו הרברים וכל , מזהלדבר
 . פראג בק"ק הנכבדה להערה אשך המפרים באוצר מונח הוא וכעת ראפאפארם מהרש"להנאון
 נוסף ע"ב( י"ב )דף . י"ח יק ט"ו גליון עשרה שמונה שנת בהמניד הזה דביי אורותודברתי
 אה ונטל המובח על ועקדו הטובח אה עגיהם בנו מידהמאטר

 רמשיי
 מהר בא מהיכן עד כו'

 והוא . אברהם אברהם ד"ה קי"ם רמז וירא ילקוט טן לקוח הוא רוים  ותעלני אבי נטלתילה אטי דגנאטר זנק , תדרש מאיזה לקוח המאסר התהלה , כ"ג אוה באמצע לפניט הוא ,הטוריה
 מלכות עול ואשבור הוסיף וירא( פ' )בסוף . ס' הערה שם בפסיקהא עיין , מות אחרי פסיקהאמן

 . וט' ציון ה' נהם כי שנאמר ציון בתו אותם ואנחםמעליהן

 .דדי
 בעלה עטרה היל אשת זש"ה זקן ואברהם המתחיל ד'( אות )לפנינו הטאסר נוסף ע"א( יע)דף

 תנחומא פן הוסיף הזה הטאמר כל , קראהיו אהד כי למה אברהם את ברך וה' עד , אברהםזה
 נמצא וכן . בהערותי העירותי השנתם ועל , שנוים איזה עם ד' ואתז ג' אות שלפנינוכש

 נוסף ע"ב( י"ג )שם . כנה וברברה י"ב ובהערה היי פ' בהנדעטא ועיין , פל"ד בראשיהבאגדת
 כל מ' בזורעים אומד ר"א יקי הנח אל  ולערב זרעך אה זרע בבקר זש"ה אברהם ויוסףדגנאטר

 אטר המאטר נוסף ע"ב( י"ג רף )שם . נ"ה בהערה ע"ש ג' אות שלנו כ"י מתנחו0א הוסיףזה
 יצחק אמר דמאמר . 1D1D עד ח' אות מאמצע והוא , רצון יהי וכן ש- , אשה לקחתי אנייצחק
 ט' אות שלנו כב"י הומיף אשה לקהתיאני

 מעשיה שנאים קטורה שסה נקרא למה ד"א ונא /
כקפרת
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פדמבוא
 לv~u 4 5א בז' הקב"ה אכר מצער ראשיתך יהיה שסר הף שמיום פם"א, ב"ו ק תאנקהות
 *הולדות . י הש-ה שם בתטעטא שין , אחרת דרשה חה הכתוב ש מובא ובכ"י .המור

 תולרחן אלה ער צדיק אבי יגיל גי זש"ה יצחק תולדות אלה המאמד נוסף ע"נ( י"ג)דף
 בוראי הוסיף ב' אות לפנינו שהוא רראשון הטאמר . בנים בני וקנים עפרת יש"היצח/ק

 חור יסה השני והמאסר . אחר בסגנון תולרות ריש וילקופ פס"ג ריש ב"ר ועיין ,כהילמדט
 לקת , נ' שת לפניט שהוא , א1ץריהמ מרננין שהיו אלא יצחק את יסליד אברהםואמר
 הטאטר נוסף ע"ד( י"ר רף )שם . צ"ע רט וירא בילקוט ושבא ע"א פ, ב"ס בבליכגמרא
 מן לקות י"ד אות לפנית והוא , רצף ידי וכן אמן עד ההדים אל עעי אשא למעלותטרי

 רמו וכריה ובילקוט פם"ר בראשית באנדת גם וסובא , כ' אות הולכות שלנו כ"יהנחוטא
 תהלים וילקוט עאי'ח רמו ישעיה בסקווש נם סובא המאמר והתחלת , התנחומא בשםהקעקע
 . ק"ל הערה הולרות בתנחוסא ועיק . ההנחומא בשם נ"ע תהע"חרמו

 *וישלח

 עד אברהם של בנו בן שאני דגיהוני להם אטר . הרברים אלה נוספו ע"ב( ם"ז)דף
 בלקח וסובא , י"א אות מע"ה ב"ר מן ולקוח , נ' אות באמצע לפנינו וריא ארם ספדןשבא
 בראש שם( נשם . לע וברבורה ז' 14ת וישלח תנתומא ועיין , רמזורה על וברש" ח' ל"גטוב

 חייבת לר"ה בק יצאה ואם כו' בשבת זהב של בעיר אשה שתצא כנע ה'( )אותדטאמר
 בסקוסו זה על שהעירותי מה המין חייבת" שאינה מירי קא "בשבת המלות הומיף ,חטאת
 ה'( אות )טף האיש שבשת האשה ואין האערק כובש האיש הכלות אחרי )שם( . נ"אבהערה
 אות נח חנחוסא כט הומיך וזה , הארץ" את כובשת האשה ואין הארץ את כובש "האישדצמיף
 וישלח בסוף ע"ב( י"ז ידף . שמ קל"ב ובהערה נח פרשת שלפנינו כק בתנהומא ושין ,יסב
 וכו' הוה בעולם הקב"ה אמר הקב"ה של מרותיו אחר תלכו אתם אף המאמר נוסף י'()אות
 . הילמדם מן דוה הסיום הוסיף אולי , הפרשה טףעד

 *וישג

 שמא עד , כו' אשתו לו אמרה כו' כך רבו ששסע כיק ואח"ם הוסיף ע"א( י"ץ)דף
 קמיו רטו וישב ילקופ הדיו , כוצלמדט הוסיף זה נם אלי . ט'( שת באמצע )הוא , בהיתרצה
 . לזה קצת דומה מאסר אבכיר מדרש בשםהביא

מ"
* 

 , הרשעים ארורים עברי נער ארגו ושם המאמר טסף , ל אות ריש לפניט y'y) י"ס]יף
 בשם קם, רמז בילקוט וסובא , ז' אות פפ"ם ב"ר מן לקח הה , יוסף את יקרא פרעה כשלתעד
 המרפים הביא ס49רי1( עדך עייר )שין בסקרירין נתכתב עתך במררש שלפנינו ובמקום ,ב"ר
 לפנינו , שם )שם . השמיט כלירים לובש %א nlSDnI , פרעה של בכפריו כתיב שכךההוא

 , ולמלוכה וקרולה תעלה ער , אלהים בלערי אמר תלמתי חלום פרעה איל ג( אותבאמצע
 )שם( . קטנו רמו כקץ וילקוט , פ' אות ופפ"ט , ד' אות פפ"ת ב"ר מן הוסיףזה

 אות בסי
 ב' בכ"י אולם , לעיל כדאיתא וכו' הציגו האחרונים ובדפוסים ע"ב" ד' דף לעיל "וכו' סייםג'

 כל את פה כתוב תיניציא ודפוס קאנשטאנפינא דפוס הראשונים ברפוסים וכןמאקספארד
 , .ממנפובה המדפיס השמיט זה ובעבור , י"ב סי' בראשית בפ' נמצא ואשר , השמיםאשר

 שבכלן יטובה ש4 , מיחה זו מצוא לעת ד"א הטאחו הוסיף "( אות אמצע לפנינו , ע"ב כ')דף
 . ע"ב ח' דף ברכות מגמרא זה ולקח ,נשיקה

 *ויגש

 פנס ושויו ער , בנים לך יש איל המאמר הוסעו ד'( אות אמצע לפנינו , ע"א ב"אידף
 . ח' אחג פצ"ד ב"ר מן הוסיף וזה , לורדדומים

וף
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 א ו במ168
 *ויחי

 ההיא ההוספה ג"כ נמצא מאקספארד שלישי בכ"י וכן , הפרשה סי עד אביהם 0ת כייוסף אחי ויראו המהחיל המאסר הוסיף י,( אות סוף )לפנינו ויחי פרשה בשף ע'א( כ"מ)דף
 ויהי סוף כ"י בתנחוסא ועיין , מזה קצת ח' אות פ"ק ב"ר ועיין י הילמדנו מן נלקחהובודאי
 . ק"גוברטה

 *שמא

 המלות הסיף לחייו עד עש יורי טפת ש א'( ואות שמות פ' בריש ע"א( כ"דלדף
 . זה השמיטו האחראים ברפוסים אולם לאומנותו" ויורד פרנסתו וממעט אותו שונא"פירש"י
 סי עד , ערוד שנשכו לאחד משל י"א( אות באמצע )הוא המאמר הוסיף ע"ב( כנה דף)שם
 בדפוס לא גם , מאקספארד ה' ובכ"י ב' בכ"י וליתא , שריג מצרי איש אצלינו שבא לזהנרם

 משל מצרי איש ד"א ל"ב אות פ"א שמ"ר מדרש טן הוסיף וזה , מיניציא ודפוסקאנשטאנטינא
 דף היא פ"ה ברכות בירושלמי )עיין המים לתוך רגליו לרעע רץ והיה הערוי שנשכואחד
 אות אמצע לפנינו , ע"א כ"ז )דף . ע"ש( בולע בשם ע"א ל"ג ברבות ברשיי וסובא ע"אט'

 מן הוסיף וזה , אברהם אלהי אביך אלהג אנכי עד עמרם של בקולו עליו נגלה הוסיף071(
 ששנו דברים מעשרה אחד זה כגב( אות לפנינו , ע"א כגו דף )שם . סק אות שלנו כ"יהנחומא
 וויניציא ורפוס קאנשטאנטינא ובדפוס , המלך לתלמירבותינו

. 
 , דברים משמגה אחד זה הגי'

 שם בהנהומא בזה שהשרותי טה עיין , דברים עשרה משמונה אחד זה טאקספארד ב'ובכ"י
 4י כאח יחנך מי זש"ה המאמר אחר כ"ו( אות באמצע למנינו , ע"ג כ"1 דף )שם . צ"בהערה
 עשו , כו' שונא ישמעאל כו' להבל שונא קין הוסיף לזה זה שונאים ראמים כל ~NYID אתכו'

 כתובא "כולה כתוב וויניציא ודפוס קאנשטאנטינא ובדפום . אותו וישנאו שנאסר עד כו'שונא
 ושם ע"א קפו דף נתמו פסקא הפסיקתא אל הוה בציון הכוונה כי חשבתי בתחלה ,בנהמות"
 יכולה הג" טאקספארד ה' בב"י גם מאקטפארד ב' בכ"י כי ראיתי אח"כ אולם , הררתםמפורש
 השלש השמיט ממנטובה והמדפיס . כיב אות דילן רב"י אל בזה כוון א"כ בתנחומא"כתובה
 , כ"ד אות שלנו בכ"י שהוא כמו הוה הסופר שקצר מאסר כל והביא האלהמלות

 *קרא

 הקלות אחרי , י"ג( אות באמצע לפנינו , ע"ג כ"ח)דף
~wnwtl 

 , דם ומצרי מים שותה
 אות פ"ם סשם"ר לקח וזה . דם" שותה והמצרי כו' אוסר והמצרי דגנית "מתוך המלותנוספו
 עיין , כו' חסר צר כ5 י"ג( באות ג"כ יפנינו , ע"ג כ"ח )דף . שלנו כ"י מתנחומא ונובע ,י'
 הסיום אחר ט" אות בסוף ע"א( כים דף )שם . קכ"ת ר~רה וארא בהנחומא בזה שהעירותימה

 ושמתי , תלויין היו והקולות רמשיח גלימות סיים , ומנם נוג על יררו בשמים שהיווהשאר
 , טוס" וקול רכב קול ארם מחנה את השמיע וה' שנאסר , ארם מחנה על אלישע בימי ,ירדו
 . וועיציא ודפוס קאנשטאנטינא בדפוס ליתא נם , מאקספארד ב' בב"י וליתא , הטדפיס הוסיףוה

 *ירזרך

 . ויהד" אלא ויחר תקרי "אל הטית הוסיף ו'( בשת לפניני , ערך ל"א)הף
 'משפטימ

 ה' אות חילחלת סופו עד נרם סי רוע הקב"ה איל הסיום ד' אות בסוף עעב( ל"ו)דף
 , המשפטים ש שעברו על אלא D~wn נ5 אבדו לא הטבול דור עד ליעקב דבריו מנידזש"ה
 שם ועיין , נ' אות כ"י תנחומא מן לקח שהבאתי ה' אות דועהלת ומן , ההוא המרסיסהוסף
 ישונק. ויסיף עקילם השם שאחר יש ובהערה י'בהערה

 . דגר" לס
 *תצהץ

 קכ5י וכתב ד'( שת )בריש פנמא מ5ת לפרש ממנשבה המרפים תסיף ע"ד( מ')דף
11ry" דבריו ולקה עב"ל, לאטירנה" הנושא ד"א ולתוגתי הבבה, שלא הרחק מפני דגר בו 

מהערוך
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פה א ו במ
 אלישר ר' בשם ברבי טנא ר' אמר י"ג( אות לפניט מס , ולא מ"ב )רף . פש ערךסהעווך

 , שלם טאטר השמיט פה . ע"ב" ל"ת רף דלעיל ורשם עולמים לעולמי לי שנאסר טקוםכל
 ל"ט דף תרומה בפ' כבר נמצא כי יען רק , וויניציא ודפוס קאנשטאנפינא בדפוס לנכוןזנטצא
 הסרפיס רשם וירעד ובדפוס , ט' באות בנ"י תצזה בפ' פה נמצא וכ! , ג'( באות )הואע"ב
 , באפלה כעורים והלכו , כן המדפיס עשה פראנקפורם בדפוס וכן ttauy ל"ט דף "לעילג"כ
 עשו וכן , ע"נ ל"נ ברף הוא פראנקפורט ובדפוס , ע"ב ל, בדף הוא ווירונא בדפוסכי

 אחראים ובדפוסים , מ0נמיבה המדפים שהציג כמו הדף ותפיגו פעמים הרבה כןהמדפיסים
 . המאטר כל הסגירו רק ל"פ" רף "לעיל הציקהשמיטו

 .ויקהל
 אות אמצע עד ה' אות באמצע והוא , גדול מאצך הוסיף ע"א( מ"ח ודף ע"ד מ"ו)רף

ו'
 המתחיי

 הזאת החכמה כל אלתם רוה אותו הוכלא
 סניי

 למדו ומרקוקה ער , אלהים מרוה
 שלנו ובכ"י , לפנס שהיה כ"י מימטרנו הוסיף ופה , באורה ההלה טתחילים שיהיוהצדיקים

 , בשנוים נ"ב אבל ד' אות פם"ח שמ"ר במדרש גם נמצא המאטר והתהמת , בשנויםהוא
 הנדפס בתנחומינו לתקן ויש . מהילמדנו דבריו הוא גם לקח שמ"ר מדרש בעל כי לאותתה

 טוצא את וכן נכונה דגי' ובשד"ר . יהושע אף צ"ל , אפרים משבט שבא יהושע זהבטקום
 ככוהיו ובטקום , מיוסף שבא הני' ובשם"ר שלנו בכ"י אפרים משבט שבא ובמקום , כו'ביהושע
 ובפקום , תהיה מצריו ועזר יצרה שנכנסים בשעה הגי בשם"ר , להם מסור תהא לצרהנכנסין
 ומתגבר לגדולה הקודש רוח בו שנתן כשמ"ר משברין והן לגדולה הקודש רוח בו נותןשתהא
 , תבינם[ שדי ]ונשמת באנוש היא רוה אכן הה"ד חנינא ר' אטר סיים שם ובשד"ר .בה

 אסר במקום ואח"כ . הקב"ה משל בצלאל של הזה השבח כל לפיכך זה לפני נאטםבתנחוסא
 שדי ונשטח באנוש היא רוח אכן וכו' ידברו ימים אמרתי אליהוא אמר שם נתוב חנינאר'

 פתח וש"ה שטים עצי הארון את בצלאל ויעש ו'( אות )ריש שהוסיף השני והמאמר .תבינם
 דבריו לקח מסנטובה והמדפיס . שלנו בכ"י שנוים בקצת נמצא פתאים מבק יאירדבריך
 כאשר שלנו בכ"י לפנינו הוא מאשר רברים ~הרחבת גם ד"א בשד"ר כי ויען . פ"נמשסגר
 ולעומת . הנאבד הילמדנו מן רבריו שאב שמ"ר בעל גם כי ספק אין , שלי בהערותתראה
 ורניציא ודפוס קאנשטאנטינא טדפומ שלס מאטר ממאנטובה רגצרפיס השמיט הנוכרהטאטר
 . בזה נעתיקהו וע"כ , סנטובה רפוס ע"פ הדפיסו כלם כי , שלאחריו הדפוסים בכל ג"כ נמצאולא

 . שם מתחיל , ונעים יקר הון כל ימלאו חדרים וברעה המלו"זאחר
 ודקב"ה , ביטינו במהרה שיבנה רצון יהי המקרש בית יבנה בשלשתן לבוא לעתידוכן

 קרא ראו ואטר משה נשירד אלא כן אומרין אין וישראל , ואטהוה אבות וכוה לו טזכירהווו
 והיו משה ש סרננין התחילו בצלאל בשםה'

 אומריי
 מעצ10 סשה אמר אלא הקב"ה אטר לא

 אלשר , כהונה סגני בניו , גדול כהן אחיו אהרן , מלך משה , קרובו שהוא ידי על אוהוסטנה
 קרובו שהוא הטשכן מלאכת על לבצלאל השלים עכשיו , המשכן נושאי קהת בני הלרנשיאי
 אם ודם בשר , קרוש יאסר ואשיה תדמיוני סי אל הקב"ה אמר , מצווני שהקב"ה מהאלא מרעתי כלומ עשיתי לא משה להם אסר , דקרי וכל רירה לעיני ומניר משה מבקש הנדולה%
 ישנים שאחם אלא , טובה לו להחזיק צריך אינו לו ומאיר ארם ובא בחשיכה מהלךיהיה
 ואני , ישראל DW" ייעל לא ינום לא הנה שנאטט אתנם משטר ואני סטתכם עלבלילה
 ואח.'כ . ע"כ "קדוש" יאטר טובה לי להחויק צריכין אתם אין האורה את עוד אחכםטעלה
 פחה וש"ה שטים עצי הארון את בצלאל ויעש וויניציא ודפוס קאנשמאנטינא ברפוםמתה"ל
 ערהע בצדיקים דעת נותן והקב"ה פתאים[ סבין יאיר דבריך פתח ]צ"ל דבריך ויאירופיך

 הקב"ה של טאטיו לבצלאל סשה שאסר בשעה כיצר , תחלה באורה מתחיליםהצדיקים
 , פתאים מבין יאיר דבריך פתח הוי סיים שהוסיף בטאסרו והמדפיס כו' מקרש לי ועשושאטר

 רבאמר בסוף והוא , באודה החלה מהחילים מדהיו הצריקים למדוומוקב"ה
 שד,ום"
 ואח"ם ,

 . תיניציא ודפוס קאנשפאנפינא ברפוס NS~W כמו בו' משה שאטר בשעה כיצדפהחיל
 לחכם "וק ד,:םאמר וערוף , לקח ויוסף לצדיק הודע הוי רשלות אחר ע"א( סיח דףלשם

 , הארק את בצלאל ויעש משנן נעשה ואח"ם תהלה הארון את נעשה עד , בצלאל וה עודויחכם
והשא
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 . כו' המשכן כלי סכל באהד מוצא אתה אין מתחיל ואתנע , י אות סי שלפנינו בנדפמיםוהוא
 מוה נתונין הטלות אחר , ו' אות באטצע לפנינו והוא ע"ב( מ"ח דף )שם , שלנו מכ"י לקחתה
 כתובים הם ומזה טזה בהם שנאמר "בלוחות המקוטע המאמר ויסיף , לישראל וכגדליןומזה

 , ע"נ ס"ת דף )שם . לתוכו" שהשכינה לפי עד , אחיו אל איש ופניהם שנאמר זה אל זהטכוונים
 היה שנלוי לפי שטים עצי הארון את בצלאל ויעש המאמר הוסיף ח'( אוה ריש לפנינוד"א
 שטים הקב-א להם הקן לכך , בשטים חוטאים שישראל העלם והיה שאמה מילפני
 ה' אוה באמצע וע"ד( ע"ג מ"ח רף )שם , שלנו כ"י מן לקוח והוא . שמים טעשה ע5לכפר
 וממשפחת יתרו בבני כתיב מה ראה המתחיל גדול מאמר ותסיף י' אות אמצע עד מ' אואגל

 בכפרי שנאמר לכם מבפר אני כפורת ע"י הייכם כפורת לפני עשיתם עד יעבץ יושביסופרים
 ודפוס קאנשטאנטינא ובדפוס . כוי ארון לפני עשיתם כיצהיל ואל"כ , עשיתי אשר לכללר

 הקב"ה ניאמר המלות והשמיט , כוי ארון לפני עשיתם אתם הקב"ה ואמר מתחילורניציא
 בצלאל ויעש המתחיל י' אות וכל . מהלמדנו וה כל הוסיף ואולי , עשיתם במלה והתחילאחם"
 ויקהל פ' סוף שמ"ר במדרש גם נמצא , עשוי היה הסרר על במשרן שהיה מה כל הארתאת
 ובמדרש . מהילמדנו זה לקח שמ"ר מדרש מסדר שנם ספק ואין . שמים בקצת ד' אותפ"נ
 שתהא הני' המרפים שהוסיף ובחנחוטא , השלוו מן למעלה שהיתה המנורה את עשה ואח"םשם

 . ה' אות שם שמ"ר במדרש ג"כ סובא רגל עשה עצמו ובצלאל והמאמר , השירן עלטאירה
 .שמודי

 , ביתך מעון אהבתי ה' וש"ה המשכן פקודי אלה המאמר הוסיף ב' אות ריש ע"א( ס"מ)רף

 בר יעקב ר' אמר מן מתחיל מיניציא ודפוס קאנשטאנטינא וברפוס , ידיך סננו ה' תקרשער
 דפוס בין רבים שנוים יש והארץ השמים ויכולו בשביעי המתחיל הנ"ל במאמר שם( )שם ,אסי

 היעספוה פה שנציין כמו ושטים הוספוה ויש מאנטובה רפוס ובין 11יגיציא גםקאנשטאנטינא
 . הקורא עיני לטראהוהשנוים
 . וויניציא ודפום סאנשמאנמינארפוס
 ויכל שנאסר מעשיו כילה בשביעיו

 , עבודת כל ותכל כחיב ובמשכן ,אלהים
 אלהים ויברך כתיב דיגולם .ובבריאת

 וימשה כתיב ובמשכן , השביעי עםאח
 פקורי אלה אמך ולמה , אותוויקרש
 שקול שהוא בשביל הערות משכןהמשכן
 והארץ השפים כמו וארץ שמיםכנגד
 האזינו דנתיב ישראל כל על עריםשהם
 אמרי הארץ ותשמע ואדברההשמים
 ישראל על הוא ברוך הקדוש שהעירן ,פי
 ואם , בהקב"ה ישראל ימירו שלאכדי
 כמו והקוהיו מצותיו יעשו ולא בוימירו
 שכתיב כמו והארץ השקים שיעשושצום
  בן , וגו'  בראשונה בו ההיה העדיםיד

 מטר יהנו לא שימירו שהעת והארץהשמים
 יד שנאנש כסו יבולה את -Ifb לאוהארץ
 ימירו שאם המשכן העיר בן ,העדים

 ובית ראשון בית פעמים שתישיהמשכן
 , פעמים שתי משכן אנו- ולפיכך ,עגי

 יהיו שאם לישראל ערות שהואהערות
 וחקוהיו מצותיו ישמרו ולא בוכופרין

 לעיל שפירשנו כמו פעמים ב'שיהמשכן
 שמים לבריית המשכן עטייתשהשווה
 העידותי אמר כן הערות טשכן וכמו ,וארץ
 . וכו' היוםבכם

 . מאנטובהדפוס
 כתיב ובסשכן והארץ השמים ייכולובשביעי

 ויברך כתיב עתם בבריאת , עבודת כלותכל
 בבריאת משה, אותם ויברך כתיב ובמשכןאלהים,
 ביום ויהי כתיב ובמשק אלהים ויכל כהיבהעולם
 ובמשכן , אותו ויקרש כתיב עולם בבריאת ,כלות
 שקול המשכן ולפה אוהו, ויקדש אותו וימשהכתיב
 עדים הס וארץ שמים מה אלא , וארץ שמיםכננד
 השסים את היום בכם העידותי דכהיב ישראלעל
 אלה שנאסר , לישראל עדנה משכן אף הארץ,ואח
 אהבתי ה' נאמר לכך , העדות משכן המשצןפקודי
 משכן ולמה , וגו' כבודך משכן ומקום ביתךמעון
 עהיד שביהט"ק שמואל ר' אמר פעמים שתימשכן

 שני,ולפיכך וחרבן ראשון הרבן פעטי' ב'לההמשכן
 עשת הערות משק ד"א . פעמים שהי משכןאמר
 מעשה על לישראל הקב"ה שנתרצה האומותלכל
 ולמד משה עמד מעשה אוהו כשעשו כיצדהעגל
 אמ- , הקב"ה להם שנתרצה ער סניגוריאעליהם
 לך א"ל שנתרצית לאומות מודיע ומי רבש"עמשה
 בהוכם,לכךכתי' ושבנתי מקדש לי ועשו להםאמור
 . בישראל שהשכינה מעיר שהמשכן הערותמשכן
 יהיו שאם לישראל להם שהעיד העדות משבןד"א

כופריי
 ב' שיתמשכן והקוהיו כצותיו ישמרו ולא בו
 המשבן עשייה שהשווה לעיל שפירשנו כמופעמים
 אסר כן העדות שטכן וכמו , וארץ שמיםלבריאת

 . כו' דגום בנם העירותי.
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 ישן" מלא חיש "קנקן עליו רשם אשר גדול מאמר המנטובי ותסיף ע"ב( ס"מ דףהם

 , פקודי מפ' הילמדם את ערכים בהמשה הביא ד~רוך כי לזה וסעד , מהילמדנו שלקה ספק אק.

 אות שהוסיף בהנחומא היא אדרינטיס בערך והביא טה , שהוסיף במה נטצאים ר5אטריםוקל
 אות בסוף נטצא הבל ערך , ד' באות נמצא דע ערך , י"א באות נטצא דנטא ערך ,ד'

 אות והונחלת י' ט' ח' 1' ו' ה' ד' אוה הוא הוסיף אשר ואת . ד' באוה נמצא צפורן ערך ,י
 קאנשטאנטינא ברפוס מתחיל מכאן כי , מאתכם קהו לישראל ואסר משה שבא בשעה עדי"א

 כל כי , דפים איזה נשטמו ממנו נדפס אשר מהתנחומא בקובץ כי ספק ואין , וויניציאודפוס
 מקובץ לנחסר את והשלים מטנמובה הסרפיס ובא , הילכדנו ד"א הוא מדגדפס שמותספר
 אחר מאמר ההסרים העלים במקום הציגו קאנשטאנטינא דפוס ראשון בדפוס שלם , אחרב"י
 "כבר עליו נרשם אשר הקב"ה לפני נשתבח אותו שבנה בצלאל ואף המתחיל ג' אות כלוהוא
 העיר ויפה , פאוחרה ויוספה הוא , קאנשטאנטינא בדפוס כבר היה כי ואם . לעולטים"היה
 שוה ורש הביטו המדפיס אמר : וו'ל הגליון על בצדו ממנטובה המדפיס מפאנו רקעדוב
 המאמרים )ר"ל לנגרו אחד אם בי ג'(, באות בצלאל ואף הטתחיל המאסר י"ל וזל מהמחבראינו

 שני על התנחומא נדפס מאנטובה בדפוס כי ויען . וכו' העדות משכן ד"א המתהיליםשהוסיף
 השטה והחליפו לנגרו( אשר כהב לכן באמצע ביניהם מעט וריוח אחר דף על 11 מ% 11עכורים

 כי תרעו למען הוא גם הבסתיו מהראשונים חסר יחשב לא למ"ע אך , ראשונההמרפיסים
 . )ג( ע"כ , נתכוונתילוטתיכם

 * שמים טויקרא

)
 אשו על שלמות פרשיוה הוסיף שמיני צו ויקרא הפרשיות לשלשה נם ע"ב( נ"א )דף

 ורשם רש"י באוהיות הרפים מצא ואשר . וויניציא ודפוס קאנשמאנמינא ברפוס לפנעמצא
 "חרש עליהם ורשם זו מיל זו מרובעוה באוהיוה הציג הוסיף אשר ועל ספני" "וירקעליהם
 באותיות שהדפיס מקודם שמצא ועל חדש" "ומפני הוסיף אשר על הציג השני דף ועלהוציאו"
 "ראה הציג הוסיף אשר רק והדפיס שמצא המאכרים שנשלם אחר ואתנע הישן" "תוציאורש"י
 בדרומים מצא אשר (על הוא" הדש זה קראה הומיף אשר sy הצינ צו ובפ' , הוא" חדשזה

 המדפיס אמר : וו"ל המדפיס כתב ויק-א ס' ובהתחלת , לעולמים" היה "כבר רשםהראשונים
 ., ויאדיר תורה יגדיל למ"ק , לחסר ולא באתי הראשונים על להוסיף כי לכם הראש דגדעלא
 בראשונים שנרפט ושמיני צו ויקרא פרשיות השלש כי ולהודע להודיע לירע המעיק יוכלאכן
 עכ"ז , הם אמה דברי כי ואם , הזה( לספר בהקרמתי אחרתי )כאשר , הילמדנו תולדותאינם
 האמת והקבלו דברי כנים כי ונודעו , כאחד שניהם מכם יפקרו לא למען הם גם להביאםראיתי
 השני ומצד , מלפנים שהיו המאטרים אהד בצד הציג הזה דמדפים והנה . ע"כ שאסרוגטי

 ב' א' אות היינו , הוסיף אשר אח בתהלה הדפיסו האחרונים והטדפיטים , שהוסיףהמאמרים
 ורשטו , וגו' תמות לא הולעתם כי וטסיימה מלאכיו כל ה' ברכו זש"ה המהחלת ז' ו' ה' ד'נ'

 בדפום הראשונים ברפוסים נמצא אשר את הרפית ואח"כ , הוא" חרש כי "ראהעליהם
 ה' אות היינו אח"כ הדפיסו בצרו ממנטובה המדפים הציג אשר וויניציא ודפוסקאנשטאנטינא

 וטסיים ויקרא, אסר למה משה אל ה' ויקרא ומתחיל לעולמים" היה יכבר עליו ורשמו סופועד
 בדפוסים מצא אשר אחד בצד הדפים צו בפ' כן כמו ג"כ הוא ואח"כ , צדק גרי הנריםאת

 הוסיף אשר בהחלה הרפיסו האחרונים ובדפוסים . הוסיף אשר את הדפיס ולנגדודיאשונים
 תורת זאת המתחלת , בכלל ועד י"ב אות עד א' אות והוא חדש" כי "ראה הוספותיו עלנרשמו
 היה אשר הדפיסו ואח"כ , אלהיט אלהים זה כי וטסיימת , לה' יערך בשהק מי כי זש"ההעולה
 הטסיימת סופו עד י"ר י"ג אות והוא לעולמים" היה "כבר ורשמו הראשונים בדפוסיםנמצא
 דמאכרים לנגד הוסיף אשר אה הדפיס הסרפיס שמיני בפ' כן הוא ואתנע , הארם בל זהכי

 א' אות והוא , הוסיף אשר את בתחלה הרפיסו האחרונים וברפוסים . זו מול ח , כברשמצא

 5תר Y'rt סגם פל6:קפורע 3זפיס סתרתם גשו ' פטמו )6 לק עמליו סמזפיסיס גס סטתיקו וס)ג(
 סמ7פ'ק 5תל ג6סל ;")( תכתמנכ 5י:ו סוס 5תר תתגגונס טסונזפיס )גתקוס ו"3 תסתמגל 610 וט טנסממגיס
 נוויג'5'6 ס:יפקיס גסל6טוג'ס מקר 'מסב 63 )מטן cipn מב) , מפליג( סת7פיק 37כי פסס )תסג פל5נשוק
 )וקותיגס גי ת7טו )מטן רפלקס נקוף ג5ן גס  סנ6תע וי( ג) גת61 חיגי5'6 גיהוק 36) סל6סיגיס 7פוק'תן י ס7טקס מקל יסים וס יססיל 6ס טסל6סוגיס חסל 'מסג ט)6 6תל ש6 כי תמגעונס סמזפיק ג7נלי טכס)פס

 . ש"כגמגומתי
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, 
 גנו מה יישם מפנינם חרושים נשלמו "כאן ממנטובה המדפיס סיים ובסוף , ו' ה' ד' ג'ב'
 ויפול יב4 וממיימת רבינו ילסדנו המתחלת ח' ז' אות הרפימו ואח"כ ושאעגים" לני
 ,שתיות גם ובאמת לשלמים" "יה "כבר ורשפו י"ב אות עד ט' אות הדפיסו זה ואהד ,שגרה
 המדפיס הוסיף אשר זה ואין וויניציא ודפוס קאנשטאנטינא ברפוס הנמצאים מרגפאסרים הם ח'ז'

 ממצאו רקרום! מתנחומא והם , שהוסיף המאסרים אחר באחרונה כתובים הם רקמפנטובה
 . שלנו סכל כלם לקוחים הם פרשיות בג' שהוסיף המאמרים כל ודע . הראשונים ברפוסיםלנכת

 , מא~חרימ מאמרים הם , והדפיסם ג"כ והניהמ הראשונים בדפוסים נמצאים אשרוהמאמרים
 דפים הרבה חסר שהיה ספק ואין , הוא הדש באמת אבל , לעולמים היו כבר כיואף
 . והשלימם אחרובא
 אכל שלא מי "כל קטן טאמר ההוא המדפיס השמים ח'( אות )סוף שמיני פ' בסוף עוך*

 שנאמר שלהם אפופסין נוטלין הם שעה באותה , שכרן יבוא'ויטול ורמשים ושקצים חזירבשר
 . ה' נאום יסופו יחרו והעכבר השקץ היעכז בשראוכלי

 *מצורע

 על רחמן שנעשה כל אלעזר ר' "אמר קטן פאמר הוסיף א' אוה באמצע ע"א( ס"א)רף
 בכ"י ולא שלנו בכ"י ליתא ונם , חרב" לפי הכה עד , הרחמנים על אכזר נעשה לסוףהאכזרי

 לאו ואם מוטב בו "תור שורות ב' הוסיף ד' אות באמצע ע"א( מ"ב )שם . מאקספארד וה'ב'
 ווה . הראש" פמריטת גדול שהין , ונרפא שתין בעורו יהיה כי ובשר שנאסר בשחיןלוקה
 בכ"י לנכון ונמצא , בו חזר .עד בו חזר מן המעתיק שהשמיט ראשון בדפוס בשגגהנשמט
 הזה המאמר כל גאון" שרירא לרבינו "פירוש ח'( באות בנדפסים לפנינו , ע"ב סיב רף )שם .'שלנו
 קאנשטאנטינא דפוס ראשון בדפוס נמצא זה רק , אחרים יד בכתבי ולא שלנו בכ"י נמצאלא
 . ממאנטובה המדפים הוספת זה אין לכן , מיניציא דשםוכן

 *קדושים

 . ממלכות כסא והפכתי עד , כורמוון מהו קטן מאמר נוסף א' באות ע"ב( ס"ד)דף
 מלות אחר , אחת שורה הוסיף ד, אות אמצע ע"ג( מ"ר דף )שם , שלנו בכ"י לנכוןונמצא
 הלוכו דרכך בקדש אלהים שנאמר בקדודיה דרכו בקדשו דבר "אלהים שנאמר בקדושהדבורו

 עד שנאסר נק הראשון בדפום המעתיק שהשמיט . בקדש מלכי אלי הליכות שנאמר"בקדשה
 ה' אות. באמצע שם( )שם . י"ז הערה שם עיין , ד' אות שלנו בכ"י לנלון ודוא ,שנאסר
 וקרא מן שהשמיט(דגועתיק , קדושים לישראל תקא עד , וכו' חסידים לישראל "וקראהוסיף
 אות באמצע ע"ב( ס"ה לדף . כיב הערה שם שין , ה/ אות שלנו בכעי לנכון ונמצא , וקראעד
 בבנים אשיתך איך עד וכו' היתה גדולה אהבה הוסיף , בבנים אנייתך איך המלות אחריגב

 רגעתיק ג"כשהשמיט
 הראשי
 . סרב הערה ע"ש , י"ב אות שלנו כ"י בתנחומא לנכון ונמצא ,

 .אמור
 , ג' אות סוף ער וכו' מטמא כהן הזה שבעולם לפי הוסיף ג' אות %ף ע"ב( פרו)דף

 סרו דף )שם . מרו הערה עיין , שמואל ואגדת רבתי איכה מן ד"א נשף פושטת יד הצינ כיאף
 וכהשמים. רגליו" יכסה ובשתים שכינה פני יבים "שלא רוכלות רעסיף ח' אות באמצעע"ד(

 שהיתה לאשה דומה הדבי למה משל י"א אות באמצע ע"א( ס'ץ דף לשם . הראשנןהתעתיק
 . קכ"ב בהערה יה על שהעירותי מה עיין , אחר בסננון קצת הסבל הצינ כו' בנה עלקובלת
 ווט. הוסיף ישראל על לכפר אלא לפה כך וכל המלות אחר ט, אות באמצע ע"ד( ס"1 דף)שם

 . קט'ץ הערה עיין , כ"ג אות שלנו מכ"י לקוח והוא , לחיה פנים ונעוסה עד עגיכי לכלדבילה
 .בהר

 נבהל. זש"ה ממכר הסכרו וכי המאכר הפרשה בראש הוסיף א' אות ריש הוא ע"ג( ס"ה)דף
 . 4ף דברה עיין , שלנו ככ"י ובסיף תה , כתיב ויו חסר לעפרן אברהם וישקול עד ,להון
 , להון נבהל ד"א הומיף , יבואנו הסר כי ירע ולא רביות אחרי א' אות באטצע ע"ר( מ"ח)דף
 באמצע. ע"ב( ס"ט )דף , % בהדה שין , שלט מב"י מכ הומיף חה , בדבר יש תמרון חייךער

 מדך ורעו הפהחיל דגמאסר הוסיף , צרה עליו מביא הקב"ה לאו ואם הפלות אחרי ג'אות
הקב"ה
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פז א ו במ
 גם שלנו כ"י בדגווסא נמצא לא וזה , היעה בערט ותקדימ עד , ישראל את מנמההו"
 . ב"ב דשיה ' שין , שלפנעו אחרים יד בכתבילא

 *ב13דבר

 זאת מי ער , מלמעלה הע שנים שבעה המאטר הומיף ב' אות באמצע ע"י( ע')דף
 היגרה שין , טאקספארד ה' בכ"י נמצא כן , ב' אות שלנו מכ"י לקוח תה , המדבר מןעלה
 , כשטותינו שכע הקב"ה נדגול אלהינו ובשם המאצך על " אות ריש ע"ג( ע"א דף )שםי"ר-.
 בדרך לפרשו אמרתי אך מובן רשה הדרש פשט המדפיס אמר : וז"ל הגליון ע5 בצרורוחם
 בסמוך אמר וע"כ אחד נף נקרש וישראל אתר נקרא שרקב"ה ד"א כשמזהינו שטו שפי'אחרת
 , הנרול שסו בעבור עטו את ה' יטוש לא כי חשיה , אחד עולה שבג" אהב"ה עליודגלו

 בישראל רהשכינה שיתייהד עד שלם הקב"ה על שסו אין וכביכול , כ"1 בגי' ואח"ד אח"דכי
 המלות אחרי י"ד ח11ז בריש ע"א( ע"ב )רף י עכ"ל , אהד ושמו אהד ה' יהיה ההואוביום
 עשוין שהיו ישראל איזן כיון.שרש טרבבה דגול נאמר שלכך הוסיף , דגלים דגלימ עושיםוהיו

 טעו שת ריש ע"ב( ע"ב דף )שם . קל"א רהטה במדבר שין , שלנו מכ"י לקוח והואדגלים"
 תמרה טה ,. רמוץ עמי בדק הש תורה בני בק יש ישראל כך נובלות "וששה המלותהגפף
 שהשמים ראשון בדשם נשטט וזה תטרים" ועושה לאוצר נכנסין שאין נובלות בהן ישהזו

 , קל"ז ודגרה שם עיין , שלנו בכ"י לנכון ונמצא , תמרים ועושה עד תטרים עושה מןהמעתיק

 שהפרישו דבלות אחרי ט"ו אות באמצע ע"ב( ע"ב דף )שם . מאקמפארד ה' בכ"י נמצאוכן
 מה עיין , לוי בני כל אלט ויאספו עד לחסר נטרולה ולמה הוסיף , הטובים בסעעדהםהקב"ה

 גדל והאטר הומיף י"ס אוה סוף עד י"ז אות מאמצע ע"נ( ע"ב )דף , קמ"ר בדהרהעשר~ירותי
 , שלנו מכ"י זה 1"ח , וכר בכור כל פקור סרות כסה עד , אחד ולו שבועים בראהמהחיל

 דף חסר שהיה שהעירותי קס"ג הערה במדבר תנחוסא עיין , טאקספארד ה' בכ"י נטצאוק
 דגולות אחר כ"1 4צת באמצע ע"נ( ע"נ דף )שם . הראשק דגמדפים לפני שהיה בכ"ישלם
 הקב"ה א"ל עמו ואת עמלק את יהושע מהלוש "שנאטם הוסיף , וכמצוה כתורה בוועשה

 . שנאסר ער עגאטר כן הראשון המעתיק ע"י נשכם וזה בעמלק" והפרע מעמיד אניסשבמך
 . שם רכ"א בהערהשין

 *נשא

 סשה כלת ביום חי כקמר משה כלוה ביום ויהי המתחיל יגב אות כל ע"ב( לרה)דף
 רבתי מפסיקתא הוסיף לפניניך אשר יר כתבי בכל ליתא )הה י"ב אוה סוף עד ט' לפלךמשל
 דבריו לקה ז' 4ות פי"ב ב"ר מדרש bY1 בם , ט' אות משה כלועז ביום כהי עסקאפ"ה

 שי' באמצע הוסיף ראגנית אשה לו שהיה על מסנטובה הטדפיס כי להעיר )1~2 .סביבתי
 הגי' היהה המוספי לפני , רוטננית הני' וברבה רגביה הגי' ברבתי ולפנינו מדנים"והשת

 עד כיב כ"א כ' י"פ י"ח. יק שת כל , גדול מאטר הוסיף ע"ג( ע"ה )דף . ע"ש(רופאנית
 פ"ה רבהי סהפסיו-htr לקה הענין סן למעלה כהיב טה כהיה כלות ביום ויהי י"ז אות .סופו
 אטר ביום ויהי ד"א המאמר mrn , טהרבתי י' יפת מסוף גדול מאטר דהיכוט חשה"כ , י'אווז
 והחל , י' אווז סוף ער כו' סזיקין קבין תשעה בו שאין בארץ רובע אין שלום בר ידידהר'

 מהפסיקהא המאסר כל והביא / יגה אוה בהנהומא והוא , סיטון ר' אטר נץ י"א אותבאמציג
 , ג' שה באטצע שם ששבחו הוא , רבוהינו שנו ההחיל י"ס ביעת ואה"כ , פ"ה סוףעד

 ומיש גדול מאטר והשמיט . ד' אתז שם מרבהי ושא צפק עורי זש"ה המתחיל כ' אותואב"כ
 שד . ה' אות ברבתי דיא כו' לם5ך טשל לנני באחי ד"א בהנתומא שם שד . ד' אותבסוף
 בד~זחלת סרבתי הא בחנחומא כ"ב ואוה , 1' אות סרבהי הוא , כ"א אות בתנרעמאשם
 ר' פתח כך משה כלות בעם ויום טן והוא , הוסיף כ"ד אות כל ע"א( ע"1 דף )שם , י'שת

 "יזה ש להימר )ויש . נ'. שת שם הרבהי סן ג"כ לקוח ורפא , ישראל בכורי עד ,חנהוסא
 , הגא ר' בשם אחא ר' אטר יקם אות בהנחוסא . פדיבהי המאטרים בהעתקתושחים

 הונא ר' אמר בהנהומא להקן יש לכן , אחא ר' בשם אבין בן הכהן הונא ר' אסרובפסיקתא
 נורית שנאסר פעמים" עכזי זו עם "שאמר המלות הוסיף י"ס באות שם עור . אחא ר'בשם
 פעסום ושתי י"נ בגימטריא ז"1 מלת מ-"ל קנית" זו עם יעבור עד שוכתיב . גאלת 11 עםבחסדך
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 א ו במ174
 אכר נ' אלת בתנחומא . בפשפש נכנם וברבתי בטהר נכנס ב' אות בהנחוסא . כ"ו הואת
 לפניו והוקעין ואבוקה לפידין מבאין כ"ד באות נם . יומני בד וברבתי , אמיתי בן ובמעוןר'

 לה2מיקתא שלי ובמוגרות . לפניו ותוקעין מלפירץ מבקשין ברבתי אולם , ובשופרותבהצוצרהע
 אש לי נודע ולא , ההנחומא דברי וצא כי אז חשבתי פיט הערה משה כלות ביום וידףפמקא
 ותוקעים מלפירים מביאים הרבתי דברי על שם כתבתי , ממאנטובי המדפים ומספת הואכי

 , ובשופרות בחצוצרוה לפניו ותוק;ין ואבוקות לפידין מביאים הנוסחא נשא שבתנחומאלפניו
 ואבוקות לפידין איתא בתנהומא . וופל שם רבתי בפמיקתא אפרים זיע בש דכאוןוהשר
 וכתבתי , עכ"ל בתרועה אלהים רעלה קרא להך ואבוקות לפידים ענין מה וצ"ע , לפניוותוקעין
 שהוא כמו ברי"ש סלפירין במקום בדל"ת "מלפידין,, בהנחומא כהוב היה בחדלה לדעתישם

 לפרש האחרון המעתיק ותסיף , לפידין געשית ס' אוה נשמטה ~נק"כ אבל , רבתיבפסיקהא
 . מתורצת אפרים זרע בעל רגאון קושיה ובזה , ואבוקות לפידין ונעשיה אבוקות פי' לפידיןמלת

 המדפיס הוסיף שזה לי נגלה כעת אולם , ע"ש סלפנגם שצ"ל ותקנתי המלה היראת שםובארחי
 . ואבוקות( לפידין מביאים הוא הציג סלפירין מביאים ובמקום , נה'גהקר,ו וטעה מהרבתישלקח
 טנשה לבני נשיא השמיני ביום המתחיל כ"ט אות וד"א שלם מאמר הוסיף ע"ד( ט"ו דף)שם
 , כ"י בכל ליתא וזה , מנשה לבני נשיא בענין שקראו סמה כנין ער כו' חנוכה נר רבינוילמדנו
 . קפ"ט ודגרה שין , א' אות פ"נ רבהי מפסיקתא זהוהוסיף

 .בהעלותך
 מלות אחרי היינו , רואשון המעתיק השמים אשר שורה הוסיף ז' באות ע"נ( ט"ו)דף

 היו נימין ז' יהודה ר' אמר כך בו מנננין הלוים "שהיו הוסיף , כנור באותו היו נימיןכסה
 ושכזזי עליך אשר דיוח מן ואצלתי הצלות אחרי י"ב אוה בסוף ע"נ( ע"ח דף )ש2 .ככנור"
 ונמצא . כלום מנבואתו חטר שמא עד הקב"ה מן נבואתם היתה אילו אבל .ומסיף ,עליהם
 דף )שם . קכ"ח הערה בהעלתך תנהומא עיין , סאקספארד ה' בכ"י גם שלפנינו בכ"ילנכון
 לא כבירים ירוע הוי שמי קדושה על שנהרנו שבעים אותן תהה וכסיף י"ר אות בסוף ע"ד(ע"ח
 . קל"ם רמזרה עיין , מאקמפארד ה' בכ"י נם , שלפנסו בכ"י לנכון גסצא תתהם, אחרים ויעמודחקר
 אסופות "בעלי רמאית הוסיף נטועים כממסרות היל המלוה אחרי ט"ו אות באמצע ע"א( עיט)רף
 מפסיקתא כולו לקח וזה , כ"ד תורה ספרי יס עד , באדם נטושן וץ אימתי אסופות בעלימהו
 פישטת יד תמונת פה להצע שכח 0מנטובה והמדפים , קמ"ר דברה ושין , ב' אות פערבתי
 מרועה נתנו כלם אעפ"כ המלות אחרי ט"ו אות בסוף שם( )שם . הוא נוסף כי באצבעלהורות
 , ט"ו( אות )סוף אחד מרועה נתנו כולם עד , רועה היה וסשה בו שנאפר nWD וה הוסיף ,אהד
 וגם , ב' אות פ"נ פהרבתי זהוהוסיף

 נאי
 והסר , קמ"י .דהדה rttY , עסיסן היד תמונת נשטט

 . מאקספארר ה' בכיינם
 *שלח

 ער בנגב למה גו' כנען ארץ את לתור כשה אותם וישלח ו' אות באמצע ע"א( פ')דף
 בדפוסים , וגו' שמעת ואתה עד , כו' כיצד הארץ את ויהורו ויעלו ו' אות והתחלת ,סופו

 אות בסוף הוא מאנךפארד ה' וכ"י ב' ובכ"י ותניציא ודפוס קאנשטאנסרנא דפוסמראשונים
 אות התהלת a"v) פ' דף )שם . מ' הערה שמיני תנחומא עיין , הקדימו סמנטובה והמדפיס ,ז'
 ואורישנו בדבר אכע' אומר את עד עצתי כל ותפרעו זש"ה מופה אל ה' ויאסר המהתילי"ג
  ודובללת , צ"א בדהרה שק , כ"ד אות פט"ז במ"ר מדרש מן לקת וזה , נא סלה אופירואני

 , מאקספארד ה' בכ"י נם גטצאהכאמר

 *קראק
 נמצא סופו ער אמרום צופים כפיות האותיות סנצפ"ך המהחיל י"ב אוה ע"ד( פ"ב)דף

 ה' בכ"י ולא ב' בב"י נמצא ולא , וויניציא ברפוס וכן קאנשטאנמינא דפוס ראשץבדפוס
 * חיל הנליון על בצרו וכתב רש"י באותיות הזה הכאסר הצינ כ,מנטיבה והפדפים ,סאקספארד

 . ז"ל" מהמחבר שאיננו ראיה ודגה יד כתובי בילמדנו נמצא לא הפרשה סוף עד"ככאן
 .חוקת

 בחוטמו ועמד בחוטמו יתוש נכנס הכהחיל הכאטר הוסיף א' ועת באכצע ע"נ( פ"נלדף
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פח א ו במ
 תנחוטא עיין , מאקספארד ה' ובכ" רומי בכ"י נם נטצא תה , טשגה בטיחה ומת עד , וגשנ'
 ר' התורה ח~ח זאת הטאמר הוסיף ד' אות בריש ע"ד( פ"נ דף ),2ם . כ"ו דרורה חוקתפ'

 אמר כן הוסיף ו' אות בריש ע"א( פ"ד דף )שם . פ"1 הערה עיין , בפסיקתא גם טאקספארדדף בכ"י חץ רומי בכ"י היהוא כש הוסיף , טהורות אמרות ה' אכתות עד , פחח חנילאי בןתנחום
 , יחטא שלא יצרו בפני עד , אוהב לו ודהיה למלך משל יהוצדק בן שמעון ר' בשם יוחנןר'
 הסיום אחר וויניציא ודפוס קאנשטאנטינא וברפוס , 1' אות פי"ד רבתי טפסיקתא לקתתה

 לוי ר' אסר ישראל כל כנגד הכסה לו נתן אסרי ורבנן שם סיים , לב ורוחב שלפניובמאמד
 כסו והוא , כו' אטרי מחלא מתחיל ואח"ז , לשלטה גדרה חכמה הייתה כך לים גדר חולמה

 פקד דף )שם , הרבתי  כלשון והציב  וה ה'ןמיפ  סמוטובה ממדפיס אים , בכ"י לפנינושהוא
 דטיהם לי תן לו ואומר בתרעומות עליו שאבוא "כדי המית הוסיף 1' אות באמצעע"ב(

 בסוף ע"א( פ"ו )דף . קמ"ב דירה עיין , ט' סי' פי"ד הרבתי מן הוסיף וזה שהרגת"מהאומנים
 ידיו מעשה כי עד , ישראל לכל ההורה יצא שמשם הישימון פני על ונשקפה הוסיף כ"אאות
 . שס"א הערה עיין , חוקת סוף במ"ר מדרש כץ ולקח ,כלם

 * כ,בעי4ף,

 אם ער , עיניו אח בלעם וישא דכתיב רעה עין הוסיף ו' אות באמצע ע"א( פ'ץ)רף
 בלק פ' תנחומא עיין , מאקספארד ה' בכ"י נמצא וכן , שלנו מכ"י לקח חה , בלק לייתן

 טעמא מאי שאב שרי לו שאכפו פ"א . הוסיף ט' אוה באמצע ע"נ( פיז דף )שם . מ"טהערה
 אשר בעלמא לטעינא אהבך אנכי הלא השיבההו עלי אינה להם אמר אסוסיה רכבתלא

 הערה עיין , ע"ב ק"ה סנהדרין מאמרם עם התנחומא לשון הרכיב . בעלטא אקראי עלירכבה
 ירם ד"א , נטתה ראהה יראה נוטריקון הררך ירט כי הוסיף י' אות באמצע שם( )שם .ע"א
 פ"ח )דף . עקם הערה עיץ הילקוט ועפ"י שלנו כ"י עפ"י דצמיף וה , טגן ב"ש באיתבגי'
 טפיל אני מצותי שסרתם אם לישראל הקב"ה אסר המאמר הוסיף ט"ו אות באמצעע"ג(

 פ"כ בלק בם"ר וכן כ"ד, אות שלנו בכ"י לנכון ונמצא למשלים, הופך עד לפניכם,שונאיכם
 ממצא , וויניציא ברפוס אח"כ ם קאנשפאנטינא דפוס ראשון בדפוס רק ונשמט , כ"אאות
 לזנות העם ויחל שנאמר המאסך תוסיף י"ז אות בסוף ע"ד( פרח )דף . טאקספארד ה' בכ"יגם
 כץ הוסיף חה . סואב בנות את לזנות העם ויהל שנאמר עד , ביציאתן כתיב מה וראהבא

 טסדר בעל לקח משם כי , בתנהוטא גם בתהלה והיה , ע"נ אוה פ"כ בלק במ"רהמדרש
 באטצע ע"א( פיט )רף . מפררי ובב"י מאקספארר ה' בכ"י גם נפצא ובאמת , בם"רמדרש
 אותו ונגף עד , נסים י"ב לו געשו הקב"ה של לשמו וקנא המתחיל המאמר הוסיף כ"אאות
 כן והיה , בלק סוף ר5פרי מן מובע , כ"ה אות בלק סוף במ"ר סררש מן ויסיף ווה ,לפניו
 בכ"י גם טאקספארד ה' בכ"י נם נמצא כי במ"ר מדרש סמרר לפני שהיה התנהו0אבקובץ
 ואיש עד כ"ת מלאכי מלך חסת ושיה המאכר הומיף כ"א אות סקי ע"ב( פעם )דף .ספררי
 לפני שהיה התנחומא בקובץ היה זה גם , בלק סוף בט"ר מדרש מן זה והוסיף , יכפרנהחכם
 . ספרדי ובכ"י מאקמפארד ה' בכ"י ג"כ נמצא כי במ"ר המדרש מסדרבעל

 קאנשטאנטינא דפוס הראשונים ודפוסים סאקספארד ה' כ"י בין הסדר בזה גדיערבוב -פנחס
 להיפך וכן לאחור הציג לפנים מה הסדר הפך כי , מאנטובה דפוס ובין , וויניציא דפוםונם
 פ"ם )דף . לבד ההוספות רק נציין לפנינו אשר המלאכה לרגל אך , שלי בהערות שתמצאכמו
 4עז המברך עד כו' השלום גדול לו נותן הנני אמור לכן המאטר הוסיף א' אות ברישע"ב(
 . פאקספארד ה' בכ"י גם שמצא , א' אות פנחס ריש במ"ר מדרש מן הוסיף וזה , בשלוםישראל
 להורות יד המונת הטרפים הציב לשולחני משל דגנחחיל בכאטר ח' אות באמצע ע"ד( פ"א)דף
 קאנשטאנטינא ובדפוס ספרדי בכ"י גם מאקספארד ה' בכ"י גם נסצא אולם , הוא נוסףכי

 הוסיף י"ר אות בריש ע"ג( צ' )דף . בטעוה הוא הציג אשר יד תמונת לכן , וויניציאודפוס
 היסיף חה , כחו לפי להם נותן וכשהוא , כחן לפי אלא מבקש אין מהן מבקש וכשהואהמאכר

 . מאקספארד ה' בכ"י נ"כ גטצא , ה' אות פכ"ב בפ"ר מדרשטן
קף
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 א ו במ176
 *מטר

 קרני ולטתבע למיסב אזיל דהוה גמלא לההלו משל היסיף ג' אתז בסוף ע"ב( צ"א)רף
 ג' אות בסוף שם( )שם . ע'ש ק"ו דף סנהדרין כגטרא לקח הה . מינהג גז: ליה דהוהואודני
 מן לקח תה , המצודה לו פריטו עד , שבחן להודיעך בו' השש כל את ויקחו ד' שתוההחלת
 רב(אטך ויסיף ה' אות באטצע ע"ג( צ"ע )רף . ה' שת השוחלת ד' אות סוף פכ"ב במ"רטדרש
1XPבמ"ר בטדרש לנכון כמצא , רעולם טן אבדו ושניהם ער , בשלם עמדו חכמים ב' חכמים 
 השמיט קאנשטאנטינא דפוס הראשון שהמדפיס ספק חלין . מאקספארר ה' ובכ"י וכלפנינוובכ"י
 אבא ר' אמר הרים במדבר ולא מהו המהחיל הוסיף, ו' אות כל שם( )שם . בשננהזה

 מדרש מן דבריו ולקח , ירים זזה נטפיל זה שופם אלהים כי ער כו' שבמקרא הרים כלסנגוריא
 גי וראיתי , מ"ג הערה עיין , הילטיט כץ במ"ר מדרש בעל לקח ואולי , ח' אווז פכ"בבמ"ר
 , מאקספארר ה' בכ"י ג"כנטצא

 *ממעי

 עד , אחת שעה אפילו אתכם הנחתי לא המאפר הוסיף א' אות באטצע ע"ד( צ"א)רף
 ונמצא , הנחתי לא עד הגהתי לא נץ ראשון בדפוס בחגגה נשפפ וזה , ועקרב שרףנתש
 יהושע ר' הוסיף ב' אות באמצע שם( )שם , מאקספארד ה' ובכ"י בם"ר גם שלנו בכ"ילנכון
 ריש בם"ר בטדרש שנמצא כסו כן והוסיף , ואהרן סשה ביד עד להם עשית נפלאותאומר
 . טאקספארד % בכ"י גם והסר ,טס'גי

 *דברים

 אתחול ישראל אסרו משה דבר אשר הרברים אלה הטהחיל ב/ אות ע"ב( צ'ק)דף
 ודצ'ה מן ונטצא ההחתלה חסד מאקמפארד ה' ובכ'ץ , הרברים אלה נאמר לכך עד כו'אסרת
 דף )שם . א' דהרה שלנו בחנתומא דברים לפ' בהוספה שץ , סופו ער פסח כאיל ידלגאו
 ואשטיד כתיב לפיכך עד , ממעל פריו ואשמיד אומר שהוא ומה ד'יהוסעפ אות באמצע ע"נ(צע
 הסר טאקספארד ה' ובכ"י . ה' אות שלנו כ"י עפ"י הוסיף ווה , מתהת ושרשיו ממעלפריו
 . ד' ארזגל

 *ואתחנן
 הוסע , סופו עד וראיתי שבתי וחנ"ה ואהחנן ד"א המהדיל ב' אות כל ע"א( צ"ר)רף
 בקה"ר נמצא הטאטר וכל . מאקספארד ה' בכת נם שלנו בכ"י לנכל ונמצא , ממנטובהההדפיס

 המאטר , ה' אוה ריש ע"ב( צ"ד )דף . כע בהערה ואתחנן תסתמא ועין , וראה שבתי פ'פקם
 ואשר לפניהם יצא אשר עד כו' אשה שרואה לטתך סלה"ר החילות אתה אלהים ה'המהחיל
 , הילסדמ בשם ההת"ז רמו בילקוט השבא טהילטדנו הוסיף וזה , ה'( אות לסוף וקרוביביאם
 . טאקטפארד ה' בכ" ולא ב' בכ"י נמצא ולא . ל"ג הערהעיין

 *עקב

 אטרו מואת גדולה אמר לוי ר' המאטר הוסקו סופו ער ב' שת באטצע ע"ב( ציה )דףן
 ווה , בבני ולא בי החץ יכנס טוטב עד , כיס חסרון שהוא טרבר חוב פריעת וכהוא דברנדול
 טן י"א י' פ' ה' ו' ו' ה' ר' אות כל ע"ג( ציה )דף . ט' הערה עיין ג' אות שלפנינו טכ"ילקה

 ולא , דלמשה סוף ער ורוה מצותי שמור וש"ה מצוך אנכי אשר המצוה כל המתחילהמאטר
 ה' ובכ"י , לההנחומא הוסיפם משם אשר יר כתב באיוה לפנים והיה , שלנו בכ"ינטצא

 רק נמצא ה' אות טן , כלל נמצא לא ד' אות , מקוטעים טאטרים רק נטצאומאמספארד
 בטצוה רמתתיל כל ינאי ר' אטר עד ההתחלה נטצא ו' אא כק , הם חיים כי ד"א 11-דיזזתלה

 חייא טר' מאסך חסר באטצע רק , ע"כ נמצא ו' אות , אחא ר' אטר ער ליתא ינאי ר' אסרומן
 אטר עד רמאמר התהלת רק נמצא פ' אות מן , חסר ח' אות כל , עקיבא וטר' , יעקבבר

 . בשלכות נמצא הפרוצה סוף עד הקא י' ואות , לך פסל ד"א פן הטאטר וסוף ,שלטה
 *ראה

 , לטומר אזנם ויגל זש"ה אנכי ראה ק , ח/ ז' 1' % ד' נ' ב' שת דיסיף ע"ב( צ"ו)דף
 , אהד קובץ באיזה לפניו היה ובודאי . אלר,יך ה' יכרית כי כתיב ~ך לישראל והורישהעד

עיין
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פט א ו במ
 גוזל טאמך א' סאות גם חסר מאקספארר ה' ובכך . ר' הש-ה  ראה לתנהומא בהעהתונושין
 נ' ומשת . שלם דף נשמם ובודאי ב', שת כל הסר וגם א',  אות סוף עד שקה כשבאק

 העמוד וכל עמוד חצי 256 בדף חלק הנחר ומשם , הפלנה בדור הכעלת עד ההתחלהנמצא
 הנראה וכפי , ה' א"ע להתחלת קרוב והחש , פרנסה ומבקקכם . במלרע מתחיל 287 ודףב'
 ער נמצא פרנסה ומבקשים ומן , רפים איזה חסרים שלפניו בקובץ ורה ויה המעתיקלפני
 ט' ואמר צווח הנביא ירמיה מאמר ומן , ח' אוה הותחלת ו' ו' שת כל נמצא חע , ה' אאסוף
 . שם גםחמר

 *שהנמים

 השופטים שיהיו צריך ושוטרים שופטים המתחיל ד' ואות נ' אות כל ע"ב( צ"ת)רף
 . מאקספארר ה' בכ"י ונמצא , הדור על זכות הלמדין שיהיו עד , מוכים במעשים זרועבעלי
 ר' אמר שעה בשתה בניו על מנין הקב"ה אף המלות הוסיף ט' אות באמצע ע"ד( צ"ח)דף
 באמצע שם( )שם . שלנו בכ"י ג"כ ונמצא , לרין תופשן העולם את ידין שכקב"ה בשעהחנינא
 והלא עד כו' כגיגית הר עלינו כפית כלום לפנע אמרו לקבל רצו ולא המאמר השיף ט'אות
 הערה שופטים תנחומא עיין , ע"ב ב' דף ע"ז סנמרא הוסיף תה , ונשמע נעשה מתהלהאמרו
 צ"ם )דף . בשמים רשויות שתי האומרין אילו עד ט' אות כל הסר טאקספארר ה' ובכ"י .ס'

 ובכ"י שלפנינו, בכ"י שופפים פ' נשלם שבוה , יחיה באמונתו וצריק שנאמר רדיום אחרע"ר(
 . י"ס י"ח י"ז ט"ז ט"ו י"ד י"ג י"ב י"א י' אות והוא גדול טאטר ותסיף , רחים ובכ"ירוסי
 בהתחלה שם חסר י' אות , קטועים הנטצאים והמאמרים מהם קצת נמצאים מאקמפארר דיובכת
 הסר ואח"כ , במתים החיים צרכן עושין ער האובות אל דרשו אליכם יאמרו וכי וש"הומתחיל
 מתחיל  ואח'צ , אלהיך וף לך נתן ער , ראשיהם צרכי להם עושין שאין המהגים , אחדמאמר
 ומן , י"ג אות כל במצא , י"ב ואא י"א אות וחסר , י' אות סוף ער ינאי ברבי היהמעשה
 בקצת רק , דומה הדבר למה משל לוי בן ייפשע ר' אמר ומתחיל , הרועציה רק חטך י"ראות
 ואחיב , במשפט צבאות ה' ויגבה עד ט"ו אות התחלת וכן , י"ד שת סוף עד תמצא ,שנוים
 כל חסר וכן , טופו עד קיים השולם דברים שלשה על אומר נמל'אל בן שמעון רבן גןחסר
 אליה וקראת באמצע וכבנחיל , לשלום אליה וקראת עד , י"מ אות והתחלה ידח י"ז 8ץאות

 היו הוה הסופר לפני כי נראה ומזה . הפרשה סוף עד ונמצא , כאן כתיב אין בשלוםלשלום
 . לפניו שהיה בקובץ דפים איוה~חמרים

 *תצא

 בשכר עד דאילן לראש שעלה באהד טעשה דגנאמר הוסיף ב' אות באמצע ע"ב( עלף
 ד"א מן הסר ה' בכ"י ושם , מאקספארד ה' בכ"י באמת נמצא חה , בנים לך נותן אני זוטצוה
 משטרת אויביך על מחנה הצא כי הטתחיל ג' אות כל a"u) ק' )דף . ב' אוה סוף עד תשלחשלת
 המאמר הוסיף ר' אות באמצע שם( (DW . מאקספארד דף בכ"י ונמצא סופו עד , רע דברסבל
 פס"ג ב"ר 5ק הוסיף , אותו טאררין אדם בני והיו ער , עשו של חרפתו יראה שלא כןולמה
 גם שם וחמר , סאקספארד ה' בכ"י גם חסר וזה . ט"ו בהערה תצא פ' תטשטא עיין , ":שת

 אלו ואומר מהרהר והוא המלות הוסיף ד' אות באמצע ג"כ שם( (DW . זה אחר בדולמאטר
 מן אוספו לו עושה אני מה טובה שיבה זו ואין תגר קורא הקב"ה עמי שהחנה התנאיםק

 . מאקמפארד ה' בכ"י נמצא כי ורשהי , כ"ג הערה עיין , ממנפובה מהמרפים נוסף וזה ,העולם
 ארורים אוסרים רגל ויהיו לפניה יוצא עשו יהא "שלא המלות הוסיף ד' אוה באמצע ע"ד( ק')דף
 בריאתה לייטב ויימרק קטיה רשישא עשו יפוק לפרש הוסיף חה זה" רובע מרחיקושרים
 נ"נ ר~רה רוכור פסקא לרפסיקתא שלי ובהערות . יניתן כדין לייטין[ בריאתה וימרון]צ"ל
 איננו וזה , כו' לפניה יוצא עשו  יהא שלא שהבאהי  הרברים  נוספו הנרפס בתנחומא כיכתבתי
 פנימה הביאוהו ואח"ם בצדו מעתיק איוה כתב אשר הארמי הטאטר פירוש אם כי ד5פרטנוף
 כי לנו נגלה ועהה , ההנחוכא בשם תתם"ח רכז תהלים בילוקם ולא בפסיקהא לא שננולק

 ראשונים בדפוסי וליתא , דג"ל המאמר לפרש הוסיף אשר ממנטובה המדפיס הוספת היאבאמת
 הוסיף לסופו קרוב ד' אות באמצע שם( )שם . וויניציא בדפוס ולא קאנשטאנטינא ברפוסלא

 ובפסיקתא , הקב"ה להם אוטר עד , עליו נקום ואתם אני ביתי את בניו שהחריבוהמאמי
 , הספר מנוף אינם אשר דברים פה נוספו הנרפס בהגחומא כי העירותי נ"ח הערה וכח-.פרשת

ועתה
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 "ם'ש הכלות הוסיף ה' אות בסוף שם( )שם , הכנטובי הופפה באסת הוא כי לי נורעועתה

 שבתנחומא שם שהעירותי ס"א הערה זכור ובפסיקתא , מ' הערה תצא בתנהומא עיין ,פי"ב רבתי מפסיקתא לקה תה , לחוטר להם היה והחמר עד , חביריו כננה זה פסוק אטר איובאפר משלי זכרוניכם ד"א המתחיל המאמר הומיף זה :אחר חורשים" תרעע גבי ;ל שנאמרלשעבוד
 )שם . ממנטובה המדפיס הוספת שהוא באמת הוא וכן , מהרבתי אהד שהוסיף הוספההוא
 שלאחריו הפאמר בהתחלת הומיף , הרבתי מן שהוסיף המאמר ~C"D אחר ו' אוה ברישש[(

 ראשון ובדפוס יד כתבי בכל אולם איבו" ר' בשם יודן ר' בשם תנחוסא רבי פתח "כךהמלות
 עיין , כן מהחיל שם כי ברבתי שראה כמו הוסיף רק , פהח איבו ר' בשם יודן ר'מהחיל

 אחר דרש תטורתו והציג אחד דרש השמיט ו' אות באמצע שם( )שם . מ"ב הערהבפסיקתא
 בהם שאין כפרד כסוס תהיו אל לישראל הקב"ה אמר המהחיל רבתי לפסיקתא מצאכאשר
 הוסיף ו' אות בסוף שם( )שם . ט"ד הערה ובתנהומא , ס"1 הערה שמ בפסיקתא ועיין ,בינה
 עשה אשר את זכור בישתיה לבישתא , הוא אמיך כי אדומי ההעב לא סיבותיה "לסבאהמלות
 בתנחומא עיין , הפסיקתא בשם תצא בילקוט ומובא בפסיקהא שהחל כמו הומיף ;טלק"לך

 זכור כתיב ובשבת זכור כתיב וט' זכור המתחיל , הוסיף ז' אות כל שם( )שם . מ"והערה
 ק"א )דף . מ"ח הערה בתנחומא עיין , זה שאב כקום מאיזה לי נודע ולא , סופו עדט'
 עליהם ובא שנגאלו שמע ממצרים ישראל שיצאו עד המאמר הוסיף ט' אות באמצעע"א(
 לקח זה גם , אדום אלופי נבהלו אז שנאמר נבהל ומיד המפורש שם עליו והזכיר היםעל

 לפי המלות אחר י' אות באמצע ע"ב( ק"א )דף . ע"ר הערה תצא הנהומא עיין , מדרשמאיזה
 משבט שהוא מפני אנשים לנו בחר ליהושע משה אמר "ולכך . הוסיף שבטים של קמניהןשהן
 הערה בתנחומא עיין . אלהים" ירא ולא כתיב וגעשו , ירא אני האלהים את בו שנאמריוסף
 המדפיס הוסיף זה ובאסת , התנחומא מגוף הוא שזה חשבתי קלש הערה וכור ובפסיקתא ,ק"ו

 עד כו' הטיבים טמעשיו בבורה קבל זה המאמר הוסיף י' אוה באמצע שם( )שם .מהרטובה
 י' אותסוף

., 
 . ק"י הערה בתנחומא עיין , ה' סי' זכור פסקא פי"ב רבתי פסיקתא מן הוסיף וזה

 התנחומא שמסדר השב ק' הערה שם רבתי בפסיקתא עין טאיר בעל הגרול החכם הרבוידידי
 עפ"י דוזנחוטא אל שהומיף טסנטובה המדפיס הוספת הוא ובאמת , מהרבתי ולקח זההוסיף
 . להיפך רק מהרבתי שאב ההנחומא ולא , להתנחומא מאוחר מדרש הוא והרבתי ,הרבתי
 אל האלה השורות הומיף דורים דור ירה ולפני המלות אחר , י"א אות באמצע ע"ג( ק"א)דף

 כבגא בר אבא ר' בשם ברכיה ר' הטלות ואחר תלת" הרי שנים דורים חד "דור .דעענחומא
 זרעו אבר. הפנים את מכסה כנף "כאילו המלוה הוסיף קיים עמלק של שזרעו זמן כלאמר
 בעולם" עמלק של שזרעו זמן כל אוטר חנינא בר אחא ר' בשם לוי ר' , כוריך עוד יכנףלא

 או הפסיקתא עפ"י הנ"ל טמנטובה המדפים הוסיף וזה . וכו' שלם השם לא מתחילואח"כ
 . שלו מהוספות הוא שלם" והכסא שלס השם להרי דמיום גם . כ"יתנהומא

 יתבא

 טובים שסניך לריח וש"ה תשפע שהע אם והיה מן ד' ואות ג' אות כל ע"א( ק"ב)דף
 התנחוטא בקובץ שלם דף נשטם היה כי ספק ואין , סאנטובה בדפוס הוספה הוא , סופועד
 ונמצא , תיניציא ודפוס קאנשטאנטינא בדפוס חסר לכן , הראשון המעתיק לפני היהאשר
 . י"ר הערה תבא כי תנחומא עיין . סאקספארד החמישי בכ"יבאמת

 ינצבים
 עלייך באין שהיסורין זמן כל ישראל "אף השורות הוסיף א' שת באמצע ע"ב( ק"ב)דף
 מכ"י הוסיף זה ואינם" רשעים הפוך נאסר לכך כלין ואינן עומדין במקומן והן כליןהיטורין
 ותראו שנאסר עד , או"ה מעשה וראה ,בא . הוסיף ג' אות באטצע ע"ד( ק"ב )דף .שלנו
 היום נצבים אתם פן ד' אות כל שם( )שם , י"ג הערה נצבט בחנחומא ועיין שקוציהם"את

 הוא הדש הפרשה סוף עד "מכאן ונרשם , הוסיף , סופו עד , עולם של קיומו אתםכלכם
 לתנחומא בהערותי עיין , מאקספארד ה' בב"י גם נמצאת דכאת וההוספה וילך" פרשת כלונם

 . בכ"י ליתא תנחומא" רבי דרש "כך הסיום רק . ט"ו הערהנצבים
 *דילך

 גם נמצא wb1 הוסיף נ'( ב' א' )שת טפה ועד טחהלתה הפרשה כל ע"א( ק"גלדף
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 כי נראה הלשק ומשננון . וילך לפרשת דרשות שלנו בכ"י ליתא וכן , מאקספארד יביי

 באמצע תמצא וכן , סאובם אחר טמדרש לקוחים ממנטובה המדפים שהוסיף ההןהרכשות
 , מאומה נמצא לא יתרו פרשת ובהנחומא יתרו" וישמע בפרשת שפירשתי "כמו . כתוב ב'אית
 רבו של ממדרשו מבעת הזאת דמיום?ה ואולי , יתרו בפ' כתב אשר אל טון הזה המסרררק

 וכרבו אליהו "אמי המאמר שם נמצא, בם , א' הש-ה האזינו בתנחומא ועיין . לדרעקמשה
 . זוטא אליהו דבי מדכא והוא בדרך" מה"- הייתי אחת פעםלברכה

 .האזינו
 הדש כאן "עד א' אות בסוף שם ונרשם , המאנטובי הוסיף א' אווז כל ע"ב( ק"נידף

 תמצא ובאמצע , שונים ממאמרים מעורבת היא הזאת וההוספה הישן" פן ואילך ומכאן ,הוא
 רך שהוא לטלה נדמה' כשנולר בתחלה , מזלות עשר לשנים נמשל אדם בפסיקתאכדאיתא
 ובמבוא , הורה מתן פסקא פ"כ רבתי הפמיקהא אל בזה וכוון . וכו' כשנדל כשור~התנבר

 מביאים אשר אלה בין פהתנחומא הוה המאמר הבאתי ז' סי' ו' אות כהנא דרבלהפסיקתא
 נודע לא אבל , הוספה הוא כי שם העירותי כי ואף , רבתי לפסיקתא וכוונתם פסיקתאלפעמים

 במחזורים הנדפסים במנהגים כי , שדהירותי שם תראה וכן , ממנטיבה מהמדפיס הוא בי אזלי
 המזלות כטעמי נשמות למזכיר סמך דורש בפסיקתא . וז"ל הביא מ'( סי' שבת של)מנהג
 המדפיס שהוסיף האזינו פרשה מריש החנהומא למאסר בזה כוון . וכו' זה אחר זהשנבראו

 נשמות להזכיר רנילין לכך בתנחומא המאמר כי ירע ולא , הפסיקתא בשם שהביאומסאנטובה
 הקודמת התנחומא הוצאה על התנחומא אל שהוסיף ממאנטובה המדפים הוספת הואכו'

 להפסיקתא( )בסבוא שם ובהערה , וויניציא ודפוס קאנשטאנטינא של ראשוניםבדפוסים
 כהין אותן וסעלין מוציאין עד , נשמות להזכיר רגילין לכך באמצע שם שהמאמר עודהעירותי

 א' אוה כל כי לי נגלה כעת אולם , המאטר באמצע פנימה ומובא הוספה הוא , הקשתמן
 הכהז אהרן לרבינו חיים ארחות בספר כי שם הבאתי גם , ממאנטובה המדפיס מן הוספההוא

 כשם בירושלמי סמך פצאנו המתים לזכור שנהגו וטה . וו"ל הביא ל"ד אות יו"כ הל'מלוניל
 ולכן , לברכה צדיק וכר כשאוטר גיהנם של מדינו צדיקים מעלים כך הקשת יורהשהח"ן
 בטעות שם )בהערה כוון ואולי , בירושלמי מצאתי ולא . ע"ש כו' הכנסת בבית אותן לזכורנהנו
 שפא קשת בורא אתה מה ואחריו , שם מבואר באשר , רבתי להפסיקהא ג"כ כוון( זצ"לכאן

 כחין הגיהנם מן אותו זורק רהפים עליו שטבקשין כיון תעלה לו אין לגיהנם שירר כיוןהאטר
 רגילין לכך הוה במאמר בתנהומא גם . י' סי' ח' אות במבוא שם עור ועיין . ע"כ , הקשתק

 , החיים אלו ישראל לעמך כפר בת"כ איהא שכן לגיהנם ישיבו שלא בשבת המתיםלהזכיר
 המדפים לפני כתוב והיה , בת"כ במקום שבמפרי" שצ"ל לתקן יש , המתים אלו פדיתאשר

 ובמבוא . "ת"כ" במקומה והציג המלה והשמית , בטעות ספרי במקום ספראמטאנטובה
 בשם הביא רפ"ג( ס" שבת )הל' הב"י פרן כי ג"כ הבאתי ז'( 5י' ז' )אות שםלהפסיקהא

 ישראל לעמך כפר בארש שיש שמעתי שניאור ת"ר בשם מצאתי כ"ל שכתב הלקטשבלי
 סחן יו"כ הל' ב"י ומרן , שציינתי כמו בספרי הוא מפורש הלא ההתימה ע"כ וכו' החייםאלו
 ג' אות באמצע ע"נ( ק"נ דף )שם . ע"ש הטררכי בשם הספרי דברי בעצמו הביא תרכ"אסי'

 . ודקדוקיה התורה על עומד ואח"כ עד , למטר תורה נמשלה ולמה , שלם מאמרהוסיף
 קטן במנין אבג"ר קורא תחלה התורה %ך מיוהדת הוספה עור נמצא הוה המאמרובאמצע
 המרפים הוספת והוא , מאקספארר ה' בכ"י גם חסר וזה קרש"ת" גדול למנין עולהולבסוף

 ו' ו' ה' אות ארוך מאמר הוסיף ע"א( ק"ר )דף . י"א הערה האזינו בתנחומא עיין ,ממאנפובה
 ה' אוה בהתחלה ונרשם , הפרשה סוף עד פעלו תמים הצור המתחיל , סופם ועד מרוכלתםח'

 מדרש טאיזה לקוח הוא כי נראה הלשון ומסגנון הוא" חרש הפרשה סוף ער ואילך"מכאן
 נמצא הכך ז' אות בסוף וכן אליעזר" רבי בפרקי שמצינו "כמו ו' באות שם ונמצא ,מאוחר
 . הדרשן" משה רביבספר

 י12רכה
 למה איש אטר אם אלהים איש מן ב' אגע אמצע עד א' אות אמצע 0ן ע"נ( קפד)דף

 בכהרה לא עד הברכה וואה ד"א ב' כאות גדול מאמר וכן , א' אות סקי עד , אלקיםאסר
ינתק
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 אוה פי"א רבה דברים מדרש מן זה ותוסיף , מאקםפארר ה/ בכ"י גם נמצא לא הה ,ינתק
 , רבה דברים המדרש עפ"י שהוסיף הדברים להקן ויש . ט"ו דהרה ברכה תנהומא עיין ,ד'
 הציג ולא שכח ממאנטובה והמדפיס , צ' מזטור טוב שוחר במדרש בשנוים נשנהוכן

 ממאנטובה המדפים הוסיף והמופתים האותוה ער , אליך שלחני הקב"ה איל נע היינו , ג'אות סקי עד להתחלתו קרוב ג' אוה אמצע גן ע"ר( קיר )דף . ברכה בפ' פושטה ידהמבת
 הסוה מלאך הלך מאיר ר' אמר שם המתחיל , ה' אות פי"א רבה דברים מדרש מהוךג"כ
 ברכה בהנחומא עיין , הוה ביום מסתלק שאתה אצלך שלהני הקב"ה לו ואמר משהאצל
 , י"אהערה

 אשר מההנחומא ברורה תמונה להם תת למען הקוראים לפני לרשום חזיתי זה כלאת
 לו נחן אשר ומהבניתו , וויניציא ורפוס קאנשטאנטינא רפוס הראשונים בדפוסים לאוריצא

 בכל כן כצו אה"ב ויצא ומדרשים כ"י מתוך עליו הוסיף אשר בהוספותיו ממאנמובההמדפיס
 הפרשיות כמדר פה שרשמהי המאנטובי הוספות אלה כל מלבד כי ואה גם וואת .הרפוסים
 מלוה הרבה כטו קטנות הוספיה ההיא מאנטובה בדפוס עור יש , שלמים .מאמריםשהם

 ואין הספר בגוף ההוספות - נתערבו שלאחריו ובדפוסים , מלות באורי ואיזה ,ותקונים
 כל ;ל באצבע המורה היד תמונת את המרפיסים הסרו כי , יצאו סי מבטן לדעתלהכירם
 המקום רש[ לא בעצמו ממאנמובה המדפים כי בפרט , וכל מצל והשמיטוה חדשההוספה
 שלמים וכן רבים מסו זה כבעבור , פנימה התנהומא אל הביא אשר ההוספה כלחהשבו
 הזאת הרשימה ירי ועל , ביניהם להבטיל ירעו ולא המפר מנוף הן האלה ההוספות ביוהשבו
 . נכון על הכל הקוראימצא

 מן שלמיס מאמרים לפעמים גם השמיט ממאנטובה היה הסרפיס כי אעיר ואתועגך
 וגו' צדקה אומר יהושע ר' גוי תרומם צדקה זש"ה ה' אות תשא כי בפ' לרוגמא ,הטפר
 בדפוס אולם . בהם ומשעבדים חוזרין שהם הוטאין שישראל בשעה העולם לאומותהנייה
 אליעזר רבי גוי תרומם צדקה מש"ח[ כך איתא וויניציא בדפוס וכן קאנשטאנטינא דפוסראשו;
 חסודים חטאת לאומים וחסד , ישראל אלו טי הרומם צדקה אומר אליעזר ר' , ורבנן יהושעור'
 יהושע ור' . שעושין בחמד טתיהרים[ ]צ"ל מהיהרים שהין מהעולם לאומים דק חטאיםהן

 שבן להם הוא חטא I'wlV העולם שאומות חסד אומר גמליאל ורבן שהביא( )כמו כו'אומר
 אמרדניאל

 לנבובדנצר.
 ד, )דגיאל פרוק בצדקה ]וחטיך[ )וחטאתך(

 סר' טאמר והשכוב . גפר(
 שקלים פמקא כהנא דרב בפסיקתא לנכון כן גם ונמצא , כמליאל מרבן והמאמראליעזר
 ב' חסר כי העירותי שם ל"ט והערה ל"ד בהערה להפסיקהא שלי ובהערוה . ע"ב( י"ג)רף

 בדפום ההנהוטא של ראשונים ברפוסים לנכון נמצאו כי או לי נודע ולא , בהנחומאמאמרים
 זה שלאחר המאמר וכן . נשפטו ממנטובה המדפיס בשגגת ורק וויניציא ודפוסקאנשטאנטינא

 לאונה[ הטאת ]אבל חטאה לאומים וחסד ישראל[ ואלו גוי תרומם צרקה אומר ערך בן אלעורר'
 צדקה שנוחן לפי , ומדבריכם מדברי אליעזר ר' רברי נראים לחכמים זכאי בן יוחנן ר' להםאטר
 בדפוס לנכון ונמצא מאנטובה בדפום כ"כ נשמט זה , ע"כ הטאת" האומים לישראלוהסד

 לכחד נוכל לא כי אף ואולם . שם דשקלימ פסקא בפסיקתא וכן וויניציא ודפוסקאנשטאנטינא
 הוסיף המאנטוביני

 והיקי
 , התנהוסא בגוף ומלות שורות בהרבה והן שלמים כמאטרים דק הרבה

 השא כי בפ' לדוגמא כמו , שהוסיף במה השערה אל קלע לא לפעמים כי טצאתי זאתבכל
 במערב, ושמונה בדרום ועשרים בצפון קרש עשרים י'( באות לפנינו ע"א, ע"ד דף טאנטיבהלדפוס
 דשקלים פסקא כהנא דרב בפסיקהא נם ורניציא ודפוס קאנשטאנטינא דפוס ראשון בדפום הואכן
 כחוב כי או ראיתי וכאשר במורח" "ושמונה רשלות הוסיף מסאנטובה המדפיס אולם , ע"א( ג')רף
 במזרה וה' עוד נוסף ובתנהומא . N"Dp הערה שלי בהערוה בפסיקתא שם העירותי בהנחומאכן

 מפורש וכן . לפנינו פה איננו לכן , טסך אם כי קרשים היו לא במזרח כי דכוכדו טעוהוח"א
 בדפוס זה לירא כי ראיהי וכעת . קרש" שם היה לא במזרת "אבל השבכן דמלאכתבברייהא
 אולם . ממנטובה הזה המדפים הוסיף כן רק , וויניציא ברפוס ליחא גם קאנשמאגטינא שלראשון
 . שסו ינון אהרון דור ועד בהוספוהיו רגשה פעל הרבה כי בנפשינו להעלים נובל לא זאתבכל
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