
צא א ו במ
 מתם, תנחומא בשם מביא היליים בעל אשר המקושת מנל רשימה%(

 . לפנינו נמצאים המאמרשואנה
נמצאהמהחילרסזאותנמצאהטתחילרמז

כלחומש
בתנחומי ---  

וישלחבראשית
וישלה שעירארצהגבראשית )6( ש4ם בר יהורהא"רב
* העם אתכחץיא'א" אוטר יהורהרז1
* )ע( טהור היית אילו 4יא"ר4יבוישלה )כ( כובשהאישטז
* )י( אצלו שהיה חודש י"בכלק"גיזמצורע לאשה נמסרולמהלב
* דבורה,תמת*הש" שדחו ל8י קולישמעןלה

 ב ש 1ן )ג(פורשות
וישב רבת יכלוולאקמאלטבראשיה )י( בתנסתכלמג

* להתנחםוימאןקמג חנ
ח )י6( לזנונים הרה הנהQA1iקמהזנח )פ( בספינה עולהאדםבז

מקץלך
מקץויאטריעקבלבביולמהתהראוקטתדלד לר לרר"אסג
 ש ג 1ן,יז" מחוט אם אסרתאתהש

ויגש לירע רוצה איבי יוסףא"לקנא א ר י1
 י ח 1ןהוירא מט מעט 3איוקחפב

ויהי כבודי תחד אלובקהלםקנד"* בזכות לאברהם הקב"האמר
שמוח )יג( יוסף אווויראוקסבן* לו גלהלמה

צא
 ת 1 מש -לר,לו* שרה את פקרזה,

שטות ישראל)'נ( בניואלהשמות"לז*1ההרותלדשרההקישעב1רהצב
ש השבטיםכלשמ* )ו( מלה"ר קחנאויאסרצו

4 יוסףויסת"מא* יצחקבנו אתויעקדקא

* עמו חלייאמר" י יה
בהעקתן נתחכמה הבה שאמרבשעהקסג1היי אברוש את ברךוה,קו

ויקהל כהתה נטלה יוכברד"אקסר"" הטלה מחבבין היו למהד"א
ואחא אנשים שםוהנהקסז דלרוועוע

ויצא מטהאברתקמחאתולרות באברהם שנתגמייבמם'ש
שמות 'שבעית מהןולכה,קמטלאבראשית 0(11ף,מימדוטהאתלשדה4
* מצרי אישותאמריה*סות1לרות יעקב קולהשלקטו
 לו( יואל אין אומרר"יאטזש יין 4ויבאשם
4

 רועה היהוטעה*נד* יצריד דסקיתנ,
* אביך אלהי אנכיייאמרקעא א צ י1 * צעקת ה3הועתה4יכויצא אלהיסאת אסף אלהיםויזכורי
* ואשלחך יךועההח )מ(חרפתי

 מסתר 610 כי 16מל יו0ף ל' SD מ"כ 6יט תגמות6 סטון )נ( . 'סוזס %ע ט5 ותוקכ גסתע מגמותיו סלטן)6(
  כר5סיס לע"' וגס  כר5סיס, תתגטת6 נסיע רסס י(ה6תל )נ( טגס. סקס % גןקנ %יון לק ע"נ ל'ס יכעות מסר(גמל6

 , תגמות6 לכי תזרה כסס פל'נ נ"ל פ5 5לס"י סמעמ0 נפ" מונ6 וכן ל תשותף יכי ולס כך וקיש סדלס ס3'6 ה"נד'
 גלמה עעעות 0ו3ס 6זס 30 תוקכ תנטשו ספין )ס( . מתשתו געמע סיטן )ז( . ס%פפ כתג)למ6 6מל כסנפן1גע65
 תס3יס 3'3)ףע נס מונק )ו( . ס5ען ומקל נ' וקת פ3'צ תא"ל 610 5לספיס 3סס 15י ורית6תל , 0ו3ס ס3 מזיקי יזע30

 נ"נ כ' תצית ת6מריס נ' 'מז סס ס60 )מ( . סטיון ומקל סס תתגטת6 6% נו'ס סי6' נוים סגי עז )ו( .גחתי
 31תס פ3 מו0כ עעש כ'י היגען , תתגטת6 ט6 ותלנ3עת עטות 6כג'ס כיח סכ6 מן ויקם טס סמ6תל ונס נע(..
 30 נס נעקכ סופניו תתפתל כ"ל וסלען , '"כ 5ות פת"מ תנ"ל ססו6 ז6לפ6 פס מד סמ6תל עד )'( . נתסס טחןש6
 תגשמי %ען מ"כ )'נ( .  פורפ עם גיסם ובעסות (ef) . סמנטת6 נתפתל ~p'pg ונ6ע5ט ,וס

 תסקס ניפשע )'נ( .
 מם% סתפשו'ל5 )יד( . אתנטמ6" פ"5 "עידף" 5זו וגלסס סת6תל מממנת עס תו63 לפסיס כסמך דחס תסגפויתז

 . סס 3י3שס יעיכbniwna 6~ 3ע6תל 3מע3סטקטי
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 א ו במ2"1

 ) יג , בשלח ן לאמר מהו לאמרויאמרורטאג שטות אתהאוטר)עו(ןא"ללשו,הרעקעב
 ידן"ן בעולם הם גאיםארבערטגכד4ן תשלח ביד נאשלח

 ן יזן* שם היו שור מדבר יוסיא"ררנהכב"ן אהרן אל ה,ויאמרקער ן סיןש ישראל את משהויסערנדיוזחן יתר אל וישב משהוילךקעג
 ןן )בו(נחשיםנא"ן )עז( משהיילד

 כן4ויאטרה'אלמשההנניממטיררנחב וארא, )יו( אבא כר הייאא"רקעה
 ן ך ועיג4 בקוק אשמע אשר ה,מי

 אן'הרו שמניך לריחזש"הרטחדת הלוי ר,יהודחאמרקעו
 1ן, יתרוויחד ק ן"" ואהרן משה אתויפגעו4

ר,כסט1ארא
" אדם ב3י  , יאן4 הותנו את משהוישלה רעאןא4 משזה אל אלהיםיירבר

 גןעקנ תפלס פן חיים אורתכתיב רצהן1" משה אל ה,וידברקפ
 ןן ם,משפנטיןןיבה לס(כיידבראלעספרעהקפא
 אמשמטיכן המשפטיםואלה שוןרבאבטכטסב"והבשהקנ"הףט(קפה

 תן4 עמך העטאת שנןירוארא דם מכת עמהםלטההמא
 המלאם4 "(החלה

 טן4 )ט0 החבי
 ין" עתלח אנכיהנה שנטןיט4 היההבררכיצדקפה
,4 )כע( ספניוהשמר ".ן44 )ג6( ה, דבר אתהיראקפו
ןתר1טהןכב" והטסטתהחטה4

 א ןחרוטה סשה אל ה,וידבר שסגן"4 והברר הקולותויחדת
 רן" התרומהיזאת"בא

 הן4 הטשכןואת שסטןיח" הארץ עין אתוכסה*
תצוהןאבאויאמרה'אלמשהנטהירך)כנ(4
 א ,תצוה תצוהואתה שעהןיאבראשית יצחק א"ר לכם הזהההודשקנז
 ג1" זית שמן אליךויקחו שעתןיבא בר שמואל ר' הזהההורשקצא

 הנהעלתךן לפני ישראל אמרוד"א" )כג(אבא
 ))( רבש"עהקב"הןה* טמור הוא לכם הזההחודש

 יאןצו אליך הקרבואתהשעט )כד(בידכם
 א ש ת יכןיט" ולאהרן למשהויקרארח

 ב ן תשאכי ישראל בני אתראש תשאכישפו ה ל שב
 )כס( חכסלבזש"הרכה

 יא,* ככלותו משה אלויתןןשצאאנשלת,
 סון4 האהל את יקחוסשה שצדן4" אלהים ולאנחםד"ארכו
 טזן" אתי מקום הנהויאמר שצחן"4 ערב לפסת היםוישברלז

 יהתורה 1'ג *ן ne'c 'שיראז רטאן יזן* את ליה; הקב"הכשבא תהן,.ן )כו(לאיתט
 חגטתמ, סטון מקל )ים( תגפת6. סמון מקל )'ו( . וס כ3 נס מוקנ תגללמ6 סמון )עז( . 6ל5ס ויס)יכט כד)טי(

 ועניין כנען מקל )כ( סתנחות6: ט"פ )הקן וים תטת ס)סס גטמט ג')קיע )'ע( . וס עג גס תוקכ סופגיו נלתזוסטון
 , וס ע) נס תוסב ס)פניו כבקמל הגמומן סמוך )גPig . )6('1 )מקמל תוקדס וס נק , וס כ3 נס מוקנ שפניונתפתל
 . סתגמומ6 כקם וס סכם 1'מק'ך מוסך ט3מ י"ס תתק"ג rno תטיס נ'3קוע וכן "חגלעממ" סטיון מקל  שתת 6ו3ספי"ד" "טנג"י )לסוס ולכס פי"ד" "כ"ל ר.מלסיס לסם כעטות )ככ( . 6' פסקך מפקיקתך סו6 תת)קמת ו6ס נלד וימיומן
 , תסתגטמ6 סוSfilnn 6 ל' נסס 6מ6 כ/ טז 6נ6 גל סניור) ל' מן סוס וסמקתי מספסיקת6 כו6 ק5"6 לתו)כג(

h:?p'DDJt66"ג ומן , סיס סת6מל עז 610 מנ'3ס סטון )כד( . 51"6 5' )תגמומ6 כלעלות ע"ן , 6מל כקנגון כו 
 וגלטס )עם( . וס ט3 מוקכ ס63מל'1 נמלמל פסיקתך יס5יון , ספסיקת6 מן סו6 גג36יס 6תס סוס כלעיס )'גל6)סקכ"ס
 וסו, "תגי)מ% 51") תגמומ6 גלטס נעעומ )כו( . 63גסיס קמלו מתלתל ט3 מוסג פסיקה6 יס5יון פסיקתן נססם

 'זו 6ח מפס ויע פקוק 1% כסלח זויס' תקכת כט)מגתכי)ת6
.. 

 . 'ופי ל'ל ע) 3ס5'נ 'ס תגמומ6 סטון )כו(
 ימס.ך 63 שסך עז ))( . וס ע3 נס מור ס3פג'1 ס5יון ככלן נס )כע( . זפ SD נס מוסכ ס3פג,ו כזיון)כמ(
 . כסטרך מס' סו6ממך

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



צי א ו במ
שחנאאהמתחיל רטזשתןנטצאהטתחיל

-
תישאןבעחשא

קדושיםןשמהקא (hS) מעסיחף
הק קחשאגץ3ו( כיקרושימחהיו "ן"" אטר ברניומן יחרהר, בא,קרושיםזש"הףגבהה,צבאותבמשפט חרד1"" ברדתהדי

ה4 אררייגוס א"ללישנאאהרינאתרסוויקהל
שם4 ))ה( וערלתםונטעתם "ןאויקהל ישראל בנ' אל משהויאמר
 ר 1 מאןה" ))ג( הזה השבהוכל
אאמור את מזהיר שהקב"ה מהכל הרהן1" הארון את בצלאלויעש

ישראל י ר 1 קפ
העא"ריוחנןכלמקוםשהואאומר "ןאפקודי המשכן פקוריאלה
 11" גדול כדן שמו נקראלמה הרלאןד" שהיה מה כל פקוריואלה

יבקכתיבוהאלהיםיבקשאתנררף תרמגן* ))ג( עושהמשה
*ט" הזנותוט "ן1" המשג! אתויביאו

בהרויקרא
בבהר בהר משה אל ה,ידבר חרגתןיאויקרא אדם בני לשנימלה"ד

 )93(סיני 1צ
בחק1תיןאש ה,וייבר אבחקותי ימיו חרוצים אםזש"ה תרעאןב" הענין מן למעלה כתיבטה
 ר ב ד טבן1" השלמים זבה תורהזואת
 בא,במרבר משה אל היוירבהתרפגיבג קח[ ]1') כך כאן נאמרלמה

הש ראש אתשאושיפד י נ י מש
יא" )מ( הפרצים כמחולתד"אהרפהאשמיני מצוה שוטריט"ה
יג" שרויים היוכיצדהרפוזע שלוס כרבי יהודהר'

יד" יסצאהוזש"ה תרפזןיא" החיהזאת
י1א 5ף בגי אתפקודתרצ ע י ר ות

כ"א"רעעדהה15יברש15ם)מ6(תרצא ןאתריע ש"המייחגגיבייחיירם
Q1tb1כא,כבח משה אל ה'וידברתרצב ןז" ימול השמיני
כהא )מנ( אומר נחמיהר,תרצג .ןטא  בשרו בעור כייהיהארם

בזש שבט את תכריתואלהרצה ע ר 1 צם
 א קטנ ןגמצורע ))ו( פיך את תתן אלד"א
אנשא אשתו השטה כיאישתשר ןח" (OS) בעוזיהו טוצא אתהוכן
ה8 )מג( קרבנה אתוהביאתשה ןיש ועלהשבועות הגניבותעל

?ש אשתו תשטה כי אישאיש " ןיג6 לנרה מהו רבינוילמדע
ינש בה אין ועדתשו ןסו"כייזובזובדמהימיםרכיס)פ(

 :' ,'ן ,ק:י '1;יי.;יי, ילו וין~ע(".'ו"
 לי, שתל

 ו; ,'ן
 . hn~D,י, ,,ץ יק
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 א ו במ4.ח4
 ן אותבמצא ל י ה ת טה רמי ןאותנמצא ל י ח ת מהרמז
-

ןבתנחומאןבתנחוטא
 ןלשלת אומרפרטלכסותלילהאתהתשגסונשא לאמר סשה אל הןוידברהש.

 ןלא" תתורוולא" ןיח" עם וישטרך יברכדד"א
 ה רק שמירההברכה

אקרה נפשע אח זש"ה קרהויקח" ןכ* תאנה טצרזש"התשא
ת" אטר מכאן ואבירםודתן" ןבג" כטף קערתוקרבתתשיד
1" משה על1יקה4ש ןבב8 קרבנו אתהקרבתשטו

ט" )ג6( הערה כלכי* ןלג" )מי( נשיא השביעיביום
כא" )ננ( רבותינושנותשנא ך ת ל ע הב

כב" משכן מעלוילותשבב 1גברעלהר מוצא אתה בהעלתדד"אתשיט
כג" הארץנתבקע* שבטיםי"ב

שם" ישראלוכל" ן1"מהכתיבימעלהמןהענין)מרי(*
ח1קת ןח" יחשיך לא גםוצשךזש"ה*

כסחוקת המטה אתקחתשסג ןיג" הקים אתקח
לב" ]חטא[ משה אם[ ]ף)אמרתשמד ןיד" השצחות שתי לךעשהתשכר

eyI  הטא מהאהרן ןיחא )מז( טשלך לך
לג* מלאכים טשהוישלח" ןנב"אספהליבשעהשאטרהקב"התשלו

לה" )גב( בארצך נאנעביה* ןכד" הראשמש היווהיכן
לז8 מקרשויסעוא ןכזש נשרפו כמתאונניםד"א

לח* משה אל ה'ויאמר" ןכח" ודברתיוירדתי
 .לט" טעלתם אשרעל* ןכבא היו מי וטידדאלדדתשלז

ט* אהרן אתקח"שלח
טא" העדה כלויראו" ןאשלח )מו( אנשיםשיחלךתשמב
סג" הכנעניוישמע" ןט"  ליהושע משהויקרא*

מג* );7( הדו מהרויסשא ןיבח )ממ( בנגב זהשי
סר" העםוידבר" ןיג*ויעשויהורותשטג

סח" בעם ה'וישלח" ןטו" עדנהלאשכולעבוש
מו* ישראל בניויסעו* ןיח" יושבעמלק

מז" ישראל ישיראז" ןיא" בעינימכדגביםונהי*
סח* )נס( ישראל ישיראז" ןכ" כל והשאן ]1')וישא"
שם* שרים חפרוהבאר" )מ9(העדה8
נ" נחליאלוטטתנהא ןנבש )0 העדה גל אליהםויאמת8
גא,8 טלאכים ישראלוישלתא ןשם* אותםויאטרוכלהעדחלרגום"
נדוו המושלים שטח כןלתשסה ןנצח אלטשה  הוויאסרא
אש וישקויפנו" ןכר" ברבראכנוא
** למשה ה,ויאטר* ןכח* ישראל בני אל דברתשנ

 . 3תגטמ6 5"נ 1tlnhSp DtfiJ 3מ6מל ט6 לק , or ע5 גס מוסב מספגיו 3מ6מד מגטת6 ס5י1ן)מז(
 סת6תל 3כ6ם שיון )תו( . ימטיך 65 מוסך נס וס"ס תקמר פ3 נס וס ע5 גס תוסק סופגך נמ6מר סטיון)מס(
 , נ' תשח ט6 פתם סנ7ע 6מ6 כ; סס , 3' 6ות מתגשמ6 סו6 6סמ1551 וסק( 3י5שע סם )מו( . or מoa 5מוקנ
 bs ,ס"ס עם , ס' 163מ ס61 %סיס טכט3 מקוס כ5 טס , 7' 0163 סו6 שיגיס טומן טייס 6גסיס 5ך ס5מטס
 נ',נ וסו6 לנס" א3מזגל סס גלסס נסטת )מם( . ,' כפות 610 5ך %מ ז"6 סס , 1' 163ת טU'S' 6 6%שכו

 סמ6מכיס וק )ג6( . "תגששי" ול5 לנס" "נעלנו מטין )ג( . וס % נס טקכ לפניו סלע )עע( . עסנתגשרת
  גלות עיתן ו% 6תס 3כן , 4'נ 153ת מסם ויקמל , " 63ומ ק"מ 56 וי37ר , ע' נ16מ 610 ספזס %' כיט65מליסס

 תפן 5ל ס' יקמל , יא 5שמ עס פסס וימל , ע"ג 163מ ר~מ5יחגו כי סמכע , י"ר 163ת נמרס 63 ויאירו ,י"7
 מגפפת סייע )כ( . אפץ ס5יון מוקר סוס סת6מל מי גס )גג( . כ' 16ת סס סמזס 56 7נל , י"מ 016סס
 ט65מכיו 4מ4ל וגס תגטמ6., 145ן מקל )ג7( . סס63תי פ65מליetinhn 1 השפסס מ3 גס סצק3 ייס5מ-מסחפ5
 , מפרוס v~ess , %3 ממעליס י ופDf 5 פ5 נס נןק3 סיממו גמעני P~e )נס( . גואן נ"ר מקל ידפסוידני

olwn1שש . 

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



צג א ו במ
ש ש " ש ש

אותן נמצא.חסתחי5רמזאותנמצאהסתהיל.מז
ג

----- גons~t ישראל אישושםתשעבגדחוקת אותוויכווחסה
ד" המפינים אתצמרתשעגהרברים סיהון היו קשין חכטיםאמרו

1" יסרי( המגפה אחריויחי"ועוג
 צלפהד כנותותקרבנהע ק לב

-
ז ע

ט" אתמשפטן סשהויקרבתשעדאבלק הצור וש"ח בלקוירא*
יש להם התןנחזןשב* בפורענותם ראהוירזאבלק

מטותג" מואבחגר4
אמטות תדור לא טובאשרזש"התשפדדש צפור בןובלקש
ג" אנשים סאתכםההישתשפהה4 טלאכיםוישלה*
ה" משה אותםוישלח"ז* )ע( מואב זקניוילה"
ט"ומקנהרבתשפוחח בלעס אל אלהיםויבא*

ו/חן" וראה שבתי שלמה,אמר"ט" מז( תלך 5א אלהיםויאסר
 )סו( השמשתחתשם" בבוקר בלעםויקם

מסעייא" בלעם))מ( א5 אלהיםויבא4
*D7pאטסעי מסעי%ה"שם* אהמ לך
י" ' הארץזאתתשפזשםש מואב שרי עםוילך*
 מ י ר בדיגש הסכנתיההסכן*
גדברים 5כם רב א5י ה'ויאמדתתהיר8 ))ע( הןויגלא

 ן נ ח ת א1שם" )ס( בלעםויאמר
אואתחנן היא אחהזש"התתיא"" בלקישסע
ב" מרגליטהכעיש משהאמרא8ג ב5קויאמר

ג" )סו( ואהחנןד"אתחיבט1* בלקויקחש
ה" לך רבד"אתתכאשם" אלהיםויו-א
1" לש~א רבש"ע  לפניוובסיאפי* )%( דברוישם*
 רגלידשויזש )סנ( ב5ק ינקני ארםמןש
חתרומה בשר כל מיכיחהלאיהן אל קנה לא אשבמהתשסו
עקביט" )סג( שריםכיטראש4
אעקב. עקבוהיהתתמו'כ* עפריעקנ מנהמי.ש

טזמקץ בעולם אדם אין ביפנאא"רהתגשם" ישרים מות נפשיתמותתשמח
ראהכא8 אל)סר( אישלאא
גראה יכריתכיתחפהכב" מעקב ח11 הביפ5א8

 ם י ט פ 1שכגש ביעקב נחש לאכיתשמט
גשופטים הדייגים א4שופטיםחתקזט" בשטים ישראלוישבתשעא
ה" צדקמשפט"כח" העם ראשי כ5 אתוהא
י* משפט הטהלאאכסש מבניישראל אישוהנה* תצאפנחס

אתצא לאיש הראין כי תתקכה גפנחס 15 גוחן הגגי אמורלכןתשעב

"' "אאייש?"%,'"ג":מדצ::יאי
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 א ו במט18
א

שתכמצא ל י ח ת סהרטשתמצא ל י ה ת מה

-
 טאבטח מאבטח

 ןיט~עלטתזש"ותהשארתיקבלמ(%תביא
 ןכסירא בכסיאאמשי סג1בחטא קדשך ממשןשקשה
כח" קטב שק טסח"המה ם י ב צנ

זבוזקותי תורה בן היה שלאולפיסואנצנים נצניםתם
ירראה לקחוהמהער1" בבריתעברך

 אשטואלהאזינו
יחאחרי אויבי על שרחב פאןאהאזיח משה ראהזה

" )עס( ה, ויושע כתיב לאמר פבןג* כמטרערף
טמטות ומעשיר מורישה'פה ה כ רב

גוישא ישמור חסיריורגלי שןגבדכה בא פסיגי ה,יאמר
כובמדבר וגה את ה, פקרכי פחןד" עמים חובבוף

יאצו אותוובהירצג ע ש 1 הי
ייקרא בה, עורוישאל קאןפשלח להוסיף משה מהראה-"א

ה תשא נמנו,,כי פעמים 4 מוצאאתקכ 4עלדושע
ישראלן" אן )סמ( הזה*תהוכלהעם

יתצא שמואלוישסף קכגןב *ן בןנון יהושע'ישלח
** את וירא בבואםויהי קכדןא* האשה'חקת
 )עו(אליאבןט במדברן יהיה p,mאך
הויגש )עו( לרוד יש'אמר קבוןיןמשפטש אתה הלנו 4.יאמר
1אמור שאולוילבש קכזןלא נשא ראשי)סע(ן אפריפמעוזנתיב

חהזקת אבנר נענש מהמפני לגןיהבהעלתך העם.יריעו
ראמור עבדיו אל שאולויאסר לטןי יום ן עליון לאלהים אקראוש"ח
 ב ל א 1 מש4(
דששרע עלי נאעמוד קמאןד מסעי.ן להושע עכןימרלו
יהתצא שלדואג בסא"ריצחק *ן*" בשללוארא

זתולדות יואב מבית יכרתאל קמבןכדנח יהרוויתקבש
גשופטים ושוטריםשופטים קמון" *ן )ע6( אתם ארותםואתם
כהוירא רודויאמר *ןיר אחרין שמש ממזרחזעה

טמסעי אוריה אתהבו קמחןיח בהעלתךן דורדן אתותעברו
א* מנשיא יהודה ר, אירךתניאקמטן מ י ט פ 1ש

 )פמ(אומרן* "ן )ענ( ה, מלאךויעל
יזויצא נאאפכה "ןא אן )עג( הגויםואלה
יבוירא יואב את אשר העםכל קצבןיר ויחין אהוד 4ויעש
1אחרי עצמות אתויקברו קנה ןןר ש' ישראל את לחץוהוא

גש השמים מןירעם קסא "1במדבר משעיר בצאתךה'
רבראשית ישעך מגן ליותתן " ןןסוויצא יסחבום לא אםזש"ה

רוירא ישעך מגן לי והתןר"א קטב ןןיגגטדבר הצדיקאשרי
לבנשא באדם מושל ד"א קמה ןן המסע. נפשו חרף Qyזבולון

 . סעס לפגי יפגול ט6 כי נפ' כ"ע פקקי ולתמנן כפ' וסוס שכי 51"3 תנמומ6 סם גלסס נעטות)סם(

 נפט 6101 , וי"ג DIDS3 3"51 610 תגטע6 שיון )כנ( . נסיגוייס נמ""מ ומומכם פ"נ( גסס1%ז1

 ס5"3 גלש )פו( . ar נקמל SD נס ?וקל צון%;ת"פגע סגטץ6ש ט שי ק( . %נ  15מ1'כ6
 כע, otbn י5נךע פיין ,יתפיט

 6ת וי6 ככ61ס וימי זכמינ מזוז 3מז וסייס סי3פיע נסס סם ס0ני6 מס"

.מ
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צד א ו במ
ין אותנמצא ל י ח ת םה רמיןאותנמצא ל י ח ת מה המזן בתנה~מאןבתנחומאן

גאמור אלהיו אל עם הלאד"ארפא אמלכים
ידרושןדחיי רודוהמלךקמו
טתולשת כמףסיגיםהיינוהאדאמרינן רפוןטמסוע ידעת אחהוגםקע
כאשית )סג( נטעךתשגשגיביש יפזןאבחקותי בדרכי תלךאםקעה
גנמרצי מצרים אתוסכרתי יפתןיועקת חכמה אלהיםויתןקעז

1בא למצרים שמעכאשר יצאי"" צפע( הארם מכלויחכם קעת'

יאראה חנפהוהארץיצבדתצוה שקופים חלוני לביתויעשקפג
כבמרמר פני שרואה מי הזהבעולםרצהיזגה עשרה אחתובשנתקפד
השכינהישמות נחסני בר שמואל ר'אמרללנה
יגויקרא פיך על תבהל אלזש"ה רשןטהולדות ירבעם.בלבומאטרקנח
יטהולדות יקוטוןנבלתי רצח'ן1מסעי של משיחנו ד"אוהעורביםרט

הויצא בחדריך בא עסילךרטטיהושפט
רמשכמים לי אין המהד"א שאןזחוקת לאתני הוגרהלאריג
* הריגנה בשלחהבסאסאה שבן1מסעי )ס( הפר לכםבחרוביד

)סג(ןלוישלה מזבח אתוירפא
סווארא יזפת נהליהונהפכו שרןלאנשא עשיתיוברברךרט1
ברירים )סו( וציה מרברישושה שהן0שטות הדד בן אטרכהריט
גשלח אומר הגדול אחארז שטןהאמור nthwn אישויגשרב

גראה נגח כאין הגויםכל" ב ם י כ לם
בSnpt1 ואש" תדמיוני מ.ואל שיןהפנחס יהושפטילךרמז

טזבראשיה ולאייגע ייעףלא שיאן"" עיר כל אתוהכיתם *ן
ל" פעל סיד"א שיגן"" ובאת השמןשהוקירתעמוד רכח1

טתחמה שטה ארז בסרסראחןשיי )%( לולשאול
ידאמור מאין אתםהן "ןטזתזריע היל גבור הוהוהאישרכט

" )ס:( מאין אחם הןר"א "ןאמצורע רצתי אם כי הוהי
ששמיני )סו( שטי הוא ה,אני שטוןיבתזריע ארםומלךרל
כבבמדבר נכבדת בעיני יקרתמאשר שטזן יב יק" אלישעויאמררלא
1שלח עיניהם מראות טהכי שכא,לאבסדרר דברה,ולארלר

כגבלק בדים אותותמפר שכבןכויצא הנביאים שראוכיוןרמג
ייבא עבת דבר משםד"אש= ה י ע שי בפנחס שאלוניהאותיות שכרןיזפנחס אחר גוישאלרנה

יאוארא תקום עצתיאומר שכוןיב" בה ילין צדקד"ארגז
טזתזריע יושב הקב"ה לבאלעתיר שבזןאקדושים כורסוון רי ערזש"ה רסדן

בריןןכזלך עד אנרהם מוצאאההרסס
לבמרבר אאריך שמילמעןשכח מלשלא

יזנח )פו( לאסוריםלאמר שלןאקיויים נעשה הקב"ה אימתיד"אש
יבראשית שמים נבראו התורהבזכותשלזגבוה

וארץןידויצא אות לךשאלרעו
כהולחת עבדי ישכילהנה שלחן יהזריע כנפיו מוטות והיהרעט

 כעפות )פ6( . עתגמומ6" י5") "תנוס" מס עלסם נספות )פ( . וס ע) גס מוסל סופניו ממעמל ~יון)כע(
 קנזס ומדלי וודע סכים סס מלכיס נפילוסי לס"' וגס , נ' 16ת )"ס נפ' 6101 "%ל" 51'ע י,תגמומ6"נלסט
 51'ל "סגמות%' ~הן כעתות )פג( . )זורות נכיס עז גפסך כיוס ר~ה6מל ר~ממלמ ע) מוקל סיון )פג( .לכ"ל

 לס, נס)מ StJ(Pti מוש 1:ן , שיג( 6% )זף כס)מ לויסי נפקק6 וסוף"פקיקתך"
 . ספסיקת6 כסס לכי

 פקת נ'ע 1גמ65 )ט( . ק)"6 נסטכס ס0 סחן , קמול כתגטמש כן סיס )פגיו )פס( . סמון סס מקל)פל(
 . מתקותו סס גכמע ס5יון )פו( . י'ע5ות
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 א ו במ11,8
י"ןבב,StnnDnי",וגננשתStnnonס
וירא זה עץגבוה השפלתי'ד"אשגזיאוישבכילאמחשבותימחשבותיבםשמג

 )ט(נבוכדנצר)פה(
שופטים ישראל  נשיאיהגהשסב הד,תצוה )פע( ארץ יכסה החשך הנהכישם
נח אחנךבלוטתשפזכבבלק תעופינה כעב מיאלהר"אשסב

אמור לישראל עוד יהיהולאשסטיטנהעלתך המכיה סולוסו6 שסו,
ע כחיג מהראה"בוירא עשתה ירי כלאלהואתשעא

nSweIשעג כשלח נהה אדםבןשעבכבראשית )5( מטרונה
 מתפריה הצאןמה שעג 'לג" הוא כמה רבינוילמדגושער

 )15( כצאן למהר"אשעדדינם

מצורע דרכה היתה הנרהכטימאת4 ה י מ רי
הושע ןי" תבואתהראשיתרפד
וירא כרמיה את להונתתיחקיה ןגבמדבר *שראל הייתיהמדבררמז
שמות בטצרים מדברד"אתקכ ןיא1.שכ )65( אותך נשפטהננירפת
לך במדברכעגביםתקכד ןימשפטש אשיתך איך אמרתיואנכירע

אשי
-1PSw 

בחקווי איהימאסםתקכז )5כ( פרת בן
 ל א 1י ןיבקדושים משל אשיתך איךד"אע

ויקרא שגחלימצריקיםי"אללמדרתעד )5ג(למלר
בראשית לחשך יהפךהשמשתק6 ןימשפטים אשה בגרהאכןרעא
בלק יצא ה, מביתוטעיןתקלח ןבבמרבר בטרבר יתננימירפ
 ס 1 מע ןזמטות חכם יתהללאלרפד
דברים אתהאמורי השמדתיואנכיתקלט ןהקרישים ידבק כאשרכידצא
עובדיה ןכאבראשית תיקהספר)5ד( רבותינושנו4
 ' ןוישלה שבדיהחזוןתקמט ןירויצא השבעה יולרת אומללהר"ארצג

 אמיכה4 ןגתצא דגרקורארצו
" למלכות איי ה,

רביעית ןהנשא במסתרים איש יסתראםשה
רצו כנשר תגביהאם4 ןיויקרא ננלהבישראל עשויע,אשרשט
 ה כ יננ ןבתולדות את שב הנני  171 אמרכהשיב
ן

 בסוףויצא ~מ( הפורק עלהד"אתקנא שבות
יטתולשת יעקב שאריתוהיהתקנג ןחוארא הפרע פרעה את נותןהננישל
גברכה 21חמה באףועשיתיתקנד ןיטבא אביריך נסחףמדועשלא
יגאמר )א( עשיתי מהעמי" ןרצו כנשר תגביהאםשלג

 ה,הירצהתקנה ל א ק ז חי
אצו אילים באלפי

אנצבים לי אויבתי תשלחיאלתקנז ןיאאטור לאחד פניםוארבעהשלז
נחום ןכג" יתכסורג*הםאמרהקב"ה*

ינח צרה בעם ,ע"מז ה,גובתקם)א(
טוכמרבר מבשר ריי הת"ס עלתהועלא ן1קחשש יל אההואשמעשמא
 ק ו ק בח ןיתצא ואמחה שילדםיהר;שמח
 י'תזריע ומרא,צם" ןדתחמה רקמהואלבישךשנה
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3"מבוא%1
.הטתחיל רמזן

גטצאהטתחילרטזאותן נמצא
בתנועמאןבתנחומאן

תצא כפרד כסוס ההםאלהשיט ןיהזריע ונורא איוםד"אןתקסב
חוקת תהומות באוצרותמתןתשב ןגתרומה ישרה לא עופלההנה

תולחת יראיו אל ה, עין הנהד"א" ןישמיני ארץ וימודד עמדד"אתקסג
בהעלתך קדושיו ה, אתיראו" ןי 'תצוה תפרה לא תאנה כיד"א תקסהן לד רשעים פתחוחרפתשל ה י נ פצן וישב משפט אוהב ה,כיתטלא ןיבמצורע ישראל כשחטאו מוצאאהה תקסזן בראשית )קם( רבינוייסדנותשלז י גוקן
ראה חפצתי אלהי רצונךnleis" ןגבהקוהרעלכןעליכמכלאושמיבמטל "ן רבש"ע חד אטרד"אתשלט ןזקדושים )ק( לשבעה ואיןאכול ")

צו )9( ישראל אלהי ה'בחרתשמאןי ה י ר כזן

לך אדם סבנייפיפיתתשטט ןכמולחת הגדול הר אתה מי תקיאן וישלה מלך נח כבודהכלתשג ןימצורע דם נאםהוצאתיה תקענן
nloe )קו( אלהיםכשטךתשנה ןיחאחרי ציון בת מאדגילי תקעז,ן

במדבר מוצא אתהוכןתשנז ןישופטים ההוא בישוהיהתקפא
עקב רע בימי איראלמהתשנה ןיחאטור בגוים ובלחם ה,ויצאתקפג
וארא )קם( עטי שמעהד"אתשםטזןתזריע המגפה תהיהוזאתתקפו

צו NYIDאתתשסגומלאכי אחרי צדק זבחי תחפוץאזתשסו ןזהרומה אתכםאהבתי תקפון
וירא יהלוך תסס שבלולכמותשעו ןידאחרי שטש טמזרחכי

מטות צריק ישמחד"א " ןיאויגש מלאכי שולחהגני תקפטן
וירא )ק9( נס ליראיר נחתד"אמשעז ם י ל התן

נשא )קי( גלעד ליד"אתשעט ןאחיי גיאתהתברךצדיק)ק5(ד"אתרלב
בא חרב ידי על'גיחהותשפו ןטזוארא עושים שהם לפיד"אתרמו

צו )ק'6( ותקרב תבחראשריתשפוו )קג(עצמם
בשלח נורא מה לאלהיםאסחת"ציח,יטןירא המגה היחה כוסתםומנתחרגה

מעשיךמתוקנת
במרבר יחידיםמושיבהשצה ןאאמור טהורות אטרות ה,אטרותתרגז

 אלהיםהרתשצו ןלגחוקת נשא לא חרפהד"א הדסון,
האזימ למרוםעליתתשצז ןיביהח תמימה ה,תורהתרעה
בשלח שרשקדטותשצט ןבעקב טשבח דוד היאך וראהבאהרעו
בלקתחשכנהעיניהםמראות)קינ(תתב ןטקרושים ר,. אמר ימעדךומציוןחרפ

מצורע לישראל טובאךתראי )קג(ברכיה
 " ן1וארא ראשיכם שערים שאוד"אתרצט

תצוה תבזה צלמם בעירה,
אצרי להולליםאסרתיתהיא ןז % )קו( הכבוד מלך זה ט'ד"אתש
טסות וטטערב טמוצא לא כיד"אתתיג ןכדוירא שוא טחי עם 'שבתילאתשג
)קיג( ןכבאטור ראשי ירוםועתהתשו
שלה )קיי( יב אבירי אשתוללותחפו ןסוטקץ יתגלל זאתעלותשיח

 . מגמושך 51"5 מדלע נ75ו גלסס )קב( . סיוון מסל )ק6(. . מגמומן נ"צ 51"3 משע סם מ15ין נעעות)ק(
 ליון )9( . דניס למזגו SD מוסג *יון )נף( . מגשמך 51") נעעומ 610 מיל* ספון )קד( . ס5יון מסל)קג(

 . מגמומיו 51"5 מללס סס גלסס נעשת )קו( . סס עמנמומ6 יו6 61מן 6מן 'סג6מל וכז ס' נמוך ע5 מוסגמגמעך
 נמכי)מ6 סוfinst~n 6 ספין ע)פמו וגמ6נור לען מסל)קמ(

 ממפעי"
 סס וסוך נעגם פעמים סקס 7'א: ל פלסם

 מפגי ס6מליו סמ6מל ונס סלטן מסל )קע( . מתגמומ6 סו6 סמעס 7"6 וען ג'ותל סמו יימד ר.מ6על D1'pכד
 51"3 עכעמ6 סס גלסס נעעומ )קי6( . ס5יון מקר )ק0 . סס ממגשמך סו6 ס)סקוסע

 מגמומי
 Dwsts ועונך ,

 מו"נ מגפמ6 סמון )ק'ג( . האוקמל-מסייגתי פ5 מו"נ o(hntn ~יון )קינ( ז סמגמומ6 נסס ל'נ fmס)ע56
 מסוק  nffn מלנע ועיין סשייס גק5מ ortP עזאזל גתנ סימר נמללת סו6 סל6סון וי.מ6מל , ממ651 )6 כי ז'"ע5

 . תגמולך מגען סס מסי )9ז( . סעננמיגמעע
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 א ו במ י90
 , נמצאן ל י ח ת מהרמז

אות נטצאן ל י ח ת מה ן רטז ,ן אות
בהנחומאןןגהגחומא

-- , - ---,,-ן-
גה ,בראשיה )קכי( יכתבו כלם ספרך 1;ל, תתפח ,'דתשא מקים ימים חשבתיד"אתתע

כגויצא מור משכילו"גברכה פלא עושה האלאתה
י" שלא ווייא א"ר ה'סומך" ןסובשלח כצאןנהיתתתיח
 הקב"הכמדת ןכטחוקת צור הכההןתהיט
יזנח ארשב"נ טוב כיהללויה" !1ש האל ידבר מהאשמעהתתלר
 אגרהמטרת ןכהשטות מגשו ואמת הסרר"אש

אשופטים מעקב דבריומגידע ןהשופטים בזמן הצמח מארץאמת
גמשפטם )ק"ג( בעקילםמעשה" אמתשהן

כושליי ןכאמור בשהק מיכיתתט
דבהקוהי חרונה rinaחכמות תתקל ,ן1בחקותי שהוא סי כל הקב"האמר

תשא )קכג( ותבונה רעתמפיו'תתקלב )קטו(מעשה
טיתרו נועם דרכידרגיה ,,תחלדיחלך בחזון דברתאז
טובראש.ת ארץ 'סר בחכמהה' ,'תתקלהמוירא בריתי אחלללא

יבצו )קדד( ינהלו חכמיםכבוד" ןבזנשא עליון בסתריושבתתמב
זתצוה חלו ינחלו חכמים כבודד"א" ן" " הגלילי יוסי ב"ר אליעזרר'תתמג

 )קכ?(ישראל )קטו(אומר
אתרומה בנוהג טוב יקח כיד"אח ,ן4 א א"ר בצרה אנכי1CYא

 (trp)שבעולם (rtO)יורן
בתשא לבך נצור משמר מכלד"א ,,תתקלורשמיג' יפרה כתמר צרקד"אתתמה
 )קכו( אחאא"ר ,ןטזr~D בעולם אדם אין בזנאא"ררטענ

געקב )קכמ( חיים אורחד"א ",ן יסוריןבלא
גנשא ה, שנא הנהשש ,תתקלחטשמות למשה דרכיויזריעתחנט
אתולרות אב ישמח חכםבן,תתקמריבנח פניךתסתירתהסב
1תצא מרמהמאזני:תהקמזאבא השךשלתתתסג

יגוישלח לב חסר לרעהובו "ןכהקרח )ק'מ( למשהויקנאותחסד
לחוירא צדיק פריד"א *ןכאשלח )קיע( מרגלים בטעשהוי"אתתמה
הברכה ישלם בארץ צדיקה; "ןדתשא אבותיו עוןיזכרתתסח
אנצבים ואינם רשעיםהמוך!תתקמחיטוארא לה, שמיםהשמיםתתעג
ינח נפש צריק יודע אחררבר "ןטזבא אקום לילהחצותתתעו
בהמתוןחתצוה בשמים נצב רברך ה,לעולסהתעז
ש " )קמע( אכזרי רשעיםורחמי "ןכתולרות ההרים אל עתי אשאד"אחהעח

אויצא בוטהיש,ההקמטכאוישלה נבנית ירושלים איזא"רתתפ
כאבראשיה )ק)( חכמים אחרהולך תתקנןיחבא בבכוריהם מצריםעמבהיסתפג
יאיתרו )ק)6( נפשו מרת יודעלב "ןהרברים )קכ( גד41ם מלכיםלמכהרט,פד
במקץ וערה כשמלי מרברד"א "ןיאתצא ארום לכני ה,זכורתתפו

 51"3 , נעמוס 610 תגמומ6 סיען )קפ,( . ס"ס למקמל ט3 גם מוסג ט3פגיו נמלמל תנעמי סטיון)קעו(
 סת6נול פן לק גתגטנו6 טד מ65תי 63 )קיר( . מי3מ7ע גונפ כי ספק ושן , מ' 16ת יס3מ נג7פס 1ג)ו65עמזגו
 מגשמך ס5יון )קכ( . ק"ו משול נסו"ט 610 סוגך 6"כ וסמ6מכ נסתע פסיון )קיט( . 16מל יג6' גן ממעוןר' עי )קים( . "'ח 6ות מות 6מל' גחג)עע6 610 סכרי ל' 6פל ומן , "'נ 6ות ספת נתגמומ6 וסוך מ651 6תסוכן

 יטל חפדרסיי  סם  נרסס ניפוח לקלך( . "חנ%פ6" דצ"ל אפורם" מס נרסס נפפומ  לקכנ( . זס SD גספוקד סופגי נפלפל תנשפי  י5י1ן לק"ג( . "סמ%פ6'י 51'צ יישדרו" פ15ין  כער"ח )קכ6( . סוייגתי וס % ומוקנגסמע
 רגמי פפסיעמ6 סו6 ר"6 פד סלטיי ספסור  לקכז( .  %יון נ"ע מסר  לס%( .  סטיון סם מסר  לקכס( ."תנמופ6'י
 5נפמ6 וס5יון ט' זף מ"ק סטיון מקל מלקטון ממקמר פ3 )קכמ( . שען ומסל ממגמומYT 6% 6 ומןפכ'ינ
 מסמס תנמופ6 סחן )ק63( . סביון מקל )ק3( . or פ3 נס מוקנ ס3פגיו סטיון )קכע( . סייס קולח 7"6 ע3מוסב

 . מוחי 6מ ויטלא פד  ערפ 3נ מ3 ומוסגמתקומו
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צו א ו במ
 ל י ח ת םה רנת ן אותנמצא ל י ה ת מחרמז

 אותנמצא

-
בתנחומאןבתנחומא

יבוארא כטיל יוציא רוחוכלןתתקסבדמצורע הרע ללשון נתפש אםד"אוהקנג
ב" אגורדבריג)ק)נ(

געקב לאב תלעגעיןןתתקסג"" לפ' ר"ה בשם יהושער,
גחיי ותלא.טה'תתקפד )ק)נ( לבלק אמרשבלעכ

אברכה בנות רבותד"א"ןטזבלק ירק ארוחתטוב
 ה, ברצותד"אוהקנר

איובןגבשלח איש דרכי
הוישלח הלאה אליך דברהנסה הע,צזןשביק חרבה פתטובתתקנו

בונשא כשהלך יעקב מאלוההאנוש "ןהאחרי לא לצדיק ענוש גםר"א

 )קם( פרעהאצלטוב
כטחוקת בערמה חכמיםלזכר תתצטןכבתולדות בוז גם בא רשעבבא
רויצא בריתך השדה אבני עםכי "ן1קרח ואבירם דתן אלוד"א

לגבראשית בני ויראו שנאמרלפי תתקןיייקרא )ק)ו( דעת נלא גםד"אותקנט
האלהיםן1משפטים תנחומא א"ר ה,מלוה

העקב מצער ראשיתךוהיהתתקדגיתרו תכהלץ*
אבשלח כח ואמיץ לבחכם"יבמצורע )ק)ס( שפטים ללציםנכונוש

1מקץ )קמ5( לחרסהאומר"יחוקת פנינים ועב זהביש

ח תזריע- לשטף פלגמי4טוקדושים ואמו אביומקלל

טוקדושים דבר אלוה יתן סי1ח91ם ההקוןהמצורע ולשונו פיו שומרד"א

החיי לשודדים אהליםישליו "ןטזבהעלתך ענוהעקבתתקס

טזויצא ויבשו במים יעצורהן "ןטויירא )ק6( 6ט זהד"א

טויחי לנאמנים שפהמסיר "ןאברכה קבל יעקב מוצא אתד"א
התצא אפר משליזכרוגיכם" ברכותחמש

,י 'בחקיה )קמם( ימיו חרוציםאם "ןהיתרו שלישים לך כתבתיהלא
ש

אלתגזי
יאמצורע רשע ימיכלןתתקזהבהר כלום לו דלוכייש

1ואתחנן לשפם יעלה אםד"א "ןכזבמדבר )"ו( דל תגזל אלד"א

 )ק"ג(שיאון'זוא"א איש חזיתרפאע
חוירא טמון חשך כל אחרכבר תתקחןזשמיני יין נסובאי תהי אלד"א

לצפוניון"4 אבוי למ' אוילמי
כאא פפייס רביררש 4ןטזבהעלתך ה, את יראד"א2תקסא

כונח ישיגוגבולות תתקטןיז4 ומלך וטחוד"א

1נשא )קמר( נשף שמרה נואףועין"בויקרא עלה לך אמור טובכי

יגבראשית עמו ופחד המשלהתקינןהתולרות )ק)מ( תועבותבלבו שבעגי
אמקץ ליסורים נתן קץד"אסטקטוכדבלק גדול בקול רעהו מברךד"א

יגתולדות מים אלי פתוח שרשיד"אתתקיזלזבראשית משפט לאיבינו רעאנשי4
לוירא צעירים עלי שהקויעטה"חבלק רע בדרך ישריםמשגהא

יבוישלה לעיני כרתי ברית תתקיחןאפקודי ברכות רב אמונותאישותקסב
יגראה תזעק אדמתי עליאם "ןאבהר להון נבהלד"א

טמקץ יחכמולארביםןתתקיטהראה בשואל קרייה פהרר'יוחגן

 1סטות עיט מצדיק יגרע לאד"אתתקכ)ק)ט(
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 א ו במצ19
נמצאהמתחיל רמו אותנמצאהמתחיל רטז%ן
בתנחומא '-בהגחומאן

י ,---- ידמקץ כח)קטס( מאמציוכל התקנ%
~nephn

חולאות  ישגהאני
בהר שש עמודישוקיורטקקצכבשלה עמים ידין בם כי תתקכאן ויצא )קוו( ממתקיםחטתתקצאכבשמות )קמו( בקולו אל ,ירעם "ן במדבר רעיהי אתיפהתתקצבכסבראשית יחתם ארם כל וביד תתקכב%ן

 עתידין ויאשרוה בנותראוה"דאחרי יגביה פ.ך עלאם רטזקכי.ג,
תשא הטים ערסת בטנךד"א"יוירא בדיו אחרישלא "ן )ק:ו(ישראליאמור ואשלם הקדימניסי תתקכז%ן
תצוה ברהטים אסורמלך""" לקמו( מצולה כסירירתיח אן

שמות לי כאח יחנךמיתתקצגחוארא יראה גטה כלאת תתקכח'

ףשב אהבה כס" ע"מ"דניאל%
 ת ל הקדמקץ שיל מלבא הומלתאאלףס
אמי יה בבי שה"מהת"ק"אצ(ן אחרי מהולי אמרתילשהוק"אקדושים כויסתן י. עד התת"זה אל"סד"
יתש ל אמרו אדם בניארבעהתתקמח המע(רמיון
רברשכגבראשית קשש אחד ואשטעהד"א אלףט,
קדושים הקב"ה שהעלים אלוליד"אתתקמט )ק:(מרברן

 המיתה)ק:מ( יוםמכניאדם א ר וען
אמור הארם בני מקרהכי"יטבמדבר יהודה א"ר בגוואימספר אלףסזן ב-שי,:'וי"לית,"ן

וארא חכם יהילל העישקכיש י " הדן וישלחטובללכתא"רשמעוןבראבאתתקעגכדלך להקב"ה אברהםאסף'אלףעא
 לר, לו היו תלמידיםחמשה"יביחי אסירבןא*עז

 )קנט(יוחנןז קרה1 ת ןר
 משפטים בטוב היה טובהביוםתתקעהסוויצא האשה את ה,יתן חחן

נשא משדים אשרהיא האשהאתתתקעי ש " הש נח )קם( שמור מלך פיאניתתקעחביחרו אהבוך עלמותד"א תתקפאן שמיני מצוה שומרד"א"אתצוה יפההנך התקפדן
יתרו רשעים ראיתי ובכןד"אשדוירא )ק:נ( היום שיפוח ערר"אהתקפו

אחרי לכל כאשרהכלרטעקעטהפקודי וראינהי)קגד(צאינה: ויגש קטנה עירד"אשיאבשלח מלבנון אתיד"א תתקפו,ן
וישב סוסים על עבדיםראיתי.טתשא תטופנה נופתד"א אן
8יא" )ק%( אמר הונארב אן

כיעוףהשמעיוליךאתהקוי
מצורע

 גפסיקת, 6%1  נפקיקח6 סלון מקל גכט ישע 56 מן 501 , גם מ6ממ וכ5 כג ומושג ממיתו גסמע מיון)קתס(
 מסל ם . כ"ן( קגמ לדף סוגי נפסקי כסנ6דרג

  י5י1
 כי י6ף , מנס סטימ וקלס סויג ר,פניסיס ו56ד , תגנופ6

 שינונן שהם"ש,',י,,,,%1";י,נןמייןן",ן.,2י
 יסר56 טתיזין חגות לקוס פ) סו6 כגמומת הגיון , סופגיו נמלמל ט5"ן פ'1 ננ"ל כ"כ י~זטעיסססו6 56ן נטתשכגסס

 . שמול עגך פי 6גי 4("6 . יט55 כעוסק כי פ' פחו קסגמ לט 6101 , סעזפיקיס Dfit גקטות סו6סגשפ6
% * * א * * - %

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



צו א ו במ
 1 הילמדנו בשם מאמרים הבהו הילכךט בעל אשר המקומות מכל רשימה(

י

-

 ל י ח ת מה ז תן ל י ח ת טה רמזן ל י ח ת מחרט

 ם י ר בדן וכאשל יהעד תשין ת י ש א רב
 הרברס אלהר"א השצגן צדיק תאחזד"א תשמד[ ישמעאל רביח"הסו

ן
 מתירא משההתחיל תת'ן )נ( תבואוכי תשטהן ח נ

ס
 זמן לבל שלמהאטר תתיגן שנ דףלאןהשנבוירא

 משה ארל אלהיםה' התטון הארץותפתח *ן שרהותכתש8ב
 ואראה נאאעברה חתטזן ת קח ותהריןד"אפו

 ה,ויתעבר תתבן הסטה אתקח תשסגן א צ יו

 רבותינושם תחכרן סיטון ר,אמרש אלהיםאסףל
 גדול עי וסיד"אןתתכה האטנ,זם לאיעןןתשסדוישלח

 שמויתברך[תתכם הן בעיני יקרזש"ה *ן חמא ר,אסר*
 חנינא בר יוסי ריאמר "ן לעמלק עשואמר*ן ב ש י%

עקבן חלף אבין רןאמר*ן דבתם את יוסףויבאקם

 תשסעו שמע אםוהיה התסגן בלעם עיני את היויגל "ן לבניו יעקבולאסר
 אחת באשהטעשהחחעא קרםטהררי תשסון ש נ י1

 ימיכם ירבו לטעןכתיב "ן צולים מראאוכי *ן כפרעה כמוךניקנ
ראהן יעקב עפר סנהמי "ןגיחי  ינריתכי תתפחן לו אטרד"א תשסו[ בניו אל יעקבויקיאיז

 הקב"ה שחיבבראה תתצ[ צורים מראש כיד"אתשמח גדודגדקמא
 תתגודדולא תתצאן ישטן לברד עםהן *ן ןצ

 א צתן רבינוילמרנו תשעא[ אהרז אתקחתקיג
YD1 אחת משההעושהתתקל כנחליםי"א "ן ע ר 

 ה כ רב1 עתה ולאאראמ* הכהןוצוהת41ט
 זרועוטרף תתקסאן כשגירך ישראליישב "ן א שנ

 15 ראשיתויראתתקסםבלעםן המקריבתהיתשיר

וביצוקיםןתשכג
שופטיםן ישראל כ5לעיני *ן )6( שבעימאישאספהלי תש15ן לבוא.ולעתיד *'ן 15 אמר הןיפקוד תשעון כטתאוגנים העםויהי תשלב8ן המיםויעמדו טון והקרבנהד"א תשעגן הארון בנסועויה תשנפן הירה נמשלה למהד"א בן הגורל פיעלןתשעב תך ל  טשיםשלשה 8הןמטות מריםוהבכר תשלהן

  "ל'אנניטז וווריןה11 תשפדן אבוד א"ר נסעוva משסבן
ייאמר 0פן כצאן נהיתזש"ה *1 ש5ריה"ג בס אלישר ןר, תשטגשן ישראל בני זבחולא סרן טוצא את 1 רבומקנה תשפון  ישראלאתורו 8שן ידצדה רביאטר סבן נקטת Qy3וירבר תשפהן ח ליט8

 שם1אל
 טרברת היאוחנה עהן ואהרן סשה ע6 תשפזן הערת נ5 ויאסרו ן ח1

 )נ( פס'יע סמומו סמממל שמ פפןימני,וג% %ז.1%ןגק
1 

 י5". 9מירס' שמ'ממע.פס
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 א ו במפ
המתחיל רמוןהמתחילהמתחילרמז

''  הי בעינייקי תתעדן ע ש 1ה הנהותתפללפ
 לי היתהזאתתתעו חפצתי חסדגי הקב"ה כמרתשלאפו
 ינום לאהנהתתעטן כשעמדו מוצאאת פקדכיפח
 פוריה כגפןאשהךתתפא חכם סיר"א ועל לחםאיןל
 ורבעיארחיתחפו פ 1עם לו'  ייאמרקלא
 אתלטדמהלבעובדיה%אלטנדאשטג"ביא י ל שמ הי דברשמעו אתני זהלמהקלו
 חכמי כטדד"אחתקלהן מנגד עמרךבעם רבעו'למרשקמו

 עה,
 חקרא חכמההלאתתגלוןמיכהמלכים

 לי שומע אדםאשריתתקסג1 תצאי עתהכי ברכיהרביריס
 דבריםבחבתתקמון לפניךואשלח יתהללאל

 צדיק פריר"אתתקמז טיםיראו ישן לוהחזקיהרטג
 נפשו לשובע "יכלשייקתיה3ן ם 1 חנ ה י ע שי

 הייםאורחתתקנגן שלם'ם אםד"א לחי יוםכירפא
 תהפוכותאישתתקנון כריהז המלך מותבשנתרעא
 פרעה זה ר"א רשעבבא*ן לבא לעתירואכרי מואבטשארפו
 נפשע אחד"אוכשקנזסלאבי עמים המוןהוירפת
 בגח לקחד"א1תתקנט אתפסואשת חרבי שמים תההכישר
 נחסראוצר*ן ראיתםושבהם של שר עתיד טעיותשלש*

 ראהעתםתתקסן ם י ל התיומי
 עין טובד"א"ן הקב"האמר להושעתיאלהיםשו
וקוישש

 לריב הצאאלתתקסאן המים gy ה,של ה,
 רגליםמקצה"ן ואורךאשנילך מרש אותות מפרר"אשוכב

 צדיק יודעד"אחתקסב וראוטעמי הקשהאסר
 שלשתחתחתקסגן חגוך דרכםיהי עזריםשפיושמו
 ב 1 יא לה'יום לואל ישראל נמשלד"אשנ
 מצער ראשיתךוהיהתתקר רשע4ה  הנוטשתתחחשסג
 פרץיפרצנ'תתקזן אמריןרבנין גויםחילשסד
 משקל לרוחלעשותתתנה רשעצופה ראהה לאעיןשסח

 'שמעואםתהקכ הן אלקיה ה י ם רי
 הסהכי *. שווןשמן בטות אתונסרעז
 הארץ בכפפותלאחוזתתקכר וחייםמות משלח הננ'כ'רעט
 מוצא אההוכןתתקכהן יתצך אלגם יהודה ועל מצריםעלרפה
 י " הך תבטחואל לזית ישראלנמשלורפט
 אחיה~פל אחרי פאלףן זקנה עדוגם מעלה הואוימהרצכ
איכהן באלהיםוישמחו שתול כעץוהיהרש
 יתאונן טהר"אתתרסן הזה הפסוק ביהוסףעשת עור ילמדולאשיו
 קש " השן אלף מצדךיפול הקיםולכהניםשכא

 הסלע כחגוי יונתיד"אתתקפו להודותטוב מוצאאתה
 פז גתםראשותתקפחןן פנחס א"ר לעניתפלה ל א ק ו הי

 בחשבון ברבות עינירד"אותתקצב לסשה תפלה לעניתפלה האבן לב אתוהסירותישנא
קהלת עוזרטטה אפר על נזםואת!ש3ו
 חכם לבד"אתתקפט בטיםירין אדרש אם ה,חישנח
 רגישים לא....__ ארם בןושפב

14
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 צח: א ו במ
 , הילמדנו את בהם מביא הערוך בעל אשר ר~רכים מכל רשימה"(

 1מקוםערךמקוםערך ןפקוסערך

ננ* המשפמםnSwl"א,
 מותאחריבביאה צורים מראש כ'פסקאאסטרוליג תשאגיאנא

 לךשלוקבדר)בלק(ןברעלתךאנליגא
 תשאכיבזק )שלח( אנשים לךשלח ב,אסיאן )אמור( לכםולקחתםאגון

)וארא( בררויה. בחנמל ןן )בהעקתך( ליאספה אסכויאןן )וארא( נתמיךראהאגוסטיא
 ן הלוה)משפטש(אםכסףבחרתתרומה אספנדמוןןן ואראפרשת ב,אגר
 בראשית ישףביאהקדושים אסרס" גבשלח( משהויסע ב,אדר

ויגש" ןן )ואהחנן( גדול גויומי 1' אפיןן פקודי אלהפ,אדרינטיס
תזריע* )שיח(ןן ציציתפרשת אפכיות ןן )בשלח( 'שיראזאז

 אתם)ראה( לפגיםנסמך" ןן ילמדגו)נראשית(נריש אפליון ןן )דנרים( לכםרב ג,אחר
 )אמור( כשב אושור ב"ןןןבהעלתך אפנתי ןן מאתחנן( ישראלשמע4

 תשא כ' רישבכושרותואתחנן" לךשלחאטימום
nS%בא( . חשךתהי בלסטרןן ערום היהוהנחש אפופסין ןן )דברים( סב 9כםרב( 

 ומלך אלהיםברךנבותןןבלספומיסון)בראשית( ןן )אמור( לכםולקחתםאלוגלוגין
)?( ומשההיהרועהןןבפסקא*ןן לךשלה

 קרנני את ב"י אתצו *ןן)שמות(הרומהאלטין
 )פנחס(לחמיבמדבר*ןן הדברים אלהפ,אלם
 וירד ההיא בעתויהי בלשיןןן מלאכים ישראלוישלח*" טריכ)בהעלתד(ותדבראלף

 )וישב(יהורה ןן)חוקת( ןן לחובב סשהויאמראמבטי
 )בלק( לי ארה לכהפ' *ן)פנחס( ה,'פקוד* ןן)בהעלתך(

 )שמות( פרעהpCV'1 ג'במהן הדברים איהריש"ןן בהקזתיאם ג,אם
 שמות ואלה ריש ן בטנ'ברן )בלק( לי ארהלכה אפקליןןן בראשיתפרשת ד,אמר

 )עקב( שטר אם כי 1ברבריאן במדברריש אפרכיאןן )בהעלתה ליאספהאמהנטין
 )בשלח( ;מלקויבאבריונין בחקותיסוף אפרכוסןן קרהזיקתאנגרכטים
ובפכ.קאי)ובפיסקא[*ן )עקם( שמור אםכי אקיוןואתחנןאנטפתא
 )דברים( זהבזרין ואתחנןריש אליטאןן )שלח( נא יגרלועתהאנגורות
 )דברים( החילותיראה א'ברך ןפקודכלבכור)במדבר(אעוניןתרומהאנקום
 ה! פיסקא ילמדנורישברקיןן קרח ויקחנרישארגמסןןנהעלהךאס

 )5(האדםןבהעלתךארג~אןן סב לכם רבבפטקאאסטולי
נ.ן נשב או שורבסמךארח ןן)דברים(  ביק פרא בר.שןגאלן)אמור(ןן )יאתחנן( לד בצרבפ,

)בא( חשך ויהין גנית,ו מואב אה הצר ארן דיארךןן דינה ותצאברסוקאפטסיאנות
 לרם ונהפכו יבפסי'ן " ן')דברים(ן ןן)וישלח(

)וארא(ן ן )נשא( סוטה פרשתן "ןן סרים ותדברפרשת
 )מטות( נקמתןנקוכגדיגודשתיחצ~צרות)בהעלתך(ן "ןן)בהעלתר(

 קדושים פרשתןבסוףגיא ן הנחש אל ה,ויאמר א, ארםןן תשאכיאסטריביל
 חמשיח)ויקרא: הכהן אםן ה,גל שיתץ רא)ב ן אברהם)וירא(ן משם VD'1אסטרט

 הדבקים ואתםןפרשהגלבטוןפקודכלבכור)בםדבר(ן ארנון ןן טאחע הגחל והכהןואסטרטיגוס
)ואתחנן(ן ן )מטוה( נקמת נקום ן אשש ןן)אמור(

 )ג( ויצאןפרשת גל.א ן השמעון עקב ןוהיה ה' את )אמור([ן לכםולקחתם
 המשפט'ס~אלה גליור ;ן )אמור( לכם ןולקחתם אתליטי( ןן )אמור( כשב אושור

 מתוספי הוספת )3( . עמדנו ויכגט כנדפק 5ל ישון כמוקפי כוספת 6 סי)6(
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 א ו במא*
סקום ערדןןמקוםערדן סקוסיעיך

כן.ן ואראר"8 דפתר ןן רחל את אלהיטיזכורגלעד
 5ר ש5חברישטכנין מרש ותרברפרשת ררגון (ן)ויצא(

 מירא( ישטירוה'טמיוןן)כרעלתך(ןן כראשית %בסוףגספ
 )בהר( אחיך ימוךוכי" ן )עקב( שמור אםפ,כי שןן תשמ;ון עקבוהיה 1/גן
 תשא כיבריש איסרן ן מאחיו הגדולוהכהן רריהןן תצוה ואתהפרשתגנן
 )הקת( הסטה אתקחטרקיר ן)אמור(ןן 5ך ש5חפרשתגנפר
 בהנותי אםבסוףטרש ן הארץ אל תכואוכי *ןן הארץ החלקלאלה*

" ן)שלח(ןן)פגהם(
 שבי סטנו וישבבפ,

)חקת( ן )בא( אפלה חשךויחי רר5סםן1 )בלק( ה, נטעכאהילם3נת
י.ן הקת זאהריש ו4 דשןן המטה אח קחפרשת ד4גף

יבא(ידכה בייד ו;,ןן)חקת(
 )פנחס( ד4'פ9דא ן יתזו וישמעפרשת הגטןןן תשא כיפרשתגרמם
 עקב והיהבריששהןעםלבדרישכון)בלק(ן גן הן ןן שפה הארץ כ5ויהיגרף

 בדברלארא(פ,יפגענויפגענו ן )מטות( רבומקנה הר ןן)נח(אחת
 תשמשן עקנוהיהיקנטין ן )בשלה( עץ ה,ויוררצהררפגיך.
בם ר*ןן לך שלחפרשת ב,רבר
 גאונך ובחבבפסקא א'כבד ן בראשית פרשתסוף וה ןן רברי בתשלומית 1'רבר

)בשלה( ןאההעוברהיופ)ינרים( )1 ןן)אמור(
 ההילת. ראהבפסקא" ז* ןן )שטות( סודי אישחרא8
)דברים(ן טות אחריבטף ימיוןןן פקודיאלהדגסא
 הן זמרןן יהרו וישמעידידדנים

 )פנחס( קרבני אתפ, ד'כבש ן )פנחס( ט15א בןזמרי
רטגטא

~tDb

 )תולרות( גויםשניככלאן תטהואתה  וצי קןן טקץ כהי
 הולדות ואלהברישכלאבואתחנן "ןן )בלק( נטיוננעליםדיומן
פ,כלמוס הוא15מישב(ן זקוניםבן ב' ז9 ןן )5ך( אמרפק בימיויהידיותק

 ~עלרוהן טים ש3י
 (pb) דבר הוחשםכלנפן פנחסריש בי זרעןן שסות ואלהברישדטפ
 )י( טקץ ויהיפרשתכירי 1ץ*ן1 .)חקת( המטה אתקחדכסמן
 שסטיכי ביוםוידן ד,כסן פקודי א5הפרשת חב5 ןן מזי( יקואברהםרכסן
 שלהיךברישכסלן קדושיםפרשת רי חךןן לחובב סשהויאסררם

 )בראשית האים הןפ,כרבל )שמות(ן משה לקראה5ך חמר ןן)בהעלהך(
 )ויראי בכויו עוץאתכרנין תשא ניריש חמהןן )מטות( נקטת נקוםפן

 וארחברישכרךאוין מרש)בהע5תך(ותדבר חמסןן הדברים אלהריש ז'רמס
 מ0 גךחויקחכרנסן אטורריש חמשןן ואתחנן פ/ריוודנטיב
 יעקבויהיכרטטין התטהריש ")ביק(ןן אקובטהש

 )ויהיהלואיעקנכרהן כיהשאייש *ןן הזריע כיfi7eדנסטס
לן תלוה כס4אם גן חן )רברים(ןן חדדאל*
 )שטוח והםבלבת  בולב ן)סשפטים( ןן עאהחנן( 5רביר אן
פאראבקטיהם4הם)בהר(ן יסודכי הסרןן אהדיריש רסקפן

 )ב5ק משלוויואש115טי1 ן )נ( הזלדות ואלהריש חפאטהשןןן ויקיאסוףרסקופין
 )עקר לורצתשנילחתוארא תפרעןן )בראשות( ילטרנורישרסקר
 מאח 5הטעיין ג,לטן שלח ריש ן חרסןן פקורי אלהרישדע

אטור למד )חקה(ן ןקהאההמטה א, השך )הוף(א פ/ף49איעקבדפ5מטר

 מספפ )י( . גסעמיפ מ11 רוחמך כי פמגו תעלס מגממך נמזלפ סופם סמגס עגנתי א מוקז סנמע)ג(
tepwo. )סיס המסוע יל' ס* סןר,כ"ל רג7ול רומכן 0ך3 '7י7י כלעילגי )ס WDS מלועס 6מ קם פ' ייקמ גי5ע7י , 

 . PWD לע, נצקמ 3יכנצע נץ3מ1ע1
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צט א ו במ
מק ערךןalpn ערךןמקום ערךש

--פו-
 ביאש'ת יישסינינילטהםשהואדין)שמוה(ן בן לטהן
ואתםהדבקים)ואתחנן "; שסות אלהברישגבר ן הדברים ואלהבריש לעסן

 )ח( בשלחויהי סררןאםכםףת15ה)משפטים( גמפיוןן מות אחריבדיש בילק

 )הכה( המטהקחאת ושטנאן קרח ויקחבריש נ,נפק כמ.ן
 )בלק( ה, נטעכאהלים ו' סרקי תשא כירישנקי ן )עקב( שמור אםכי סאהן

(9"'שיה"9[2:אי(ןוינ: ו ל ה צ י
 )במדבר( וידברבריש ה,עבר ואהרן משהויקהלו ן )שמות( המצרי אתויךמגרף

 )ט()אולדות(ן יחובב מצוהויאסרנוראן *ויקווטזבח

 עולים אלהיםמלאכי אי על'')בהעלתך(ן תשא כיריש מזגן
9.צאrxn~t 0כריש"ןבראשית טהט'

 לפניהם הולךוה' א'עמק יירא( שרהותכחשנשיםן תשא כיבסוףמסטר
)בשלח(כ4ן כלקוישסע4

 יעקב)בלק(מימנהעפרעפר )1( בטדבררישסגמטין )דברים(ן הח'4תיראה
 )ברעלתך(אספהליעצב )במדבר( וידברברישסגמוסן למצורע( תהיהזאתסטרפלין

)וארא( ברדויהי עששיתן חצוצרותשהי.מגגם )בלק(ן לקראתוויצאע

 "," תמןבב:",בי,,

1tmmv~rh1%1tn.tnm

תחטאן(nSts) )אמור(ן אשה בןויצא 1 מלן ""ייעץ"
 ב, פגשן בחקותיאםסדר ן(pSa) מנהסי טלייתן

הנהאביךחולה)ויחי()י:
ISeהקת( הכנעניבשמעפחםאו 5ךשלחהשטימר )בלק(ן צוריםמראש( 

.""ייהד,49צ:""א%2"יש[ב'וע' לחובב משהויאמר בי פטן יעקב וישבברישסטסיסהן 'תרווישמעמלפפון
 )מקת(וישמעהכנעני פטריקוןן )תשא( להמזהלךסמפרינוןן עקבוהיה טנג9ןן
 מלאכים משהוישלח *ן )במדבר ה*ים אתקחממרטיןן)בלק( מנהמי "ן

שה" קנסן:עעעמ:2נ,
 ,עו""ןקשי,ייינוי*":ימנן"[.,.

 )משפטים( גסףאם 1aiD/ן המשפטיםאלהסנקתדרוןן בראשיתריש בן מסן
 אחרונותבדברות פלגוגן )הקת( המטה אתקחספןן )במדבר( וירברבריש מסאן

)יאתחנן:ן רטטן לבדר עםהן"ן)בלק( טובומה מסכןן
 פ, עקבוהיה  %י פלחן)בלק(ן )תשא( מקוםהנהמקום

 תאמר כי
)ראהן יכריתכי "ן ואחחגןריש"ן המשפטיםואלה ב,מר
 )י6: )בלק( מש4וישא ג, פלטן בלבבך תאמרוכית ן)ראה( אתםכניס גןסר

 פרה)תקוו אליךזיקתו פליאן)עקב(ןנהעלתךמרזב
 )ב5ע בי התעלתכי פלייתאן וישבבריש ספףן )נשא( כ15ת בישויהימשטה
 )בלק: ה, נטעכאהלים פלייטוןן מות אחריריש ס"קקח )משפטים( כסףאםמשכן

)ומרא: בררויין פרייןן שמותואלה ספלטרןן )נשא( כעת ביוםויהי
 ואתרגןברישפלטנטר לךא51ח ד, ספרןן חקת זאת ו ב,מת
 9נ(צו פ5ניסן )ו(ויקהל טקלטןן תשא כי קישטתק

 לחייב.יז;4פ)
::ד'ך("ל וניש4'הן"נוש,מנםזני', ע?[ןיע.

 רופפידבלי
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 א ו במ198
-ן  --"---TBB  ם י קמ ר ר ען ם ק,מ ך רע ם י קמ ר רע

 כי פרוטת עקבוהיהקפלן תשא כיסוףצלמות ואהגה אליכממ ידברנףפלגק
תאסרן )ויגש( יהרהואתצמח ןמארא(

)9ו( וישבפרשת"ן תשאכיצנןן קרח ויקחברישפלסטר
 השמיני ניזם ויחיריש הניאקפלאן אחרונותכרכרות ה,צףן קרהויקהפלפל
)19( ן)ואתחנן( ן)בא( חשךויחיפלק
ן תשא כיסוףפמבי

צפורי
 קרשיםרישקפגדרן פקורי אלהריש

 שמות ואלהבריש ד,קר צוריש ג,צרן השמעון עקבוהיה
 ז,צרן תשאכיפנייס

 מז(עקנגךרקייס ן )בא( חשךויהי
 )נלק( השורכלשך א,קרסם ן aNID את תצראלצרצרן ויצאנרישפסדיות
 בדל1להךרישקרטע ן)דברים(ן)רכרימ( לכםרבפסטל
 בהעלתךרישקרפסאק. "העלתך(ן ליאספהפפיליון
)בא( השךויהי א/קרקרן עקנ והיהברישקניסטםן )בלק( דבר לוישם א'פקם
 )ויחי( יעקנויקראקתליכוסן ellD4'1קכלנאן תרומה ליויקוטפקסן
 יבולה הארץונתנהקתר ן )בשלח( עץ ה,.ויורהוקדרוןן לךשלח ב,פקר

)בחקותי( ן כמתאוננים העםמהיקוסן תשא כירישפרבטא
ון ן)בהעלתך( ן )ואתחנן( הרווקיםואתםפתויים
 תולרות איה פוסוףראן עקבוהיה"ן וארארישפרזבט

)נח( )יג(צוקטבאן הדברים אלהריש"
 תהיוקרושים בירא ישראליתן באשהויצאקטריק תשאכיפרזדגמא

 ת,פרט
 תשאכיראיה ן)אמור(ן)וארא( ברדויהי

 וישלחריש א,רבן מואב את תצראל" ן)בלק( ארהלכהמרוכימטוס
 )רח'( חולה אביךהנהחח ן)דברים(ן מלאך שולה אנכיהנה ג'פרמא

 לחוגג משהויאמרpmן )יר( )נשא(בסוטה" ן)משסטים(
)בהעלתך(ן בהעלהךרישקטהן תשמישן שמוראם%

ברישילםדנו)בראשית(אטען תולדות ואלהריש ר,קטרן)עקב(
 )בראשית( ילםרנורישרכסן מואב את תצראלש ן )רירים( החילותיראה8
 ארצה גתך לאומטררפיוןן)דברים(ן )וישלוק( ריגהותצאפרסה
)וארא(ן תשא כיסוףקליאסן בלשן ערך גםעייןפרסוף

בג
l(aatt)' ,"'י:':ן:!ף "ן:'ורקען 31

'

 בהלירישקגכין )בהעלתך(
)ששת(ן

 המשפטים ואלהריש ב,שדוןקדושיםקנלן משפט.םסוףפר6'רא
 ואראריש ב,שטהן איש מאותוארבעקנשברןן לךשלח

 זאת ]1'5 קרחויקחשישן)וישלח(ן)שלח(נציציהפרקופי
 התורהןפרשחחקתן קדשיםרישקנתצ.
 אתהמטה)הקת(קחןן )בראשית( הארםהןקסדן תשא כירישצרק
ןזאתתקתהתורהפרשת%ן הדברים איהרישקפטינרן)וארא( בררויהי לצהב
 שמות אלהיריש ב, שםןן מארא( נחתיך ראהן Dp~1 תצוה ואתהן צלם, רשע לוהןן תרומההשקטטרן תשא כיריש לצל

ש
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ק א ו במ
טקוםערךטקום ערךןמקוםערך

 משה יבדילאזתסס סב לכם רבבפמקא א' ששןן שמותואלהשמאל
)יאתחנן)דברים(ן )נראש'ת( ילמרנוריששמים
 Snpt1טוףתפי רן*ן ליצגה משהויאסרשני

תרומהתרנס טות אחריריש תהאן)בהלתך(
 יתרו וישמערישהרע )בשלה( הקריבופרעה תלען תעוב כיריששרר
 ויקהלובסוף 4 )ביק( צויים מראש , תמליוסן יוסף את ה,ויוד שרהוען

ואתרגןתרת )'מ( ואתחנן ריש , תטוורן)יישב(פן
 . חסי פר6נ עיפש )יח(שןש,

 . בערוך מובאים הם אנה תוצרה סדר כפי מילמדנו מהמקומות רשימה'מ(
;י1 יי1 '1ו1 1.11.1 1ו1 111"יו

ןצנןהצוהמלפפוןקמרחמדסטסימהוירא בראשיתן
ןל'אםגגןתרע.רפיון ב,לבטפףאסטרט ד, אמרן
ושראיהזן  בישטהטגרףפרסוףlltCW אפליוןן

 מ:~~י
1 ":ןננ :נניזני

דיכסן )6(!ברקין
 )ג(מקלטאבא ןגיררלמס,

קבלנאאסטריביל ,חן ב,יד לשםיכיריתולרותנמס
תפיכנק ב,מימגלבשמאלקלןחפאטיקון ;'סקרן

פקודיגרטסמשכ' זיצר ב,אגרביאהכלאב:בל
 )ג( ג,קלןאגסטלאצמתכלמוםמחט

אררינטיסחטה וינטפ
רגמאחמשסט'  שוקרנךבחנמלבהיעטש ב/מס
דע אוטין ו1?בשלחגניתרפלמטרקטר אונקר
חבלמזג , בפו* ב,אדרדפתרנרםביצאסרבל
אזחפרעכרת"גליאפטש

צפורןמסטר גפרמא
בריונייציעיו  גומכרגלערקסר

1'~ראמקום ראפרפ
yc-א,כרךמנמכוט א/על 

 ה,גלמתק ויש'הרדפנ'

רסקופלןנקיתרומה א,בברלהטפגשפסדיות,-כס
 ב/IADסמפרימןאלטיןסגניות ללטקחליכוסוישלח'כמים

 ת
צופמביאנקום'מרד ללמהרוחאפטסיאנותנח
"פלגיםD"1Dאמפגדמון א,עמק;ששיתשמוהפרסהגרת
 ג,צרפרבטאחמשקדרוןפלכיןאפופסיןקנשברון א'ו'א

"קטבאפרזדגמאמזבחתלעפלנק ב,במה א,רבלך
שמיניצדקפקסןיתרופרזיט בטניביוישב:.יוחק
 ןן ד,כס ג,צלקסטרדרגים ת,פרט 1,רברכלשין א,;בד
 ן רגיאקפלאצלמותתרמסהגמון לצהבדכוסזקן ב,שבט

 . עמזממנת מסר"3מרוך )ג( ד 3הנפוסת
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soe2א ו בב 

 ,ין,יי ייןי
בהעלחךחמשתזריע
אבלינאלמרבשה
 בןאלף 11טלרנסטס

אטבטימנייקמצורע
אסהגטיןקטדיקמשפלץ
אסבהראחרי
אסטסיאנותחסרבבואה
אסטלאטמיוןדטקפ
אינתיבחקותיזמיון
ארגליא לאם בילק

פפי
איךאנרכיות

יםטרשההא
ררכןטגרפקדושים
חמםסרראסרס
טהקחתגיא
מרזנבפדבר ר'זד

נוראאפופסיןיי
סגנםאפרכיאקנת
עצבאגךניןקפנרר
 בןפטארנון  בירא

פפליוןמסאאמור
פרפסט*סגמטיןאגון

קוםסגמוסאלוגלוגין
קטהסטרטיןאסטרטיגוס

קנכיסמדיא*
קרטע ה,עבר

קרפס"נוקאארת רחק דןארךאהליטין
שנימשטתביין
שלחמשכן וןרבר
אטימוסקטריקדריה

4

עירעידעיר
---- דנסטספטיא %מת

ת לפלט חןנקי
כברפלייתאטפן

לעספליישןפרטנא
מסטרפקם איפחם

פסטלפרוכימטוספטריקון
פרזבט אןקרסם*
 לפרמאתמליוסכליא
  אןציצרפנחסשלש

קטריקאפופסין
 ד,קטרבלספימיסון%ק

קסטינרננסראסטרוליג
  אוששן היזמראפיין

בלשיי
 ב'זרע

ואתחק ב,ידגאל
 ג,אחר  ריכבשגנת
אנשתאמטוועריוטן
אסטוליאששדנטיב
  בןאפיגדיגור ג'ק

אפנתירםכלנס
אקליטאהרלווטין
 א,ברךדבריםמסטר

גלבטין גיאחרמטרפלין
דנטיבnSfwטכסר
ונסתםאלםמלייר
זןאתחולימלן

נוראאפופסיןמנגטן
 ד,ארךמסכן

ספן '
סרבלבריוני גןספן
פלגוג א'ברך ווסרק
פלמנטר "רימוסעפר

4

עיך

%וגלוגין
אנפרות
 בישחיא

שפכיות
:רד
'גמר
 ב,רבר
רריה
גרס
טכני
פסל

בסטיונר
 ד,נפר
 ב,שקר

פרפירא
כרשפי
mp

אנגרכטים
ארגטיס
כרכם
 ג,נפק

פלסטר
%%

אפופסין
 ה,גף

דכסמן
 ד,דש
 א,חשך

טרשטרלי

 : יכניס כי פ' לגס פ' 5ע עלים ס פ' עקנ וסיס פ' .כמקוס גי סלאמי ghS(o 3וסיערי )ע'))ז(

__א4-***4**4--
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קא א ו במ
 אות באיזה שמות, טמפר הילמדנו שהביא מהערוך טהערכיםרשומה
 . שמות ממפף הנדפם בתנחהמא ההיא בפרשהנמצאים

ןנמצאבאחערךנמצאבשתערךנמצאבשתערךגמצאבאותןערך

ידפלכץקולאז
קררי

 טןששרכד
ןטרנסןטlhhיאפלניקן בסוףי"גאפמגץן
תצוה1יהרןהפרזבטן בסוףי, ב,במה
יגגנןןהרדניםיר ח,פרטןא נטניבר
יאקןאהגמון" ג'צהבןט 1'יבר
צלםן )ו(זמלפפון )6(יג זיצרן בסוףהרסס
 ב,קלןןדתרעחקטרןכסחסד
 תשאכימשפמים בסוףטזרפיוןןיר ב,לב

כדאבאן)ס(אסטרטיגוסכשטהרין בסוףטטגרף
באסטריבולןיאבחרתבאןזנכר

טבזקן)ע(גליותרבלסטרןיספקלטור
הבכושרותןייחןל )3(בגניתן בסוףג ר,קר
יגרטסןל(מןיידררלמםןיב ב,שר
החמהןדמרבןיד ב,ירןב בישם

חחמשןיאטשכןאמגלבןיתשמאל
 )ט(אסרןן )י6(חנמפיון )ג(רפלק1ארא
ב זגטןזסטר" לצרןה , ב ראג

להטסטרן)י3(סנקתדרון )ו(" ג'קלןןהאגסטיא
בזמקוסן )ינ(ז ג,פלגפ  וויקרקרן בסוףידבדגמל
גמתקןיזפרפיראבשלחן בראשיגגגית
הנקרןדשרוןיח ב'אדרןהדפתר
בוסמפרינוןרש14מהיאזןטחפרם
לאפמגיןטאלטיןכהבריוניןביפגענו
ידפנייסןיאאגקופכדהרדפניןר איכרך
הפרבטאן לד(טאספנרמוןסו איכבדןידלהט
טופרזרגמאןגחמשכג)ס(סגניותן" גילט
הצדקןימזכת "(יחסררן1למה

ח ל צלןט)סו(פקסןה  *יעמקןידעששית

 . r,,p 1י.סיס תס6 כי פקיקת6 ע"ן , עימהן 11"ג )פענפין )פגיפ)'לא "(י
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 א ו בבש01צ
 עררגמצאבאותן ערר1

 גמצאבאות,
 ,נמצאבאוה,ן ערד גמצאבאותת ערר

 3פגיט גמ5מ )6 )'מ( . מיק כל 676 ל' )פייט וכגזפס 6נ6 גל מיק ל' סניף סעו!ך)'ו(
 כגדפי
 163ת 5פולן דם 6דרייגטוק כטלוך ססני6 סתמת פסוסי9 נתקטר זתג6 )גן סג6נד מס')מדט 31קמ פקו7' בפ'נזו) מקתל סוקיף מתגעו3ס ושתנפיק "נמסר 6ת ושסריס פקודי מקס) פרסיות כ' מפך יסתיגו ת65 שריסוןל,תיפיק לק ,ס 6ין ,

 63 פקודי ויקם) תק' ר.כלגין כ) );( . י"מ לטכס שין )יט( . י"6 כקת 7נת6 וסרך ס' גסות מג) ערך ,7'
ofhln)גנדפס. גת65 6גס לסמתי )6 )גן 3פגיגו 

---4יא4*4--

 הנךול והחוקר הכוץ החכם להרב הדרשות מספר יגב מפרק העתקהכ(
 . ממני הערות עם צונץמהרימ"ל

 הררשות על בספרו צונץ מהרימ"ל הנודע והחוקר החכם הרב הגדול שדחייר יעןוהנה
 יהד)נד"פ(

 פר"
 , דג(ציאות יקר זה ספרו כי רען , והילמדנו ההמבוטא אודות ר,)מדבר בפגע

 המדרשים בענין רעתו הקורא יראה למען , המרק דברי כל ~שוננו להעתיק לבי אל ונתקראיתי
 מדעתו נסיתי מקומות שבהרבה ואף , רבריו על להעיר שמצאתי מה הערות וערכתי ,האלה
 'בהערותי , שלי בסבוא הקורא יראה כאשר , מוכיחות ראיות כבמה , עמו להסכים יכלתילא
 . בו היסוד ער וענין ענין בכל צופיה החוררת ושנו , טונת במקופו כבודו זאת בבל ,אלה
 את ראה ולא לפניו היה לא כי יען , הברעו הברור האמת אדני זל לא חקירותיו הלז בעניןואם

 הן איזה היוצב ולהבחין לרעת , פאנטובה דפוס הנחומא ראה לא גם , יד כתבהתנהומא
 כל מפי נאה.רט%4ה לו זאת ובכל , י"י( בפיק )עיי, געה, המדפים הוסיף אשרהתוספות
 . קדטוניותשחקרי

 , קדמונים הרבה במפרי הסובא אחר מדרש סכונה זה בשם "ילמדט" : דבריו הםהשלה
 הם בערוך מטנו המובאים הטסטרים כל . הילקומ ובעל )א( הערוך בעל נתן רבינוובראשם

 ג' הערה רכ"ו )צר ממעי פ' זולת הראשונים ספרים ארבעה היינו 1 התורה פרשיות סדרעל
 , התורה על נוסד יל0דנו מדרש כי בעליל נראה 0זה , וה( על הערוך 0ס' רוגמאוה איזהמביא
 נמצאים היו כי יורו אשר מאמרים בערוך נמצאים גס מהתורה, נרול חלק על דהוהות לכלאו

 )שם בראשית שבספר הראשונות פרשיות על יחס להם יש ואשר , ילמדנו פררשברמאלה
 בשאלה פתחילים היו הזה בטדרש מאמרים איזה , דוגמאות( מ' מביא ב' בהערה רכ,צר

 בטלות המתחילים הילמדנ! בשם NunW )ב( בילקת מקומות איזה ציין ג' בהשיה )שםבהלכה
 מאסרים כמה יה ש מורה וכאשר , )ג( ו' פסקא בפסיקתא שנפצא ע"ד רבינו"("ילמדט
 מדרש נקרא היה וה שם ועל , דוגמאות( ה' מביא ד' כבהערה הערוך בם' מטנוהשבאים

 . "ילמדנו" בשםוה
 גם , הנדפס( )ר"ל בירינו אשר תנהומא במדרש גם נמצאים הסיטנים אלה כלוהנה

 וגם , רביט" "ילמדנו במלות דרשות בכמה מתחיל שם בם , התורה ספר על דרשות כוללהוא
הוא

 י' נפלק )מחס פיין , סי3תזט 6ת סנים )פגיו קימוגיס סלכם מוז לק סל6סין סיס 63 גתן לניט)א(
 כ33 זיין )6 ,ס תקום ועזת , סכת,יס נס ס7פים מ)כ7 .51יין טיי)קוע תקומות ג; סכיך כ6ן )ב( : מוסיומל

 מפופ ס'3קוע ויכן , הסיג סטנת פר6גקפולט לפוק DD"' מס ס7פש 51עגי , מדפיס לק , מסי3קוססלמזיס
 ע3 חיק) ס6מכהש נ7פוק,ס סג7פק גפי סק,תגיס גס ר.פכעי!ת גייגמי ו6גג' , מק"ט )וטגת פל6גקשלעיפוק עפ"י סזפיס ג'ע סיין תתגמות6 סמקומומ וגן , סרמויס ע%" ס5עגיס כ3 3ר,כת'7  עלמתי , כתגרות יקרסג'ע
 חמלת טסמ6 טפ* טעות סעת'גי  פיוס פקקך 63וי( 5510ת' )6על גליג6 זלג ריפקיקת6 פ) כווית! )ג( :סקולך
ogכ' נתכרס נפסיקמ6 חס ריטילומי כגל 6כ) , 3' פסקן ס'6 )פגינו 6כ3 , ע' פקקן סי6 קיולו 3פי 6סל 

 : 1' פיק סוף 3ט'3 וכיע , ע"ס , ספפיקמ5 מגוף 6יגגס יט' מיטל36 076 הינגס סמפמ3ת מץעסטקמ5
לקנסו
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 קב. א ו במ
 ילמדט שהמררש לחשוב טהנמנע אין וא"ב , קדמונים כמה ברברי גם וסובא , ילמדנו נקראתא

 ברשיי השבאש מאטרים שכמה הוא , זו השערה יוהר שמחזיק וטה . הם אחד הנחוטאוכדרש
 לי(, וערוך( מרש"י דונטאות ב' הביא ה' הערה רכ'ץ )בצד ילמדנו בשם בערעי הם הנחוטאבשם
 בהערה )שם התנחומא בשם בילקום מובא , ילמרנו משם בערוך שסובא מה לפעמים נמצאוכן
 , למדם בשם הביאו הקדמאים אשר מאטרים הרבה גם , )ה( לוה( דוגמאות ב' מביאו'

 מאסרים שירי כמה וכן , )י( דוגמאות( מביא ו' בהשחה )שם שלפנינו הנרפס בהנחוסאנמצאים
שמובאים

 בערי
 א' הערה רב"ק צד )שם , הנרפס בתנחומא נמצאים הם , הילמדנו בשם

 הערוך שהביא ומהם , )ז( הנדפס( בתנחומא לפנינו נמצאים הם ואנה מהערוך ערכיםפביא
בענין

 י)תזט כסס נ)קער6 כרן נערון מוכס מגחות, כסס י"1 מ' סתות כלט"' מתוכן מס כי 0ר6עוגס לקחתי)ד(
 0ת6תל גס , י' 6ית כ6 פ' טנגו יד כתג )הגמותיך לק , 0ג7פק מג?1ת6 6; כ11ן )6 לס"י כי , כ)3 ל6י0זיגג:
  כרמת עלך כעלוך :מוכך ת0 הגחותיך כסס 0ני6 כ"5 )"ו 6'וכ סרס"י 0סגי0 ולנעתו , כטינוייס סם גפלוךמוכך
 )ספוע 61ין , סוים ת6תליס C':?D כתדרסיס )לוב תנוי כי , 0ת0 6מ7 כי (pfino 6ין תו0 גס , '3מ7גוכטס
 עופעיס כי))ץע סגת65 מ? י)ת7גו כטס :30יchtu 6 עלך תעלוך מסניף ס6' סל6'0 )ה( : 6מ7 0ס כיגורס
 )הו6 ע"ז י'זף

 מס.
 תעתדגו 6101 , 6מר תלתל הו6 :0 כתווך כי , כ3! ל6י0 6עס , הנמומ6 3סס ס"3( לתו

 , כעגינו 0ו6 תפוגר התמעל טף 5ך , 3נט6ס 610 תסתמיס סיס גדעון ס) זולו רק מוכך וכי)קוע , מוס קמלי.פ'
 כטס כ' 6זל עיך כעלוך עתוכ6 תם 0ס;'0 ו0ל6י0 . י"ע 16ת תו3זות סרגי מכ"י לק , כ!) כג7פק )'ת6וגס

 כע3 כי , יקוי )0 6'ן 11 ל5'0 גס , תנחות6 כסס לג"ח( רתו נס)מ )610 ט"6 ע"נ זף כי)קוע גת65יומלט
 0ת6תר נתנת 0י0 6ס ו6ף , סם כמעירותי כתו סוס כת6תר עינויים וים , י"ג 16ת כס3מ כק )סתגפת6 כווןקעקוע
 קפר ש 0י)ת7גו תן כיק )קום הנדפס תתגמו:ו6 סתות סקפר שירותי ככל כי , מתגו ל6יס )0כי5 6יןכנדפק
 גפ' )610 מ"6 )"0 דף כתגמומa 6(bln ת0 יסמינו נסס תכיף מ' י"6 ס"6 לס"י כי ס0כי6 0ללו0 )י( :ממות
 6יט ולס"י , עמ7גו כסס פ0כי15 כנק עלך תעלוך ז0 תפתל )קם סלס"י קמנ גי בגק) גופרת , ע'( 6ותסס6
 , סעעיט ען )קומ ענעת עקפכ סג7פק עתגמות6 6תיל0 מגלו כגל גי מעכז , ויסתיגו 5ת תקום געוסעמיל
 זף כ6 כמגלימן טגמנ6 ת0 סי)תזגו כסס 0כ'6 ע'0 זף ססקת"ג 00'6 כ0פל0 טס ס0כי6 ת0 נס גקתלינוס
 ונטכן , תסס )קמו וסקת"ג , נרדם כערך י)תדנו כסס כעלוך תונק זה ת6תו כי , '"ך( שת סס )610 ע"גע"ד
 0תגמות6 גי הי6 , 0גזפק כתגמות6 )פג'ט גס סגתנ6 ותס , וכתם 7"0 ע"כ )"0 תגמות כתוק' 0עלוך כסםמטן
 ו610 ס'3תדגו, תלתל ג,כל סיח פ"6 כלטח כסג"מ כ' ס0 ע11 :מכיף ולנץ . סתות תס' 0י!תזגו 0ו6 סטת תק'דגדפק
 6ת שעתיק הגזפק 0תגהומ6 כ3ע! 6פ:ר כי , )שפוע 6'ן מוס נס , ו'( 6ות o'ntlp כפ' )סו6 פ"7 נ"נ דףכתגמות6
 סגדפק )סתג"ותh9'p 6 כ' לפטל 6ו , 1' 6ות ק7וסיס כ"י כתנמומ6 התלתל ,0 גת!6 נס , סג6כז מ0י)מ7גו0ת6תל
 קי טס טוי ס0כי6 מס וכן . 0י)ת7נו כסתת 0י6 0ג7פק 0תגמות6 כי לליס תגס עוז 6ין 6כ) , י)תזטכסס

 תוסנוחיכס 6רן sh ה1613 כי )0ת6תל יסתרגו גסס 0כי6 תסת"ס( למג ט)מ פ' )הו6 ט"6 לכ"מ 7ף נתדנלסעקוע
 נכעיס י)קוע וכן , יי'7( 6ות ס)מ פ' )0ו6 ע"ר נן'ו זף כתגמות6 גתנ6 וו0 , כו'( זכליס כמתכם ככן מייגס6כ
 תתק3"כ לתו מסני )610 ע"כ ק)"נזף

. 
 )610 ע"ז פ' דף כתגמותhlon 6 ת0 תכיף , תהו:ך( 0' 6ת ככז ז"0

 ס0ס 0ת6תליס גי ,, כ!) ל6י0 ו0 תט) 6'ן , י)מדט כפס מ"כ  י"ג( 5ית ohvמנווטת
~'htrl 

 ס)מ כ"י נחגחות6
 , סילערלו תסדר נטל  פניקס  0ן וכתי , כ"י תתישו%,  סטחיקס  שתיסופי ותפזל , ע' 6ות ל6ס וכפ' , כ"1לות
 ט0כי6 ות? .  l:ss שתימו:, ימס  0יל%הו 5מ ר5: סילקוע וכטל ,  כטפי  שכייס  לכן  נילפדי  065% 0ילנץעובתל
 , מ'( 6ות מתיגי פ' )0ו6 מ"ג זף כתגמות6 וגתכם , י3תזגו כטס 0ני6 ע"כ לג"ו 7ף מעין ~י"ף סלמכ"ן טעוז
 נ"ב כן סיס 61ו3י , כ"י תחנחות6 0ו6 סלתנ'ץ לסין וכ) , עצנו כ"י תמגחות6 3לצמ 610 כגזפק סת6תרכ)

 כ0גי6 0ר6"ט כסס h~on מס וגן . י)תדגו כטס 0תגהות6 6ת יכג0 0לתכ"ן 16 , טסנו מתגמות6 ס3קשכעמדט
 סת0קת"נ :ו 0פל0 נרים כתנתי וכנר , תהקת"נ ו0 הטהיק ח0ר6"ת נלור , נמגמות6 1נתנ6 0י3תדגו 3ססמקמר
 ע"ד ו' יף כתישתך סת6תל סגתו ויימק ערך תעלוך סתני6 תס )ז( : תהערוך ד3ל'1 )קמ כי 'ען , רסיס6ין

 טהל6 ומס , מ0י)תזגו or 0טהיק הנדפק htln:co התדל כי )ותל גוב) נכסן נס , מ'( 6ומ )ן  ימימי5%)610
 פרס עלך כפרוך סיס וכן , ו'( rtb תעזות פ' )ה61 כ"ג י' דף כחגמות6 גתג6'ס ס7כליו 7' קער עלךמעמך
 0ס סג") תקותות כסגי גי , כ)) ל6'0 ,0 תכ)  6ין ,  0'( יימ  ויסלת פ' ליון פ"נ '"נ רף  נסנחיפ5 גתג6נ'

 י"ז דף נהלהות5 :טי5  קמליקון ערך  תערוך %"פ וגן .  סילפריו נכס טטמך י30י6 פסס 5מר  נקניןגתנהות6
 6ין קת)יכום סת)0 וגס ,  6מר  נספון סי5 וכנדפס )  טווס  ס!כוגות 6ין כוס גס , מ'( 15ת החי פ' )610ע"ר
 תגס , ס'( 6ות תטפעיס כפ' )הו6 כ"6 כ": כתגחות6 סתוג6 סגקת7לין גפור תעלכי ט0ני6 תרי וגס .כתוכו
  כתיו מג"' 0ה;מות6 6! טהוקיף ממ5:עו3ה התדפיס היספת 0ו6 ס0 גתנמומ6 סמ6מל כ) כי , כ)) ר6י0 )סניף6ין

 הת6:ליס 6:ר , 7ונל:5 כלן כד 7:וק ענן תן , כרכית )"ס ס0 כור ותוגה מסופר ומס . '"ן( כפרק )עיין)פגן
oth~n)6כתות ;פר :י כטנפי ונבר ,  כפו: לנק' 3הגמומ6 כוונתו , ת"כ דף כד י"ע דף הן סג7פק כתגשת 

  ששרוך העפר  כטוסיי לכדתי 0קויייס לפגי ימאי 5יר יזע סי' וכרכיבה .  פייל:רלו  טלו נעמס ינויתלוסמגמומ5
 וכי: . :חית תס' הכזפק 3תגמ,מt'h5?a  6 :טרר ל6 6מר  וסלט , כתות תס' תסילתתו ת6תריס נסמפוכיר
 התקפר ניתזי );ההפכו 24 וף 3:;חוה5 וגמלך י)ת7;ו כ:0 7קקקלן וכלך פגן עלך תערוף ססע71
 כשיקיף כלקתל :ס 0ו6 כי , ל6'כ 6';? , 1' 6ות ויקלק פ' לי: :ו6 פל6:קפולי( כזפופ ת"כ דף 6101 5142")

 )"י)מ תוכך ככרוך :י , 5מל כסחין הו6 0ת5תר כ) ונס , 0ו6 הד: כי ל6ס כניו ולתם , תמ6:עוכ00ת7פיס
 כי ומלטיס ש'ם כו' פ!:לין 3ן ,6מד קלת;, 6הד 6דס כב' )סג' )מס"ן וכגזפק , כוי התלך 6ח מסנעיקווסנן
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 וא במ207
r'aaמגמאות( 3' מביא ב' ברתעה )שם הנדפם בתנהומא %כ תאואים דיכה % . 

 , אבא בר תנחוסא ר' שדרש ררוש בתחלתם לרוב נמצאים מלמדנו כי יקוהנה
 דרש כך ר,)מלווז כי בם שה . מתם תנחוסא או , תנחומא מררש ג"כ ילטרנו למדרש כנוולכן
 נמצאים יק ן 4( כשש"י( מקומות ג' מביא נ' )בהערה לבר ברש"י נטי3אים לא הנחומארבי
 לחשוב אפשר 14 זה ומלבד , ל( מדהנחוטא( מקומות % ציין ד' )בהערה עצטו בהנחומאגם
 הוא דורו בן אשר מההנחוטא כלל ידע לא הכדק- שבעלכלל

. 

 , פעמים הרבה הביאו ז"ל רשיי
 כי שנאסר לא אם , )יא( הערוך מבעל המיבא הילמדנו נק ידע לא ז"ל שרש"י בהפךוכן
 לה אין אחד( ספר )שהם זו השערה זאת בכל אולם . )יב( בעצמם אחד ספר באמההמה
 מאמרים מביא הילקוט שבעל , הוא שבהמ גרול והיותר , הזקים טעמים מכמה קייםיסוד

 מאמרים הרבה הביא זה וכנגד , ברפוס שלפנינו בהנהומא נמצאים לא כלם וכמעטטרילמדט
 לזמר אנחנו ןטוכרחימ , )יג( ברפוס שלמנינו הנחומא במדרש כלם כמיזם והם ,מהתנחומא

 , חנחומא בשם ואחד , ילמדט בשם אחד , שונימ מדרגתם שני וטלקום בעל לפנישהיו

 וילסרט הנחומא המקורות שני שרשם מציאנו אהד ובמקום , משניהם מאטרים בילקוטיו*
 מילמדנו מאמרים הילקוט בעל הביא מקומות באיזה כי לזה סעף תראה בם , )יי(יחר

 מדו;נחומא הילקות שהביא הסאטרימ ורק , )טו( תבירו את משלים ואצהר אשרוותנחומא

-
נמצאים

o~wnערכיך נ' 5ל מעלך ש"ע וכן , 6מל כקנסן כגדעק סו6 זקקפ)ן סלן כעלון עשכ6 עם וגן , עזב א מס 
 תעתוע תכש מערוך נע) כי תעד , "'ז( 6ות 15 נפ' )סו6 ע"נ ת"ס דף נה:מות6 סגת65 תם י)ת7טכעם
 תת6געוכס רצוזפיק סטיר ככל גס , נערוך סתונ6 תתס 6מר נקגגון ג"כ 610 , 15 כליס 6'גו ו3מנלות6 , 15?יט
 תר, וכן . מן טקפות רק כע5ס תסתגשת6 6ינס טגזפקו טוזיגי % ויקלף פלסיות קלט ט , פקוזי )ע; יכליוכקוף
 התדפיס טטקיף סמ6תליס נין ג"כ ש6 ס'( 6ות )טת'ני ט"ג ת"ו דף כתגמות6 טגת65 ו' כס ערך תפרוךערונ'6

 %1ע . ננדפס )ית6 ט' נכיס עיג'ו טחן סמטגי סס סערוך בסניף מס גס , תסוגס סטון נס ,פת6גטונס
 6101 תידגדגי פגג%ן עלךעכוך

  סיולסו , %צ נ"י  כסעופי
  לסלתופי

 , סני מגננון 6ני סופן  6ס , D~h '3 נטר
 6מ? תבעל לק , גמל תפ' סעת7גו סג'6 ו)6 סוס סת6:ול 6ת ג)) סל6 )6 מעלון ט יל6ס תעייןג)

 7ף כמגלשתם ותונק מי)מזט תגל 6פלג'6 עכן סעלון ס0 עוז . עותקו פ)עס ועעומ , עקב יעי)תזט
 וס"ט , 6פעיerth3 6 סני' וכמגללתן , 6פלכי6 לפיוס סני' כי3תזע מגס , נתזכל ליה )מג*ת6 מוגש , ע"6לא

 סעלוך טסכי6 ראו6תל כ' , כתמ"כ עעס פס , כ'( 6וח גט6 טס )610 סי" ס'צ (hne)D טנת65 קעזיקפטלך
 6יתס ע3 קעז'קי י65 ממ"כ כי)תיט[ סיעם כפ' ור") נעתדט נסיעס ]5'ע וכי3תזגו כלועס : ווט מעלךגפוף
 ק6עזיקוס[ ]5") ק5עריקוס טסים )6וכיעיקעון תם) 6'ת6 סט כי , סס גס6 ענמגשת6 סתמתי 6יגט ,ע7יגס
 . שיט כתיר תדלע כסס ט)6מליו כעלך מתוספי ר4כי6 6סל 6101 , 6מל ותבתר במלת ערס סי6 כי , תזיגסע)
 ועסין 16)0 , ע'( 16ת ט)מ פ' )610 ע"כ ק"ו כתגשת6 וסוף סעמ7ט תניף כ' פקר עלך כעלוך סססיז

 שף גסס a"s תא זף כתנללת6 6100 הפכיות תעלך וס"ט : כי)תזי סט6 תתס 6מל כקנסן 610נתגאתה
 עקנ )סס ע"ג ש'ע זף נתגשמה ססו6 פלנ:6 סלך תערוך %ס וגס . 6גפיעמ נמגשת6 ר,נ" 3פגיגו ,קלם(
 כ* תתנשת6 3קומ 0ת6תל כ) גי לביס תגס 6ין , ע(( 16ת כתדכל כפ' )כ61 ע"נ נ"מ זף נחנשת6 טש6עס י3תיי כטס תכ'6 עכל טלך תעיוך 3סטלס סס ת'" )ח( : עי"'ס נסיטייס סת6תל כתגשת6 )פגיי , ז'(6ות
 ען וכר טלין ילעס קולב כ) , תעות ליס כתגמות6 נת65 , 6סס כערך סס עיד . מטס סעתילך לממלט כע3ע0

 3תנשמ6 טגת65 6' כלך עלך תמלוך ותש . ט)פגיט כתגמולה וכו' סע?סיס תן סטזל %ל סעלוך ססכי6י4מ6מל
 תן כ13 )י"מ סג7פס ער(מגשת6 סתום ספל ס כתב") , )עפוע 6ין תגס , 7'( לתת ו6ל6 נפ' )סו6 ע"נ ל'6זף

 גסעלס )'( . כ" סתגמות6 % ?ס"' טוגת ג' , ש6 1)6 , סגזפס מגשמה 6) גווו לעש כ' מטכ )ט( .סעתזט
 )תגשת6 נגס 1כ11ן , ע"נ פרס , ע"6 פרג , ע"נ קנס , %"נ ח"ד , ע"6 ל דף , כחגל%ת6 משתנת מתסס 745טס
 ת6קקפ6לד ס' נגפי גנו65 )6 סריס תשתית )גנ' , ע"ז 6ות קוף עס , י' 16ת סוף כסע)1מך , כ' 6ות גס פ'ליע
 0תקווטמ נעני כי תעט גטקס 0316 , 7' 16ת ג5כיס , י"1 6ומ טופעיס , 6כ6( כ% לגטת6 לכי 7לט כןייפיוף
 מסעיפיך ססוספות כ) מלסתתי 4'ד גפרם טמל6ס  לכתו ת6געיגס נדפוק ר,צדשק סוקפמ סס 1נ5ניסשפעים
 סכ* 1)6 עסו כ* סתגשת6 6ת ל6ס )6 רועמך כט3 , כצתת סו6  כן כי ,  מדעיט י3ת' דנייו 3יא( .ש"ל(

 ר,0 פתת כי , לשקם ססט?ס )יב( . סי)ת7ט 6ת ל6ס )6 ולח"י , )פגיו פיו )6 כשר כזפוס כעת 6טלעסמגמות6
 למן סיס 0טלוך תנע) , תר,זגמות6 גךכן כייו סיס ,sff ורט"י , 3ת3י16מ יקלש וסיו , נפלזיס מזלסיסעני

 טנתמי0 ומס , כצג נגזפס ("h othS'(o סעקוע כע) ססכי6 ר,ת6תליס לוג כי , יזוז פ 6'ן וס )יג( .ס')תזט
 , 51)תט כ?תותס טקס סמ6תליס נחתת גמ65'ס ימס , סקי ג'" )מנשתני מתיי טון סיאנס כט3 גי , כשיטיססס

 הגשתך ס)":ס otg~n 6סל p~pito מקמלי % לעתתי כתט6 עוץ( )ק" וכלסלבס , כירכמתי מעיין כ3 'ל6סכהטל
 וגטן , ע"6 ל"י זף 3ת7נל ')וזע גין 3' ותיעלס )יד( . נפזל )6 6הז עלט כק נסגשת6 גתשס סס%1ס

 . כגרפס נס וס נת65 כי 6ף , ג'" סתגשתsfi 6 טון כגצן וגס , ולטיס ;) 1"ממ 7'א מס%צ nsa fm)לקוט
 לתש , ע"ג למש , ע'קש למ"פ , ט"ל י9*י"ת גתיכל לרקיע מש"מ תקיש Ots ל*ומ סל6 ל כספכם)מו(
 , חעק"ס לתז ושק , תסמיך לתז שקת )יצליע וטון , h"s למש , ע"י ימ"י , hS לתאנ , ע"6 למ"כ ,ע"ד

f'PDn, N'sVe , שחז לון גי ומשד otian 3סכ'" טון סי)גךע כע3 כי , סגיפק 36 לפיס ת"ס 6ין , מגילו , 
ומסר
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קנ א ו במ
 הם מ בשיל נראה מזה , )'ז( טילמדנו המאמרים לא אבל , )ט0 הנדפם בהנחשאשצאש
 משם בקדמונים הסובאים מאמרים כמה כי לוה טסף . בזה אינו שבזה ומה , שוניםסדרארם
 , )יח( ב"ג( ג' דברים הרשב"ם כסו הביא ר"ל צף א' )בהערה הגרפס בתנחומא ואינםילמרנו
 בתנחוטא נטצאימ אינם מרם גדול תספר הילמרט בשם מאמרימ שהביא רוטיוך במפרוביוצר
 נמצאים אינם בהם הסובאים ההם המאמדים אשר מהערכים דוגמאות הביא ב' )בהערההנדפס

 )בהערה הילמדנו בשם דילקופ שהביא במאמרים נמצאים בעצמם מהם וחלק ,בתטתוטא(
 בשם בילקוט גם ומובאים מילמדנו בערוך ששבאים טטאסריק דתט4עת י"ב מביא5

 יתיישבו הקועדוה אלה וכל , הם שינים ההם המדרשים שני כי איפוא נתברר , )יט(ד,ילמרנו(
 דקדמגים הביאו אשר מאכרים גם רק , הילמדנו בשם וכהביא מה לבד שלא נאמראם

 בשם שהביאו מה דבמאוה הביא ד' )ברבורה הנדפס בהנחומא לפנינו הסריםמהתנחומא
 לו שהיה הכתהו ש היום .שבידינו מהתנחומא לשפוף אין לכן , )כ( לפנינו( והסרהתנחומא

 בהם ראים מהתטומא ישנים יד כהבי גם רק , ושה בזמן לבד נשרנה לא תה , קדוםגוסן
 והילמדט , )נא( בדפוס לפנינו מאשר ואם עצמם יד בכהב אם מזה זה שונים שהם וכמהכמה

 בוים גם והנקרא מלפנים עוד גם או , )כן( למספרם עשר אחד ממאה בכ"י הוא אשרהאמיתי
 , סיג( ד,קרטק מלמדנו מאמרים הרבה הוציא אשר לפניט רגצצדר עם שוה איננו ,הטאטא
 וזא שבידינו הנרפס ןההנחוסא , )כד( שונים ספרים שם על , שניהם את הביא הילקופובעל
 הוה מהילמדנוקיצור

 )כ"
 את ספק בלי נותנים יר ורברבי כלו', נשאר אשר מקומות ןסעפ ,

 . סלפנים היה איךהסידור
 מקוסוה פ"ב בו יש הנחומא-ילמדנו( )הנקרא רוום שבידינו דיזנהומא אל נבוארעועה
 בפרסקוו: ומיעוכים , במדבר שמוגז בראשית בהספרים הם ורובם רבינו" וללמדנוהמתחילים

ויקרא
 (fin~s לק טון סי)קוע כי התונס שסי כגב )מז( . ס3ט תסג* ט)1 כתעע. )ים ט7פק תמגמות6 נתזנלוספל
 סעת7ע תן ססני6 עם ס )יז( . סלט כ"י מגטת6 מן כ)1 כתעע )נ"מ עסג7פק וכליס כת7כל ויקלק וקפל ,2'*
 מסעיר תס מיין , טאלין ראוטתען  וכלי מס לק , סלסנ"ס 3שן א 6ז )יח( . וחיגי סנ6נז נ%'ט תזלוט6
 עת7ט נסס סמונך סוס וסמ6תל , h"5p 5ז )6ול ת10ט6 3סוסנ"ם כר.פלס כעוין זוד תוסתר 0נ17) כר3יזיו'

 3סס ממגיך בפגתי עלך רועמן תנע) סכי6 סזוגת16ת נין )יט( . מס ,p'nDu הסועף ססית טקפסס"
 מ6תליס ג' סני6 עם סעוך כי כן 6יט . ע"כ סי)תדט נסס ו0 סניך ע"6 למש זף סעזגל 0עקוע וגס ,י)מזט
 סעעזט נסס סס עסני6 תסק"7( למג מקת נפ' עס )610 ס')שע %6 , וקמטן זתפ' נסס13תך מפ'עעתזט
 טס ע71 אסנין תס וכן . געכוך סתותן סת6תר 6) כ3) ענין 61יג1 6מד מלמל ט6 , )6פנעי[ ןל'3 ט)1)6גפעי
 , סעתזי גסס זס סכין ק"מ( כלת, )0ו6 ע"ז י' יף יסעפ יינוע וכן , wnsf נסס סמני כ' )ק ערןתטמון
 מבזות נמנמתן ורי6 , ס%תזע נסס )6 ססגמומ6 נסס סניך טס סעיע ססכי6 תס ס , כממ"כ עעספס
 . תי3תדט סו6 סורי סת6תד מגס מסב סי)ת7ט גסס 6מכ מקתל סי)קוע סניך טיפגיו כתלתל לק , "ע 16תנ;*

 תקומומ סגי לק מגא תטע מעריתי . ג"6 )* 61ית , ק"6 ע"ג ימוקם) תלסDthn)n '9 נ' מניך ססטנספלס
 נסס לס"י עכי6 מגתתות נסליא 630 ,נוס"י

 מגמותי
o)tht סתגץטס % סנ6מ( 4 כפלק )פ"ן וסיפק כמגשתן 

 ג5תת 1עס , עפו ל* סתגפת6 % לק עשס גכ) נרעע טון ו") לע"י כי גש וסקנס , רןתגשמ6( 0כי6 כע*6על
 ונקמת , נגופן גת65 63 כ"6 )"1 6ענ לפ"י מסנין מס כי פגחנ תס ע) 3תתוס יפ נס . ר~צ6תלש כ3גע5*ס
 מע"נ רתו פס סו6 יסעיס ע')קוע סי*כ'6 סל6סון כמבתר , ננופק )פנינו גמגם 1)6 מגשמם נסס סר.כ'6 ע"זיוע יף וסס3יס ע"6 גע זף שטס נ')גץע תנץכימ מסני יסי6 נסעלס ססט6 מס גס . "" 16מ מסעעיס ססג61
rmv7"סל6טון סמ6תכ , סמגוות6 6ת תניע 66 לתריס נסני טכ Oih~ 6כלמסית כ"י גתגועת6 גמ65 עעלוג 
 ססני6 תס וכן . 3"נ 5ומ נכ6סיפ 3כ* 610 וניאנס כסטים ס) זיגס כו6 כתם דכיט 'U7WS מסגי וסת6תר , כ'016
 יגךנן 61מ , ס"ט %* גמגשת6 גת65ים וטקס , ע"1( ס" hun3 תשעשע לסימם לעיין 0מגמות6 נסס"ישם ג0כגס רגיל 0י3גץע 0)6 0%0, מגלשת כ' לק fi'~x עס נעיג' 3פ)6 פס וגס ער.נ6תי. )"ג 5ותנל6עימ מכ'" ר~עלהז 610 6101 , לכיגו י3עדגו התעתר כ5 תוסב סס תגמישו לאיוו תסלא כלתו סש6 מלניסמלישע
 ס0כש ותם , פסתגשפ6( 0סני."3 ססכי6 סת6מליס ש סס"ש 4 פלק 3תט6 )עיין סמ6תל גתDgt 65 ס3ט.ק', סחגועת6 6) גוון פיקע סטנלי נס , ומתיפי סגי פטפטן מסיו סזוכומ ק"ש תנין וילק מגשמן נסס VnDע; ש כגרפס שקע עטרתי ג0פלס סס פוך ססכי6 תס וכן . ג)) סי3קוט נע3 ר6ס )6 ג7פוק געת 6עועפגטמ6
 זס גס , נג7פק גת65 1)6 קעעס סיטרי 6ס רכיט שמזע סדיי 6ת פקד וס' ס' וגסגשת6 ססכי6 יהת6תמלמלי
 תו" r"ep) לת, )סו6 פגז גז יף D1nD ט)קוע נסעלס סס 0ני6 שז )נ. ל"מ ויל6 ש3ט נכדי.גמ65

 מנטמע ניס
 נמגטת6 ס" וס ונ5ממ-נס , נתגטת6 גת65 )6 חס )כס, סוס  מסשיס 6% סתולס )0חמע 5מך סיס )6 שהק ר6תי
 6ער סתגשת6 עס סו'ס רסס oon ראת65'ס יז כתכי )כא( . ט3ט 3ר.ג'* טון וסי3נץע ,"%, *0 נל6סיתג*
 , סמתיסי )6)ף סמסימ"1 מ6ס 610(נ- . מכ"י סטנת י"6 כפלק מיין . סס וסטש ס)ט מ"י גסו 1סקזוס סיטן גאזגשמ6 יתם 6סל oom , גישסגעמ

 וכתמ'"
 % ומ% , כסו)ס כ3) גע65 63 ר.י3תיט כי , 11 נסטעלס סגס

 וא.זץ
 סתגטמ6 6מ )כד( . 6מד תמסזל mnh קליפס לק , סי)ת7גו קטל 6ינגו ר.תגפת6 )בג( . מטתכסז

ת 4pW71 6( כליס עיף )כה( . סגפתי סי3ע7ט 06 וגס , פ3ע כ'* סתגלות6 6פ לק , ג)3 סי)גץע כע3 ל6ס
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 54 ך !2נש08ב
 ציין ~"א צר ג' יבהערה פרשיוה מ' מלבד בהלכה השאלה ואחר , לט( מצורע שמיניויקרא
 מררים כ"ז זש"ה בטלות מתחילים יעוד "זש"ה" באבדה המאטר טהחיל מקומות(דג?'

 הפרשיות באמצע פעמים וכ"ח , )כז( ההן( המקוכות ציין ד' )בהערה הפרישותבהתחלת
 אבא בר הנחומא רבי פתח כך מתחלין פעמים והמשה , )כח( ההן( הטקומות ציין ה')בהערה
 ציין ו' )בהערה כלל פתיחה להם אין אשר פעמים והמשה , )כט( הכקומוה( ציין ו')בהערה
 סכום , )4(המקומות(

 הכו~
 גם נמצא האגדה תובן גהוץ , )4א( ק"מ עולה ההנחומא פרקי כל

 המקומות ציק רל"ב צד א' )בהערה מרבבילהא קצרים טאסרימ כמו , אדעיימ ממפריםענינים
 שלמים פאמרימ גם , )4ב( במכילתא( נמצאים הם ואנה ' המכילתא אח שהביאמהנחומא

 ב' ציין ג' )בהערה דר"א מפרקי מאטרים גם )4ג( המקומות( ציין ב' )בהערהמהשאילתות
 ב' ציין ר' )בהערה ופסיקהא רבה מויקרא מקומעים מאטרים כן וכמו , )4ר(טקוסוה(
 )בהערה וציונים השכטות נמצא גם , )4( שונים ממינים הוספות נמצא גם , )4ה(מקוטות(

א'
 עתדנו פעתיס כ' גת65 גל6:יח כפ' , ע6ן 6ותס 61רטוס י)תזגו כסן סגנ:65 ספסטיות רסס )6 )בו( . כ"גסעוס
 גם ,רכינו

 ס',
 , ג' תקן , כ' ויסכ , נ' ויטרח , ס' וי65 , ג' חואות , כ' היי , ס' וירץ , פעתיס ס' )ך , פעתיס

 ויקרץ , 6' פוקדי , 6' ייקמל , ס' סטי , 6' תלים , 6' תרותס , ג' יחלו , 6' כס)מ , ג' ו6ל6 , כ' וימי , כ'ויגע
 תקעי , נ'  תעות , נ' פיגמס כ', נזק , כ' ע)מ , נ' נסע)והך , 7' גס6 , נ' נתדגר , ג' תקולע , 6' טתיג' ,כ'
 , מת6געינס תסתזפיס לכיגו י)תזגו תפתל נוקף י' 16ת tTlpn נפ' כי מוגגו גע)ס o51h , פ"ב ס"ס עורס ,נ'

 סתדפיק סוחפת הן תקותות מנוסס ס"ס , כ'ע 6ות נס6 , י"מ 6ות נת7כר , ו' וקות נ' 6ות ויקרץ כןוכתו
 רק כן 6ינ1 נ6:;ת לס"ל' נתקות ספלטס נסתח)מ תחמי) ויס)מ נע' כ' סם כבעלס עסנ'6 תם )כז( :תגו6גטינס
 ט)6מל סכת6תל ויגס ונפ'  ח1)17ת כפ' ג"כ תנו65 :ס וכעין , סג") נמ13ת תממ') כ' כ16ת ט63מליו3מ6תל
 פעתיס 61מ7 ועגלים ת6ס נת65יס כת3 6טל כפי )כח( . "ס"ס" כתעות תתמע כ' נטות )פג'גו סעלטסריתמ)ח

 רק , וט"מ נת)ות סתהמי)יס פעת'ס ונכעיס תצות ל עיך כגזעם גת65יס נשתת 6נ3 , לס"ל' נע)ומסתתחי)'ס
 . נתס?רס )עטוה מגק) סיס )כן , נ6ותיות הגס וס גפל7יס וכרתי יחד סת6תליס תעולכיס פל6גקפולע 73פוס)פגיו
 , נ' 16ת תט6 , ע"1 6ות תטפעיס נפ' וסייט , ט"י ת"כ , ע"נ )ייי , ע'צ )'ים , פ"כ 3"7 , ע"נ 3' דף סייט)כט(
 י"7(, כפרק )פין מת6געונס ר.:;זפ'ק הוקפת סו6 הלהדון תפתל 16)ס , ;"ן 6ות גס6 , נ' 6ות עס , י"ז 6ומעם
 . ו' 16ת כסממיות ומס , ס' 6ומ כ6:;3ע )ך כפ' וכן , 6כ6 נר מנחותך לני פתם כך כ' 6ות גמ כפ' )סכיךוטכס
 )פניו סיס 6ער גתגפת6 ))6( . כלס כמל תלוע 6יע 631 פעתיס סרנם ננ7פק גתנ6יס ס6)ס ת6תריס)4(
 וכעכע יטטיס תצות פטנט התגמות6 מגק וסוך , 'וקף פן נע) עטם כקטל o~pitnn סת6תליס עוד סיס)6

D'l'1D(36 גה65ו וס )נגד , כ6ת5ע ימי תמוכליס וגס6לו ספרידס )6 6:ל ת6תליס מלכס סג'מ מון כו6 נס 
 ו' ר,ערס ג' נפרק )עע )4ב( . נכון hS סו6 ע'ת וכמקפל תת6:עוכס התפפים מוקפת סט 6סר מ6תליססלכס
 , פרסס שככל כשלכוס  ירנין פפכילמ% מפרטיו: פלויעיס וועעי6 ק5גסעיגייג6 ונדפים תסהגמופ6 גכ"י כירחרחי
 6' דף מנמושך ליין טס 3ססרס  )לג( . ט"פ סדפיסיס ככל יחייכ ונטפי) Or כל סכפיע הה6געיכס ספרפיסרק

,S~D'כ"ן , ע(צ ג h"D , צ"ע ,h"D 6ית  תטפייס , ד' 6ות גמ , ג' 6ות טס , ג' 6יח הוידית נ6ת5ע ירכס 
 נת65'ס גי 6ף , סנופם יה:מות6 6ל תימר נותן טמפו רק , סהנמות6 תנטל וס 6ין לולס , נ' 6ומ מקת ,ו'
 סתגמופ6 6ל %והן סים 6:ר יויכין ~p'rDt פסן כוספיי  מן nhr 3כל , נופיס כסת 6טו פסמיליפ6 נכרינס

 ספחמיל כקתתר ע"ד י"ג דף ע6  סר6:ון , rin~pn ג' סמ6 עס נסתרס ל4ר( .  פעו סחגהופ6 פנפלו6יגס

סכותיי
  לטין  ושנפיס נחסט )6 סכוהיס סתממי3 ג' 6ות נ6ה5ע ויסכ פ' )תגמומ6  וגויגתו , פלי'מ פפרר'י6 וסוף ,
 סתממיל כלפניו גדול פרפר גס רק , פידרי', יורט  סוס סת6תר )כד ס)6 )מעיו ויט , נו' גויס  מתסס פ'מר6ל6
 , כיק ת"ג דף תתגמות6 סניך סלי ותפתר . סילוייס מרכס עס פל"מ h"~tDi טס סו6 מפגין כל כ' 6ומסיף סי טו' 6מר 3תקוס יוטכיס צמיו ומטכס 'וסף 6ק לסטלומ כלילם וילד מסריס  פן נצמד ויסב  סלך  רצונן עטספס
 ברם סחתיפי גיוס ופן , לעולת'ס סיס כנר עליו טגוטס ו6ף , סיפר תנוף ליס למיס , מ' 6וה ויקוץ נפ'וסוך
 סתמתן ע) ונס ,  'סר6) טל סקני'ס ויקלוף עד ור'י6" פורקי י' "פרק ג5וו תפ6:טונס ר.תדפיס ליין קלסי פפנייונס
 ליכי6 6ין  כן י6ס h"tlen" פ"י ספרני סיף טר ייפיתן  זיין חש3ס'י  יפסו תיז סנויס יונס 6תל ,4פיכך וסט6מל
 שחייי, סיס זס יככניל 6מד תפתל גת65 פי לעת טתי:י נפ' גס כי לסוס'ף ויפ . פידרי'6 ט6כ סתגחופ6 כילליס
  ורפוס h)'>hcr)hp נרפוס גס . ייוכו"י  תלת סהדפיסיס  יסטנו , יכי' ידג סיס פהולס  ירפון ר' ר6תר לינ63יויס

 כמערס כס )4ה( . כנ"ל "h~p בפ' כנר סתוכ6 פ"י 7ו"6 כפרק' 610 סמ"רר ועיקר , )קטר  157 כיוויניל6
 גס נפלק וזס , ט' וימי ב:יפר כ'ית ע' 5ומ טתיגי סו,  מריטון , ע"ד ת"ד דף 15 וכפ' a"s ת"ו דף טתיג'סנ.6
  סני סת6מר 6כ) , פ"ס רכת' גפסיקה6 וגס ו' 5יח butנויייר

 יסחר, תדרס וכריי פי"ג וכפ"ר , פתל נסר נס יה5,
 6ני איפס  דתן 5נריתי ר' 5תר י'ינ 5ומ 15 נפ' ט6 סטני ותיתר , ניעוייס כ'ינ (' פגלס וכנלי פ"6 רנהורום
 ,  סטליטי כמודע ~hpD כסיס דרכ ו3פס'קה6 , פכי ברנתי וסוך , סעי סר פל סקנ'יס כטגנלס נפכנתיסניפי
 כמגמועך טטסקי  סתשנ;ות סג'6 כמעלס טס )4ו( . כי', הנויפ6 כי9 תת6געונס סתדפים סויפת 610 וסקולס
eo1עד גרתי )גן עט התתמי) 6' 6ומ ויכ)מ פ' גסהמ)ת גיוגמו , וים)מ עז כ"ג '"נ דף ISnh1 ג' 5ות , 

 פ' טס  ותחתיל , סוס ::;6תר :ת65 )6 ננ6קספ6י7 ס' נכ"י רקתי וכן , גהוסף גי גרפס מגטון תקגטןוכצמת
 ניקטל היקפות 6'ו" גת65 כ6 נת:מות6 , סמכי)ת6 תן :סניף נתאתר גמ . קוצו נמן וסק ש"ס כ' 6ומ תןויס)מ
 נתכלמ6סו6

 ן ס:וקפיס פת6תר,ס  זס 6ין , סס מונע ילוע)תי והרגוס פק71י סהה)ת ע"ב )"ע דף סכה עוי -

 ]5") נקרתך כדקיעת6 דתמנגי6 'רוטנתי מרטם קכ"נ( (otsor ימדו לס טהכרי כסיר ?נגויס  ירוס:יס טס טפונ6ופס
:,י.
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קר א ו במ
 , שלם בלחי ה1א דברים מס' השגי חצי כי נראה זה מכל , )לז( הטקוטות( ציץ ר4ג צרא'
 הביא ב' )בהערה הזה בחלק שלם בלתי היה הילטדנו גם כי לחשוב הקורא אח יעפיווה

שרשיי
 ילוט)יס עיר זל") 7תמנגי6 ירושלים תלגום 51") 0ו6 התעתיק  עעות , נ6לע6 כחזר )0 )6תמנל6 קלמר[סין

 )כן , ילוט)ת' געסס ילוט)יס חתולת nltnlho וג0פכו , מס תטפיס נתלגוס )פגיט 0וor~ 6 וכרסון ,7מתנג'6
 נפי כווכחו , ע"6 מ' דף עד ע"נ p~s 7ף תן טסף כי 0גי6 סס עוי . ילוט)ת' )תלגוס ר,כווג0 6'1 לתל6ס
 0י6 61ת נב) )עו)תינ~' הי0 "נכל שיו לשם כי ו6ף 6ממ וס . ג5)6) ו6ף מתממי) מקמל ג' 54ומ כ)פק71י
 ת6ת טקף 0ע7ות מטכן 7"6 ממתמי) 7'. 16ת ו0 סימל תקמל כי יען לק , 0ל6סון מתעתיק ע071וספ0
 סיס ,גנל סג") ג' תקות תלתל ע) 50ינ , 'מן" ת)6 מ7ס "קגגע ע)יו וכתר , טנגו כ"י DD"' תת6געונ00תיפיס
"afnSID), תתמכר 6יט ס,0 ולקו כניעו . תת6געונס 0תזשס ולע . מהתגהות6 61יט הו6 ת16חר 1נ6תת sffr 

 oh כי מהגהותי( תגס))ר")
~nhw 

 סספ0 ור,מ)'פו וס( תע וס 0ס 0ת6מליס תגעוג0 ג7פוק )כי )גנזו 6טל
 . D("S גמכווגת' )וכותם כי מזעו )תען הו6 6ף הכסתיו תסי6סוג'ס מקל ימסו )6 )תען 6ך , ל6סוג0סתזפיקיס

 סיס "ככל ע)יו לסוס כי 6ף 6תת וס ונס , חן 16ת נויקל6 610 ע"6 ת"ג ג7ף נוקף כי עם נהעלה 0כי6עוז
 4ע 16ח )1 פ' גתגמות6 ה61 , ע"6 ת"ו זף עז ע"ז ת"ז זף ט תפ' המנ' 0גוסח גופף כי סס עוז .)עו)תי%'

 סת7פיס סעיד כקטל הוספם %ו 610 )עו)תיס" סיס "כגל ע)יו לטוס כי 6ף פס גס , 1D1Q עז י"רוקות
 גת65 91 , מ' 16ת תקולע פ' כקוף ו0ו6 , ג16ן טליל6 תלנ הפילוע ע"6 ג"6 זף נוקף כי סס עוז .תת6געוכ0

 מסתדפיט הוקפת ה61 )כן , שגט ת6קקפ6לז וה' 3' נגש 6ג) , וויגי5י6 , ק6גטע6געיג6 , הל6סוגיס גזפוקשגס
 , תת6געוג0 0תזפיס הוספת 0ו6 6כ) , כן 6יע , ווילוג6 כ7פוק ל6טוגה פעם גופף וידך פ' כי טס עוז .0ל6טון

 התזפי" יי יעןלק
 0וקיף מ11'לוג6 0ת7פיק כי מסב סתו ,כלון נסי תת6געוכ0 0ת7פיק 0קזתת 6ת ס7עיס תווילוג6

 11 נפ' וכן , מפסיקתך סס ותונף טפף t)'rho גף נתמרת סס עוד . מת6געונס הנזפים  הוקפת היnnhot 6 ויסך,פ'
 0ת7פיס 0וקפמ 0ס 6)ס כ) וכשתת , 0דלסן תסס לכי ע) וקפל פ7ל"6 כו ונוכל , DD(1 תסיס 50ול 0ע6תלנוסף

 כתו 0ת6תר גת65 כנל תקום orthJ והל06 ק5ל v7Dw 6:ל כהגהותיו )פעתיס גתי כי כווגהו )לז( .תת6געונ0
 קטור וס 16)ס , י"כ( 6ות נל6סית פ' )610 שיי 7' זף )עי) "1כ1' ס"ס נ'( 6ות סיף תקן ש kiJS ש"נ עגודף

 נזסוקי כי .ופ)6 , הס'וס כ) גת65 וויג'h)'PlhpS1hp 6% ונזפם ת6קספ6לד נ' ונכ"' , מת6יעיג0ת0מדפיס
 , נ6לונ0 כסותן מ6גקונ0 תזפוק oSnJ מ)0 העתיקו ע"נ" ד' זף ")עי) כן גס 50יגו פל6גקפולעווילוג6
 יוקף 0וטינ 7'( 6ית ויגס כא' )0ו6 ש'6 ע"ג כדף סס פור . הלגיד עטו וכן , 6מל נזף המקתל כזפוקי0סכי

 מפיוס וגת65 תת6געונ0 0ת7פיס קבל כ6ן גס מ'( 6ות טס )610 כ'" דף תקן פ' ")עי) וכו' 0כעליס ע)סומליס
 קוכן תלותי סגי ככ'י כן לקיתי גס טתס כת31 1גתג6 , וויגי5י6 גזסוס ובחליו ק6גסע6געינ6 ס) לקחיונזפוק
 מדף ופל6גקשלע מ11ילוג6 0ת7פיסיס הטיט פס וגס , תקן" וי0' גק7ל גתים ס0ו6 "כייך 0ת6תל כסוף44
 נס גת65 וס 1'( 16ת קוף ו6ל6 נפ' )610 ע"ד כ"6 3זף טס עיז . ת6געונ0 נדפוס ס0ו6 כתו נערתוס0ו6
 כדכתנתי ,יו' 50יגו 6היוג'ס ונזפוסיס שלסחר" כליס כזכתיננ6 "כובס כמוג ומס מיגיגי6 ק6גסע6גט'ג6נ7פוסי
 . ע"נ" ח' יף )עי) "וכו' כחוב וטס ע'( 16ת 'מלו כפ' )הוT~rt 6 כ"ג גדף נס עס עוד . *( 6'" קי' הפלסםנליט
 50יגו ופל6גקשלע ווילוג6 ומזפיקי , 11יגי5'% ק6גטע6געיג6 נזפוקי גס)ימות וגמם תמ6געוג0 התדפ'ס קרול וסנס
 ו0תזפיס י"6" קי' )ך נסלל געי) הגיגו 5מלוג'ס וגזפוסש . 6מל נדף נדפוקי0ס טqh 610 ע"ג ח' דףג"כ

 )ש)" טפלסגו ,גתו סס טכתוכ , כ'( 16ת פקודי נפ' )610 ע"כ )"ע 7ף סס עוד . 'תלו )פ' כווןתת6גקונ0
 3פ' 610 שלרסון )סין וע"ז %ג ת' דף סס עוד . וויגיגי6 וזפוס תק6גסע6געיג6 לשון נדפוק גס הו6וכן

 50יון ונס תת6געונ0 0ת7פיס שקפת הס סס 0ת6תליס כ) 6ו)ס ת"ו" דף )עי) "ט' סס כחוכ כי ,'( 6ותפקוד'
 ארעי) ספין 1ס5'1ן ת6געונפ, נזפוס ס0ו6 כתו ת"ו" ע7ף %י 50ינו ופל6גקפולע ווילוג6 ונזפוס , תתנו610
 סס מלטס י'( 6ות סוף פשזי גפ' )0ו6 %ד ת' זף ~efJo כעגי סיון . כ"כ 63ות הכ6 כי )פ' כוון מ"ו"זף

 פ' נקוף וטסתו מת6געוג0 התדפיס טהוסיף הוכפש ה61 הסיון עס התמתכ כ) כ6ן גס ה7גריס'י 0363"כמוכ
 כפ' ג"כ )610 ע"6 ת"6 7ף סס עיד .עופעיס

~tpD 
 0תקוס )פס . תת6געונD'DTnn 0 )מון ג"כ סו6 י"6( 16ת

  שכווו 5ל5  רון תקלק 6) נת6תל גמ65 )עו)מיס סיס ככל ע)'1 לסוס 6טל ג' כ6ומ פקתי כפ' סס כ')מעיל
 6תי" תתעי 6560 ק71ס "פי' נ6ת3ע גתג6 6תי )גגי נמנולתי  סס גדד גס , )עילי הכהוד "כתו סכ3יד כס6לשד

otQeln~1סג6תל "כתו סס עוד גת65 גס , ,4י'" תסח 0עתיעי 60הלוג'ס (")tDS . 610 ע"ד ל%'כ 7ף סס עוז( 
 , תת6געונ0 יתדפ'ס שעפת 610 סטיון עס 0ת6תל כ) ט"ל' י"ג זף חושות פ' (S'D "כו' עס שיין ו'(  6ות ויקליףנפ'

 ג"6 זף סס עוז . 6מכ'ס ניפ'ס טס ס'6 ששות פ' כ' געעות T~f דף ג"כ הפגו פל6גקפויע וגס 11'רוג6וג7פוק'
 וגתא תת6געונ0 0תזפיק קשן 610 ,ס 16)ס '"כ" 7ף )עי) "כו' סס ולמס נ'( 6ות מות 6מל' פ" )הו6ע"נ

 ו0ת7פיסיס , וילק פ' ע) '"3 מזף שיון וכוונת מ6קהפ6לז, ס' נכש גס וויני5י6 ק6גסע6גקיג6 נזעקינס)יתות
 ( ז' 6ית o'nwp 3פ' )0ו6 ע"5 ג"ג זף סס עוז . דף ע) qv הדפיסו כ6')ו '"נ דף ג"כ 0)'גו פל6גקפולק ווייוג6תן
 כזעוק טסות י"נ 6ות תשם )פ; ושוגתו , תמ6געונ0 0תזפיק קטול ג"כ וס Y'D" ת"נ דף )עע כו' "6ט) כחוגסס

 ק6גטע6געיג6 נזפוק גס , מ6קקפ6רד ס' נכ"' נט)'תות .0ת6תל וגמ65 , ת"נ זףת6געונ0
 וויגע"
 ותזפיסי ;

 ז'( 6ות נמקוש פ' )0ו6 ע"נ ל, 97 טס עוז . גחפגה כשליס והקט %נ 7י ג"כ לטתי יפל6גקשלע11יל1ג6
 %כ טקף והוי , וויגי5ן6 ק6גסע6געיג6 גזפוסי כ"כ גמ65 חס 0כ0גיס" 6) קמול נקדל נכתם "כנל ססכתונ

 6ת ט6)ס תעלולם ס"מ( 5ות נת7נל גפ' )0וa"D 6 נ"ע זף סס עוז . מ6קספ6לז ס' נג"' וניתק 0ל6סוןמהתזפיס
 תסתדפיק קפול נ'ע וס , ף 6ות nsntu )פגש ו0ו6 י"ג" זף (S'D ,יו' גלסס וסס כו' oet ככתת חופתי כן 'וס'ל'

 ג* ככח גס סמן כן כ' ולטחי . 146" וירון נמיל נוכחיו "1כ1' ג"כ גמם ד' 016 3ט)מ 3פ' )נוסיף ים פה*(
 . מ6קסס6רד ס'וכש
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 א ו במ08צ
 חרה  רצראה כפי טהמבילהא הסאטרימ , מח( דברים( בממר התנהומא את הביא לאשרש"י
 ונמצאים ילמרט משם וכהביאם הערוך בם' הרואה  יראה  כאשר למתו בסריש  לפניםכבר

 מלבד אבל , )לם( א'( כבר הררפני או עדך לראיה יערכים נ' הביא ג' )בהערהבמכילתא
 ממנו דקדמתים שמביאים מה עם דהנחומא טאמרי יחר לכל אחד רוח אלה וחסרבוועדצספווע
 לי מהאמור נמשך . )מ( אחד מדרש רק היה מלפנים כי יורה זה אשר ומלמדנו סאבתיזעם

 רבה ויקרא מדרש והכונה דרך בו ונראה התורה על ראשונה אגדה היא והתנחופאהלמרנו
 אגל , שונים וסעיפים לענפים יפרדו כך ואחר , מיוחד נושא על דרשותיהם קובעיםששניהם
 וביאת דגאולה על בתקוה ובפסיקהא רבה בויקרא כמו דרשוהיר ומסיים , בענינם הםכחיברים
 )שם אחד לשון במננון םס%מים הרוב וש , דתמאוח( איוה הביא א' העירה רל"ד )צדמשיה
 בכל המסדר הציג לא בוודאי רבינו" ללמדנו וההקהלה . דוגמאות( אטה הביא ב'ברמזרה
 , ממלכה השאלוה שבידינו מהתנחומא מקומות בהרבה שנחסרו לומר טכל לא כי ,הפרשיות

 כאשר היום לפנינו שאינן בריבה הרבה שאלות רקרנצנים לפני  נמצאוה דיו זה בכלאבל
 הסובאות רוגמאות הביא ב' )ברבורה והתנחומא מהילמדנו מרקדמתים ציונים הרבה וה עליורו
 דרוגה סגנון . )מב( ההנחומא( בשם המובאות דוגמאות הביא ד' וברעדה )מא( הילמדנובשם

אנדה
 ופר6יקפורע תירתק יפדפיסי , וועלי6 ק6יסע%ע'% כרפוסי ונס , פיקקפ6רר סו גליי גסליתומ ה:ע65יע6געונם
 י"ו  ר4 פס  גססיינו

 ר61 , פ"ר" פ"פ דף לפיל ,יכו' טס סכסינ ע"י( 6ומ נט6 פ' )כיינמו ע"נ קיינ דף טס פוי -
 ק15ל זס נס , 1' ל"מ פטוריגפ'

 0ת7פ'"
 ק6געע%עי% ותדפקי ע6ק0פ6רד ס' ככח גטלי)עמ וגתא , תמ6געונ0

 ,4י'" עלס ספעס גתו גע65 סוס ונע6תר . ועמוס סי"ל מדף פר6:קפורע יייוו% תדפיסי %עז פס וגס ,וועעי6
 טס סכמות  ג'( 6וס 3סמלומך לפ; )כווג0ו ופ"ר פ"נ a"P נדף עוד .  "( נפלוש ייפחתו נע% 0ר6סונשונדפוסיס
 גכ"י נסליתו0 ר,תיתל 1נת65 , 0' 6יס מתיגי לפ'  וכווננו תע6כעונס סעדפיס קצר סו6 מ"ר" גומ דף )סי),ירו'
 ק6גיע6גיינ, יגי%סי 1%Dtphnס'

 פ'  מס עסוק ג"0 זף נכפן נס ס5יט פו6גקשלע  11'תג6 ופופיסי , וויני"
 0ס נכפן נס ת5יס" פ' StDS 14' כתוב ססס ל 16ת נסערותן )פ' נ"כ טסתו פי'ו ס"נ דף סנט %ן .יפוגר
 ווירת6 ות7פי0' , וועעי6 ק%טע6נעיג6 ורמסי פ6קס%וו ס' נכש גטליפות blw , גגע6געוכס  ספדפיקלנלי

 סת61) 6) מטס והתר גת65 מס י"ע( לות מזקת )פ' )גועש ע'" ש,1 יף 0ני6 ט71 . גכ5ן גס עעופר6גקפולע
ubn"וכצתת , סתקיר ק4ר כי ומסכ , וט' עככגו כי D"P 610 3'נכ")ו סמ7רסימ כשך ריכשכ .קדר וסוף "וט'" ול 
IP1D)61?6 פ' העי) סס כ0ונ !"נ( 6ות סופעיס פ' )610 ש"ג פ'צ זף סניף ע71 . כמתוניס כ7שקיס )נטן 
 ת"6 דף סם 0נ'6 ע71 . מת6געונס  יג.ו7פ'ק כוספת סו6 0מ6תל כ) ~Os1 , ע' 6ית 6%1 מס' h"s 6101" כ'אדף
 סלט תיכ6מ יוסי דל'  זו כלייתם טקס" נחדל "ג67'ת6 כטכ סס י פשיי פ' )שף ט1גמ1 , עומס 70ל סו%ע"נ

  f'p) 5ימ יתרו לפ' )כרגמו ט"נ כ"מ נדף כתו סתלתוד 6מ זיין סמגמות6 כי עם סניTtD 6 . נ3נל' ססססעיס
 נפרס כתיניס סדורות פטרם , יפפפ6ל ר' פ' פ"נ 3פס' סי 3פסיר פטיר כמכס מכס  ננסור פמקג6 גער hs~nסס
 נ"ר דף ע"ז 0טוגס ע"ז כפון , ווינ'5'6 ק6גסע6גע'ג6 1נ7שסי 11httphn ס' וכ'" כ' ככ'* סו6 וכן , סנוורתסי
 סל בפ' סדירות פטרם כנצב וסיס , רתמי לפס'קמ6  ססינס וט' סרנרומ עטרם  מעגי  וסטין , b"D ע"סע"ג

 ר3ליס'י "עתר סליו ע:רעס כ"6 פסקם רגמי כפסיקמ6 טס וסוס  נפשקתי( 16 3פסיקמ6 ומנוגס כפרק )ל6סטפומ
 טסלת עדרם תכונס וסיס פ5נע כפגי ממורר פדרט סיס ולולי רירש(' עסרמ "סליק טס גלסס כ"ד פסקםיגלוף
 דף טס פור . מ"6 סתררס נכית גס וגופיף סונרומ פסרם פורם סעטנס טנועות טל a:b כת15 וקך ,סוכנומ
 כפרק מריקין  נס:סדרין גדכ0י3ג6 יכו' לפספע ונר מעך יפלץ כי מ"ר ו'( 6ומ סוף פספעיס לפ' )טוגנה ע"ג5ש
 ר,תדפיסיס כל 61מריו תת6געיבס וכתדפיס , חיגיני6 ק6נסט6געיג6 ונפשקי יד נכחני נס כ61 כן , כגגגקין מן1361
  סופע'ס לפ( )סו6 ע"ג htre דף סס פוד . תיש %r ע"3 פש נדף י' ופנק נשתת 1פ6 , פי'א" "כסנסדרין כקס5הצ
 ק5גמע6גהיג6 ג7שקי גס 610 וק קגסזלץ" נתק' ,614מכיגן 6'(*ת

 תיטמני
 עיד . ע"6 ת' 7ף גסגכ7כין וסק ,

 ק6גטפ,גייכ, כרפוסי סו6 וכן רנלכות" ס:פר6 וכו' סס כמוג  ז'( 6ות נככש פ' רוננת ש'6 פש זף 0ט6טס
 קוף %0ס גפ' )סו6 ע"3 לקנ 3דף סיד , כ"ד 5ימ ריס נטלם נפ' סו6 פספסן" יסיר "rh לטס ש'ר כ'י גרףים פור . פגיפס סו63ו כך וסמר מספר  וגליון 6מד ptDnn פיס  שספו וברור פהק, ט"מ דף נ3רכומ וסוס ,וויני5ק?
 נתגמות6 וסכיונ0 , וויניג'6 ק5נטע6געיג6 נפשק וע"ס תיקח קמלי נפ' )סרס סציכ'ס o'nst יכעס ככצנ פ'(6ומ
 סכים 61ן 3כל ונוים 3ס' ספ0יו על ס0גטת6 06 יס6 סל6 6ף )לף( . סעפ0ק סולפת סי6  זס נס , 1' 5צתלמלי

 גס , ובריס לפ' נפספס סליו כ"י נסג%פ6 סו6 , קדעוס ותעדנר ססט3 פל כש נ' דורש בעו , סצ4עפרפרים
 , כ"ג "'ו ר6ס וכן . סקנ נמגטת6 פ6 ט' 6נדס ותדופ פ"ס- 6' מ' פקנ וקן , דנריס q'p תמגמות6 סו6 ל'"%עס
 יגת65ים 6' כנד מרדפני 6ז  תערך וים ס6לס סת6עריס )לס( . ורופיסס , ו' כ"י  סנוט , 4מ כ'" , י'נ כ"שס65
 5ות נ6 , סתות בק' סג7פס נתגמות6 0ס , ערימכ')60 טנעש ש.ס ,  סי)מזט 3טס סניטר יי.פרוך נמנמופ6לפנית
 כנוגע נכת סטגע כי ג6וגך וגלוכ ק"ו לות עס , סיר, תל סלדפגי לעתל גתן ל' ען ס' ויולסו , כ"י ל1מ DSDJ ,י'

 ותזל;ים , )מוז סג6נ7 וי)ת7ט , 3פ7 סגזפמ ותגרתך , )שד כ"י תגשוש כי )תעלס כתנתי כגל )מ( . עיטגנבת
 , סוגים ת?לסיס סס ג'  שכמתי גבל 6נ) , 6מל רטט וסתגמות6 סי)ע7ט כי סטסרמו )פי סכ3 )טא( סם.סונים

 נסס סניפו סק7גווגיס ת5סר כ)) )ספוע 6ין )מב( . סמר ס35ס )7נליס 6'ן כן 6ם , תטמע נשדז0י)תזע
 וכוויתו עיי' פ"כ וף לעיל וכו'. וסריג פמ6נעוכס מתרסיס עיר ונס לפיס כר6יס6 "וכו' ו' 6וס סווסיס נס' גפא גס*(

 וסכיי נ' ונכי ,  o~tcn  סיסיה ~tsh גוסוסים ונקלס , סוס סוף ין גס סאו פווירו% נס מפר6נ%0יע וסתרסשים , פקסלפ'
 tEtlns. סמסטר גפ65 ץיני1ק* ק6גסע6געע6 פל סר6סוגש נרסוסש  גט פ5קספ6רר*'
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קה א ו במ
 להחלים נוכל זה ובעבור , )סג( זטנם שחור על יורה בהלכה בשאלה המתחילים אלהאגדה
 בלשתם רימה ששוים אע"פ )מד( ופסיקתא רבה ויקרא מדרש כן מאוחר הח6 ההנהומאכי

 בשאלה המתחילים מאמרים הרבה שוים %ם , )טה( לזה( רוגטאווז הביא ה' )בהערהוכשכותם
 )סו(, והשאילתות( מההנחוםא המקומות צען ו' )בריגרה דהשאלהות ספר אל רבים" הלמדנובהלכה

 דבוריפ בו נמצאים ובכלל , )ם0 דונמאות( איזה הביא ו' )בהערה פגאנים חבורי שאר אלגם
 רל"ה צד א' )בדהרה דגאונים זמן סוף עם התיחסות 4הם שיש יורו אשר ועניניםולשונאע
 הביא ב' )בהערה בבבל הישיבות שתי מענע בו נמצא נם , )טח( כזה( דוגמאות ומעהסופר

פ'
ene.)ee631 י61 , סטקטו(רת, ;ט )ט6 ע"ד ק"ג זף תס3יס מיבקע ומ"ש . 3'ע 6ומ נל6;ימ ט3ט נכ"י 610 טשי( יתו )סט ש" יקע זףיתסיס פילקוי נערס סס מסני* מס ט0ר4ס  כפו , סלט כ"י פמגשפ6 סו4 יני* 6סל גי , גתא נתא Y'a מ דף י361 תיגווע ות"ס . עגל6עימ סלע ר,ת6תל'% Y'D 610( לתו טס )י3תזפ ערס 6ת פקד 1ס' נמנחות6 ססני6 3סת6פר וטונש , עת6 מתרככי עטט6 תס נס . '"נ 5ומ נראיתטיט נכ"י 610 , תק)ש 
 תמנשת6 תנין גי 5"נ ס" 30קע חנקי תן ;סט6 תס חן . 3' 6ות ויון נ"י גת65 ח , קעעס סיתם 6םיניע
 פ6  5יינ( טי'  ונמנית רעץ ערונס ל'י אקט נטיפי )610 ונמתי;י אני תתענין שניו מחרות סחט תנןפ'מכ6
 ,. ת6ז קדום כותן נס ז6נדמ6 ככנן זזך סיס כן כי זת:ס 6שו ע3 ת"ס 3סשע 6ין )טג( . ע"ז 16מ נכ"י3פ9ט
 6נ3 , ת16מל 0ו6 סגזפק סמגמות6 כי 6ט )מד( . נס3;ס דנויס 6יוס ג"ג נתחסם 3ריני6 כמניס .רוסונערס

 6על סתירעיס ע' פרק כתט6 3עי3 סת65 כקטל ' , ושפסיקתן סודי 36 ימיקזס עפן יפן 0ו6 ט3ט נ"יר%תגשת6
 , ו' נ3 עלך , כעלוך תקומץמ תס3טס לקק"ל סיס כי 3וס לוויות סנט כמעלס ;ס )מה( ו נמגמות6ססתפש
 6י3ס , איי 1כי3תזט קמלי ט'"י 0ט6 וקקק 1נעכו , יטיעיל לרוזט 0ני6 נ3 נעין ;י, יטינוצ , א3; ,זקקך
 סניף ס3; ונעלך , שניס ישתלש סגי6 ט מלעס וס.נטלך

 פרס ופסקך קמלי( 1נפקיקת6 6מלי.)5"3 ופלסם נף'י
 נתקותות 'כס 6נ3 , ונעתזט טי"ל נס גתנ6 ססני6 מתפתל כי ס6ט מלעס תגס , משלס מקת ו6מונעתזע
 גתזלטיס גויס ת6תליס מלנס ש65יס כי סתם סוים כי ל6י0 תו0 6'ן %1נ , מקם גפ' וגזם קמלי גפ' נוסקתרזיס
 ופן , שוכו ע:י1 3עי ספית (otpn סיגיי תפתל 50ינ תסדר כ3 כי , גפלדומ כתק1פומ סוניס תתקילש;ומם
 גו גמ65 כי 0גדפק ת:מות6 פ3 סס לפיות תגיף נס . סמנשת6 6ת 631 סי3תד:ו 6מ וק fitao 63 סעלוך3וס

 (fir,ptpPO גסן 6סי קדייי 3פי ספסשת "קיתגי תמין %6 , סיוגת*מ גס ומין , 0פעיקמ6 עם עעויסת6תליס
 6;ל וסקולך , 6מר נקיל תקוזרת 0י6 נזפוס כעת סגת65ת ופליט לעס , י? ככמכ 6( ספניו סיס 6סל ~h)Oזרכ
 נתגהות6 גת65 תקום כ6י,ס לעס כי ית65 וטס ש6 5"ן 6סר כפסקות קיתני ככ3 יעיין ינליו סכיהם 36 3כו6'כק;
 60מ? ;י )שפוע 6ין תגס 0316 , נט6'3מומ Y'a גת65 נמ:מות6 ר,מ%1 ס30כס תענין ק5מ כי מוגש )סו( .0גופס
 , תתפלמס סת6תר . נעגין ק5ת סתתימסת ס3כט ענין סנ'6 6מז 1כOt1S , 3 6יגס רותכץתומ גי , תסטני;6כ

 . ס' סי' וכ6י3תומ ש"ל( שין י"ג 16מ גם גפ' )610 ט"נ ז' ?ף מגשתך : ריס 36ס סכינן 6ער סססוסתנץכמת
 . ק"מ( ק" גס %כיין 03וסיף )וים , כ"מ קי' ס6'3שמ 03"ר( ע9ן מ' 16מ נל6סימ פ' )0ו6 פ"נ 5' זףתגשמו
 0.016' מיי )610 ש'ו ע' תגמות6 1 קתל ס" ;6עשס ל 16ג6ס( ענין י"ר לוס ויכף )ר6% נ"נ מ' דףתמותך
 תלמות6 . פוג סי' ט%4מום  ונים( ענין ע' 16ת מספעיס )כ61 ט"6 )' זף מגמותיו . מ' סי' ס6י3מומ תפ03(ענין
 , נעכת( 3ס)וך עותר 6לץמ גרס ענין ע' 6ות נשוגר )סו6 ש"ז ל"מזף

 %צ זף מגפתך . מ"א ס" ע6יגתוי
 תת65 209 5ד ס3'ס'ת ע:0 מנתוז ניס ונתכ"ע . 5' ס" ט*3מוח גע"י( נ63 ס6כ3 ענין ע' 6ומ נ3ק )610ע"נ
 מזותות ט36ות et:thlo נת;וכומ גס גת65 כ' זגגיו תפלפ נ0טלס טס )טז( . ntnS'firo 16?1ת תתג'תסתר
D11hgSתל% רניע י3תזם טס ;גת65 קת"ס ק" עקנ פ' וסוך נ"נ ת"כ זף ס6י3מומ 1כ6'1מע 1 נת:מות6 כס3כס 
 5טל ומ65 סתפ33 ט63 כסן סנ16גיס 3פ:י 0360 ;ס סני6 גי ל"3 , 6' מסון עלך תמלוך גס , טעית ;3פקקת

 סלכם גת165 ס36ומ ס63 ממערוך 11 ל6י0 0כ'6 תדוע כרגמו 6ג'ן 63 אתת . 63 16 אוגן )ט)1ת תשרת6פ33'ס
 ט3ד וטס36הס 1'ע און 60' 3רנ טס גמ65 כי ל"3 , פי"ע ענת 36פס סס סניף עוד . ר.ב6וגיס כתעופת תקפי6ין

  וסנפת ז"3 גמזן ר61י 3לנ גתג6מ 6ממ atVD", לק 050 , פ63 וו0 , 63 * נניס זס תשו (gth1 %ין ת0ו3כ;0ו6
 סתינ6ס זו רק לסנ6וניס כמלס  המונוס :פ65ו ל4  ס6ס מפס (ס  ובם , חתרם פשקי ע% 63  ועריין פמפגלץלנור ית5* ספקת לכיס סגסגת פי על  נלון גערול6י רנ פקתי וטפו סס ליכ6 גי ס' סי' סכלנו כטס סני6 נם ךנילפס
 ס')תזגו כלס לגלל זף כי)לץע פתו" לסנרך 30;ון נת65 כי סג'6 )מח( . 36ס נכ3 ועונש מתגי אמס ,גכ3ט
 דף מגשתן , סקנ'א סי ;מו 'מנרך 6ו סת);יס ת)ט תיה סי סתו ילכלך און נט , pDD("D) לתו pnDt1)ט6
 De טס , ס' 16מ 3ן , נ' 16ת גמ נפ' )610 , ע"ז ע"מ , ע"6 פ"ז , ס"ד ל"מ , ע"ז ;"נ , ופ"ז פ"נ ס' , גלענ'
 30סועת nenu 316י ;' 03עיר וי; , 6'( 6ות עקנ , 6' 16מ דנלש , 16מDpn '6 15ת"ל, ו6ל6 , נ6ת5עח'

 לעיס תבלך ;טיס ימי ע"6 %ג גזך ;גת65 ;ס סניף עוד . סתנשת6 פטף 61ען טויתן סתעמיק מ6סס36ס
 וגפ45 סלנו כ"י פמישת6  סוייף 5טר תת6געונס מפרפים  פכוספת סס סו6 וס 0316 , ?'( 16ת ויקרץ נפ')610
 נוגים נמוג  סו6 סל6  סנ16ניס פזפן  פ4 וס  ילשן מפכ פווע 6דפ 1ל6 , לפולם  מנווך יתו יסי וי 5ום ויקרץטס
ק , פ3פ6 ועד ~bns  פן תנוך 6לס6 די טניס 6%% :'ג'  חסייך סשלס ופד  מעולס נע  יטו34 %סי ס'  כרוך 
rr~n)מורס חסנתן סנויפס פס טכפל4 סור סנים גס .  בררי"ל פעת'ס סרנם ותוכנן ן  ל"י  "Sh>'i נ' דף גמ גמש 
 ו00נדס פסם, טל  גס3דס  יי שון נוכר כגל כי ר6יס 03כי6 ;6ין מולס מרס oa , עקנ ורע נ'( *ס ש )כ61ש'6
 נפריך פינק  נילפד% גט וסנשפo'nDb  4 פרנס  רנומעי" אי6תוו כצעון גת65 גס תמכי3ת6, יגודע טחן יחן:0י6
 יכתיס , תטיץ ותו נ3ק )טתש , ודות'סס ש"ז קכ"ז , ע"י ק"6 דף עמ"נ פנל ל%'נ י9 34שע גס  גססו,פרך
ותו

 y'1tnh אתכונן תקותום נסרנרי נת65 ונתכי3מ6 ן פרימר ללע  4י9 סיס  סלסוו  גם י  ספגייי( לתו ה30ש , ל%"
 )נרכס  זכ%גם 5עפ  פכיו  ד'( 4ופ ערס פ' וי4 פ"נ 9"ז  SV ס:שפי לי "ז"ל",  פלס :ת65 פעתש רומנסגס

5ה

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



 א ו במיין
 השמי שם בו נטצא לא גדול מאסך המשך בו נמצא פעמים וכמה )טש(, ע"נ( ג' רר נחפ'
 כתב רלף צר א' )בהערה בפעות משונים הם בו נמצאו אשר בהשסות קצת ונם , הדורשאו
 בטאה שנתחברו הפירושים לשון אל ודוטה ורחב ארוך ד"א הלשון גם , פי"ם( במפרולעיין
 )בהערה הקראימ ננד דברים בו ונטצא י מ( דוגמאות( ב' מביא ב' )בהערה , למספרםהי"א
 במחצה הוא )נב( הילסרנו של חבור זמן כי נראה ולכן , )נא( נח( טפ' אהד מאטר פביאנ'

 הרב כי הביא ד' )בהערה , ת"ד( ד"א ערך )הוא למספרם ההשיעית סאה שלהראשונה
 חבור לעוטת אחרונים אושעיה ור' הנחוטא ר' את סכנה בהקדטתו המאור סנורתבעל

 והנה . חוגר שבו והארץ הטקום הגבלת כבד החבור זטן טהו_בלה יזהר אולם )נג(רל;למורז
 וגם ירחטלטיים ואמוראים תנאים שטוה וגם ירושלט.וה סאנדות טאסרימ בו שנמצאיםסטה
 הנה , )ני( ילמדנו( בשמ הערוך טן ורות טלות איזה הביא ה' לבהערה ורוסיות יוניוהטלות
 מאמרים בקצת לשונו טשיווי אבל , מורש בארץ או ישראל בארץ היה שטהברו לשערנראה
 יעדבוה טשתי הטאמר גם , בעצכם גאונים לספרי וגם , הגאונים בוטן שהוברו ספריםאל
 בארץ היה מחברו כי נאמר טהטבוכה נצא ולמען , בבל בארין היה שטחברו נראה ,בבל
 ובהערה , בו השים והיו , ירושלטי תלטוד נורע היה כבר הנ"ל בארצות כי , אימליא אויון
 ספק ובלי , שסה היו הנאונים טספרי הרבה וגם , וב"א( פייט בספרו לעיין ציין רל"ו צרא'
 ושוים פירושים כעין הן דרשוהיו כל וגם , בו הנטצאוה והשובוה בשאלוה ונותנים נושאיםהיו
 הדשות מליצות וכן , )גה( סער( ערך בערוך לעיין כהב ב' )בהערה טשולם רבינו לשוןאל

 , )ני( בהפסיקתא המחבר השתטשות וגם המת(, ים , מובים היים בסו לדונטא הביא ג')בהערה
___ ואת להיצערה יחן ואשר , ישראל בארץ שנפמר נור; השאילתות ובעל , )גז( בשאילתוהוכן _ _  טקום 
 31זשקיס , owjn'~ פתלו "תכפן כתון ריאין 3דשק 6נ) , מת6געו3ס סתךפיק )מון ט6 כן , )עכגו 16' )לסע6י'

 עדך )עלוך , 3י:תדגו עו3יס מייס גתקיס כי קם כו7 ת"ק וכן , כ)) )סוכ'מ 6'ן תגס גס מגס , סתם פ)ונ'י:. תו63 ותתין , סק17תות 63נדות גתג6 )6 ." . . . ל3י עתם .,יד ס)סין גס מס עוז . מ,")" יתלו "מכמן5מ?יגיס
 ן hDtth תתיך גת65 31ת)ת71 , כהוספמ6( ססכי6 ת5,;י לפ5 עיך )געלוך , תרפק נש0פת6 גת65 ,כעט(

 )כוינתו 3תגמות6 גתם גס , 6מל )סוןי כתקיס סקודס חסין סתו63 תהגו פעתיס מלכס כי , לעיס 6ין תגסגס
 ע"ע לת"נ דף 3')שע תוכף ט)תדגו . געלים" ")hih,, 6 סמון גתג6 גס , '( סתת" "ים שתון "יג( 6ות מ"פ'

 עי'; נ"י דף קמלי כימו 3תגמות5 1:1 , געיימ( ס)6 6)6 סו6 וממכון טס כמוץ כי תטרקי למן 3)ק עקוע)סו6
 ' )סעלימ hsn 6)6 סוס )תקלס ים סלמס אמעין כהיכ ומס ס'( 6ית כסיף סס וסוף 6תול ותגמולנה כיללו )תקן)י:
 סוס ושעין מגריס" לתלו "מגצן ס)שן גננ65 גס . כלגס סלמס גתם 1"ס , סנט כ"' סת:מות6 תן )קום וסזג)

 פתלו ייתי6ן סיסיו ו3פלע , כ)) לליס 6ין וס ת:) , תטע נ"נ קזומיס ו3תדלטיס , ו3חז3"6 6לן דלך כתק'מולנ)
 פתרו". "תכפן סוסון ג"כ שפלי וגמ65 , כפח 60? 6ל3עיס מכתים רתכו תכפן "'3 פסקך נע6 גקפרי גנו65מ:תיס"
 6זמ 1)6 , סי)תזגו 3טס 6רג)י6 ועלך 6' 6)ס סלך געלוך תו63 לכותינו" סגו ,4ך סמון גת65 גס כת3 טסכגד
 ס)סיו גת65 גס . 3ס)כס סכ6)ס 6מר סתגמות6 נגוף פטת'ס סלמס גת65 ו0 )כין ס)6 סטלוך 3טס ;ס סניףסיוע
 31עלוך תסק"מ( rm 3)ק )610 ס')תזגו גסס ע"ן לת"ג זף ויתשע תו53 6ע3"מ 63ול גן וכתו מכתיס" סגי"כך

 : "%:4 :14'צג ג::דצניצג%ץשב:11
 ?נעיג:שת:~

 ו:י::ק:ל%:,:?
 וסכלוות ס3)כ3ות ות0 076 30 תמס13תי1 יומט 6ת0 1'( 15ת קלם 3פ' )610 , ט"6 ק"מ דף כתגמות6 תסס תפסתוכן

 % ע3 רום יויע מתרי , תלד )6 ות' תלך תי , מע6 )6 ותי מ"מ מי יייט ו6תס תכין 6תס 3ליומיך ועלייוט5ות
 ס)סון תסנטן נס סגס , 3עת7גו סס ר,ת6תריס 6גס ג) כי , סתגפננ6 ,תן ימול פ) כ3) )ספוע *ן ס:") תכ):י חכי שתת 36) , מסלו( לתו )תקעי %1'ז שיג לג"ס דף כהקיע 6ס?ן תיתת שפור גתea 65 . תפס 6Hfitמד
 תשכך סס טגש3 נ' 16ת גם נפ' ~fik )מט( . ע% נתקון שמן כו7 שכגייס סיו גו , לפלס ע) יפיס )סגים6ין
 וכתממי תם כיין , וכי' Dtnpno תכ) 631)1) 763ל שגס פעתיס מתי 1תתק53ין 1כ1' יטיטמ מתי סקליכקנע
 3'( 16ת 3)ק 3פ' )סו6 תו6כ ויגל 1r'D גלע דף תמגמות6 7ונת6ומ ס3י6 3סעלס )נ( . ג' נפרק )טע ים6י7ות
 . רצודלסיס )עון קגגון כדלך ריס כי , חומל מותן סס גי יולס 6קל 6ות 3וס r,hln' )6 16)0 . ויטב ליסינן

 מ ק" מ' 6ות עו3 )קם )תללם 3תט6 כיין , 3ס3ת גל סז)קת זס פוגנ )סכת וקינות 6' 6וה גמ ל'ט 6%)נא(
 )ספל גוב) וס ותן סגורת )נג( . סתנמות6 ע) 1tp('D 37ליו סט,קל 6ף סי)תדגו מטר זען סכין פ? )נב( . כ"מדף
 כר.עלס )נר( . 3כ)י סת)תו7 ומן )סני עיד תמוכני סו6 גי , סוגו no(h~r ע) )6 6כ) , סג7פק סתגמות6 6)לק
 וככר ,  סילעי% ע) ל6ימ ס3י6 פס oa ,  יטבת נ5נזוח גת55יס סחתי סי)זוזגו 3טס לעלון תקות קוס תכיףטס

 פ)מ סזרומ סמלות  3ין סמ3% ופס , )מוך קלנו כ"י bn~a וגס לורד סגדתן וסחימו6% למור סילתדני כיערמי

 גיתי ט'צןדעמ:ס0%י%י6 1נ ,מצג %יציע:%ע% מיית ,זם %:%%11ךן:נ%

 רג תסטשת סמ6תייס לנו( . ע' פיק כת3ו6 (sts %3תי כבסר , )סיפך כק ופקיקתה מסמפט )6 שגיגגי י~

 . 179 גד "ו סלת להדמעי מסל'מ כגוו) 0ל3 ע"' סין") )ז3 3מכ"ע עיין4(
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קו א ו במ
 שללוט רברי הבחש ד' )בהשועץ בו שבםצשצת ו,תצעום תיברהש נחלים ששי ףע , בדהרטקים
 פרשיות איזה רק , דולמדנו בל של דנחבר אינו הנהופא ור' , )נח( ע"ב( ס"ט דףיישעיה

 וה אחר בוטן חי בהלכה בשאלה הדרשיה אה דועחל אשר האמיתי והמאקש , טנצוומאמהים
 הריאשונים . )נט( תר'צ( ד"א )ערך למספרם התשיעית סאה של r?x~1 במחצה דיהואהלן
 אחר בכ"י נמצא כי הבהש ה' )בהערה שמעון ר' : הם הילמדנו או ההנחומא את הבשטאשר
 גם . )ס( בהנהוכא"( טצא שסעק גיי' וכהב לנביאים ברשנו בבערלין אשר דומפרימנשצר
 מנביה ר' גם , הש"ס( על משירש" פקומוה ג' ציין ו' בהברה ן רש"י ונם הערוך בבל נהןר'

 רלקק צר א' )בהערה ה-שב"מ נם , )סא( סת"ם( כקוסוה ב' ציין ז' )הערה בצב לקהבעל
IWS'מחכוים הרבה פוכירים תת"ק( ד"א )ערך "כספרם הי"ב פאה אמצע מן )סב( ששסות( ג 
 )בדקרה רש"י עיד בתנוזמא שצנות ונוכחאוק משינויים . סמנו מאפרים ומבטוים הספראה
 הי"ג מאה מן יד בכתבי גם , לסר( בילקום נמצא וביוהר , )סג( שרשיי( אחה ראיה הביאב'

 פדר"א___ ויק"ר טהשאילתות רגזכרוה ההוספות נצכהו הנראה וכפי , ,סין לכספרם הי"ד גמאה)סה(
 סיגל ;תו ש0ע4קטשיקי ע6והיגי 5ע הו5'טע נתקוס 6לי וס"ס , ט' חתי סכ? כפת ע) נחוג'ס סססותו5יטע סייווי צ הלהינתז עייר לנפת גמלים  ולמפכו  סתגמ!מ6 געס עם עסגי6 ע'י לית :ווינה )נה( . גתגטת6טפשה

 ק)ג גת65 )6 ס"ס סת6תל סגם . ע"כ לותי :עיל 56) גת65יס סיס ו)6 סנמ) )6 ו6ת ו3כ) , )יד 'פכיםה6נל3ג6נ
 תם ונהנשת6 , "כותיא מ"מ געתע סם וטובע , ע"ז 6ות 6761 כפי וס61 , ם)ע גכ* טון ~'Dtpl ונע) ,נ:דפע
J?r)(וסכווגם , לומי מעיל ספת ע (עיכר נסלומ כ h:,rutll , כפ' סיין h9ht mD~ y'p . )י כללתי )כ') )גש; 

 ל' ג' ג'ע סג'6 05 ונתעלס , לינ לא מא' )?ע* כוס :!זן )ס( . י,ם)ת!ז סנדר ש7ס ש7 גקזל טנגוהק:ויע6
 טיל תיוקד ש6 ניט סנ6 וב) ספרכ פסח ס) )ו' סנדק 6יגי וכפיוכי , יצמק 3ל טתסון לי ליפייכן 610 זסכמכון

 6מך וגדלו , ר"מ ת) נ' )יום ססתע הה: ילעס  שלסי כסיוע ונס , ט'(  5ות ו6ו6 נפ' )ט6 ע"6 כ"ג דףסהגחות6
  גוונת מ"1( )כר"מ ל6פ6פ6לע סלע") סנ16ן )דעת 6ך , ח'( 16מ ויכנה כפ' )הfD 61-~ יאכ זף הנשתף עע"יהו6
 ול' כו עכמוכ עוגן סלקל סר6ס כסאי ספורם כתנ7) :;כרות כס וננס , התכון ר' מסתו סי)קוס כע5 6)לכ"'
 , גתגשמ6 סוס סזי!ע ה)6 נתענן עכ' נצולך סנ'6 ועם , מסגי כ) מפיל:ייי קה6 מס7ודfinW)D) 610 6 מ63סתע!ן

 סת6מ: עכן ל;"' 6נ) תגיכן ג"ג (h9p כ')תדגו ע"ס סו:ימ נס . נח:הות6 נקי5ור כמוז כלפיי ולפגעוונתסדול6
 גליע בדו) נתעקל וקיקך תכויר תעם תן ססגית ימ5י1 , סר6ס1ן ממו דנר,ס מע ניקוע לק נמגשת6 :6% )6כוס
 סוס ס;תונ ע) טס וצין צהלי 6זס מוכים סס סגלסס מעי' כיגקוע כי דייק נס , עתזט גיסם ומס 7גרשיגנץע
 ניגכךע גנל עגהנ6 נעטל רק , נתגמותh~nz 6 תרי כעתו רכה עסגי6 סטיתן ג) נסוג סיס כווזיר , %)זלות
  ספלי (tVV סזגויס 5גסל'ע

 גילם כי , רטקוס  שכרוח מן %ס ו% , גתע)י -.owtn :סמיעוה1 תספה ורר,
 מ!קנ 6יט ניצלע י)ת7ט  ס3'!ן oa , ד' ביברי כס  פייו , ספ6פר גל לפלץ יכוספס ort ,  סיפ כ*  להכיניריי
 נתדמע שתת סו6 וסת6הו , רנסיי סדנרש  "ילס מפלייר פרפו  סליוו  ודוסי  סיל"י  רפ! פל 5לל ן  מבל"ג רתק כ)לק

 3פיוכיו לס"י ת65 6סם ,  יעמק 3ר  פפיוו ר'  לי?ייפו  כווו  פרי" :קמיע 6ם סס כסקעס תס נס . ;ס לנ:וגריס
 )ק!ע" סתם" 6'ן ו גתגשמ6 גןעת65

  נ5י!? ו6ה  16  כפפ רבי" 36ל , נפיופיו  !פ )ת613 סלך 6ין ;י , ש3 צ
  לסלהופי  כו פל5  ספפוו פר'כ"י

 , 7ווכ כיוס כס וא' כתג  קנין יפענ גמלם  וייילהיך פסאכ ייי לייח  כייפיס  כפו
 ,  ;ך פירס  פתפון סר' ירכ כרס* וריכוולס , נעלוץ ר6פ6פ6רע סרכי סס  פכיי כקיר  lenV ר' פילע גןותש"ס
 , ס3'6ו 1)6 6וש ר6ס )6 ו") רח'" גי , סי)נףע )תמגר סתעון ר'  לפלות  כין  פרכייי ג)) ללס )סט6 6?36)

 ויזוכומ גג)ות סע סי)קוכ תמן  עיי  6כלוסמשממ

( " ג " ל ו (  

 ז"ל. לרפ"י סרלס פטומי מיי  סיליופ ונפל , לפלפו
 הכע עיין , כ* )תגפת6 וטון סמגוימ6 6ת מ3'6 נ16ל ס651ה' 6סר h"ns נס 36) , פק3 ונפ' גי6 לפ'לסא(
p~g'ככותל ניקפפ וק  פירסנ'ט  6'ט  פס סמ6מל 1נ6תמ , כ') וכליס כגט :הס סעשמוה נגן נסב( . כ 

 עם גספוס  )סג( . י' כילק לפיל  ופייו , רבוין פסרייר סגרול ממכס סרל יוירי כופת  כס נוענ"ס  עאן ,ר.ל6סוו
 סמ65 מע"י זנוי  סס לי מיג . סייכ  וליזפפפסי"  פינס  ת65הי מגמית6 "נתדוכ : ,5ur כחג "'נ ד'  6יונ רט*סניך
 , ג)) תוגן 3סס  6ין 5כר "1כמכפפמי! סעמת:ס 1מט3 ךל"ש נר'ס כתונ  סס לרפטי ולפרנו ן )י3י  תכהופינתזוכ
o51hח-ג6 וינעץ" "כמוגה גלע"' גתנ סמגיסיס 61מד פל6סי.  מלליפי נתדרע ק"מ סת6תר עסג'6 6מר )דעהי 
 נתגשרת גמ65 )6 נקמת גי , תגשמ6 גמזוס נמ65 ע)6 עס ונימק סמונם )סני7 ר5ס וממניס שמ" ערלי1עאל"ת
 ממקי'צ רמז  פאםוצפלי לתו 1'כ6 ג')נךע ומוגף , '"נ 6ות פ"6 ע"כ , ו' 6ות ופע"7 ס' 6ות פג"כ נ"ל נעזכעוק
  סינית  לסר( . רנס ויקהל  3סס סמ5'צ לוה  6ענ vtpltt י נ"רע-סס

~tao סג7עק 1)6  ע)ט יתגמופ5 5ס רי . 

)ס"
 התעליס מ6ו5? נ" סנ'6 גס . י"ר פרק גע')  טיין , י"פ נפרק פעש פקיר נפל  ססגי6 5ק bf3n גסעלס

 וקוכן , י',ח( 3פכק )עי) )פיין כלנסית עקפל סכמקס )י ים סכ6סע עסנץגן , 405 וכזנן 1240 קונןגפ6-רמ6
 16ר' נץ3ן סכים כ' כמסרס )סו( . וסזליסס כמנדרס 6מר )י טזע חסר , כ"י ממיר לק סמגשת6 6!טכזממן
 סססט5 כו7 טון. ע6קסץאייעס?נוי כ* סקנסס מן ל* 6יח % %ע 631 מ6קעפ6?7 ס61ג'*6תז .116
 סכים עס פור , לותי כאי תימד 61כגס1 , סקי כ"י גתו 6101 סטחקס ססנמי ס;* תא . 84 גננן ט6עיק5לכ"י
 . 50 צורי כ"י סביל פס  עוד . סגדפס ססגפפ6 כמי ויוי דוגפ5וס לי יפ פזם . 44 יינך  פי6פיק6ו  סםל"י
 ,p'p 24 )ץ8ן 6פפעגסאס סלד ס) סקפליס מלגל ע"י סגי מנקי יט סאו . מיסיפ6רר 5לי לפלפ ס"ט סכייבס

 200 קוכן סכיי 61סר , תספר )פנים כמתי .קק0  20  כיסורך  or3 יסקי3ן 20 )מקן יע 24 געיה ,200

 . הניפם 6) שכ הו6 מס ס;'יי , 261 גפנן נפ6כמ6 סקפכש טו% ;'י' b'Jo עוז . טון ל" %א 6ל טופ:י
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 א ך ננומ12.צ
 והוספות דרסטיים על , (OD דג"ל יד הכתבי נץ דברים ספר בסוף הפרשיות והוספות ,פדר"א

 עינים מאור בספרו האדומים מן עזריה ול , )סח( טהרי"ק עליהם העירו כבר בילמדנוהנטצאים
 תם , הנחוטא ערך הטעריך בספר 6נזאנו די ומהרעם , )סט( פפאנו יצחק בר עזרא ור' ,פי"ט

 . י"מ בהערה נתן רבינו הולרות ובעל , )ע( וח"ב בח"א הנרולים שם בעל חרשיםמחברים
----------- .- 

 ועמלת יגער,י והרבה , הספר בראש ולששם להקדים ראאי אשר הרמישאלה
 לרער1 הכמקהם לרוות , הקוראימ לפני ומסודריט ערוכים ולתתם , נכון בסרר הדבריםלסדר
 חן דברי ימצאו ואם , יגעתי לריק לא כי ואקוה , קדסוניוהינו גדרישות בוריו על דברבל

 ביניעות עבדתי אשר לעמלי שכר זה והיה , לאשורו דבר כל המבינים , המשכיליםבעיני
 נפש האות ולזכרם לשטם אשר , ולקדמונים חז"ל כגיד למען רק , צבאות ה' בכרםרבוות
 . והושיה החיה אוהבכל

 ושאבער.שלמה
 , סתגפמ6 גת65 )6 טס , Staatbibliothek) (Bamburger 3ס6מטלנ סקפכיס ת516ל קוכן ס3'6שז

 , ת6קספ6:ד 6)י גפ)מ סוס סכני ונס , 3ס6הטכ2 גמ65 סיס 16 6סר ויק סרכן סייס ס'י ס5 5כ* כיון1טוז6י
 כ"י גמלן hs ס6ת3ורנ ס5 מספלים 3טקן 5כ) , מס סספכיס 3טקז (11fittph כעת גמ65 :זס סלוקכי

 המלמכיס 17161ת , סגזפס כהו ומלס סקו סכ"י כמו מסט , סס סירס קונ5יס גי כן 6ימ )סז( .הריתגמומ6
ntnifevn6"ממ6געו3: ר~ת7פיס מוספת מן יעליס מק' ס6הלונות וספלסיית , ולזפק לק טסם גכי5 זנלת' ופ7ז . 
 ג"כ תיומת 6חר נקפל 6תגס , תיתובך גמדית שימס 6מד עפר  מ65סיו t>hs כהu'p 3' קי' 3תסכי"ק)סח(
 ס3'6 י' 3סטכס (eo) . פ"ע 16ח " שרק cr כ5 :סמימהי תם )מי5  פיין . פ"נ נו ת65סי ל6  חגפמ,נתדרך
  כס,קותכו כה3 6טל ד3ליס ק5מ וי3י6 , 159  5  תסח וויכוג6 נזפוס ת6תליס מוסיף 61מל , ס:קזמס גס5 כו6גי
  מ6::וגס נרפוס ספדפיס הפ%6 טוו, רו יכתב :סקרפס 05 סופות פיילו:5 ססרפיס גי ספגו יפלס  קילס .מס
 5ת ,נס , מ6נטו3ס זפוס כיק היפיס טוילי:6 וסמ7פיס , :ל'כ נגיס סתגמופ6 6ת :ס גמול h'5gחגר

 י ס"מ ת" ת' 6ות ומ"ר נ"נ ק" י' 5ות נ%'6 )ע( . ?6:טונס מרסוק  :כתיקי :' ):וכר מנ)' סז!'סס:קזתס
 - ---אףאאטמ2,'ח4ןשש485יש,4

 התקוניםלדה
 שורה ן מקס ןעשדןצד
 א ן בהערה ן מזן יו"ר ן מטא ן מדן מקמע ג רברן ;פתחן1

-
 ם פ דנ
 יצתיומפסיקתא
ערביות

בוואטיקא

 רגוףופסיקהא
עכביות

בוואטיקאן
 תייהר שאפובילמרנו
 .ומדגוובראוי
 משהייתותרון
 מ"י במלתוהוגהו
 p~yוהשיג

 "ב"ר"וצין
 רבתי במכיקהאאמרו

ביגליאט;הק
 בכ"יליתא
 ולנו מכ"ילקוה:

 ן ד' בשורה צ"ל ממקוטם נשמטו האלוהמלווי
 ן עי'בערוך צ"ל ואה"ב קייג כלקורא המלותאחרי

 ן ואהבי . צמר יזה בטני פירושו כי פקרו1עי
 ן " כס גלוים שגי צ"ל קייג כלקוראהמלות
 ן טמשסקת( )שיד* גפסקא .דאטריבן
 ן טלאכיאמר
 ן אלעאי 'י

 ן צונץ 'ט"לטוהריך

; חיי שמות וב.למרנו ן גא ן מבואן
 ילמ וברא"ש בפ"ר ו ג

 ירעתרון וותרןרחמנאיזמלמטס
 "ש" בטלהוכוונתוב כגהערה
 ע*1והציגב כדהערה

 אבר"וציין טז ןבהערה
 בפסיקהאאמרו כה ן "ן

ב5ליאטהעק מלמטס ז ןטכוא
 מכ"יל.הא יגן

 לבו ממ"ילקוחים מןמעס ין4
 ב ן זהערה

 ב יפןהערה
 ןום
 בהןהערה

 ג ן א היגרהפב

 כי פקרין ע, בעייךשע.,
 צמר" גיזת ביוניפירושו

 ההדש בעסקאדאמר*בן
 מלאבאמר
 wy~y ר,עאל

 צונץ ריט"לטוהרתן
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