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אשרהיהממוןוספוןןנכרזביך

באוצרותהמפריםעדכה*

יצאעתה פעםראשונהלאורעולם
ןנושן,הנמצא באוצרהספריםבאנףפארד ,אשרההעמקדםבגנזי
ש 1כתביד
דאחים:
ידשאפפענהייםז"ל,ועלידיהשואהעםעודשמונהכתביי
הרבהנאוןה"רדו
יבוואמינףןי ב,ג ,ד,ה)כ"ינםכןמאוצרהספריםבאקספארד,ואחד
א)נ"יהגמזביומ
מהםהיהלפניםבביתעקדהמפרים של הרב החכם הגדול ה"רהייםמיכלז"ל.ו)נ"י
מאוצרהספריםבמינכען.ז)כ"יספרדי.ח)כ"ימאוצרראפריםשלדיראססי בפארמא.

ערוךומסורר עםסימניםבאותיותלהפרידבין מאמר ומאמר,דצין2ימ מתנץ בגוף הספר ,וגם וקערות
ותקוניט ומראה מנומות ,משני המלמורים ,תוספהא ספראספרימכילתא ,פסיקתא מגדשים
ויתר ספרי הקדמונים ,ובאור להבנתדבריו ,וגםפירוש ןןמלווזהזירוז הגאים ,w~na
ונם

 btp&t1ן

מבו א נ רול

הגפי"

שר שמירש הנוימא בכלל ובפרם.
ממני

עטלפיה באבער
מלבוב.

מבוא התנחומא
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שלא תאמרלמדתיהלכוהדילי ,ת"לכי אם שטורהשמרון
אח כל המצוה דחאת (יברים יא כב) ,נגל הטצוה לטור מדרש
הלטה ואנדוה ,וכן הוא אומר למעןהודיעךכילאעל הלחט
לבדויחיה האדם (שם חג) 1המדרים ,כיעלכל מוצאפי 11יפקע
האדם("ם),אלוהלכותושגדות (ספריעקב פיסקא מ"ח),
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ברוך אל עלק אשר אמצני ,ובימין לדקו תסכני ,להוציא אל הפועל מחשבתי
י ת מנחה
אשר דנתה בקובלבבי טמונה ,להביא במחנה העברים זו פעם שלי ש
תה ,הוא מדרש תנחומא אשרהיהלפני הנאטים הקדמונים ,והיה
טהורה חטרה גנחה וצפ
בכתובים עד בה ,וסינט מדרש תנחומא הנדפפ פעטיםרבות אשרנמצאבינינו ,וכברהעיר
הנאון תיד"אז"לכידהנחומא שמזכירים הראשוניםאיננו תנחוטאשבידינו( ,ראה שת"גח"ב
ערך תסתמא) ,כאשר בררתי כל זה היטב במבוא אשר שמתי בראש הספר.
טמדרש תנחומא באו לידי בחסד אל תשעהכתבייד .הראשון מאוצר הספרים
באקספארד קובץ  ,20אשרהיה מקדם בביתגנזיו של הרב הנאון ה"ר דודאפפענדיים
ז"ל.ונשלחאליגוףהכ אלאוצרהמפריםשלהאוניחערזיטעטדפהבהשתדלותהמיניסטעריום,
יל שרי המלוכה אשר עשועמי גם כעת חסד ואמת( ,כאשר מכבר
ואנינוונן בזה תודה א
י כתביד כק הלקח טוב מאוצר הספרים בפלארענץ),
ם
א
י
צ
מ
ה
ב
עשו אתי אות לטובה
לספרוהו,,ולהוציאתעלומה אור מורשה לנומקדמונינוז"ל.
למען הרחיבגבול חככת ישראל ו
חזנני נותן גם ברכה ותודהלידידי החכם הגדול והחוקי הר"אנייבויער נ"י ,אשר עמד
י ,למען אוכל להשיג את שאלתי ,ועודלפני איזה שנים שלחאלי החכם הנכבר הזה
לימינ
דוגטאות מתנחומאכ"י הנמצא באקספארד( ,ראה מבוא למדרש לקח טוב פיט אות ט"ו
שהוכרתי את הדונמאות ההן).ויהי כאשרהודיעל החכםהנ"לכי נמצאו באקםפארד עוד
יד אשרנשלחובהשתדלותהמיניסטעריום,
ארבעהקובציםמתנתומאבכ"י,לאנחתיולאשקטתיע
גם ארבעהקובצים אלה אל בית אוצר הספרים הנ"ל ,למען אוכל להשהמש בהם כחפצי,
ה טקדם נבית עקד דפתרים של הרב החכם
והנההלוםראיתיבי אחד מהם קובץ 577די
מהחי"רחייםמיכלז"ל(,כי ספרי הגאון הר"ראפפענהייםוספרי ה"רחייםמיכלז"ל נמכרו
לאוצר ראפרים באקספארד) .גם ד~תיק למעני הרב המופלג מוהר"ר פרדבי קאפוי את
דיזנחומאמב"י הגנח ברומ בחאטיקאן קובץ  .84גם ד~2חי העתקה אשר נעתקה למעני
ים במינכען ,וד"א קובץ  224כולל הרבה פרשיות מהתנחומא
טןכ"י אשר באוצר הספרי
דות אל ספרתיעקשי המטח שמהבכ"י( ,דוגמאות מהקובץ הזה הוציא לאור
הנספ
ידי
ד
י
דבב הגדולהחכם הכוך טדו"איעללינעק בביהמ"ד ח"ו) .נם נשלהאלי עודכ"י אהד,
י הרב החכם הסופלנ טורו"ר יעקב כדגאנ"י ,אשר קנהו משבק דשנות החוקר
דיד
מאתי
הכהזק
אליקוםנרטוליז"ל ,והואכ"י ספרדיישן נושן על במדבר דברים ,ואני
דת
הר
היגם לרמכם היקר הזהעל טובו וחסדו .גם נעתקלמעני ספר בראשית מ!
וו
נותןבזהטה
דצענחומאכ"י קובץ  ,1240הנמצא באוצר הספרים שלדי ראססי בפארמא .ובסבוא הספר
ימצא הקורא תכונת כל תשעה כהבייד האלה.
כתביד הראשון טאקספארד ,בדיתי לסרטו לעיף-ולפנים ראפר ,והשויתי כל
טאסרומאסרעםכ"יהאחרים,והעירותי עלהחגוים שביניהםברעמותילסקומותםלמושביהם.
וזה משפם מלאכתי בכא  :א) דקדקתי בכל טלה וטלה וצרפתי והגהתי בפנים הספר.
ה כל מאמר נבדל מחברו ועומד
ב)חנקתי המאטריםועשי להםסיטנים באוועיאלמעןידי
תיבקל לסצנה מבוקשו ,התחלת כל מאמר ומאסר ,גםיוכללציין
בפ עצטו ,חהקח-איוכל
לניטאטר ומאסר באיזה אות הוא נמצא .ג)נחתיריוח והפסקותע"יקויםונקודותביןהפסוק
כ
 ,וציינתי בפנים
למפרשועליו,וביןעניןלענין .ד)עשיהי מראהטקוכצתכלדפסהץם
ישרה והאמיתית,
'י
נה
ד5פררקאפיטעל והפסוק .ה)תקנתי השבושים  ,והצנתי הנוסחטאד
שנטפתי את החסר בפנים הספר בתוךשני חצאימרובע)1 .לפעמים חסרו איזה דפים בתוך
נ"י של אקספארר אשר שמת לעיקר ופנים הספר ,ור,וטלטעעי החסרון מכ"י רומי .ז) גם
ינתיםבין שני חצאי מרובע עפ"יכ"י אחר ,וכן הוספתי איוה
הוספת הרבה מאמרים ,והצ
וית שלמות .אלה הם התקרים וההוספות אשר שמתי בפנים הספר ,וישלם עשיתי לו
פרשי
וויזר ,הםרעדותוהקונים וטראהטקומות ובאור אשר הצבתים לבדנה נספחות אל הפנים
מלסטה ,הה משפטם ומהותם :ח) דרגתי טראה מקום כל טאמך ומאמר אנה הוא נמצא
בתלמודים חוספתא ספרא ספרי מכיכתא פסיקתא דרב כהנא ומפסיקתארבתי ומדרשים.
'תמצאמימשהדפונים
ט)רשמתי בהערות אנהמובא המאסרבספריקדמונים( ,ובמבואבפרקי
י אצל כל מאטר ומאטר אנה הוא שבא בילקוט
הביאו את ההנויסא והילמדנו) ,נםהבאת
בשש

ט

כ4רזכן ךבך
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נוח תצחנה ,נמות שבעלהקליפ העתק שבע ושצתמאסרים מהךזנחומא ,חקםנמצאים
וקבכי שלנו ,ובמבוא פרק פ"ו יטצא לגמרא רשימה מכל המאמרים ,ואיפה הם נטצאיפ
בהנחומא.י
)האדיתי המאמריםעםמאמריחז"ל בשארמקומות ,מש-כהמולמערכה,והשרותי
שכלחלופי הגירסאות והשנוים ,אס במאמרים עצמם ,אם בשסות התנאים והאמוראים
בעלי המאטרים ,ובררתי לאיוה מהםהיהרון .יא)העירותי על הרבהסאטיימ דגמצאים גם
בהנחוסאהנדפסהשהבדלביניהם ,ובררך אגבתקנתי הרבהשגיאות ושבושיםשנפלובתנועמא
דגרפס.יב) שטתיעיניעלכתבייד האחרים אשרהיולפני ,והתאמצתי לזרות ולהבר כל
הצביאותבכ"י אשרלפני ,בהשוותי כל כהבייד האלה זה מול זה ,ולעמודעל דגוסחא
העיקרית.ינ)גם בהרבהמקומותהצריכיםבאור בארתי ופרשתיכירה'הטובהעלי,לעמיר
שבזונת המאמר.יד)נםדיבהפסוקיםדמובאים משונים מאשרהםבכהובימ תקנתי והצגתי
ביןשני חצאי כנובע את לשבם כאשר הוא במקרא .פו)בארתי כל מלות הזרות רגמצאווז
בו.
שר אנבעל הרבה מאסרים בתלטודים ובמדרשים לבארם ולתקנם
למעןיסצוא)כהנפיבצהותצירקתמאדמררךיקדמתיטז"ל ,ואתהיאתכלית ההערות אשרספחתיאלהטפר.
נם מבואגדולרטיטתי בראשהספר ,מכיל עשריםפרקים ,תההואמשפטו ומעשהו:
א) שם הספר מחברו וזמנו .ב) רוזנחומא והילמדנו השתנחומא הנדפם בכלל .ג)דיזנחומא
והילמדנווהתנחומא דגדפס בפרטוההבדלשביניהם .ד)המאסמים מתנחומא דגדפס הנטצאים
ואשראינם נמצאיםבכ"י שלנו ,ה) תכתת הספרוסגנון לשונו ואופן דרשותיוי ו)דיכא
ופסקידינים המובאים בהנחומאכ"יהמתחילים "ילמדנו רבינו" .ו) שסות תנאים ואמוראים
המובאים בתנתומאכ"י,עפ"יסדרא"ב עםהערות .ח)רשימה ממלותורות,עפ"יפדרא"ב,
ואנההםמבוארות בהערות .ט)המדרשים אשר השתמשובתנחומאי הקדמונים אשרהביאו
אתדחנחומאודולמדט.יא)תכונתתשעהכהבייד אשרהיולפניטנוסח שלםוסטסחדבדפס.
יב)עוראיזהכתבייד נמצאים טהתנחומא .יג) כל הוצאות טתנחוסא הנרפס
.יד) נוספות
בהנחומא דפוס מאגטובה ,ואב"כבכל הרפוסים .טו)רשימהסכלרג)קומות אשרבש
מביא את התנחומא(כ"י) ואנה המאפרים נטצאיםלפנינו .טז) רשיטה מכל המקומות אשר
בעלהילקים סביא מאסרים בשםהילמדנו.יו)רשימה סגל הערכים אשר בעלדכדוךמביא
את הילמדנו.יכ)רשימהשניה מהערכיםהנ"ל כסדר התורה.ים)רשימה מד~רכים שמביא
אתהילמרנו מס' שמות ,ואגה המאמרימ נמצאים בתנחומא הנדפס מס'  .n1DWכ)העהקה
מפרקי"ב מספר דורשות להחוקר דגדול מהרים"ל צבץ עםדברות.
דגרתילפניךקוראנעים! הכונתמלאכתי ומעבדי במדרשתנחומאהיעלדשה ,ואקוה
כי הקוראיםהישייםבלבונים ,אשר דבריקרטוניטז"ל יקרו להם ,ישטוםעלהסגולההיקדה
אשר הבאתי לפניהם,ויתענגועלר,נמטסוןהיקרהזה ,אשרהיה ספוןוטמון באמוראהמפרים
ער כה ,נם תקרמלאכתיויגיעתיבעיניהם ,אשרהרבה מאדמאד עמלתיויגעתי ,גם בהשגת
נלנתביידהנזכרים ,גםבר~מידי טףהפניםעלמכונו ,בםבמעשהההגהותותקפיםולשרות
ובאור ששר עבדתי בשקירה רבה ,בפי מטתכחי בעור הצחי  ,ועתה הנה הספרלפניכם
ש14ך בכלוכליל בהדרו ,ודברי התנאים והאטוראים טזהירים כזהרהרקיעבפניניאסריהם
הנעימים ,וכאשר שסחורביםהע שלמיםוידללו מלאכהי מלאכת רקורש ,בהוציאי לאור
י חברתמקיצינררסים (בשנת היא הרכ"ח) ,ומדרש לקח טוב
הפסיקתא דרב כהנא ,ע"
על בראשית ושמא,ע"י הגביריםהנכברים האחים ר אמ בווילנא (שנתהיא הר"מ) ,כן
אקוהכייגילו וישמחו ש ~גם הזאת אשר עבדתי באמונה ומאהבהלדברי קדמתיטז"ל
והיה זה שכרי.
ובמרםאסיים שפתי לא אכלה מלהודותלה' אשר גמלעלי ,ועל הטוב אשרזנני,
והפילחבליבנעימים  ,לגשת אל המלאכה הזאת ,ולהשלימה עד הוסה ,כןיהיה אלהים
עמרי ,לועציא עודספרי חז"ל הטמונים באוצרות לאור עולם ,לזכות אוז הרבים,
ולרגדיל תורה ולהאדירה:

"

לבובהצייץלעמבערגי"

נקחיכה

ל

מ"ש

