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מבו א
בטרם אקריבלפני הקוראיםהנכבדים את מדרש תנחוסאהישןוהקדוםדוה ,מבואר
וסוגה מכלסיני הטעיות ,מצאתי את נפשי מחויבת לדברעל כל הנונע למדרשי תנחומא
בכלל ,שמותיהם חמןחבוריהם והכונה 2ואופןסדורםוההבדל שביניהם ,ובאיזה שםסובאים
בזכרים בדברי הגאונים והקדמונים ,ועל מה שנונע במדרש הנהומא הנוכחי בפרם ,אשר
היה בכתובים עד כה ,וההבדל שבינו וביןיתר המדרשים הנקובים ג"כ בשם הנחומא,
ואיזה מהקדמונים אשר ראוהו ,ושאבו ממנו דרשות ומאמרים ,ותכתת השעהכ"י אשרהיו
לפני ,ועודדבריםרבים אשריתחקועליהם דורשיקרסטיותישרון,וראוי לשיםלבעליהם,
ובצפיתי אצפה אשר דברי יומצאו וק בשני הקוראים הנאמנים  ,ויתענגועליהם כלאוהבי
מישרים ,וארמהכי ת"ל לא הנחתי כמעט דבר סכל הנוגע במחקר הזה ,מבלי שום pw
ומהשבה בו .והשהדלתי בכלכתי לדלותפנינים ממעמקי ההקירה והדרישה ,למעןיהיו
הדברים צרופים ערוכים ושמוריםלפני הקוראים המבינים ,ולא תמהיעליגיעתי לקבוץעל
יד גל הלקה טובה ,אשר שערהיכי תהיה לתועלתלפניהמעיינים המחבבים והמוקירים
י בזה דבריהםז'ל לקו :אמררבי יהודה ברמימון משל לאחד
דברי הכמינוויל ,ישמתיל
שהיה עושה עטרה ,עבר אהד ראהאותה ,אמרלו כל מה שאההיכול לקבוע בה אבנים
י ,
טובות ומרגליות קבע  ,שהיא עתידה להנהן בראשו של מלך (פסיקתא ,ויטיקהא רבת
פסקאכי השא ,וחנחומא הנדפםכי השא אותה') ,כך כל מהשהייהי יכול לקבוע במבוא
קבעתי ,שהוא עתיד להנתן בראש הספר ,וזה החלי בעור הצור.

א) שם המפר ,מחברו ,וזמנו.

המדרש הזה נקראבפיהקרטונים, ,מדרשרביתנחומא" או "מדרש
"
א
מ
ו
ח
נ
ת
או .הנחוטא .סתם .יען כי רבי הנהוסא היה סנדלי רבנן דאגדתא ודורשי מקראות,
ומאפריונטצאיפ קצהםבירושלמי והרבה מדרשים,עלכןנהייחס הספר על שמו .ונמצא
לפעמים במדרש הזה (פתחרבי הנחומא* (לר אות ט' ,משפטים אות  )11ירביתנחומא ,פתה*
~יקרא אותב' ,אמור אות ,)4גסזכך פצחרבי תנחוטא בר אבאז (נחאותב,,לרז' ,שלחכ"ז).
וכשכן יכך דרשרביתנהומאז טוהרות אותז ,,שקץ  ,4באזי) ,או זכך דרשרבי תנחומא בר
אבאז (בהעלזתך אות י"א ,שלח א ,),ופעם אחת במיספהלפ'בחוקותי אות ה' ם דרשרבי
הרבה
בשמו יאגר
נמצאים

.

תנחוכא ברבי* ואולי צ"ל בר אבא וכמוכן ' ,בתנחומא
מאמתים
הנחוטא) או יא"רהנחומא בר אבא" (בראשית אות י"א ,וירא כ"א ,תקרות כ"ג ,ויצא כ"ד,
ואראט"ו ,באב' ,תזריעט ,,במדברכ"ז)וכן המצא בהמהוסא הנדפס',כךפתחרבי הנחומא בר
אבא (נח אותב ,),בך דרשרבי תנחוסא בר אבא(בהע*הרסוף אות וסוף אותט"ו) ,ועודבב'

מכנסות שהוסיףהטרפים ממנטובה כך דרשרבי תנדימא בר אבא (שיפעים אות  ,כך דרש
רב הנתומא (נצבים אותד') .ורבי תנחומא בעצמו לאהיה המסדר ,רק הבאים אחריו קבצו
יוהיו וספחואליהם גם דרשות מדורשיםבעלי אנדה וולהו ,ובעבור שרבי תנהשא היה
דרש
ראש הדרשניםובעלי אגדה ,נקרא הספרעל שמו ,ובעבור זהסיימועלאיזה דרשות "כך
דרשרבי תנהומא .חחרבי תנחומא הוא בט שלר' אבא ,לכןתמצא הרבהפעמיםמפורש
ירביי כמו בפסיקתא רבתי פ"ו
יר תנחומא בר אבאז ,ולפעמים טסף שם ~lysיב
ביפתחרבי הנהומאבי רבי (א)וכן פ"ח כך פתחר' חנחוסא בררבי ,ובפל"נ כך פתח
כך
תנחומא ברבי ,והוא שם כבורלגדולי ותשובי הדור ,ונמצא ג"כ הרבה פעמיםבבבלי,
י
רב
ןרש"יעירובין נסגע"ב,ורשייחוליןי"אע"ב ,וכןבדובה מקובות
ולפעטים גםבריבי,עיי

י""

ש

-

פי'
- - - - - .
ם(מקן
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ירבי אבא
נטצא מפורש שםאביו ,כך פתה רבו חנחוטא
פ , 4לפעמים גם
(ב)כפן-ב פסקא מזמורשיבררבחתניוכת ,גןפ"נט"ופ"יפישפי"ד פלש פל"םפם'אבפלגפם"ר.
לשפותכיהטנדר טר4סיקתארנתי הלהבאילןגדולחעציגשםרביתנחומא
מזה
מאשרד"א נודע לדרשן ובעל 'אנדה .ונמד זאת ,תראה אשר הרבה טאפטים
ל הדרשות נו~
דגמצאים בפסקתא רבתי אשרכליהם רשום כך פתחר' תנחוסא בשםר'פלגיופלוני,
הם נמצאים בפסיקתא דרבכדינא בשטים ומובאים רק בשםפלוניופלוניהדורשים לבד,
ושם ר' תנהומא לא נזכרעליהם כלל ,רק המסרר מהרבתי לקח המאמרים ההם רגסצאים
כבר בפסיקתא הישנה דרב כהנא ודרש שתם בשם הרורערם הנוכרים שמה ,והציג עליהם
כך פתחר' תנחומא בשם אותופלוני .וכבר הערדועי ל מ במבט להפסיקתא היעדה צד
ה' ,כתבתי שם ודעכי זה המאסףמהפסיקתא רבתי לקחלו רובהפעמיםפסוק אחד אשר
לו רקבמננון אחר ובהרחבת דברים,
נדרש-עליו בפסיקתא הישנה ובנה שיש
ורשם בראשו ,כך פתח ר' רגהוטא ברבי אור' תנוזמא בר אבא בשםר'פחוניי ,ושלם
בפסיקתא הישגה לא נמצא רק שם הדורש הזה אשר ר' תנחומא מביא בשטו ,לרוגמא
בפסיקתא הישנה פסקאכי תשא(יף"ע"נ)י
ושמואל בראטי ורבנןוכו' ,ורמסדר האחרון
טהרבתיפ"י הביאוויל כך פתחר'תנחוסאברבי בשםר'שמואל וא' ,שאב את הדריכה
מפסיקתאהישנה ועשהדרושקרוב רקבסנמן אחר ובדוחבתדבריפ ,והביאובשםר'שמואל,
במו שמצא שהדרושהוה מיוחסאליובפסיקתא  ,לא ששמעמפיו,וכןעודשם(יףי"בע"א)
ר'יונהבןצרויהפתחוכו' ,אולםברבתי שםכך פתחר'תנוזסאברבי בשםר'יונהמבצרייא
(ע"ש הערה  )4והביא הדרשה באופן אחרההציג הסמדרר' תנהומא פחח בפסוק שפתהר'
יונה בפסיקתאדילן,וכן י""יקתארבתי פ' ובור במאסרר'תנהומאברבי פתה זש"היזכר
עקאבותיו ,דרש על הכתוב הוה ררוש אחד ובמננון אחר מטה שהואלפנינו בפסיקתאריק
4יינהערהכ" )1ותלה הדרוש בשםר' הנחומא ,ובפסיקקאדילן לאנוכר כללכיר' הגחומא
הוא הדורש .עוד שם כך פחח ר' תנחומא .בשםר'איבו זש"ה אלההיו כמום כפרד,
ובפסקתא פ'וכור (נ"רע"א) טובא הדרושעל כתוב זה בשםר'איבו רק בסנטןאחר,
והסמדר סרבתיהציג בראש אח שם ר'תנחוסא שפתח בשם ר'איבו ,וכןעוד שם כך פתח
' הנחומא בר אבא בשםר'חניתם ברחנילאיישנהזכרוניכםטשלי אפר ,ובפסיקתא
ר
דןהנחום ברחנילאי פתח זולגיכםמשלי אפר,וישעוד דוגמאות כאלה.
כעכלזה שהבאתי הראהכי שםאביוהיהרבי אבא .ובמקום המצא סובא בוילר
אשפ
יסקא עשר העשר כך
פכ ,אותב' ,ובתנחומאכ"י ובנדפסאמורר'תנחומא פתה ,וברבתי
פתחר'תטימא.בירבי ,תמצא במדרש בנ"ר נשאפי"ר אותב' המאסר הוצא בשםר'
חנהטבראבא
 .והנההרב החכםרוס"ר הגדול סהףעו'ל צונץ בספרו עלהדרישת (צד )820
כתבכי לאהיה ר'תנחומא בנו עלר' אבאכלל ,ומהשנמצא בר אבאהווו רק שםהכבוד
נמו ברבי אובירבי ,לרעתירירי רוב דוחקי הנפלא רר' נראטץ בספרו קורותהירכתים
"4ד צד  )496הואלהיפך,כיבלמקוםשנטצאר'תנחומאבנכבי הואפעויווצ'קבר אבא
יעו"ש .אולםהעיקר נראהכי רקע בר אבא ור"תסתם ור"תברבי אחד הוא ,ואבא וצא שם
עצםפרטי ,והוא שמו שלאביו.
והנההיהר' תנתומא בוק רבישנא ,כסו שנצבאביואיק השלם (צד  )196חשל
אטר ר'הנחומא בר אבא הדרעקאנילסרתילפני ר' הגא הכון בראבין ע"כ ,וכן ביוחמע
דפוס קראקא (ר"הע"ב) נמצאבקיצורר'הנריטה בר אבא הדרעק שלמדלפניר'הונאדבתן
ע"כ .ולארעיםהיוחסין אנה מצא המאסרהוה ,וההר במדרש במ"רפ"נ שתז' א"ר תנוומא
ולמדתי אווזהלפנירבי(אבא) הגא דברןבר אבץ .ובמ"ר שםריש
ברר' אבאאני
פץ וסררש שו"ט סוסורצ"ב נמצא בזהרן א"רהנרופא שאר/לתי אותה לרב הגא ואמרפיעו
(בשו"מראינחהו) בבבל .ושד שםביוהםין השלם :סתם תנחומא הדרעק הואבןר' אבא
יל
ודורש מעגםר'חשנא
נא
ת-אחיו שלר' אחא בר חנינא בפ' במהמדליקץעכ"ל ,ולאנמצא שמץ
כנח ננמרא שבת קם ,ובשאר הרצאות טןהיוחסין נשמם זה ,אבל נמצאכן בתנחומא
שלנושלחאוהכ"ז ובנדפס שתי"ר,וישלתקןבדבריהיוהסיןפשוםר'חנינאאביועלר'אחא.
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והרכ בעל מדר הדורוה אוהה' ()3הביא ג"כ איזה מקומות אוטר ר' הנחומא הביא
בשם איזהחכמים ,וז"ל :ר' הנהומא נזכר בבבליחולין נ"ה.ע"ב מהקיףלהרבי הגחומא.
ואולי צ"לרבי הנחום .וכן נמצא רבי הנחופאר' אבא בר כהנא בשם ר' אלעזר ירושלמי
ברכות פגו הפא (דףיע"א)ר'הנחומא בש"רהונא ירושלמי יבמוה35פ"י העז(י"אע"א) .ר'רני
מדרומא בו"ט( .זה לקה בעל מה"דמהיוחסין (יוחסין השלם צד  )1שהב~אוז"ל רברגי,
כי אחא רבחני מדרומא ,א"ל ר'חנילר'הנהומא בשםר'הייא בר אבא ע"כ .ועל זה הביא
בעל סה"ר באות ח' רב הגאי מדרומא בזמן ר' תנחומא לא מצאהי ,כוונהו כי מה שהביא
היוחסיןכן לא נמצא) .ר' הנהומא בשם ר' הונא ירושלמי הלה פ"א ה"ד (נ"ז ע"ב)( ,הוא
י בירושלמי נמצא לפעמים ר' הונא ולפעמים ר' הונא) וכן ר' תנהומא
כסו בשם ר' הונא,כ
א
י פלס אותו')( ,ןלפנינו הני' ר' הנהומא אמר בשם ר'הייא בר
בש"רחייא בר מנהמ (יי"
מנחמא ואמרי להר'ברכיה בר חלבו רבא בר זבדא .ולדעהי הלשון משובש,כיזה נמצא
בירושלמי סנהדריןפ"י(כ"יע"י) ושם איהא כך ר' הנהומא אמר לה בשירהייא ,רבה בר
נחנק אמר לה בשם ר' ברכיה  ,ר' חלבו בשם ר' בא בר זבדא ,ובן יש לתקן בוי"ר).
ר' הנהומא בשםר"יבן קרהא ~י"ס פ"א אות ג') ר' הנחומא בשם רב נחמן בר שמואל בר
נהמן (ק"לת נבה פ"נ פסוק ניד אין סב באדם '11אגל) .נם נמצא ר' הנהומא בשם ריש
לקיש('יישלמ' n1YItPפ"אה"ח ,דףי"
גע"ב) ,ע"כ המ דברי הרב בעל מה"ד עםקצה הוספוה
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ר ,הנחומא בש"רבנייה (ב"ר פרח אותא ),ר ,הנהומא בשם ר ,שמואל (ב"ר פכ"ג אותו, ),
ר' הנחומא בשם ר' אלעזר (ב"ר פכ"ר אות ל)וכן ירושלמי שבתר,פי"ד ה"נ (י"ררע
",ג). ,וכן
ר' הנהומא בשם ר' יהודה ברסימון (ג"פפל"נ אותב),וכן אמר הנהומא אמר
י
ו
ל
(ב"י
י תנחומא בשם ר' חמא ברחנינא (פסיקתא
פ"נ אותב ,),וכןר
פסקא החורש מ"ט ע"ג) וברבתי
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גי' אקרה  ,עפן
קומי
ר' הנהומא אמרליכו' (פסיקהא ביוםהשמיני עצרת ק"צ ע"ב) ,ונמצא ממופר ממנוביומי דרי
פל"ד
הנהומאהיוצריכין ישראל לשועניהכו' (גררפל"ג אותג ),והמעשה נמצא באריכוה
"
י
ו
ב
ימעמא
אוהי"דביומי דר'הנחומאהיוצריכיןג,ישראל לסטראכו'.ורגיל היה לזמר אנא אטרי
לב"ר פ"א אותמ"1ופ"ג אותוי ות"ד אות  ,ירושלמי ברכותמ"טה"א רףי"בע"ד).
ןין2י הנחוסאהי בדור החמישילאמוראיםהירושלמייםכי דורות אמוראיםהירושלמיים
היו ששה והתחלהםאחרי מוחרבינו הקדוש והוא לערךנ'אלפיםההק"נ או ההק"מ עד nae
ד"אכ"ס או קטע בערך מאהימשנה,וחי א"כ אחר ד"אק'ומזמנו עדהיום עבר בערךאלף
וחמש מאות ועוד ,כןדעת הרה"ג מהפו"פז"ל במבוא הירושלמי ערך ר'הנחומא שכהב ר'
תנחשא הגה בדור החמישי וראיהמירושלמי (שקליםפ"נ ה"א) (מ"ט ע"ד) אמר ר' הנחומא
איהקשיית

(ג)פססתקוס'3ר~צ'ל  30עטות 6מ 7שכעג סדס"ז 06ל ע0ס 6מל כט 3כפתי'סניםומעתיק7כליו ככתכם
;,
וכ3סיגס כי גסתות סספליסס3י 6וו" :3תגמות 6וגקל 6גס עתזט 3פי סתתמע נכ 3מלטס (7 163וק )6י3ת7ט
לסיט .ל'מגמותיו כל 6כ nsrin)l6בקכוס דףג"כש'כ כת 3ר'גסתן מכר ק'סגמתגי וסיס גן קמות סקת"נ.
וסק תולט יפס ת6ז כפסעים וללטות  SDסמולם ע"כ3 6101 ,סווסלפתי יטגיס 6ות ת'פי'  ,142ומגס,ס
עטות תנכן ספתייסניס3ס3י 6ס7כליס תן סס3ס3ת כ6ת03סזכריס טת7ונל כסס מן סתגמות ,6כי כט3ס3030ת
סכים וס כתקוס 6מ 7ווט :לניט נמתןמסיסגןכס ס 3לכיל מייסכסן טסיםוקנו  30הת"נת3ד 6ת 1סיסניול
סוס ומגל קפלשגמרני גנל6ס נתכט"'ק קי'  ,s"npוק תוגף כן כשלט סלולות  97ל"ז 6"0ופיטכ0כ3ין ,
ד ס7ולות סעהיקס טס סערות,
3כןתססייטתיט ) 36 orסתגמות 6ותטנטת6כיון 7ט 3ט,3וחניון נט3סי
ויט 3תמוק מן מספר רפוסות,ינ3030תסקכ3ס ט' 0ז וסיס כן קמותססת"נ" .גסכ"ס עעס  p'rDOnנעטות
זכלי סחפתייטניסוסיס 3ן 6מתססת"נ ,כיסגו כן .גס שוף סט303ת כעכותססיס כן כהו 30לנינומיימ
כסן ,וג"ח 3ן כגו כתו ס" 63לגטן כקודק מזולות זףכ"ז  ,6"0כי לכסאייסכסן סיס 6מד תכ30י סתוס'
ותוכח מלכס פכתיסכתוק'הייןמוק' לכורות ת"ס ת"נ ז"ס ונסקל ו3תוס'כ"כג"כ ט""7 3ס  ,'6ולזסריס
פטמהסכתוק'ג"ג ,ומחטט 3לגיגומייסכיגןס"ל 'טקכ סופיו 6ת לנינו מכסתשסי כט 3סקת"נ3 ,כןל'ללי'ס
כסן סיס6ני 6תו ס 3נע3ססש'ג,ול
,גמזןסיס גן גט ט 3ללוגו of'nרומסן6 .כ63 3כן קמותר.קת"נ גס63
כסו מסוכך נ30ס3ת נןכתו  30לכיגו מרס רקכן 3ג ,1וכן כהו סיסססנלינ ,עיין מס"ה פימ תס'3מתןות5ס
ונסת"נס '3מעןופססי'כ"מ ותונף כקורץ מזורותי"ז סל'כ.
3ר)6תגטר'מני תדלות 63 6גתג 6כטוסמשםייסךיכ"
ק (ת"כש"ג)כי 6מ 6ל' מג 6תילות'6 6ן
לפיס ע3סיומו תדכוס ,ותם 0כתכ סיומקיןY'h :ר'מני 3ל'
כססכ"מ נר 5כ'3 ,6ת6כ ,33כ' ר'מכ'
ארותכי
ת6
 .ל',טילם ~ 11Sfilסיס לכו גתכו
רוססתי 7ת6י פ"נ מ"כוטריו נשתל ל'מנ'
כחס ק7ס סלכס 3ל'
פתם ול'יוגר ול'יוסיתגמרתתתיעכי6ימ5ניטלתיל"א לץ ,וט'כמספנין(ו כסל'אחסומך3ורימוס.
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איקשייתקומיר'פנתם אתחאכר'יוראוכו'ור' פנתםהיה בדורההמישי להאמוראים(ע-ו
שםיף  NUSpע"א)יכתב עוד שם ורו הגחךמאע"י שהיהנורעלבעל אגדה אפשר שטבועםאח
נקרא המדרש תנחוטא על שטו  ,חק הוא דעתידידי ה-צקי הגדול החכם הכולל סמב"ץ
גרעטץ בטמרו קורותהיהורים ח"ד הש-הס"ו שי'תנרעסאחיסביב לשנת ר"א ק' שתאהיה
תלסירו של ר'דינא בראבין שחי בזמןרבא נדאיתא בר"ה כ"א ע"א שלחליהר'הונא בר
אבין לרבא כדחזית דמשבה תקופת פבת עדי"ובניסן עברהלהא שתא כו' ,וכןכתבאלי
במכתבומןי"בכסלו תרם"ב .מקום מושבו נראהכי היה דר באנטוכיא ) (Antiochiaכי
בב"רפייט שתד' נמצאכיר'תנחומא אמר השאלההזושאלוני באנמוכיא אמרתילהםכי
יודעים אלהיםאיןכתיב אלאכייורעאלהיםע"כ .ונראהכי באנטוכיאהיה מושב חכמים
ביטי האמוראיםוכןנמצא מעשה באלפניר'יצחק באנטוביא כתובותפ"חע"אובגמראערכין
כעב ע"ב מעשה ובאלפני ר'יצחק נפהאלאנמיביא ,ור'אפס דרש באנמניא (ב"רפ"י) ח"
שטלאי הורה באנטוכיא ('יישומי קדושין פ"נ הי"ג).
,
ם
נ
ואנטכיא היא בצפונה של ארץ ישראל .וכנראה היה ר' הנחומא ברומי כמו
ן רבתי פכ"נ שמובא
שסובא בב"ר פי"א אותר' אמררבי תנהוסא עובדאהח ברומי (עיי
ן טור או"חסי'תפ"ר
המעשה בשמר'פנתם ,ואלי צ"ל שם ר'תנחומ במקוםר
י' פנחס,ועיי
ובב"י שם ,והטורטוןלרבתי)ורוסי אפשר היאעירבגליל בצפוןארץישראלונזכרתבמלחמת
ן מבואהירושלמי דףפ"ע ע"א ,אבלקרוביותר וההיא
ההוריםליוסיפוןחעפ"זט'כ"א,עיי
עיר רומיהגדולההידועה ,וכן נמצא זכר שם העירההיא בתנחוטא שלנו וארא אותט"ו,
ונהפכונחליה לזפתוגו' אמרר'תנד1סאזו הברוש מעוצינוש שהןנהוניןעל raרוסי ,והם
ןשםבדהרהקכ"ט.ואסרתי"נראהשהיהדרבאנטוכיא.
ב'נהריםהנקראיםטיברומיפשינו.עיי
כיאיןלהחלית בברור שהיהדר שמה,כי אפשר שבא שםבאקראי ונשאלה שאלהוולפניו.
וכסושר'אפם דרש באנפוכיא אשר ממנו הלא ידענו בברור שלא הטה דר שם,כי כצעחלה
ן שלרבי ,ומח"כסצאנחהו בדרום,
חזרלצפניי כטרע ,וע"ב כסו
ד"ה סופרביתדי
כן אפוסי שנםר"ת לא היה דר באנט
סיבא שם ,אךעכ"פ נםזה המעפ
שםוכניבאר ,אלא שהבשאהקור.ל
בי
א
יספיקלנו לרעת הטקוסות שהיה
מצוין
ודגהאחדי אשרהיה המבואערוךומפודרהגיעלידי סאתידידי הרברגדל סהרא"ה
ווייסנ"י ס' דו דור ודורשיו ח"נ וראיתי שם בדף  142טדבר אודותר' המאסא וסננון
דרשותיו ,וכדי שלא למנוע טוב סאת הקמא אסרתילרהמעיק פה דברע ושטכסים4 ,עש
יבעלי אנדה בדור האחרון על האשמאים
השיבהאירזהבפרטיםאיןדעותינו שוא,ת"ל:סנרי
י תנח1ם א ,שםאביו לא נזכר רק במדרשיםהמאוחרים שם נמצארןהנוצמא בר
אבא אשר למךלפניאבא הבאהכוןבידאבין(במ"ר"8ג)חלואהואכיוהידענו שר'הנחביא
ךףה הלסיד לר' הונא האחרק (טר"ש ההלשסי' ת"ג ונ"ר פם"א) ומסר כסה סררעדם בשטו
(יחשלמי פאה פ"א ה"א בטייםפ"א הנץ ב"ר *"א מכ"ם) ן 21מצא גם שנתםלו שםללוי וסבאי
החת הבנף ורני* וטר"שהטישפ"א) ,לפעמים טכר נםר'תנד*טא בירבי גםזה הואר'
ששומא פחם(נרעץ 44,)495התואריהרבודדוטתימשנהנולו הםעדהכיהיה
נדהי
את
מש
הדרשנים בוכנו ,דדבובמדישיו לא נבדל רובה סדרך כל הררעבים .לפעמים דור
י
המן-אבאופןשיסבולפע*פהדבורים אתהפירוש אשריוקלהם .כסו בדרעק (ב"ר"8א)כ
גדול אתה ועחטה נפלאות למה ? כי אהה אלחם לבדך אתה לברך בראת את השלם,
(שםטיפ) את הכלעיטה שה בעחו בשטת נברא השלם ,ומכנה אהדבילםבבנוי הכל.
(פסיקתארבתי "9ה הוצאתפ"א) נראלהים נשמת ארם חופש כלחדריבפע שנרהאלהים תוצא
ומשטה הוגשחופשפטטוניווע  ,חקפירש רשעי וראב"ע .ורורשבדרך משל המור (שהש
,8
(בץ ע"ב הז"ר בי"א  '8שסח *14י
םת.
יו
פא
י-
םמש
רבהפ"נ  18מרגנו ופ" 1שה כתריה) ,וממשל משליה
עלאנשיםכגדליהאומה בשנים
טררשתרעיםסי'א'ובכ"ט) .ביחסהיה אוהב לפתור
קרמונעת ,כסו:יסיקעארבתי פ4רן )'.ובנבוא כשסרזהאלהיו .לשם פ4ה')סי עלה שמיםפיוןירד
דפסוק הזה נררש'באלהיםובמשה (ש5פי')'1חזיתאישמר,ירבמלאכהו זהיוטס( .שם ז')
גאות ארםתשפילנו זה אדם הראשנן .חק רוורס המקראעלעניניםגדולים הנכברים באומה,
כמו (שםפי'י') שררךאגןהסהר זהסנהדרין גדולההשיההבירושלים.
חולים פ 4טן)
יזיור כל מזהותיך זהנל"ל נובונכשןשילהוינטעעולסים .סאהבהושאהב לררכם בדוקךדוה
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וגילפעמיםגבלהישוה.כמובירשו( :פס.קתאקס"ג) 31מיכניהאמיר ושאלהיאל בנואסיר
זה הקב"ה שאסר כקב"ה עצמו בשבועה ,שאלתיאל שנשאל דין של מעלהוהתירולו
י
את דהטכועה .ברוברבנן ראנרתאהיהבקי בלעסןיונית ל3
"בהלצורךטדרשיו (פסיקתא
והשתמש
ם
י
י
ח
י
ש
מ
ה
ם
י
ר
ו
דבתי) ואףהיא שעמדהלוכי היהגם לאלידו להתוכח עםהס
שבאנטוכיא
בסטת
פאפ
,
(ב"רפייט) .הש*
ם
ג
ו
י
ו ממנו גם קצת ספורינסיים ("3ר הי"אירושלמ
)
א
י
ה
כויטלי
קדמונים ,כפ :דעה קנית מה תמרת דעה חסרת מה קנית (ייקפו פ"א) ,שמריםלזיבורא
לא מדובשך ולא מעוקצך (סררי תהליםס"אן) .אמנם עם כל שקירהו ועיעתולהגדיל פעמנו
בחכמת האנדה לא נוהר מלכת לפעמים דרך עקלקלות כסו :החל רש לרשתעשיתי ארצו
חולין(ייישימישביעיתפ"וה"א) ,וכיוצא בזה טצאנולו כסה מדרשים שהםמשחיתים מליצת
הטקראות אבלהיהכןלפירוחזמנוולאיכול להמלםממנו ,אהילהפךכי נראה מקצת מדרשיו
יתעניתפ"דה"נוירושלמיע"זב"בה"זוב"רפ"פ),
כיהיהלמור מאד בדקדוקהמקראחהלשץ(ייישלמ
 .תכונהמיטרת היתה בו
ובדרושיו בפסיקתא בכמה מקומות נראהשנהירין*הדרכי הלשת
ביהיה משתדל לתת טעםלטדרשיהם שלהקודמים ולבארם ,ובכת אלה דרכו לאמר :יאנא
י ברכות פ"ח ה"ז ב"ר פ"אפ"נ איכה רבתי פש) ,או שנא אמינא טעסא)
אמדי טעטא"(יייילט
ם ולאמר" :ולאפליגויי(ייק"י פכ"ד פסיקתא נ"ב).
י
"
י
ו
ה
(ויק"ר פנ"א),וכןדרכולרגריעבין
ן כדעתיה) (סטה פ"א) ,או לא אתי רביפלונילמימר"(ב"י פס"ב) או
או ידקכדעתיהודי
)
י
נ
ל
ו
ר
מ
ט
נ
ש
ת
ו
א
ח
ס
ו
נ
ם
י
מ
ע
פ
ל
,
)
ה
"
כ
פ
ן
י
ב
ע
י
ר
כ
מ
ן
כ
ו
שתי
במדרשי
ומסתברא נחכםפז (ייק"י
 .כלאלה הנקודות
קדמוניו ,ובזה דרכו לאפריאית רמפיק לישנאאחרינאי (ג"פ פם"גהע"ר)
באורבהירסור,ירות ביחוד מתוך הדרושים השלמים אשררגיעואלינו ,כבר אמרנו שר"ת
סתם הוא ר"ת בר אבא ואיןלנו סבה מברחת לעשות אווזם שנים אבל להפך אנו רואים
ששנון מדרשיו של ר"ת סתם דומה ממשלסגנונו של ר"ת בר אבא,וכןראינו שר"ת סתם
היהתלמידו של ר'הונא פם ר"ת בראבאתלמידושלר' הכא ,ובפסיקתא רבתי לרוב אוטר
יכךפתח ר"ת בר אבאז ולפעמים יר"תברביי ושלשפעמיםיכך פתת ר'תנחומאז בלא שם
ללוי ,זה אותכי שלשתן אחד .והלא דבר הוא שאחתמפתיויתיו של ילמ ברבי בפסיקתא
רבתי (פ" ב"ה) מובאות רובה בסקומאחר על שם ר"ת סתם (פסיקתאריב גהנא ע"ה) .ועתה
י שר"תמתם הוא ר"ת בר אבאוגלכן בצרק נשפותמן הדרושימ השלמים שנממרולנו
אוד
בשם רגע בר אבא ור"ת בירבי בפסיקתא רבתי שהם לערך שלשים ושבעה במספרעל
ירכו וסנטנו שלר' תנהומא סתם בטדרש האנדה ,ומהם נתבטן כירגדיל סאד לעשות
בחכמת האנדה ובפרם במה שאסף אל הוררושיו מבחרי הסררשיםסנדולי3שיאניה
שקדמולו .ב) התנחומאוהילמדנו הענחומא הנדפםבכלל.
נשלשהספרים נקראים בשם תנחומא ,האחד כתבידדיה אשראני טחןלפניכם
היום ,השני הוא תנחומא שיצא לאור מכבר בדפוסים מסנים שכים ,והשלישי הואילסדנו
ברובה מקומות( ,כאשר הושה
סתם ,המובא בקדמונים ,וביחורמרבינו נתן בל
רא
עו
הה
ברשימהלה*) ,ואיננוכי נאבר מאתנו ,ואשר גם
ינקרא בשם הנחומאבפי קצתמן
 .ונמצא הרבה מהברים אשר לאידעו זה ההפרש של המדרגתם רצעניםהאלה,
הטחברים
פעםקרש אתדוזנחוטא הנדפםבשםלסרט ,ואתילטרט בשםתנהומא ,ותשבוכירוגהוסא
דגדפס וצא לבד דוזנחומא השבא מקדמונים ,ומאשר ראו הרבה מאסרים המובאים בדברי
קדטכים בשם הנחומא ,וחפשו ולא מצאום בתנהומא הנרפס ,-כתבו עליהם שלא נמצאו
בתנחומא ,וחשבוכילאיזה סבהנ8הסבוהנשמטו אלה הדבריםהחסרים ,ולאירעוכי באמת
כתנת וקדמונים היתה ל מדרש תנחומא שלמ ,והדברים נמצאים ככתבם וכלשתםמכ"י
דילן .והראשון אשרהעירכ הםמדרשיםחלוקיםהיה הרב מוהר"ר םנחםדי לגזאנוז"ל,
יימא :כתבודג2דפיסיםתנחומא רגקיא ילמדנו דבקיהחש ,הלא
זוחל בספרו המעריך ערךתרג
הראההילקום שמזכיר שניהם בכמה מקומות ,אלמאהאי לחור והאי לחוד ,והנה תנחומא
י משלטות,
אינו נמצאכלל  ,ואולם נהבארל שיש ממנו ארוך וקצר ,דקצר דגיעליד
יסמנו פרשתואתחנן ופרשת עקב(")עכ"ל,וכוונתדבריו
יהארוךוצאחשוב מאד ,דגיעלידי
---- --

כי

( 01טפשמסתיע '5ח מלוך וקתל גגפג 5מ ,ptnvaוסקול  610פגפוטמל" ע5ט חטט לפגך
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מבוא

כי מה  1P'Wהמדפיסים בשער המפר מתנחומא הנקראילמדנו" הוא שקר,כי מדרשילסדנד
אינו נקיא תנחומא ,רקילמדנו סתם ,ומדרשהנחומאהאמיתיאינו בנמצאכלל ,אבלנתבאר
לו אחר בך שיש ממנואר"ל טהנחנמאהאמיהי) ארוך וקצר ,הקצרהניעלידו בשלמות,
ומהארוה לא הניעלידו רק פ'ואתחנןופ'עקב ,ולדעהו מדרשהנהומא הנדפס והמצוי ,הוא
הוא הילמדנו ,ומדרש תנתומאהאמיתי הוא בתכ",יולא נדפס מעולם .וכןהבין הנאון היד"א
ז"ל כוונתו ,וכתבוז"ל (שם הגחלים הזב אות ס"ס"ה) .הנהומא שטכירים הראשוניםאינו
הנהומא שבידנווכו' ,וכתב מהר"מדי לונואנוז"ל במעריך דף.ס"ה זה שבידנו הואילמדנו
ולא הנחומא ,ומדרשתנחומא יש ארוךוקצר ,והקצר ההםבירו כהביד וקצת מהארוך והוא
חשוב מאדעכ"ל .וכ"כבמקום אתר (שםהגדולים ח"א אותי,סי,נ"נ)ת"ל:וכןמודעתזאת דמדרש
תנהוכא שבידנו אינו מדרש הנחומא שהיה לראשונים  ,כמ"ש הרב נחלת יעקב בהקדמתו
ובפ'בראשית וכ"כ מהר"םדי לונזאנובתעריך רףס"ה ע"שע"כי עכ"פ למדנו מדבריהר"מ
ד לונזאנו שני דברים ,כי תנחומאכ"י והנחומא הנדפםשניין דאטןדא  ,ועוד אחרתכי
יהנתומא מגדפםד"א הוא הילמדנו שמביאים הקדמונים ,ועיין גם תולדותרבינונתן בעל
ה
רמרוךהערהד' שנםהואהביןדברי המעריךעל כוונהזו ,כי ההנחוסאהנדפס הואהילמדנו,
תו גם דעת הרב הנרול ר' עזרא מפאנוויל המוציא לאור התנחומא דפוס מאנמובה בשנת
ה"א שכ"ג עם הוספות ,בהקדמהו שם וז"ל :זאת ועוד אחרת למעןירעו דורותיכםכי לא
נכנס זר בהומווכי כלם הם מחוברים נק המחבר ז"ל (היינו ההוספות שהכניס הר"ע מפאנו
במדרש הנהומא)ידועלהוי לכל אשר יקרב אליו,כי רבים מביאים מדרשי הילמדנו ואינם
בראשונים (ר"ל בדפוסיםהראשונים ד12ם קאנשטאנמינא ודפוסוויניציא)כי לקחאוהםהאפם
המוחלט,ולקיים מה שנאמרעלפי שנים או שלשה עדיםיקום דבר ,אביא שלשה מופתים
חותכיםועליהםילמדוהמעיינים סתוםמן המפורש ,הביטווראו בערוךערך מנקתדרוןשמביא
דרוש אחד בשם הילמרנו בפרשת משפטים אשר בתוכה המלה הנזכרת ,ובראשונים לא
תמצאוהוכלל ,ג"כבערךגליור מביא דרוש אחדמן המהברו"ל (ר"למבעלהילמדנו) בפראזה
הנזכרת אשר בו המלההזאתואיננו בראשונים ,וההות המשולש עור מביא בערךדוגמאאין
הקב"המונע מןהצדיקיםדוגמטריןשלו ם בפ'פקודי מאמרארוךלאיערכנו זהבוזכוכיה,
והראשונים לא זכו בוכלל ,גם מצאתי איזה מדרשים אחרימ מביאםהילקות בשםהילמדנו
במקומותחלוקיםויפקד נןשבמ בנזכר ,ע"כ מההראשוניםמסיני אף דאחרומםכןעכ"ל.
מזה נראה ברורכי גםהוא השבכימדרש התנחומא הנדפס הוא הואהילמדנו ,ומביאראיה
כי נלקה בחמר מדובה מאסרים אשר הובאו בערוך ונם בילקוט בשם הילמדנו ולא נמצע
בתנחומא [דפום קאנשטאנטינא ורפוסוויניציא) ,ע"כ נחמרו הרבה מאמרים ממנו,הרילך
מבואר שלרעתו התנהומא הנדפס הוא הילמדנו (לקמן בפרקי"ד אדבר ברחבה אודות
דפום מאנטובה).
י הר"םדי לונזאנו חשב אשר רננחומא הנדפס הואהילמדנו,
ה
ר
ו
ר
ב
ר
ת
וראיה )ו
כ
תראה כי בכל מקום שמביא בספרו הנהומא הנדפם יכנהו בשם ילמדנו ,כמו בשרכי:
אנדרואנטום ,אסטרובילין ,אספתין ,אספטיא,אפסונין ,ארביב' ,אתליטין ,דורמסיות,
דכמטרין,ונ ,חלחול ,טיגנס ,טקס ,פעמים) ,יהואש,כדב ,לונסטיס ,לוקטא,DDI'D ,
ן ,פגן ,פתר ,פלאדין ,פלמנטרין ,פסינתסין ,פרונות ,קטב,
נמפיון ,מבסט ,סלת ,עי
קם,קליניות ,קפל ,קו,צרהיה ,רפאיוה ,ששיתא ,תמחוי ,גם בסוף במענדותסי' יגב
(ורק בפעם אחת בערךאימום מביאבשםהתנחומא כמו שמצא במתנותכהתה) ,כלוכערכיים
האלו הם כלםלקוחים מתנחומא הנדפס אשריכנהו"ילמרנו"(מלבדערכי אסטרטא ,אפנתי,
ברקין ,מיסמור ,הרימס ,שהםלקוהים מס' ד~רוך שמביאת בשםהילמדנו) .גם היהלפניו
תנחומא הנרפט דפום מאנטובה ,ובכלמקוםשמביא מהילמדנוכוונתו להתנדצמא דפוסדצ"ל,
ן ערך קםשציין נם הדף מהילמדנו וז"ל :בילמרנו דף ב"וג' ,והו14כן בתנחומא דפוס
עיי
מאנטובה ,כן בערך אנררואנטיס מביאצ"ל :ובילמדנו ההרשנצ"ל החרש] פ' פקורי ,
וטונתוכיבתנחוסא רמוםטאנטובהנוסףהמאמר אלהתנחומא מאתהמדפיסהרגעמפאםהנ"ל

ינ'

ושום

וגייס

מוסטסי(טזט
טעון. ,וסלמך(.ץוגכתיגי ~טל סט 6סעטזט ר.ג6גז,וסיס(פגיו מתגו לקג'פלחיות,
ן וגט נמלוך .ובס הכתג 61ו(םגמנ6ל(יסיט טמט הלוךוקלל'(15 ,
גכמוט יהלל רילגס תתגסות 6כ'4ויג
 0(161גמנ6ל(י כעת; ,ד ט('6סיגדגליו קומליס ע5טס תוךבז' זבל.
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ה

ורשםעליו "קנקן חדש מלאיעף" ,תה כתנהו במ"ש ובילמדנו החדש ,ר"ל במאפר ההדש
ד יוהר מזה שלפעמים מביא גםפירושי המלותוכהוסיף המדפיס הנ"ל
שהוסיף המדפיס.הי
והכניסםבפנים התנחומא והוא מדו"םדי לונזאני השיגעליהם ,כסו בעדךאסטרוביליןכתב
וז"ל :ילמדנוכי תצאפ" מאן דהוא אבנים טובות ושבושהוא ,כוונתועלפירוש מהמדפים
ןפי'אבניםטובות ,וכןבערךאופטיאה כתבובילמדנו
משנטיבה(יף מ"בע"ר)שכתבולפידיגני
ריש במדברפי'המדפיס שבוע ושבוש הוא,וכןבערך כדב כתב בילמדנוויגש מהודה הוא
פטיטפי' כאן דהוא בלשון צרפת הקטןקוראפטיט ושבושהואעכ"ל ,והואבדפוסמאנטובה
(דף כ"אע"א) .וכן בערך קולנית בילמדנו נשאפי' דגמדפיסיוצאנית ושבוש ודא ,ובערך
משרתיה בילמדנו ריש פ' אחרי מותפי' המדפיס קו השררה כמו שאוהזיןבידיהן המלכימ
ושבוש הוא ,וכל אלה בדפוסמאנטובה שפירשהמדפיס העל .מכלאלהנראהברורכי חשב
שהתנחומא הנדפס הוא הילמדנו ,אלא פעם אחה בערךמיכון הביא חיל :ברישילכדנו
כתיבתיד לא הבנמתי לפניהם אלאמיסוןמיסון ,ומאנשי זה לאנמצא בתנהומא דגדפס ,רק
בב" שלנו רישבראשית(שיו שם בהערהת') וצ"לכיהיא רק אשנרתלישן ,ויש לתקןבדבריו
יש תנחומא כחיבתיד ,והוא תנחומא הקצר אשר היהלפניו  ,כמ"ש בערך תנחומא
ברי
שהבאתי למעלה בשמו.
אמנם האמתיורה דרכוכי גם הרב מהר"מד לונזאנוז"ל לאקלע אל השערה,כי
יחוד ,כמו שתראה לפנינו ,נם הראיה
הילמדנואיננו תנחומאהנדפס ,אבלהאי להודוהאי ל
ומהביאמהילקוטאיננה צודקת רק במקצת ,כי תנחומא וילמדם הם מדרשיםשונים ,אבל
לא שהתנחומא הנדפס הואהילמדנו ,ושאליוטוןהילקום בשמילמרנו ,כיבעל הילקומ לא
ראה כלל אתדוזנחומא אשרלפנינו בדפוס ,ולאהביאו ,רקכלהמאמדים שמובאיםבילקוט
בשםהנחומא כלםהם נמצאים בהנהוטא כהביד שלנו אחד לאנעדר (כס שהראהבפרקמ"ו
ברשימה אשר נתתילפניהקוראים) ,ומה שמביא הילקום בשמילמרנו ,כוונתו עלהילמדנו
שמובא בערוך אשר נאבד מאחנו ואיננו לכמו שתראה ברשימה מהמקוטות שהביא הילקוט

בשםהילמדנו).

מכל האסור נהבאראיפוא שהיו נמצאים שלשהספרים בשם תנהומא ,האחד הנקרא
עור"וןך יכנהו תמידרק בשםילמדנו לבד ,ע"ש התחלתהמאמרים
הנחומא גםילמדנו ,ובעלרבה
ינ
ביטשה בדעכה"ילמדנו
 ,והדבהושמוגיםיבנווז גם בשם הנחומא לבר ,ע"שבי
יחסולרבי תנהומא ,ומפר זה נאבד ולאנמצא .והשני הוא התנרעמא כתביד אשרוכני ה'
' ,והשלישי הוא ההנהומא
בו ,והואהיהלפנ קדמונינוז"ל ,כמו שתראהלהלן בפרקי
פיוס ,אשר מחברו שאב הרבה מהנחומאכ"י נםמילמדנו ,כאשר יתבאר
איטרהוא מצף בד

באי'יוה-גהוזלהת)':דר)מרו,מלצג,נ,בסניועלהואשות !ררג.ור~י,ךלדליל

לחשוב שהם מדרש אחד  ,ומביא ראיות עלזה ,ואב"כ נטה מסברה זו ,ואחרי החקירה
י הםמדרשיםשונים,
והדרישה העמוקה כדרכו לחדור בכלעניןוענין ער היסור בו ,העלהכ
והיהלפניהקדמונים מדרש ילמדנוכ"י ארוךובו רהטהמשבעלהערק ,-וזההילמדנוהיהנקרא
גםתנחומא .והמדרש תנחומא הנדפס הואקיצור ממדרש ילמדנוהישן ,וישבו עוד הוספות
והדבה מאמרים גם מכוהבימ מאוחרים  ,ובעל הילקט משתמש בשניהםומביאדברים בשם
ה ,הוא רק מאשר
ילמדנו נם בשםתנחומא זה ,וגל אורך שקלא וטריא של החכםהגדולדי
לא ראה עוד את ההנהומא שלנו ,כילו ראהוהיהיודע שכל המאסרים המובאים בילקום
ובפירש"י בשם ההנחומא הם בהנהומאכ"י שלנו אוח באות ,וכלהכיערותיו אך לטוהר,
זה ההגחומאהמצוילפנינואינוקצורמןהילמדנו ,ואיננו התנרצמא שהיהלפניהקדכונים,
כי
רק מדרש אחר הוא ,ושלפיה ספרים הם ושונים וה מזה ,ולא אגל לדבללם מלהביא כל
י לדביר עליהם ,ויחדהי לזה
דבריוולהעהיקם לשפה קדשנו ככוחלתם ועד סופם ומהשישל
פרק בפני עצטו להלןבמבוא פרק כ':
י זה תנחומא הנדפכ אשר
רלה אמנע מהעיר עודכי כבר עוד הרגישו שני גאונים
כ
בירנואינו התנהוסא האמתי ,האהד הנאק מוהר"ר יעקב בעל נחלה תקב בדגאוןמוהר"ר
א דגאוןב.גל"טו"ת משאת בניסו הלסידטדיש' 9ומהרמ"א ז"לבן דורו
בנימן אדוץז"לשי
שב
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 %הגאון בעל ממ"ע וטרו"םמלובליןז"ל) נדפס שנת ה"א שצטט ,והוא ספריקר באיכות
נם במציאות שפירש"י בחומש והשנות ש הפרחי .וכתב בהקרמתו כדברים האלה:
תנאים ואחראיםמבילהא ספרא
בעקבותרז"ל ולקט
התורה

בפי' על

הלך

ספרי

רברי

ר
שס"פתא פסיקתא תנרומא מררש רבה,מיהוא זה שמלאולבו לגשת אליולהבין אתכוונתו
תו
עד תכליתו ,הלאצריךשיהיה בקי בכל התלמוד ובכל המדרשים אשרהיולפניוואיןבודינו
כלם ,ואףאותםשבידינו כבר נתחלפודגירסאותונחשיו הרבהובפר ט מדר ש תנח1מא
שבירינו היום ,לאראי זה כראיזה ,בחילוף חסהויתיר ,ועור ראיהלוה שהרב"1ל(ר"ל
ז"ל) כותב בשט כמה דברים ולאנמצא בספר תנחומאשלפנינו ,ולכןבכל הספר הזה
לא כתבתי דבר בשםתנחומא ,כי משבשתא הוא עכ/ע ,ונן בראש המפר הביא ת"ל"~ :ר
רש-
יצח
ק לאהיהצריךלהתחיל אלא מהחודשהוה לכם ,ומה טעם פתח מבראשיתכו' ,הפשתי
זה המדרשולאמצמתיו כצורהוו שהביארשיי ז"ל ,לבר ראהזה מצאתיבילקוט פ'בא בפ'
החדש הזה לכם בשם ר' תנחומאוז"ל :א"ריצחק לאהיה צריך להתחיל אתהתורה אלא
מהחודש הזה לכם ,ולקה התחיל מבראשית משום כחמעשיוכגידלעמו לתתלהםנהלתגוים
עכ"ל ,וגם בס'תהלים בפ' כחמעשיו הביארש"י זה המדרש בשמדוזנחומא ,ובאמת שלא
מצאתי זה המדרש בספרי תנחומאשבידינוהיום ,וזהיגיח לטה שכתבתילעיל בהקדמה
 .ובאמת נמצא המאטר תזת בתנחומא
שאיןלספוךעל ספרי התנחומא שבידינוהיום ,עכ"ל
שלנו בראשית אותי"א ,וע"ש ברבורה נקה.
כ"י והשני אשרהרגישבזההוא הרבדראוןהגדולמוהר"ר אפריםזלמןמרגליותז"ל בחבורו
שו"תביתאפרים כקבתשובתולחרבהנאוןמוהר"רישעיהבערליןז"ל,וז"ל :ומהשכתבמר
"פנים ,אטנםלפע"ד הרבה מאטרים מדוזנחומא שהםמכוונותלו ואינוכן,
טהתנחומא צריכה
סל
ושם מובא שאלתות הרבה שםטד'אחאי נאקוכמו שרשם מרבאיזה מקומות,וככרכןנהחברו
אליו מאטרי אגדה מהאחרונים ,ועיקר מדרש תנהומא הם הילמדמ ,וכן קראו שמו בתוס',
וגםלפעמיםמציטשהביאונומחל בשמו שלא נטצאלפנינו,וכנוןבמגלה דףכ"ג ,והעירבזה
הרשיעז"ל ,ווהאיזהעביםשכתבתי למר בזה ,ומפר תנחומאהואיל ואתאלידן אימא
אא"
%תא ,הנה בס' שאילת שלום דמר ,אשר מידוהיתה זאתלי לנבזבא רבהויקיראראיתי
בכ"מ נכתבבגליק שהכהועלטהרת הקורש מכת"י רמר ,ושםבדףב' ][attyאיהא אמך רגש
י אמר הקב"ה לישראלהוי משמרים את השבתכו' ,תכתב בצדו
בןפז א"ר יהושעבןלו
י זה לא מצאתי בש"ס ,ולפרקר הואדברי התנהומא אע"פ שיש קצתשינוי בנוסחא
מאמר
א"ר יהושעבןנחמיה אמר להם הקב"הכו' ,ומיום המאמר הסובא בשאלתות נראה שחסר
בתנהוטאשלפנינו ,עכ"ל .כוונתו למאמר התנחומא הנדפסכי תשא אותל".3
ובטרם אחתום פרק זה אעיר עוד שגם הרב בעל מאורעינים ~רא לתנחומאהנרפס
בשםילמרנו כמו שתראה בפרק אמריבינהפייט :במדרשילמדנו מכלדפוס שנמצאראיתי
כו',ואיןספקכיר'תנחומא בעל מדרשילמדנו ,ונאמןעלי האמתכיישוישאתישנימדרשי
ילמרנו שהםקדמוניםיהר שלש מאות שנה והנהאין בהם מאומהטןהמאסר ההואכו'
ע"כ .אבלכברהראיתי למדיכי התנחומא הנדפסאיננו הילמרטהנאבד אשרהיהלפניהרב
בעל הערוך ור,ילקופ וחובה קדמונים.

ש

 )3התנחומא.והילמדנו והתנחומא הנדפם בפרם וההבדלשבינותם
אחרי אשר דברנו בפרק הקודםמן החלוףבענין שבין הילטדנו ,והתנחומא הנדפס
ההתבוננות והבטינה הנאותה מדרשים ששים
כלל ,ובררנו
ודוענחומא שלנו
*

בדרך

כי

אחרי

,המהי נרבר'עתה מתכונת שלשת הספרים האלה בפרמ ,ונחקורלרעת במה הם נבדלים,
4םאב אחרהולירם ,ומקור אחדהיהלכלם ,אונמררו ממסדריםשוניםובזמניםשונים.
האסיפה הראשונה מהם הוא מדרש תנחומא המוכהי אשר אנינותןלפניכםהיום,
וודא מסוררעלסדרפרשיותהתורהמתחלקהועדמופה(א)כולל דרשותואגדותמרבנן דאנרהאי
'
אשר
(א) ט(כז פ 5פ' ועך (( 6ת 65זלסס כ((כי כטל סתנסו' -hFi-מסג בכיסויזך 3פלסס 6חת  ,מסט
ן גן 6מת נכל גגתס דוכתי ,וסלמס כסלבס
קי'  :'1פרסיוס מסורסג"
סנדוליםח"ג נ'
גני6ול סלאמס
5תיוס בסלגקוסגלעמסלסנה"חךלו,ןומילזזגגכיסויתך ע 5סטוג סטכמוגלותעכ"(,יג
DWזיע כפילו
ןלקיתי
/
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הכיעתיקימיםהוא ,והיאהאסיפהדואשונה
אשררשמיישגו נכרועלפנ כלו,וכלמביןיחי
יות התורה ,וקרוסהעור לסרור מררשבראשית רבה,כי הרבה
'למאמ אנדהעל סרר פרשי
רישאב מסדר מדרש ב"ר מהתנחומא ,כאשר תמצא בהערות במקומותם לששבותם
דברים
ולרקן בפרקמ' ,ונסדר עודלפניסדור תלמודבבלי ,ולא נמצא בו מאמרים ממנו .בהרבה
ה,ילמדנורבינו) ושתשובה (כך שנו רבותינו) וההשובה תבעת
פרשיות רחל בשאלהבריכ
ןלהלןבפרק
תמידמן המשנה אומן ההוספתא ,ולאכאדגמרא,כי עוד לא נסדרה אז(עיי
ו' רשמתי כל המקומות ממאמריילמרנו רביט) ,לאכן בתנחומא הנדפס ,כי שמה נמצא
טאמרים הרבה אשרהוסיף המסדר סנמרא הבבלית ,כאשר תראהלהלן בפרק זה ,וגם
המצא בהערותי שרשמתי המקומות שהוסיף מהבבלי .ומאשרכי רוזנחומא כבר היה מסודר
למני המסדר מהלמודבבליתבין טה שאמרו בקרושין (ל"גע"ב) והביטו אחרי משה עדבואו
האוהלה ר'אמיור'יצחק נפתא חדאמרלג והד אמר לשבח ,מאן דאטרלגנאי כדאיתא
נאוימא .או הכוונה במלה נדאיתא אל התנחומא,
ע"כ .ואין מפק שהיה כתוב כדאיתא בתנח
כי הוא באמתבכ"ישלנו פקודי אותד'היו אוסרים ראהצואר ראהשוקים אוכלטשליהודים
ושותהמןיהודים וכל מה שישלו מןהיהורים ,ורב אשי מסרר הש"ס לא רצה לפרזם גנותו
של משהקיצרבלשונווהציגכדאיתאאוכדאיתאבתנחומא,ואףכי נמצאכעיןזהגםבירושלמי
בכוריםמ"ג ת"גושקלים ע"ה ה"ב מכל מקוס נראהיותר שכוון מסדר הש"ם אל התנחומא ,
וכמו שתראה גם בפירש"י שם שכתב :כדאיתא משום דרבר מנונה הוא לא רצה לפרסמה
חגרי הוא מפורש במדרשרבי תנתהצא וכו'  ,וכות למאמר התנחומאכ"י שלנו .גם תראה
ע"ש)כי אתא רבדימי מים הראשוניםהאכילובשרחזיר,סיםאחרונים
הבוגצמיארוא את (ק"י
אש
האשה מבעלה ,אבל לא פיר
מויטההיה ואיךהיה ,אולם רמזו בזה אלסיפורי
הטעש'ות הטובאימנתנחוטאמ'בלקע"שבהערהקמ"ד.
וגםהיהרוזנריטאכברלפני מסדר הפסיקתאררבכהנא ,ולקחהרבהפרשיוה שלמוה
סמנו והשהטש בו ,וראיה ברורה לוה תמצא בפסקא וכור (כ"גע"א) ר'הנחום בראבא אסר
ר' יהודהור' נחמיהורבנן ר'יוהדה אמר אם כשהואיוצאממעי א%כו' ,אולם בהנהומא
שלנוכי תצא אותר' כתוב מה חטא חטאעל אשר'יהודהור'נחמיהורבנןכו' ,מזהתראה
י בעל טסרר הפסיקתאובסיףיר' תנחום בר אבאז תחנתו כיבתנוימא אשר מחברו הוא
ב
ביהנחומא בר אבאשזכרהמאכךהזהטיןיהודהור'נחמיהרבנן,וכןהראהבפסקאהחודש
ר
(דף נ /ע"א וגושית ק"גפ' ענהוודי) סובא ,א"ר תנהומא עיקר טרחותא סטרא ,תה סובא
סתם בתנחוסא בא אותףאיןפריעת בהונו אלא כשרגשםיורד ,וברוראצלי סה שהביא
בלהפסיקזא גא"ר תנהומאז הכוונהלמדרשתנחומא שהבאתי.עייןבתנחומאשםהערהע',
וכןעוד שם א"ר תנחומא דגיעזמן שיעשהישראלומירות ,כוק Y'aאל דמזנהומא שם1S~V ,
הערהע"( 1נ) .וכן הפסיקתארבתי שאב הרבהמן התנועטא ,ושה בפסקא %ץ פסקא
י טות א"רתנרעטא לפיךהיה רקב"המנביה אתכבורו ,כוק בזה אל כשנחוטא אחרי
אח
ישתד' ע'ש בהערהנק ,חקבסררש שם'ד רישפ'פקורי כך פתחרביהנףעמאבר אבא
מת
איש
 :דט ( 1ג'אניסועךגמס3יס (ק?ל6 6מת ,סונףכנופכי עם :י16ר(פסקת? 6טרמת ר 0ואך0-כתנ וזע
'ק?ל6 6ממ :,לקגמ(קיס
סנד;א  Sעסתפט נטםסנל"6נתישנ~תכ"י(סנד"6ניןסייסי16דיrימ6כיג5כיס1י(ךוע
סנ' לונ' ,וכן 3 610תסולמ ספק1קש סמס 3מנך פ' פקוקם ט 6נימז פס ג5כש ,וגןגל6ס
ג:מ 3יג
.זלוג ושתתך נפקוק עגע 65ם עטתע"נ ,ושלטס ע (6
ל''"עומס ,כי נ %לנמללות גתנ גתת(שטיזר
ס ,וגןנקפליללס ג5כיסוי3ךנים? .יטלטלי*כ6ת' גןסיסלפגי תקדד
לעת כג( 3וגכ (3כפל0ס 5מספססדרויני
גת
נמוע 6פוסס 6מת ,וגס ננושק (6סיס טת65כזס1ס'סר*ר6טוג'ס ס3ק6גטע6געיג 6וזפוס חיג' 6'5סוט
ס
ס
ל
י
סתג
ממדפק ממנעונס ,ונסנממנלתסתגין געגסהס'אדיסעעלס פרסיומ ,וליעילעהטל4
ס( פכסת ('1ן ,ופקי
ירך וילך קדכ 6מד.
6נןקפיר סנכ(כס
קותריס ?לכ'עסתך? מן 3עט6ך(ספסיקת 6גתנח
סגי6006ל(שה
tt
.ו6ת ס(6
י
ע
י6 t)Shוס
(נ)כמג
יוכרייומנן" ו6סכן 6יך'תכן סוס סמס?ל מסיס לב
ל3
מפקיקתך  610דגגלא6סכ6סין תסתיע
?ןנד
סופילוטשנסויומר5מר ,1מרמסס ע(
(%גף)5ספ"תמיסקוי
י
פ
כ
' מגמושן 6ט ש
כס
זנליס תשןתידקו 30
נ
י
י
5
1
עכן ופת*
דפייו חפכי  rnbנסיו פדלר לי סמוך סנטן געוני סם נתש ופתשן פס (קיל6יס(מטיי

חייי

,

ן

יי

ספס'קת6
טל כסגף סל6סון סו 6ממור 6תרופקיקת6 ,6כ( 63מת(6כתנתיכן 3 6(6טימתסרעוליסיפי
מי  %6זעת
ט,
יכסא1 ,ט 3וס 6מלמ' 0לכ גרן6סוס0ימסיסמ סו 6רנ כרגםסר6טון ,ותן סעעס0כתכמי
(ל3
מאי תיגסגן ,קיגתייע3תילילד  tn~smטנסוסענין '6לפסל(ימקם לזמן ot7pגוס סמי  13כבגי.ג5ר,כ06ין
מ(ת,ד רג ול' עמגן.
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מ בו א

איש אמונוה רב ברכוהכו' והברוש נמצא בהנחומא  ,ובעל כמדר -וירש שמנר הציג
בראש כך פהחרבי הנחומא וכוונהו למדרש תנהוטא .וכן במדדשוי"ר פל"ב אותנ' כתוב
וכדאיהא בהנחומאי והוא בהנהומא כ"י אמור אוה ל"א,
כ -ונשנה גםבנדפס אותכ"ג .המר

נמצא הרבה מדרשים אשר השהמשו בהנחומא ,ובפרק  '1להלן המצא בזה ארעותדברים
וראיות מוכיחות,כי ההנחומא כברהיה מסודר לפניהם.
יתנחומא)
וילמך3ד)

ולפעמיםג"כ בשם
האסיפה השניה היא המכונהבשם
 ,לאנודע
לנו ממנהכי אם מה שמובא בדברי הקדמונים ,וביותר בס' השיוךובילקומ ,לכמו שתראה
היגיעה מציאה יקרה  ,כל מה שמובא בסן
להלן ברשימוה) .ועוד זאה מצאהי אחרי
כי
הערוך בשם הילמדנו מםפר ש מ 1ת ,הכל כאשר לכל נמצא ככהבם וכלשונם כלה אחת
לא נעדרה במדרש הנהומא הנרפס למפר שמוח(ג) ,מלבדב'פרשיותהאהרונוהויקהלפקודי
לא נמצאו בהן המלוה שהביאהערוך מהן ,ובלי מפק ב'פרשיות האלה מהילמדנוהיו חמרות
לפניהמעהיק הראשון והשלימם בדרשות אחרות ,אולםבהומפוה שהוסיף המדפיס ממנטובה
לפ'פקודי נמצאים החמשהמאמריםשהביא הערוך משם .ובליספק הוסיףהמרפים מטנטובה
עלפיכ"י מהילמדנו ,ובפרק י"ס הבאהי רשימה מכל המאכרים אשר הביא הערוך בשם
ילמדנו ממפר שמנה ואנההם נטצאים בהנהומא הנדפס לספר שמנה ,ושם הבאתי ד~רכים
מהערוךלפ'ויקהלפקודי ,מןפ'ויקהל לא נמצא כלל  ,ומןפ'פקודינמצאים בהוספתהמדפיס
טמנטובה ,וגםבפ'משפטים חסר בנדפס מאמרשלםוהוסיףהמדפיס ממנטובה סןכ"יונמצאים
בהוספההמלוהשהביאהערוךבערךאסטרטיגוםגליורסנקתדרון בשםהילמדנו ,נמצאנולמדיןכי
כל ספר שמוהבהנחומא הנדפסנעהקמןהילמרנולס' שמוה ,ונראהכי מסדרושלהילמדנו לקה
כמהמאסרים מההנהומאכ"ישלנו ,ובקצה הביא בסגנון אחר ,מהםבאריכוה ומהםבקצרה,
והוסיףג"כ דרשוהרבוה אחרות ,והילמדנו בשלמוה נאבדמאהנו ,ובכל מאמציכחיחפשהיו,
והקרתי אחריו כם;ט בכל קצוה הארץ ולאמצאהיו ,חבלעלדאבדין ולאמשהכחין.
והיה נמצא בשלסוה נםלפני הרב בעלהילקוט ,והביא ממנו דרשוה למכביר ,כס
שתראה ברשימה אשר רשמהי בפרקט"זכל המקומוה בילקום אנהמביאו ,לערך ב'מאוה
פעמים ,ומלבד המקומות אשר הילקוט הביא את הילמרנו הנרשמים ברשימה ,נמצא עוד
י ת-בהגדול החוקר
קונדרסאהרון מבעלהילקוט נדפם בדפוס שאלוניקא ,והדפימושניתיריד
הנפלא מהר"איעללינעק בביה המדרשח"ו צדעיט עד צדצ' ,והם נ"ך טאמריםמהילמרנו
וההו;להםחסרים ,וכפיהנראההיהבעלהילקוטרושמלעצמו מאמריםמהילמרנו,כדילהביא
כל אחדמהם במקוםהראוילו ,וקצה טהמאמרים לאהביאםבנוףהילקות,לכןנשארו קצתם
בודדיםבפני עצמם ,מלבד איזה מאמרים מהם אשר מצאהים מובאיםבגוף הילקום בשם
הילמדנו ,כמו אוהי"א ביוםהשמיני ימול ,מובאבילקוט ירמיה רמז שכ"א בשםהילמדנו,
אותי"ח כתיבוילך עשו ,מובא בילקוט מלאכי רמז .תקצ"א בשםהילמדנו ,אותמ' קח את
הבגדיםבןמירא אטר הדר אלהיםבני אדם [הסר :והדרבני אדםנסורק] מובאבשבליהלקט
כ"י אשרבידיסי'נ"ה בשםההנחומא .וכןהעהיקההניאסי'י
' ,ואץ מפקכיהרב שבלי הלקט
יכנה אתהילמדנו בשם תנחומא ,ובמס' ד"אפ"י מובא זהסחם ולא בשם בןסירא .אותמ"ו
אחרי מוה נמצא בפסיקהארבהיפס ,פסקא אחרימות .ונכה אנולמדיןכי התחלתהפסקא
שם המתחלה ילמדנורבינו לקוהמןהילמדנו .אות  f'Dשלששניםיהיו לכםערלים ,מובא
בילקוט משלי רמז ההקס"ג בפ' החח שלש בשםהילמדט
 .אותנ"נ בהעלהך ,מובאבילקוט
רישבדתלהך ובטעות נרשם שם טדרשוצ"ל(ילמדנוז או (מדרש ילמדנת והעתיק שםעדד"א
בהעלהך וכל המאמרטןד"אהשמיםוהביאהמאסר שלאחריולמהז'נרות ,והמאמרשהשמים
היהלנבון ג"כלפני הרב בעל הערוךבילמדנו שהיהלפניו(י
) כמו שהביא בערך אבלינא
ובטעות
(ג)ו(6 6תגע ת(ר,כיל כ( עלן 6מז  6(0גת 65שכון כ(גג'ט ,לק 3ל" 6ערגידיזידי סלסל סשה
ריגול( עורינ"כ ז"לקיטוע לי,גי נתגחנו (6י שוסו' פשזי תנלנג(6גי עמ 65גל" עלןתןעגניי
ך :3*1
נע(!?גו ג' ת 6:תעם סגתתגךננגין ,ס6ס נת,65ס כמקתל גג"' תר.ת:מוט6 6סרגיזי  ,וססעיתיוכי סג65
נגיפת פ' גי ת 6:שתי"א  ,גיס 16תליס טת'כס סיס ס:תתגתךנכגין .מעןכי קפל כתות תתגשת 6סנזפס
 610סי(תדגו תקפל סתות( ,כן גת( 65גגון הלפקגי מע.6
ס
ס
כ
ט
ז
ת
(
י
ס
פ'לך ,נס שםיעד
(ד) נסג(זגזלס עם !6תע' עתזט לניט תונע נכרוך כרך מבז
תג6ן פקק ט' טג 6לכלוךפיך נס'ס נבטסינתזת.
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(ובטעות נבית המדרש שם אבלינה) ,נםבערך קנכי ובערך אפנתי (ובטעותבביתהמדרש
שםלאנפהי צ"ל לאפנטי ,וכן יש לתקןעוד שם במקום ביקטאוה צ"ל בקיטאוה),וכן אות
נ"ד וביוםוקים אתהמשכן מובאבילקום בהעלותךרמי השכ"ג בשםהילמדנו.
והילטדנו שהביא הילקוט הוא הילמרנו הנאבד אשר היהלפני הרב בעל הערוך,
ובהרבה ערכים אשר הערוך הביא בשם הילמדנו מצאהי המאמרים ההם מובאים גםבילקוט
בשםהילמדנו ,בכו בערךאנרדמין סובא בילקוט חוקה רמז השם"נ ,ערך אל הביא כאמר
גדול המתחיל אל הרצה את הבירך בשעת כעמו וחסרהציוןילמרנו מובא בילקוט שלהרמו
תשם"ר ד"ה עד אנה בשםהילמדנו ,ושמחחי מאד כיראיהי בערוך השלםלירידיהרב הגדול
מוהר"א קאהום שהביאכי ברפוס ראשון כתוב :פפורש בהנדה ילמדנו המהחלת סנדליחיד
בפ' שלחלך.ועורמאמרים שהביאהערוךכערךאלםמובא נם בילקוםישעיהרמזשח"ו .ומ"ש
בערך אסטרולוג מובא בילקוט בלק רמז השס"ו ד"הכי מראש צורים אראנו .ומ"ש בערך
אסטרטליטום מובא בילקוט משלי רמז הקנ~נ ד"ה אורחחיים .ומ"ש ערך אסכולא כובא
בילקומ בהעלתך רמז השלח ד"ה אספה (והסה שםהציוןילמדנו) ,ומ"ש ערךאפופסיןוהנוים
חרוב יחרבו כו' מובא בילקוט ישעיה רמז שם"נ ד"הוהגוים .ומ"שערך בדד מובאבילקוט
שלח רמז תשם"ג ד"ה ר"א בנו של ריה"ג אומר (ובטעוה שם מייובל לראוהפני אהד מהם
כדוצ"לבדידין,עיי
ן רד"ל שלח פט"ז אוה כ"ט מהשהעיר על אברי הילקוט) .ומ"ש ערך
גדיגוד מובא בילקוט מטוה רמז תשפ"ה ד"ה נקום נקמת (ובטעות שםנכנס הזאב לגדי צ"
ן ערוך השלם בערנו) .ומ"ש ערךגיא מובא בילקוט
לנריגוד ,ואותיות יגורן נשממו ,עיי
ירמיה רמו רע"ז .ום"ש ערן -דבר ב' בסוף הערךדברינרנן מובאבילקוט שלהרמז תשמ"ג.
ומ"ש בערךדיומן מובא בילקוט בלק רמז השעיה .ומ"ש בערך הן מובא בילקוט בלק רמז
תשס"ח ד"ההן עםלבדד .ום"ש בערךטמיון ואחה ונשרף מממיון מובע בילקוטישעיה רמו
ן דרכו מובאבילקוט משלירמז
ש"ד ד"ה ונהפכו .עוד שם במאכרהשני שהביא ורשעלאיכי
ן דרכו .ום"ש ערך יקנטין מובא בילקוט עקב רנת
תהקם"ב ר"היודע צריק ורשע לאיכי
תתנ"ד (ובטעות נרשם שם מררש וצ"לילמדנו) ,ום"ש בערך כסל מובא בילקום שלה רם!
השמ"ב ד"האמרו ישראל ובילקוטתהליםרמזתתי~ט ד"הוישיטובאלהיםכמלם .ום"ש בערך
נרכםויקחקרח (במקוםפ'קח את המטה צ"לבילמדנו חקתפ' קח אתהמטה) פובאבילקוט
חקת סוףרמז תשם"ג .ומ"ש בערךמטרפולין מובא בילקוט בלק .רמז תשס"ה ד"ה וישמע.
ומ"ש ערךמלן מובא בילקוט בלק רמז תשם"( 1ובטעות שםמילמיין צ"לסילנין ,ובילקוט
שםקלמרין במקוםקלמין והיאגי' נכונה) .ום"ש בערך מר פובאבילקום ראה רמז הה"צ.
וט"ש בערך סרבל סובאבילקום ואתחנן רנה תתכ"ד .ום"שבערךמרקו'כאהליםנטע כובא
בילקוטבלק רמז תשע"א ד"ה ד"א כאהליםנטיו .ומ"ש ערך עטש (ה)מובאבילקוט ההלים
רמז משע"ד ד"היקרבעיני ה'
.יקווךם"שבערך פטרא כנבא בילקוט בלק רמז השם"ו ד"הכי
מהאשצורים .ומ"ש ערךפטר מובא בילקוט הוקה רמו השם"ד ד"הוישסע הכנעני.
ומ"ש בערךפלייטון מובא בילקוטבלק רטו תשע"א ד"ה ד"א כנהלים  ,ומ"ש בערך פלסטר
מובא בילקוט ירמיה רמז שכ"א .ום"ש ערךפומבי מובא בילקומעקב תתנגד (וחסר שם
רמצ
ירנ' מובאבילקום
הצית)י ומ"שערךפרווים מובאבילקום ואתחנן רמזתהנ"ר ,ומ"ש ערך
יחזקאל רמז שפ"ב ד"הבןאדם .ומ"ש בערך קבייסטם סובא בילקוט עקב רמז  1"Dtb-ד"ה
זש"הידליד (מ"ש ד~רוך הוא בילקוט שם בסוף המשל) .ום"ש בערך קזם שבא בילקוט
בהעלחך רמז תשל"א ד"הויהי העם כמתאוננים ובילקוט יחזקאל רמזשנ"ו ד"הואתן נזם.
שמ"ש בערךקטדיק מובא בילקוטירמיה רטז רפ"ה ד"ה על מצרים (בטשת שםקרטקי צ"ל
קטדקי) ,ומ"ש ערךקנקלב' מובא
ירמיה רמזרע"ז ד"הובנו אתבמות התופת (ומה
.קתי
יל
ומ"ש בערךתמליום מובא בילקוט בלק רמז השסגו
ב)
חוששם שם בצדו מדרים צ"ל חדרים
ד"הכי מראשצורים ,ום'ש
אנלינא אפנתיקנני נמצא בקונטרסאחרון מבעלהילקום
בשתנ"נ ,ומ"שבערךנשיםנמצא שםבאותי"ר .ום"שבערךעבדנמצא שםבאותט'.
' תמצא איזה קדכונים הביאו ג"כ מאמצים בשם הילמדנו  ,ומאשר
בפרקי
הראיתי כי'התנחומא מספר שטותלקוחכולוטןהילמדנו עלספר ששת ,והמאמרים שהביא

ולריי

נעי

הערוך

(ה)סלמיע כת 3סםיננתי 6(1ת65תי סמ6תר סוס נת:תות ,6וגסוס מתגוגי התגשמך שטיט שגט
תעבוט ,וסכמךסנים לק 6תסינתיגו 6 6(1ת סת:חומ.6
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העיך מילמתו מס' שפת נמצאש כלם בנרפס בם' שמות ,לנן הראהכי בעלהילמרנו
השהטש כבר בטכילהא והעתיק גם מאמרים שלמים סמנה ,כמו שהראה בהנועמא דנדנם
בא אוהה' רשם יםמבילתא דר' ישמעאל) והעהיק שם הרבה מאמרים מטנה ,נם בפן
בפ'
ן זה הוספה רק הם מן מסרר הילמרנו בעצמו ,והיו נבר נםלפני הרב בעל
בשלח,יאי
הערוך בילמרט  ,כי בערך אז ,הרדפני ,כבר א' ,הביא מאמרים בשם הילמרנו והם
נמצאים בתנחומא הנדפס במאמרים מן המכילהא בפ'בשלח אחי' ובאותב"ר ובאות ם"ז.
) .ושיורימ מהילמדנו הטצא ג"כ בהוספות אשר
ובערך ש הביא בשםילמדמ ומכילתא(י
הוספתילפ'שלחקרחחקתדבריםואהחנן,ע"שבהערוהוהראהכיהםלקוהיםמהילמדנוהנאבד.
האסיפה השלישיתהיאהתנהומא הנדפם הרבהפעמים ופעםראשונהבקאנשמאנמינא
בשנת רפ"ב ,תמצא גם בכתביד ברומי ובאקממארד ובפארמא וקאמברידש לראהלהלן
בפרקי"אוי"ב) ,ונתחבר ונסדר אחר ההנהומא שלנו ,ובאו בו נם הוספות רבותמסופרים
מאוחרים ,ובכלל אוסרבי כמעם לא נמצא מדרש שיהיה מורכב מספרים שונים  /ושיהיו
נמצאות
( )1פססתיס (מעיל גי שתן קדתון סיתם סתכי(מ 6גמ(קת לתסכחות ופלמ'ות יס(טת (עפג'גו סי6
גמ(קת כקnaPntופלסיימ) ,ימסור סילתרנו למפחסימנהות* כנדפס) יפ%6ר'ו:יני
% ,וספנילמ ופס
*מונו6
י ס' ( 11beDphnפססכהכייד תןסחג
ספרעיו0וססלכית ,ורשימות;~ osנפ65יס oaבכה כ'וכ"י נ'וכ"
6טר כפםנדפיס) וגס3תנמות Ww7 6ק6נסע:6עיג 6ודפוסיוינ3,י6ס ,וי,תזפ'ם תהגעוכס מסתיע כ3וס v~nht
ססת'עו ג( סעדפיקיס (ג' קתגמות6 6על שוי(עינגו ג7פק ע"פ 7פ1ס ת6געוכס) .וכך 6ית 6עס 16 ')DSת ע'
1Dp'Iכגי יסלל( תרעתקק פרשתאי"ך הלכות ב"ו(1 .פג' סתתות 16ת ע"ד ושתרס'  (6תפס פרשתא ט"ו
כ וסיס כ''ניעך פרוזתא
הלניה ח"ה .ו(פג'6ימ'" '( glp 6כ(גכ1ר פרשתא ט"ז הלכוח 4ר .תסגי 16תי"
י"ז הלכות '%ג .ובליס 3ט(מ 16ת  '6פרשתא קסייתא מגיהי בשלח הלנוה כ"ח  .ו63מ5פ 16תי"ל לפיוס
ו תסתתו 6ית 6סם "הסלת מסכתויהי בשלח ופרשיאתא שבעהוסי'והוה ומליל גררף ואטר
ויפתיע כדככיויעיר
הוטרא איהא בירך הלכאהא קצ"נ" וטוגת סקיתן(מין סתמ(ת ספלכיות כסן 1יהי כט(מ ,וידברס' ,ויררפו
סכם 6ח מטך ,ויבואוגנייסרך( ,ויסתרס' גסס 6תידך .וקמן סליתןסוס 6ימ6
ת5רימ ,ויאמרס',
שייתא פרשיאע,א קמeיhיtא~תאיליתןל"ו .עפג'כי ג6ס ג6ס 16ת 4ל הלכותל"י פרשת ("36(1ןמנוןר.פרטס)
י 5ותיכת) נת65פסיתלות 6לס :חסלה פרשהא .וכן מתמוללע"נ סר3יתעקרסנ 517תסר"6
ונסיףספירתלזיפנ
יע('3גמק כרוקדתה (צית סתזלע מ"מ .ולסיחיכיככ"י '3וכג"ינ' וכ"יס' ת6קקפ6רד גס3זפוקק6נסע6גע'נ6
 6ג:תעזס) (ת65עור סיפו נסוף פ' נ 6ונך 6ית 6פס'4 :ח פרשיות של פסהוסימנהון:
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פסחא והורש טע4נא חוקו .וטוגססייפ
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פרעה לסשה !נטל  p~crבידחא לסידן כמפא דשבתא .נס גת 65טסואיה בהפרשיות
סמג'(ת6
לwמo
קיתתיןםt
שמתים וש
ט"ע"ב ט'ש ספ"ס קו"ח .וטוגת ססיתן "ואסו" ט6פיתןלפקעתך מלפאס ר4תחמ(מ והמתר
ס' (מטס .נקרעה" ט 6קימן (מסגת מגיס סתתמ(ס בסי נס(מ פרעס" .למשהא סו 6קיוע ) bttWס(יטק2
ר4תתמ(ת  rhיער תעד .גינטי" קימן (תתכתף כנשית ~Dhnיסע עפם" .עמלל'מ (תפותק
תושפתקי
יתיןש (תקכח6מ
2
ס3
'1 nScrwנ 6עתוק" .בירחא"קיתן (תקכת6סטית סתתמ(ת נמדתסט(יעי" .למיין" ק
ספיניס ספסרות  06כסף מלוס .ייישבחא"כופו לתקכמ
סתתמ(ת ו(6ס סתסשע'ס .אכספש' קיהו
כלת
כס
פולת
46 pnStס1
 rtD'Snספסתלת 6תע3סותי .וח
י*רעידות  50סתכעס 6ספ'ו סתשופ (ר,ו3
י
ו
יפי
דפס"' 60ח,
ס6
ומ
תכ
עקפוספרסיית  6(1ת 65ג" 6סנמיסוסגעס )OS1סתססכ פ"ע) ,תק
(נד)6ג
יס,תתסיורק
נס(מ מט
ספיעפכם ,ויקעסעס ,ויגף עת(קעתיס1 ,יעתע סרוס ,גרודם עער,תעפעיסעסכיס,
ת 6:ל:תק ,ויקמל 6מת ,סריעיין ,וגס  06גמחות סטלכ? :ת
ך מכלפ'
י*ייח6ספספג'ספ%%ס3לספלכפ5ילמסיפ5ספיינץיומ3ישדיו"
.
פ:-,יום ,וכמג סתפרע סס ד4~6הניגס גס פלפרעיומ סלח
וא
יהם
ר
יאב
ש"
גס )oc hSnספחריו על סלל למטע"ב מ'ש  D~DOקצ"ח ג6פלכיקר (ו תטי( 6מ?ססי5לסוו*לכלנשר
בן דוד תיק .,,ותגס חס פכמכ סוד סס כ' (16י  610כ' 6כלסס סכמתי 6סל ר,פתקמ פלפיח 2סתות 6%1
ת'וממוח שיו ,ט 6ק3ח למוק ,סכן עוד גזפוסתיגי3י 6תסתכי(ת 6תעגל שיה גתג 6גתונ זסfis161 ,סיתט
ופ65מ .וכילה ,סל ; nt'SID frnתות  6761ססעתיק ל' 6נרסםס(מתי ,גסמתי ר4פלסזת שגסתןטתכי(מ6
ופסעדכעיסמירסןה6ומ?6 ,ג(יסיק6יךעיסית ,לטוכססי6לעספיוססופרסמתססמו 6כרסמגןתר .pm
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נפאח בו הוספות כטררשהוהי ספר בראשות כו %קבוץררשווז מיוחדוה 6לנרו ,ובכל
ואת בהרבה מקומות לקח טאטרים שלמים מהתנחומאשלנו ,וקצת טאטרים כתבבשנוים,
לפעמים הום'ף ולפעמיםנרע ,נם הוסיף בתוך הדרשות מאמרים מתלמודבנלי  ,אשר ההר
נבר מסודרלפניו ,נם לקח דנובה ממדרשילמדנוהנאבד ,ולכןאייהמאמריםשהביאהערקי
.והילמדנו נמצאים נם בו ,כי בעל ד~רוך לא ראה אתהתנחומא הנדפס (גםלא התנחומא
שלנו) ולא הביאו כ .%ס' שסות נעהק כלו מןהילמדנו כמושכתבתילעיל ,אם מרטטדר
בעצמו או ממעתיקים שהיה הסר לפניהם ס' שכות והשלימוהו מןהילמדנו .ס'ויקרא במדבר
ודברים העתיקהמסדר מן התנחוסא שלנו עםשנוים והוספותרבות ,אםבלשון ואםבמאסרים
שלמים .והנני לההבפרקר'רשימהטנלהמאמריםוכהוסיףואינםנמצאיםבכ"ישלנו.
בפ' נח אותג' המאמר המתחיל יתברך שמו של מלכי דבלכים הקב"ה שבחר
בישראל ,נוסף טאיזה מדרש מאוחר ,וגםהלשון מעירעל זה :ונתןלנו את הר,ורה בכתב
ברמו צפונות ומהוסות ופרשום בתורה שבע"פ ונלה אווזם לישראל ולא עור אלא שתורה
שבכתב כללות ותורה שבע"פ פרטות ,ותורה שבע"פ הדבה ותורה שבנתב מעט .גם כל
המאטראיןלו ענק ושייכותכלל לפ' נחי וכן דוזעורר בעל אות אמת וכתב ת"ל :המאמר
המתחיל .תברך שמו1הוא אותנ') עד השאילתא (אותד')אינייודע מהשייך פהעכ"ל,
אולם באמת נוסף כל המאמרלכאן ,ונזכר ג"כ בו שתיהישיבות שהיובבבל כמו שתראה:
לפיכך קבע הקב"השתיישיבותלישראלשיהיוהוניןבתורהיומםולילה ומתקבציןשהיפעמים
בשנה באדר ובאלול מכל המקומות ונושאיןונותנין במלחמתה של תורה עד שמעמידין דבר
על בוריו והלכה לאמתהומביאין ראיהסן המקראומן המשנה ומן התלמודכדי שלא יכשלו
ן ולאאדום
ישראל ,ואותן שתי ישיבות לא ראו שבי ולא שכרולא שלל ולא שלטבהן לאיו
והוציאןהקב"הי"בשנהקורםחרבןירושליםבתורתןובתלמודןשכךכתיבוהגלהאתכלירושלים
.ע"כ .והנה
וגו' ,וכו' מה גבורהיש בבני אדם ההולכים בנולה אלא אלוגבורי תורהוכו'
שתי הישיבותהןישיבת מורא וישיבת פומבדיתא ,וע"ש ומתקבצין שתיפעמים בשנה באדר
ובאלול הםחדשי רכלההידועים,עיין באריכות מזה בתולדות ר"ח הערה  .10והמאמרכלו
י הרבהחוקרהגדול ם רייפמאן (ב"חח"גצד  ,)216באכרו
טקשה כאשרהעיר בצדקיהיר
ב'ישיבוה לאראושביוכו' .והוציאןהקב"הי"בשנה קודםחורבןירושלים ,הכיהיוישיבה
סמא וישיבתפומבייתאעוד קורם החרבןובירושלים? ונם הםשני הפכם בנושא אחרואוט-
עלבני אדם ובהלכו בגולה שלא ראושבי ,ולרעתהרב החכםהנ"ל ערוב ספוריםכתובכאן,
עירובסיפור החרש והמסור שגלו מירושלים בספור שתי הישיבות שהיו בבבל אחת במורא
ואחת בפומבדיתא ,ובאסרו והוציאן הקב"הי"ב שנה קודם חרבן ירושלים רומזבלי ספק
להחרש והמסנר שנלו עםיכניהיש שנה לפני חרבן ירושלים ,תחתי"ב צ"לי"א,ועיין
גיטין.פ"ח ע"אובפירש"י שם1 ,דגצל11ז לאראושבי הןט"מוצריךלמחקן.
הממדרהזה השתמשכברבמכילתא,ונמצאיםבפ' באובפ'בשלחמאמריםסהמכילהא,

1

ובפ'באאותה'רשום בראשהכנאסר(מטכילתאדר' ישמעאל) והארכתי בזהלעילבפרקב'.

וכן השתמש בפדר"א כמו שהעיר ג"כזדידי הרב החכם רחוקרמהר"ירייפמאן שם
כיהכתוב בתנחומא בראשית אותט'לפיכךנאסר עטרופשתים ההדבפדר"א מכ"א ,והכתוב
בו ויצא אותי"בבקניןתרפיםנמצא בפדר"אפל"ו ,ורבהובבו וישב אות ב' מה עשהראובן
ער סוףהאות לקוח בפדר"א פליח .ויש כי החוקר שרולוהנפלא סהריט"ל צכץהעבי
הע
ל
בספרועל הדרשות,
כ,ס
י בפ'וישבמןהמא
רםה
בותרםלאנחשבומשבעיםלשון ,מפדר"א,כ
ה
ר
ע
ה
ק
ר
פ
נ
ן
ל
ה
ל
ו
י
ר
ב
וכברהעירותיעלד
וימפדר"א.
וא
הו
י גם רפאסרשלפניו ה
)
ר
"
ל
ז
"
ע
(
כ
נםנמצאיםבועוד מאמרים לקוחים מפרר"א ואינםממטרר עצמו ,רקהן הוספות מאוחדות,
כסובפ'ויקרא אאח' (אףכי נרשםעל המאפר וכברהיהלעולמים) בכ'ץ הואסןאיזה סופר
י קצףגרעעל ישראל ,הוא
טאוחרואים סנוף ההנחומא)מןביוםחמישי ברחיונה ערויה
מפדר"אפ"י ,כמושציין בצדו המדפיס טמנטובהופ'" טפדר"א) ,בםעל המאסר שלאחריו
ן( :מנאןועדסוףהפרשהפ"י מפדר"א) ,וכן
לריבך אמריפה המיםסיריעשו תשובה,ציי
בפ'שמיני אותט' נטולא מאמר אחד :ובשביר זההיהמתיראיכה להנבא דאפר ר'פרפון
סמונההיה הדג וכו',הציגוהטדפימים מלת 1כו') ,נםברפוסי קאנשטאנטינאמיניציאכי
רצו לקצר ,ועיקר המאטר הוא בפדר"אפ"י -שתובא בבר בפ'ויקרא כנ"ל .וכן מה שמובא
בפ'
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האוינו (כששמצינו בפדר"א* היא הופפה המדפיםממניטובה ,כיגל המאמר מן הצו
תמיםפעלו עדסופו הוא הוספה שלו .נםנמצאיםבו הוספותמןהשאילהות דרב אחאינאון
מהשספותההןנמצאותבברבצהבייר אשרלפנימןהתנחוסא הנדפס,ואיןספקאצלי שהוסיפם
איזה סופר מסופרים הראשונים ואינם מממדר בעצמו,וכןהוא לדער,בעל אות אמת דף פסד
שבהב וויל שאלהאדמחייביןוכו'עדילמדנורבינו
כתבהואמשאילהותוערבוננוכאן.וכןכתב ל
המאמר השני מהשאילהות ,וכן בריש ויקרא
ובלבלו המבילחא בפ' בא ובשלח וערב:
השאילתוהדר"אגאוןבריש בראשיהונחע"כ .והמאסריםמהשאילקוח אשרהביא הםבראשית
אותב' והיאבשאילהוהפ'בראשיתסי'א' ואוהג' הואבשאילהותפ'ויקהל ,וכןבפ'נח אות
ד' והואבשאילהוה
חקה נאחוהסיב''ד'ה,וא%בןשאמיהלתשונהטצמאטומהשפסיט'יקםל"א1ו(הז)ו'.הואבשאילרות משפטיםס"
נ"ה ,וכן בפ'
רראיתי בס'אגרה בקורהלהגאוןסהר"ץהיוהז"ל(יףי
'ע"א) שכתב וז"ל ונמצאאצלנו
ברישס' הנחומא איזהשאלוה שנמצאוגםבשאילתוה דר"א כמו שההעורר ג"כ מהר"יבערלין
והוספותבבלייה הטה ,ומפניזהכיוןדטומןאחרוןבאוניחא ג"כ מה שסובא שסהשי"ג באדר
זמן קהלה לכל היא ולא צריךלרבויי,ופי'ופן קהלה לכל שכלם נכנסים להענית ,והרא"ש
ברישמנילה הביא זאה בשם ר"ה ,ולא דותעוררוכי דברים הללונזכרים ככהבם וכלשונם
י הקרכונים ,ככל כקום
בתנחומא בראשית ,אלא ודאי אע"פ שההנחומא היה למראהעינ
קצתענינים מן בראשית'.ונחדיינה הוספות סוסן אחרון עכ"ל  ,מלבדכי לא לבד בהתהלה
התנהומא נמצאים המאסרים מהשאילתות כמו שהבאהילעיל ,רק גם מה שכביא לראיהיען
בי דמזטן אחרון באו ניחא מה שמובא שמה שי"ג באדרכו' ,נעלם מטנוכיגם וה המובא
בתנחומא שםבאוהנ'לקוחיםג"כמדוטאילהותפ'ויקהלכסושהעירותיבביתתלטוד צד .213
ועדיין יוקשה למה לאהביא הרא"ש בשם השאילהוה .וטלבד כל זה הוסיףעוד המדפיס
ממנמובה הרבר'עורי'מפאנו היכהפרשיות ודרושיםשלמים ,והמדפיסיםשלאחריו השמיטו
ינוסף הוא ,ולכן נהערבו דבריו בתנחומא ,
הסימןיד פושטת אשרהציג בתנחומאלהורותכ
ובפרק י"ר אספהי כל המאסרים שהוסיף למעןידע הקוראלהבדילביניהם ,ובפ'פקודיעל
רגמאטרים שהוסיף (אוה ד' עד סוף אותי
' וההחלה אות י"א עד בשעה שבא כשה ואטר
)
ן
ש
י
א
ל
לישראל קהו מאתכם) רשום (קנקן חרש מ
ר
ב
כ
ו
י
ה
ש
ם
י
ר
מ
א
מ
ה
ל
ע
ו
ם
י
ס
ו
פ
ר
ב
שלפניו
רשום (בבר היהלעולמים* .גםבפ' ויקרא ששמיני הוסיף מאמרים גדולים ככיי שלנו כמו
וכהבאתי באריכוה בפרק הנ"ל ,גם בהרבה פרשיוההוסיףמאטריםשלמים ע"ש .וכןהוסיף
כל פרשהוילך ,ובמאסר שהוסיף שמה בפ' הנ"ל נמצא יכסו שפירשהי בפ' וישכע יהרו),
נטייודעסי הואזה אשרסידר המאמר הזה ואשר הוא בעצמו המפרש גם בפרשהיהרו.
נם נמצא שם אמראליהו זכרונו לברכה פעם אחההייתי מהלךבדרך ,ודצא בהד"א זוטא,
ונםבפ'האזינו הוסיףאותא' ונרשםבסוף עד כאן הדש הוא ,ונטצא בהוספה ההיא יכדאטעא
בפסיקתא) וכוון אל הרבתי פ"כ פמקא מתןתורה,ועייןלהלן פרק ט' מהשהעיפניעל וה,
גםפושיו במאסר הוה (שכן איחא בת"כ)  P'y1שם בפרק הנ"ל שצ"ל שכן אשא בספרי
בם באמצע אוהנ'הוסיף טאמר שלם ולמה נמשלה התחיה לסטר ,ואח"ם הוסקומן הצחי
תמיםפעלו (אותה) ערסופו ,ונמצא בהוספה יכסושמצינובפדר"א* גםיוכןנמצא בספר
י
ב
ר
משה הדרשךוכל זהמרימפוה שלו .תגרב דגאון מוהר"ץ חיות הביא בספרו אגרת בקורה
(רףוי ע"א) וז"ל  :וכברהתשירי המבק-ים אגסצא ג"כ בפ' האזיט נזכר ר' משה הדרשן
עכ"ל ,געלם ממנו שהיא ומספתהמדפיס ממנמצבה .והנה לא אכפיל כל דוברים ,דגךרא
ימצא
(ז) 6עס מסססני6נתגו~ת6ס'ג
ותוסיף
6((606100ך1ממגכ"גרע *0רטת'גו גר ונוגס מסותר גס 0תן ננוסשיסו
עי
ע ומסל סר0 3חוקל
רייפת6ן
טט6עשתפ'גט61 6יג1גן ,וגע(ס תתטגי 6%פוספס
נתגפת 5סג7פק ת5תמססמפזיפיסמתיעושי
 .ססוקיףסתרתי עעקיקק 6לזתי פ"נ ופק ,וסס('5שת ועטתו ט6נ
יופי
ו טןספקיקת 5לגתי,יסמלדגי סגת'5צסני6ודילוגןדגיגו 3ילטוגו וכפקיקתםותתי3 ,וז6יסיס סת5נול
(ספמגתיומ'(גסנקמיט סג36ר(15 16 ,י ט נפסיקת6ררתיתתחיל עתקו ררינו גר מנוגסגי
' חס 3ססו6נ";3י(תדגו
3ס5
י(ס (03גסי(ת7ט לדיגו31 .ריטלס ( '6ת3ו 5ספקיקת6סטירותי ס0סת"ג 0ל'שיגס1ס3יי שקענ"י
כסברס ס'ס
' קע'יס ,ו3ג7פקס(' תטכס סוףקי' ג' 31סו3631 0"6ודרר)ס ס3י 5מזין תסוער 0תן 3סס 3ע(
סס6י(סות%1 ,תת 3כ( סס6לתות (קם37ריו תסכלתי ,ו3תו7גי 30תסי'( 3ע"33 63י סג' מגסססי'
ך
ס3י63 6תת '7ןוס 3סס ספסיקת 6שתי כנ"( ,וכן סקור,רוע ס('חגוכם ק"קג"ב 3סספקיקתך '%צ פקתיגקעת"
לכתי ,וכןסלוקם  '%מטכסק"לג'ו ס3י6נ";געספקיקס6לנתי.
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יסדי* שמהבפרקי"ד כל המאטדיםומהוסיף .נםבפ'פקודי המעגיל ואףבצלאל ורשוםעליו
"כברהיהלעולמים" גם זהאינו ממסדר רוזנהוכא רק נוסף הוא ,אבל נם אותא' ואות ב'
 ,גבר אסרתיכי ס' nicwהואהילמדנו כס' שטות אבל פרשיות
נוספיםכמו שתראה
יני הסופר והוסיפם ,פ'ויקהל לקוח כלוטןכ"י שלנו ,לאכן פ'
ם
י
ר
ס
מ
ס
ב
ויקדשפקודיהיו ח לפ
פקורי אשרנוסף טאיוה מדרש מאוחר ,לכןתמצא באותב' "כפו שפירטנולעיל" נםעוד שם

"וכןשליח צבור כשישבידו כוס של קדוש אושל הבדלה והוא אוטר סבריסרנן ואוכר הקהל
לסיים כלוטרכילחייםיהא הכוס" ועיין בפרדס לרשייסי' נ"הניו ע"ה ובשבלי הלקםכ"י
סי'ק"ט ובהניאסי' כגד בשםר'בניסן אחיו של הרב בעל שבהגל ובאבודרהם מרר טעריב
של שבת ,ומזההסופר האהרון ,נוסףנ"נ המאטר שישםעליו יכבר היהלעולמים" ונמצאו
בורעיונים מבעלי הקבלה וגם דבלות "כמו שפירשתילעיל" "כסו שנאסר לעיל" והטדפיס
ממנטובה הציג גל המאטר באותיות רש"י להורות כי טאוחר הוא (להבדיל בינו ובק נוף
התנחומא)לדבירכיאיננו מבעלהתנחומא,ואיןספק שהואכטו שאכרתי שהיו הסריםבקובץ
ההוא ב'פרשיות האחרונות מן ויקהלפקודי והוסיפם המעתיק ,ואח"כ בא המדפיס ממנטובה
והוסיףבפ'פקודי 0ן אותד' טןכ"י אהד מהילמדנו ,אבל פ' ויקהל הניה ככ? שמצא ברפוס
קאנשטאנטינא ודפוסוויניציא .וכן תראה בפ/ויקרא אות ח' בהטאכרים אשרהיו בדפזסים
הראשונים ואשר רשוםעליהם יכברהיו לעולכום" המצא בהםסימן(הי
תור,ונו"
לדות ככו "וזה פ
ל,
ו
"איןהדברכן"גםנמצאבו מאמר אחד מספרבוטנה תורה להרמב"ם
תשובהג"ח היא זח),
חילהר,נחומא שם "והואההייםשאין  nDYמות והטובהשאין neVרעה ,הוא שכתוב בתורה
למעןיימבלךלעולם ןומפי השמועהלמדנולמעןייטבלעולםשכולו טוב והארכת ימיםלעולם
שכולו ארוך ,ושכר הצדיקים הוא שיזכהויחיו לטובה (אשרי האיש שוכה לטובהולעונג,
המקוםיזכני להתענג בה עם הצדיקים)( ,זה שהסגרתי הוא הוספת הסיפר הזה שהוסיף זה
י העולם הבאאין כח לאדם לדורשה
המאטר) ,וכברהודיעונו חכפים הראשונים שמזבתהי
ולאוסרהווויןיורע גודלהויופיה ועצכהכיאיןלה ערך ולאדמיון ודהותוכן אטרהכהובעין
לא ראתהאלהימ זולתךיעשהלטהרהלו ,כלוטר הטובה שלא ראה אותהעיןזולתךאלהים,
תה שקיאו אוהו חכמים העולם הבא לאמפני שאינומצוי עתה אבל לנו שהיום בעולם הוה
ישלבוא ולפיכךאוטר העוה"ב לאחר ותיצא אדם מעולםהזהכו'" .והואדברי הרמב"ם שם,
וכ! ד1עעוררעלזה בעל אות אטת(יף ס"ו ע"נ) שכלזה הוא לשון הרמב"םז"ל בכ"ח פהל'
תשובה ,גםידידי הרבדחוקרמדה"ירייפמאןבביתתלטוד שנהשניה צדפיחושנהשלישית
ה %אהזכיר את שם בעל אות אמת ,גם השבכי בעל התנחומא
צד קמ"רדוזעורר שי
ל ,ובאמה ג' פרשיות האלה באו אל רוזנחומא
בעצפו כבר שאב ממשנההורה להרמב"םי"
מזמן מאוחר .גם עוד תמצא בטאטר ההוא בהנחוסא מאטר אחד מס'האכונות והדעות לרב
סעדיהגאוןז"ל מאמר ששי והואבתנחוסא באותח'המתחיל ושלרשעים שוטטותבכלהעולם
ולא יכצאצנוחכו' עד שיכלה רגוף כו' וקשהעליה ראית הגוף נרקב ושהוא רמה ותולעה,
ולמה הדבר דומה לאדם שישלו בית נאה ונופל מה הוא עושה? הולך ורואה אותו בכליום
שצומח בו קוצים וכסופניו חרולים וגדראבניו נהרסה ,ובוכה ומתאבל עליו בשביל שהוא
רואהכך ,וכן הוא הרוח שולט בכל העולם והזר לקבר ,וכן ארז"ל קשה רמה למת כמחט
בבשררבי ,ומנין שהנפש מתאבלתעליו שנאמר אך בשרועליו יכאב ונמשועליו תאבל
' ושל רבועים משוטטות
(איובי"ד כיב) ע"כ .מה שוה עםהכתוב בס' האסונות והדעות שםי
בעולםואיןלה מנוההוכו' ובתחלתומן הפרוד העטור דגפש זטןטבלי מנוחהעה שיכלההנוף
וכו' ויקשהעליה בוטןההוא פה שהדעהו סמה שיעבור עלהנוף מן התולעת והרטה והדומה
להם כאשר יקשה לאדם כשהוא רואהכיהו אשרהיהשוכןבו הרבועולהבו שמירושיתוכו',
ובזהאסרורז"ל nwpרמהלכרז כמקם לבשרהחי ומוטכיןזה אל מאטר רבתוב אךבשרועליו
יכאב ונפשועליו תאבל,גיכ"לי סכלזה תראהכיזה אשרהוסיף הטאטר אלהתנחומא כבר
השהכש ב%האטימות והדעת,וכןהתעורר ע"כידידי הרברייפכאן בב"ח שם ,אבלגםמזה
איןראיהכי בש תנחטא בעצמו לקה מס'שתכונות והדעות ,רק הוא הוספה מאיזה מאסף
ארדון .גם נמצא בטאטר ההוא מאכרגדול טפדר"אפ"י ותראה שם ערבוב דברים וקצת
שנוים ,רטאטרהמתחילר'מרסוןאומר הואבפדר"א שם באמצעפ"י ,והטאמרביוםהחמישי
ברחיונה ספני אלהיו הוא בפדר"א ברישפ"י ,ובתנהומא שם נמצא נוספות בכרכר :כ?1
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שעשהבימימנתריב ,ועלוההעיר גםהרד"ל בפדר"אכיבתנחומא.ישערבוב וחסרוןבלשון
שכיצהיל במנהריב שרצהלרקריבבניוומסייםוכןעשהומביא מקרא דמישעמלךמואבע"ש,
וקאמריונהאני בורהמלפניושאין שםכבודי ,עהמופוהמסייםועליהםהואאוטר אתדגרים
ו קבר
גרי הצרק ,כולו הוא לקוח מפדר"אפ"י .נם בפ'צו אותי"ג במאסר אשרנרשםעלי
היהלעולמים" הואמן מאסף מאוחרכמושתראה:ומניןשבדקהסכין שנאמרויקח אתהמאכלת
חשוב אותיותויקח את המאכלת ותמצאי"בכמנין הבדיקות שעושיןלמכין אבשרא ואטופרא
ןבמרןב"יהל'שהיטהסי'י"חשאיןזה ממקנאדגסרא
ואתלת רוחתא,וזהמןדרשןמאוחר,ועיי
ע"ש .ונמצא ג"כ שם מאטר לקוהמןפירש"ילישעיה ~'א'ב'ג'ד ),מן המאטר בשנת מות
המלך בעוזים יכסהפניו שלא יראהויבים לצד שכינה ,בשתיםיכסהרגליו שלאיראהגופו
לפני בוראו(כןישלתקן בתנחומא) הוא מרש"י שם ,ורש"י לקחדבריו מפסיקתאפסקאשור
או כשב (ע"הע"ב) ו"1רפכיו אותג' פדר"אפיד
 .עוד שם בתנחומא כחוב :ותנחוטא אצר
כסוירגלים שהם ככףרגל עגל שלאלהזכירעוןהעגל את ישראל ,גם זה לקח המאסףהזה
מדברירש"י שם שכהב 1בתנח1מאראיתיכסוירגליםלפי שהםככףרגלעגל שלאלהזכיר
לישראלענןדורגלע"כ .והואבתנחומאנ"יאמוראזתי"א ,והטאסףהזההביא"ותנחומאאטר".
גם עוד שם במאמר הזה "ובשתיםיעופףוכי בכנפים מעופף אלא מכאן תקנו זכרונם לברכה
לעוףאדםעלרגליו בשעהשאומרשליחצבורקק"ק ה'צבאות" וזהלאנמצאלאבירושלמי ולא
 .והטור או"חהל' תפלהסי' קכ"ה כתב ומשאין גופןכלפי טעלה וסמך למנהגם טם'
הביב
*ת ע"ש ,וסרןהב"י הביא שם בשם שבלי הלקט טהשנוהגיםבני העולם לנענעעצמם
בו
כל
בקדושה מצאתי הטעם בשםרש"י דכתיבוינוע אמות הספים מקול הקורא וכו' .ועוד תמצא
בתנחומא שם במאחר ההוא וקרא זה אלזהנוטליןרשות והטזה שלאלהקרים האחדויתחל
ויתחייבשריפה ,וכלהדברים אחרזה הואלשוןרש"י בישעיה שם ראה ותמצא .וכןעוד שם:
וכן אתה מוצא במרים שנאמר צאו שלשהכם לאהיהצריך משה לצאתכו' ,כל המאמר שם
לשון רש"י במדברי"בה' ושם שם א'ובמפרי בהעלותך הוא בשנוים קצת ,רק העתיק
הלו
ין רש"י מלה במלה ,ונםכי אשה כושית לקח ,כושית בגיממריאיפת מראה הואלשון
וו
ש
רש"י ,וכן מה שמביא אחר זה הואלשוןרש"י ,וכןעוד שםהביא והאיש משהענו מאר ענו
שפל וסבלן הוא לשוןרש"י ,וכןעוד שם ויאסר ה'פתאום שנגלהעליהם פתאום והםטמאים
בדרך ארץוהיו צועקיםמיםמים להודיעם שיפה עשה משה שפירש מאשתו אחר שנגלית
שכינהעליוואיןעתקבועלדבור ,הואלשוןרש"י ,העעוד שם :פה אל פהאמרתילולפרוש
י,כן
מן האשה ,וכן כל הטאמרואשחלראחריו הואלשוןרש"י ,עוד שםולפימשמעו נראהל
אניכי כל האסיפותכו' הוא  IIWSרש" ,וכל
ת
הוא לשקרש"י שם ,וכן
אחתאסףאומי
שנתעכבה למשה כשהושלךליאור שנאסר ותחצב אחותו
המאמר שם ער בשביל שעה
מרחוק ,דעא לקוהמרש"י .וראיתי בניתתלמוד ח"ג צדקפ"ד שהרבהחוקרמהר"ירייפמאן
הביא .אתדבריידידי הרבהחכםטהר"א בערלינער שהביאבספרוזכורלאברהם (בהע*תרי"ב)
אמת שהדבור בתנהוטאפ' צו המתחיל לטהקראם ועזבלמעיהלפי שאומרים ער
בשם אות
ותתצב אחותומיוצק הואלשטרשי בסוףסדר בר~לוהך ,ובאהרברייפמאןוכתבוז"לואני
הננינוסיףעודכי גםדבתוב בתנדעסאפ'ויקרא נוסח כברהיהלעולמיםמן בשנתמותהמלה
עוזיה ער אףהצרעת זרחה בטצחו הואלשוןרש"יבישעיה א'ביגי ד') עכ"לי ובאמת זה
איננו בפ' וקמא רק בפ' צו באותיע הסג"כ בסאטרשהביא האות אטת ,רק המאטר
שהביא האות אמת הוא אחר וה.
ועור תראהכיגםבהנחומאפ'שמיני(8ית cmרשוםיכברהקזלעולמית תםזוףריש
ן בהפרזתשלי הערהא' לפרשתשמיני,ואיןספקאצלי שהיה חסר
מאת סמדר אחרק,ועיי
.
ן
לפני רמופרד"הנ'פרשיותוישיאצושמיני ומוסיפם למלאות
ן
ו
ר
ס
ח
ה
גםבפ'מצורע אותדם נטצא וזמרה ורשם בראשה ~צי' לרבינו שרירא' נאון ז'עא
והואפירוש על המאסך סאותז' אחד עשריוםשביןנדה לנרה רתכה למשהפסיני,ועלזה
כתבפי'ההלכה הממורה למשהמסיני כךהיאכו' .וזהאיננו מבעל מסדר התנחומא רק נוסף
מהמדפיסהראשון ,ביתא בכ"י נ'וכ"י ה' מאקספארד.
3מ בפ'קרח אותי"בנוסף מאמך אחד המתחילשמנצפיתאותיותבפולותצופיםאטרום"
עד שף הש-שה היאהוספה אשרהוסיףהמדפיס הראשנןמן מדרשבע"ר קרחפי"חאותכ'ש.
וכבר

(י
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י
בילמדנו

וכבר התעורר המרפים דפוס מנטובה וכתב ת"ל מכאן ועד סוף הפרשה לא נמצא
כתובייד ,ודגהראיהשאיננו ממחברז"ל ,ע"כ ,וההוספה ההיא נמצאת בדפוס ראשון דפום
קאנשטאנטינא ודפוסמיניציא וליהאבכ"י ב'וכ"י ה' של אקספארד
.וראיתי בהנחומא דפום
פראנקפורט שרשם"11ל סבאן עד סוף הפרשהלא נמצאבילמדנוהראשוניםהנדפסיםבוויניציא
אך בדפוס פראג ודפוסווירגא נמצא זהעב"ל ,מהאינו אמתכי נמצא גםבדפוסוויניציא.
והנה אוקלפניהקוראיםרשימהנקהמאמריםבנדפם אשרנמצאיםנם בכ"י שלנו ובאיזהמקום
נמצאים ,הקרשימהמן המאמרים אשראינםנמצאיםבכ"ישלנו ,וטבלזה תראהכי התנחומא
הנדפס איננו התנחוטא שלנו גםאיננו הילמרנו רק הםספריםשונים זהמזה ונתחברו בזמנים
שונים ,ואקוהכיהמעייניםיחזו וישפמו משריםכי דברינכונים וראיוהרביהיתנועיריהןכי
שלשה מדרשים האלה הםשוניםונפרדיםומובדליםוה מזה ולא ממחבר אחדולא ממסדר אחד
ולא בזמןאחדיצאו .ויעןכילתכלית אעםלפנינו ולהעצים דברינו אשר יסדנו ער כה נחוץ
י שלנו ,
לנו מאר לעמוד בדקדוק גמור על כל אלההחילופיםבין התנחומא הנדפם וביןכ"
עלכןיערנו לזה פרקמיוחדוהוא פרק שלאחר וה לדעתולהודיעכי לא מהשערה הוצאתי
מליםכי אםהראיה הנכוחה תתמכני ומשפם צדקיסעדני.

ד)המאמריםמתנחומאהנרפסהנמצאיםואשראינםנמצאיםבכ"ישלנו.

בפרםב'ובפרקג' דברתימןההגחומאכ"י שלנו ותנחומאהנדפס ,ועתה אביאלפני
הקוראיםרשילה מהמדרשים אשרמסדר החנחומא הנדפס ,לקחםמתנהומאכ"י שלנוה::ל:י
עלספרו ,אולםרובםהםעםשנוים ונוספותוברוחבתרברים ,מהםאשרהוסיףמתלמודבבלי
וירושלמי כאשרהעירותיעליהם ,גםנמצאהשמטוה אשרהשמיטמאטייםשלמים ,גםא-טופ
המאטייםהנמצאיםבנרפס אשראינםנמצאיםבכ"י כ %וכ.%
בראשית .בנדפס כתהלתוועדסוף הפרשה לא נם?אבכ"י מלבד אותו' סופו
ד"אבכ"י אותיזח עםאינהשנוים נםעם נוספות כס :מהו שכל חדש וחרש יבכר
יכורים
עב
ן הערהק"מ ,גם נוסף שם וכהים ואוהביו
חדשים זה נוקשמירושלמי תענית פ"א ה"ב ,עיי
ןדברהקמ"ג ,נם נשמט שםמאמראחד,
כצאת השמשבנבורהוומתרנמינןורהמוהיגו',עיי
 .באמצע אותיגבמןהסההנסורים שהיוקשין וטוררץ ושכשפיןער סוףאוו;
ןהערהלס"ד
עיי
גהמתחיל טעתהבתלמיד אחד הואלקוחמכ"ישלנו אותס' ,ובנרפס
ידב ,גםרושלתארתי"
שםנוקש מאטר אחד המתחיל ותור'יורגןבןעכסאי עדסוף אותי"ג סנטרא א"ק ט' ע"א,
עיין דהרה שט .
גה .אותא' תא לקחההכ"י אוהא' ,שלםבנדפס קצרהמדפיםוהציג"וכו'" ובכס
ןהש-הנ' ,גםמסףבנדפסיא'אלישבבחושךאיןוהשננשאיןיורדיגיהנם
הואמפורש,עיי
ן
ת
ד
י
א
שפחה
ו
ס
כ
ר
מ
א
נ
ש
ה
ז
ו
ר
ר
א
ק
ד
ה
ו
עניןלאק
נדמע אלאבחושך
ארץ
שכל
שפל" וכסיף
א
ל
א
ד
ג
נ
ויצא כסו הפסק
שסק
ר
נ
ם
י
א
ר
ק
ד
ם
י
ת
מ
ד
ק
ר
ק
י
ל
ד
ה
ל
ם
י
ר
ס
1
4
ד
ע
צ
מ
א
ב
ן
י
נ
ע
ה
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ע"ש1*.תנ'ר'ה'אינם בכ,9אותה'נמצא מאסר אחרלי
חפכ'אעלנו,ויששםערבוב
דברים,ורע הערה ט"ו ,גם נשתנה דג ,4כו א-עא שם שבעה תשליםנולדו ,ובכ"ידגי'
ונשרה ,ובמקום א
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תים,עייןהערהסים .אותרילסרנורבינו הוא,בכ"י
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ב'ר,עיין הערה צ"ב ,ומה אגטצאבכ"י ד"אויזכור (אותי"א)לאהעתיקהממרר אחהנדפס.
אותח'וידברילמדטרבינו כוטליחורוק הפל ,הואבכ"י אותי"ג ,ובנדפסנוסף שם "בשם
י'לוי"עיין הערה ק"מ,והסיוםסןהמאסר חסרבנדפס,עייןדשנהקירב ,אותמ'הואבכ"י
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ן השיה קאה.אות" הו'ה
שתיץ ,הל הכגוים tSiyבהעדות ,וחמר בנדפס הסיום,עיי
אניפימלך שמור הואבכ"י אותמ"ו,ועייןבוערותעלהשנוים ,ובנדפסנוסףמאסריםבגי
ןבקדה ק"מ
סנהדריןצ"בע"ב ,אין הערה קרס והערהקג"ב ,חמד .נמצא ומםנוספות,עיי
aaנוסף בנדפס המלוה-,כלאוחוענק"ור"לגם שארפסוקיםבתהלים שם .אותי'
משאסר
בפעפע שפתים הוא בכ"י אותט"ו ,ובנדפס חסרים החלות "ושגה" ומחובר למאמרשלפניו,
עהערהקנ"ו .אותי"א אמרדוד
שיןהערהקנ"ד ,בםהלשון שםמשובש,ויש שם הוספה,עי
הוציאה מככגרנפשי ,הואבכ"יאותיק ,ובשינויםשין בוטשות ,תמצא שםבנרפסהוספות,
ןהערה ק"סוקם"ב ,והוספה אחרונההיאטן ב"ר ,וע"שהערהקס"ג ,ועודנוסף שםמאכר
עיי
ןדברהקע"ה .אצעי"בילמדנורבינו הואבכ"י אות יגח ,ובנדפס נמצא
מגמרא ברכות,עיי
ןר~רהקפ"ד ,וגםמגמ'סנדורין,
שינוים,עיין בהש-ות,ונםנמצאהוספה מנטדאיבמות,עיי
ןר~רה ק"צ,
עייןהערהקצ"א ,ובהערה קצ"ט ,וגםיש לתקןהלשוןבנדפםע"פכ"ישלנו,עיי
ןר~רה ק"צ וקצע .אותיצ התחלת
ונמצאכי בנדפס הלשון משונה מאשר הואבכ"יעיי
ן הערה ר"ג ,ואח"כ
המאמר נמצאבכ"י אותכ'בשנוים,עיין ר' ,וגםחסר בנדפס,עיי
עקר
קו
הז
נמצאבנדפסמאמרנרול רגשעחיל ושלשה נ
"לארכיהונעשהחוליןערסוףאותי"ג לאנמצא
בכ"ישלנו ,וטסףנאב"ר ,גםנקמדרש אבכיר,עיין דהרהר"גי אותי"רי
האחד מארבעה
הואבכ"יאותכ' ,ובנדפםהוא בהוספתדברים,עייןהערה ר"ט,וכןנמצאבנדפסגי' אחרת,
זהערהר"י ,ונשתבש שםהלשון,שין דהרהרי"ברי"ג .אותמ"ו הואבכ"י אותכ'כ"א,
עיי
ןהערהריקחרי"טרכ"ארל"ד ר"מ ,וגם נטצאים שםשנוים,
ובנדפס שםחמריםמאמרים,עיי
עייןהערה רכ"ארכ"ב רכ"ז רל" 1ותראהכי המסדר הזה הביא בסגנון אחר סמה שהואבכ"י
.
ן הערהרל"ז
לפנינו ,והביא ע"פ טאטרםבבבלי ע"ש ,גםישלתקן שם D"yהכ"י,עיי
אותח"ז הואבכ"י אותכ"ב ,ועלהשנויםהעירותי בהערות ,וחסר שם מאמר אחר הכתוב
לפנינובכ"י,עייןהערה רמ"ח.אותי"זזש"האלתהרגם ,הואבכ"י אות כ"ג בקצתשנוים.
אותי"ח מה כתובלמעלהד"אבכ"י אות כ"ד ב"ה כ" 1ק"ו ,הל השנויםהעירותי בהערות
ן הש-ה רמ"ח רפ"ב .ובנדפם נמצא הוספה מב"ר המרא
גכצאכי חסר הרבה בנדפם.עיי
ן נם הערה ש"ה והראה חרומף שם מאמר שלם ,נם
סנהדרין,עיין העדה רגע רפ"ג ,ועיי
משונה הלשוןויש הבדלבין דגדפסלהנעי כאשריראההמעיין ,וגם נטצאו חסרונות הרבה
אשרר~ירותיעליהן בהערות ,ודוגמאשיןדירהרצ"ד ורעדה ש"א שם ,ונםנמצא הרהבת
רברים,עיין הערה ש"ח.
לך .כל הפרשההיאכמובכ"ישלנו ,אותא'ב'ג' תאבכ"י אותא'ב'נ'( ,בנרפס
באמצע אותג'לךלך ,מהולך ,הואבכ"י אות ומתחילבכ"י ד"אלך ל א"רלוי).
 .אות המתקילויהי רעב הוא בכ"יאות ח'ט' ,המאמר ההד
אותד' הואבכ"י שתה'
הואבכ"י שלנו גםבנ'"ה' מאקספארד
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ודפוסוויניציא אחד המאמרמאותז' ,רקהסרפיס
אוה ר והוסיףהמלות
כימדמבנתטוובבהומההציגמווקארחםי
לפניויהיבימי אמרפל
ןן
רעב בארץ טהכתיבלמעלהנקהעני
וליכהןיהצינווכלפניו,עיין הערה ס"ה ,ונמצאויבזענדפס הוספה מגמרא ב"ב,עיין הערה ע'.
אותו'ז' הואבכ"
י אותו'ז' .אותח'ילמדנורבינו הכוהב,כלנכסיו עדסופו לאנמצאבכ"י
ולאבב"ירומי א' ,ונמצאבכ"ירוסי ב' השוה עםהנדפס ובכ"י שלנוא"ע" נמצא פאמר
אחד המתחיל טעשהברבי אלישרבן הורקנוס אשרליתא בנדפס .אותט' הואבכ"י אות
י"אי"ס .אותי
' הוא בכ"י אותי"ג
 .אותי"א הואבכ"י אותי"ד ,ובנרפס נמצאהוספה
ב תאבל'י אותט"ו ,ובנרפס הוא בהרהבתדברים,
ונובעתמב"ר,עיין הש4הקג"ב.אותי"
גודאבכ"י אותט"זוי"ז .אותי"ךהואבכ"י אות
תמצא DWכיספה,עייןהערהקניה.אותי"
י"ח ,אדתמ"והואבכ"י אותי"ס
 .אותמ"זהואבכ"י אוהב'( ,ובאמצענוסףבנדפס מאסר
ן דהרה קצ"ה) אותי"ז זש"ההאלתסיס
אחד המשערלותהן ,ולקוח מפדר"א פכים,עיי
דרכו ליתאבכ"י( .ובמקום זה נמצא בכ"י שלנו באות כ"א דרשה המתחלת זש"הכענבים
בטדבר ,והססרר מהנדפסהוסיףמאיזה מדרשואולי ממדרשאבכירכמושמוכח מבמאנש*רמו
לו הקב"ה לאותו מקום ונמצא מהול,וזה שבאבילקוט בשםמדרשאבכיר .ובנדפס שםסוף
אותי"ז למהלא נמול אלאבןצ"עערסופונוקר מאתהמדפיסממנטובה,וזה 16מב לכסהעל
י אברהםבןתשעים שנהותשעעגים,ועלזההוסיף ולמה לאנימולאלא
התהלת אותי"חויה
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:ן כוי .מתדפיסים דאחרונים הציטוט בסוף אותשלפניו (אית'"י) אשראין שםכגלמו
%ל.
ןהערה רכתה,וברפוסטגטובה
~uyוהמדפיססכנטובההוסיףזהטןכ"ישלנוסוףאותכ"ד,עיי
ח
"
נרפס בצרו) ,אותי"ח תאבכ"י אוה כ"ב( .רק בסוף אותי נמצא בנדפם ואתנהבריתי
ביניובינך ולא היהיורע מהיכןיטול עדסוף אותי"ה ליתא בכ"י שלנווכןליהאבכ"ירומי
א' ולא בכ"י רומי ב' (השוה עם דגדפם) ולא בכ"י ה' מאקספארד ,ונמצא כבר בדפוס
קאנשטאנטינא ודפוסוויניציא ,וזההוסיף המדפיס הראשון ,ונמצא בכ"י שלנו סוף פ'לך,
ן הערהרם"י) .אותי"מ הואבכ"י אות
וכן נמצא בב"ר פמ"ו אות ד'וי"ר פכיה אותו',עיי
ןהערה רכ"א,וכןבמיות המאמר סאות י"ס חסר בנדפם
כ"ג( .ובנדפס חסר מאסר שלם,עיי
דף שלם ,ממצאלנכון גםבכ"י ב'טרומי קובץ ,44עיין הערהרכ"ו) .אותכ' הוא רגטפה
בנדפס,וליתאבכ"ישלנו,ולאבכ"ירומיא' ,ונמצאנםבכ"יב'טרומיובכ"יה' מאקספארד.
ויראי אותא' הא בכ"י אות א'( .אםכי מתחיל השאלה.בהלנה כמובכ"י אותא'
ןהערה  .וזהסעדכי מסדרהתנחוכא
בכל זאה נמצא בנדפסהרבה הוספותמדורושלמי,עיי
'
ב
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ה
הנרפסשאבמהתנהומאכ"ישלנווהוסיףושבה) ..אות
,
בכ"י ובאמצע
מןאסרו רבותינו בשםר'אלשרבן פדח הואבכ"י אותג'( .המאסר באמצעאותב' ,ר'יצחק
נפחא פתת הואבכ"י אות ד' ,והסיום מהכ"י חסר בנדפם,עיין הערה ב"ב ,ובנרפס שם
ברושקלת אותג' ר' ברכיה בשם ר'לוי פחח ער אמרו רבותינו נוסף מן ב"ר פמ"ח ,עיין
ן הערה
הערהי"ג) .אות ל הה"ד ויראאליו באלוני ממרא הוא הוספת המנטובי ,עיי
כ"ד,וכה והוא יושב פתח האוהל כחוםהיום הואככ"י אות ד' בשנוים ,אולםבכ"י נמצא
טאטר גדול אשר ליתא בנרפס .אותד' בהתחלה נמצא הוספה,עיין הערהל"ו ,ומן א"ל
הקב"ה בשכר שלשריצותד"א כנו בכ"י אוהה'( ,רק בקצתשנוים,עיין הערהל
 ,ל"ת
,
ל"ש .ונמצא ג"כ הוספות,עיין הערה מ"ב ,ונוספו כסטרא ב"מ ומאמך גדול מב"ר עיין
ןהערה
בהשיה שם) .אותה' תא בכ"י אותו' ואותז'( .ובנדפם ה 40בקצתשינויים,עיי
 .אווןו'ילמרנו רבינומי שנולדלושני בנים עד סופוליתאבכ"י,
סע מ"ר מנה ט"ו נ"א)
עיין רמזרה נ"ת .אותז' תאבכ"י אות ח' ,אות יישאושני.המלאכים עד סופו ליתא
בכ"י ,ולעומת זה נמצאבכ"י באותט' מאמר אחר המתחילילמ4נו רבעו מהו שיעמוד אדם
ויתפללכצווך קלות ראש,עייןדינרהע' ,וכן המאמריםבכ"י טאווזי
'י"אי"ב לא נמצאים
בנדפס .אותט'ע יש"היש
,לח בם הרון אפו (באמצע אותמי) תאבכ"י אותי"ר ,ועל
יהערהמ פ"חצ' צ"א צ"ב צ"ד .ומןישלח בם חרק אפו עד סופו,
ןבהערות
השבויםעיי
ד נופף בנרפס ,ולעומת זה נטצאובכ"י מאמרים אשר
דבל אות"י"אי"בי"ג גם אותי"
לא נמצאים בנרפס כקאות ט"ו עדסוף אות ל"א( .ואףכי נמצאבכ"י באוח ל"ב המאטר
הכחוב בנדפס באותי"ךהעירותיעליו בהערהקנ"חכי המאטר הוה נוסףבכ"יעפ"י סבה,
ועייןגם בהערה קטה) .אותט"ו תאבכ"י אותל"נ אבל בסגנון אחר,עייןדלגרה ק"ץ.
ן בפרקי"ר ושם העירותי על המקור
אותב"זיץי"ח הם הוספת המדפיס ממנטובה ,עיי
אשר הוסיף משם .אותי"מכ ,כ"א כ"ב כ"ג עדסופו ליתא בכ"י( .אות כ"א נמצא
בסגנון אחרבכ"י אותמ"ע טן אמר אברהם טה אעשה באטצע אות כ"ב עדסוף אות כ"ב
הוא הוספת המנטובה) ,ולעומת זהבכ"ימןאות ל"ר ער סופו ליתא בנדפם.
ח" ,כל הפרשה לאנמצאת בכ"י ,והיאכוללת דרשותאחרות ועננותמהכ"י ,ואותם
קדב"י אינם בנדפס וגם הם דרשות אחרוה ושונות מדגדפס .לאותה' בנדפס זש"ה אשת
חיל והא הוספת המנטובה ע"פהכ"י אותג' ,וכן באמצע אותו'מן זש"ה בבוקר זרע את
זרעך עד סופו ,ובןאות ח'מןא"ריצחק עדסופו הוא הוספה המדפיס ממנטובה).
מסלדות4 .ל פרשת הולדות ליהא בכ"י( .וישלהעיר בסיום המאמר באותא' שמנין
סמה שקראובענין אלהתולדות יצחקבן אברהם"נמצא אחרזה הוספה "ממשמע שהוא אופר
יצחקבן אברהםאינייודע שאברהםהוליד אתיצחק ומהת"ל אברהם הוליד אתיצחק שכל
הרואה אברהם היה אומר בודאי שאברהםהוליד את יצחק מה שהיה קלסתרפניהםדומין זה
לוה לכךנאמר אברהםהוליד אתיצהק" וברוראצליכי הואהוספה מאתמעתיק אחר ,ודבריו
נובעיםמפירש"י שם) .ואותי"רהוסיףמןכ"י שלנו אותכ'( .ולדעתי כל פרשת תולרות
לקוח בתנחומא הנדפם נקהילמדנו הנאבד ,ומעדלוה מה שהביאהערק בערךכלאב נמצא
בנדפס אוזזו' בסופו.וכןבילקוטשמואל רמוקם"א הביא וה בשםהילמד
-נו.וכן מה שהביא
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בערך קטר נמצא בנדפם באות א' ,ולזה תראה שהביא ר~רוך 34ריש אלה תולמות" וכן
תראה באותא' בדפוס קאנשטאנטינא ודפוסוויניציא פובאכמו שהביא הערוך אטר למלאה
הממגה על יצורה הולר עשה כלקטורין שלו ברמות אביו כרישיעירו הכל שהואבנו על
אברהם .אולם המרפים ממנטובה השמים המלות"כלקטורין "bwוהציג"כלאיקונין ש."6
נם ברור אצלי שהמעתיק הראשון השמים דף שלם בתנחומא הנדפסמץ שלמדנועלהכהוב
שניגוש בבטנך ,לכןלא נמצא מה שהביא הערוך הנתוב הוה בשיךחפאטיקון ,ככלא,
כלמוס ,נםלא נמצא בנדפס המאמדשהביא בערךעטשעלהכהסבויהיכיוקןיצחק)
ויצט
ט .בלפרשהויצא לאנמצאתבכ"י,ובכ"י נמצאו דרשות אחדות
(.וישלהעירכיאותא' חסרבכ"יה'מאקספארד
וישלח.אווזא'ב'נ'ר' נמצאבכ"י
וכןבכ"י הנמצא ברומי באוצרראפריםאנגיליקי,ואין ספקכי המכפיסריאשוןדצסיף זה,
ומסננקהלשוןניכרכי נוסףהואואיןזחלשון התנחוטא ,גם נמצא שם 4פירושאריה שהוא
יהודהכו'" וזהאין טלשוןהמררש) ,אותה'תשחילילסרנורבינו הוא כשבכ"י אותי"ב.
ןהערה נ"א,
~בנרפס הוא משונהוהלשון שםמוטעה ~רברברי הגמראעזם,המשנהיחד,עיי
טןנמצא שם הטפות,עייןראשיהנ"ח והערהנ"ט) .אותו
י ח'מ' ליתאבכ"י
וישב .כל הפרשה לא נמצאתבכ"י.
 .מןהפרשההזאת לא נמצאבכ"י רקאותנ שהואבכ"י אותד'אבלבשטים.
יהשניתעלאות חשתי ע"פכ"ירומי,ואיןספק שהסופרמרב"יהזההוסיף
ותמ'י
~המצא הנדפס.
ע"פ התנהו
ויגש .אותא' סוףאותז' לאנמצאבכ"י ,ומןאותח'עדסופו זש"ה זאבוטלה
ירעו כאחרהווובב אותט'ערסופו
ויה .אותא
"'ב'ג' תאבכ"יאותב'נ'ר'ה'(. '1ע5רידוים בהערות) .אותד'
ייתא בכתשלנו .אותח' חאבכ"י אותט'י'י"א(סוףאותח' משגהמןהכ"י).
ה'ו'ז'ל
'י"אי"בי"גליתאבכ"י .אותי"ר פףהספר הואבכ"יכץאיתי"נ עדסופו.
אותט'י
(ובנדפסבסוףויהיויראואתייוסףכי מתאביהם ערטופוד"אדיחפת המדפיסממנטובה)
שמות .אאא'ד'ו'ז'ח' מ'י
'י"אי"בב"זיץכ' 5א נמצשם בכ"י שלנו,
.לעומרזה אותב'בנדפסהואבכ"י שלנו אות א'וישותנ'סכל אותג'הכ"יהשסיטהמסדר
ן הערהא'ג'ד' ,נם הוסעו איזה
מרהבירנידםפ,םן) גםבאותב' שהביאהשמים אינהדברים,עיי
ןדברה ח' .אותר הואבכ"י שתד'ואותה' .אותיהואבכ"יאותו'ואותז',
עיי
רקבחגוים ,ובנדפסישהוספות .אותי? האבכ"י באמצע אותי"א .אותי"ר חא בכ"י
שתי"ב .שת %והואבכ"י אותי"ג( ,ובנרפסנוסף בראש מאמר שלם ,ומן א"ריוצןג'
פסיעות פסע הואמכ"י) .אותי"אי"פ חאבכ"י אותי"ד ט"ו ת"ז .אותכ"א הקוואמרבכ"י
אותי"ח( .והסיוםבנדפס סוף אותכ'וילךמוצהוישבאליתר חוחנו 5אהיהצריך כוי
הואבכ"י אותי"ה) .אותכיב חאבכ"י אותירט.קי
קבקצתשנויםע"פ הבבלןסכילהרף
ןהערה
ט'.עייןהשיהצ"ד) .אהדנ"נהואבמי אותכ' (בהוספתדברים טפדר"א פעם,עיי
ש"ב) .אות כ"ד כפהק"ו כץ כ"ח כ"ט האבכ"י אותכ"אכיבכ"נ כשד נקה ק"ו בקצת
שנוים( .ובסוףאווזכ"טהוסיף המסררמהנרפס מאסר אסרר'עקיבא למהנמש*ישראל

ש
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ל
גדי
פ
:
.
וארא
' 1ארא נוסףבנדפס אות %ב'נ'ד' לא נמצאבנ"י .אות "%אננ"י
אותב' (ובשףועסיףמאמר גדול אמר להםפרעהבחור ודא51 ,קחמןאותיות דרה שתק',
 .אותו' חא
ןהערהכ"ז)
ובסוף אותה' במצרים טהו אומר לקחממכילתא בשלת ק"ו,עיי
הכ"י אותג'ד'( .ובאמצעמוסיף מאסר אחר"לשוןטנקיד"א כו'"וכןבסוף אאו'
אות
ואםתאמר מה אכפתלךכו'שיןהערה מ"ג והשמיט מ84מר מה שנמצאבב"י
ב'
ינוסףרגמאמר אמרר
דר
גמ
( .ובאמצע הטא
ד' גםכלאותה') .אותז' חאבכ"י אותו'
ירכיה
סב
 .אות חן חאבכ'" אות
ת הערהנ"ב,ובכ"ישלנו
)
א
ת
י
ל
בשםר'חלבומןקמ"ר פקד,שגי
הם-
14 .ת"הוא
ז' .אות %הואבנ"י אותח' (כלהמאמרכש"תט'סרב"יליתאבנדפס)
י
"
כ
ב
 .אותי"א בנ"י שתי"א( .ושום רטובךדישמניר מראשית
ארז"(רקבהרחבתדברים)
הווי

:
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עדסוף אותי"א השם'ט) .אותי"ב הואבכ"י אותי"ב( .וחמר בנדפם טאטרגדול,עין
ג הואבכ"י אותי"ר ואוה ט"ו .אות"1דלא נטצאבכ"י .אוהמ"ו הוא
הערה ק"ט) .אותי"
ז הואבכ"י אותנ' כ"אכ"ב( .ועלהשנוים הנמצאים ומה שחסר
בכ"י אוהי"ס .אותב"זי"
בנדפםהעירוהי בהערוה).
בא .אות א'ב'ב הואבכ"י אות א'ב'נ' .אות ד' הואבכ"י אות ד'ה'ר (רק
בקצת שעימ ,והעירוהי עליהם בהערותשלי ומן אוה  %ערסוף אותי"ר (סוף הפרשה)
נוסף בנדפם ולא נמצאבכ"י שלנו).
בשלח .כל הפרשה לא נמצאתבכ"י.
יתרו .אותא' נמצאבכ"י אותא' .אותב'ליהאבנ"י .אותנ'הואבכ"י אוה ב'
נ'ד'( .בנדפס סוףאותנ'סייםהרי הכלב נושך אתכם ,אבלבכ"ישלנו נוסףעודא"רברכיה
למה נקרא עכלקוכו') .אותד'דלו'ליהאבכ"י .אותז' הואבנ"י אותה' ..אותח' עד
סוףיתרו ליטא בכ"י.
משפמים .אות א' הואבכ"י אותא'( ,רק בהרחבת דברים) .אות ב' מתחיל
נ"כעל הכתוב סלךיעמידארין רק דרשה אחרת היא מאשר היאבכ"י .אותג'ד'ה'ו'
'י"אי"בי"גי"ס לא נטצאבכ"י .והתחלת אותה' עדא"ראלעזרבןפדתהוסיף
ז'ח'ט'י
רב)דפיסממנטובה.והיוגםלפנידובבעלהערוךבילמרנו ,והתנחוטאמס'שסותהואהילסרנו
זי"ח הואבכ"י אות ה''1ז' ת'
מס' שמות שהיהלפני בעל הערבי אותי"רט"ומ"זי"

.

 .אות  %הואב'%י אות  %אותכ הההלת רמאמר
הרומהי אותא'ליתאבכ"י
שבשלם אדם שהואלוה כסובב"י אות ב' ורחחלת אותנ'.
ומתחילמן בנוהג
ליתא
אותדב'כ"הי'ו'ז'מ'הואבכ"י אותג'ד'ה''1ז'(.ואותח'יאות ואותי"אליתאבכ"י).
 .אותה'ו' הואבכ"י אות א'
הצוה .אותא'ב'ג'ד'מ' יגדמ"ו ליתאבכ"י
ב'נ'ד'( .ובנדפס אותו'נוסףבאמצע שנורבותינו שלשהזיתים ,סנמראמנהוה פ" 1בהרבה
שנוים) .אות.ז'ח' השבנ"י אותה'ו'( .בנדפם אות ת'נוסף טאסרהמתחיל זובח תודה
יכבדננימןוי"ר פ"ט,עיין הערהל"ב) .אותי"אי"בי"נ הואבכ"יאותז'ח'ט'י'.
י תשאי אותא'ואותג'ליתאבכ"י .אות  %תאבכ"י אותא'ואותב'( .בנדפס
מןהמאכמר סבה בשושניםוכייש אדםסג שדהובשושניםער סוף אותב'וכל אותנ'ליתא
בכ"י) .אותד' תאבב"י אוהג'( ,בנדפססוף אותד'טןו"יעקב בריוחאיביםר'יונתן
8תחוכלאותה' סףאותי"אנוסףמןפסיקתאפמקאכי תשא ,ונטצארקקצתוברבחוסא

.

"

"

עי
נ" .0ארעי"ב עד

סי

אותל"זנוסף.

ויקהל כל הפרשה לא נפצאתבכ"י.
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ויקרא .אות א'ב' ל ר %ו'ז' נוסףמן
כי
ן בפרקי"דכי שם הרחבתי לרבר מזה
חדשהוא" ובסוףסיים סלסלת פ' ויקרא חדש"עיי
מהוספוה המרפים המנטובי שהוסיףעל התנחומא הוצאת רופוסים הקודמים .אות ח' ער
סופו ורשוםעליו יכברהיהלעולמים"הואנ"כהוספהודברתי שהכברלטעלהבפרקנ'.
צו .מאותא' סוףאותי"ב אשר נרשםלטיהם"ראהכי הדש'הם הושתהמדפיס
עד
פמנטובה,עייןבפרקי"
אותי"דינרשםעליהםיכברהיו
ישדברתי מזה .אותי"ג
לעולמים" הםמכ הוספהעיין לשל פרקנ'.
שמיני .אות "אכ'בבר'הני'וו" %רז'ח' נוספו 10המרפים מסנטובה .אותמ' עדסיף
לעולמים" ונםוה 5את טאסףכאוחר.
אותי"ב ונרשם שם
תזריע .כל הפרשה היא שוהעםהכ"י( .בנדפםאותב' נמצא הוספה מלךבשרודם
צר צורה על הכוהל אינויכול לצור בה רוח ונשטה .עד ד"אאיןצור כאלהינו ,הוא לקוח
ןהערהי"נ .וכןננאאה'המאסרחביבה המילה עדשלהידיובשלוטיו
מן גמראמנילה,עיי
חללבריתו הוא נוסף ולאנמצא ברפוסיקאנשטאנטינא מינקמא סאנטובהווירבה פראנקפורט
ןהש-ה ל"ד .בןבאותח' מקשואףהמשוחשיתירליפרע מנט 11aDIט',
אמשטערדאם,עיי

.

זיקורי

עיסי

שין
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מבו א
עיי
ןהערהמיה% .ןבסוף
ת
4בי
.וכן באות ט' נמצא
טמר בטשת,עיןהערהע"ו
,
.
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"
י
יטףשהיתהמבהרתעלישראלכו'.עייןהערהצנח).
ונ
נ
ןויעיהם"ו
מצררע .הוא שחהג"כעם ( .באותב' חסר בנדפס מאמר אחר,עיי

י

הכ"י

יבהערה יזח ,וכן חמר בסופו,עיין הערהל'י באווזנ' בהחלתו חסר ראיה מרבתוב,עיין
.נ
השאהל' שם
ן הערה לץ.וכןבסופו והובא אל
מאמךם באותנ' שם באמצע נשמת שורה,עיי
ןהערה לנח
 .באותר' באמצע חסר מאמר
~ reחסר שלם ונמצאבכ"י אותט',עיי
שלם ,עתן טרהנ"ה.וכןטמף שם בנדפס,עייןהערהנ"א והערה ס"א).
אחרי .הואשוה עםהכ"י( .אותא'באמצע אחרובניו שלאהרןנכנסו להק-ב והצא
אשמלפני ה' ותאכל אותם חמראיזה שורות,עייןוארה  .4ובאותא' שםנמצאהוספהי"א
 .באותנ'נמצאהוספה ואחר
קנהבידוכו'עיין שםהערה כנה,ושיסיף הממדרע"פהירושלמי
ןהשיהפ"א .בארזו' נמצא
כל השבחהזהוכו'עייןהערהע"ב .עוד שםאכהאיובנוסף,עיי
הוספהתאני ר'חייא,עייןהערהצ"ז).
קדושים .שוה עםהכ"י( .באותו' ואומרים ברוך כבוד ה' ממקומו נמצא בנרפס
הוספה,עייןהערה כזד ,וכןנמצא הוספה באות מ',עייןהיגרה מ"ט).
.עבאיהנ '2אחרהסיום "שארבניאדםעל אחת כטהוכטה"
אמור .הואשהה עםהכ"י
ןהערה כ"מ
 .באותי"א בהתחלרע
נמצא הוספה בנדפסגרביכידהה מטילהאי קראוכו'"עיי
ן הערה קל"ה ,וכן נמצאעוד הוספה
נמצא הוספההן אתםאאין דשהן אתםמאין,עיי
עיין העדה קמ"ר).
בהר.
~ .נמצא הרחבת לשת p'p ,הערהי"א ,ונם נמצא השמטה,
ם
ע
שם דב"י
שין השיה ל"א).
בחקיתי .שוה עםהכת( .ונמצא שםהוספה,שין השיהנ').
רב'ץ
מפר במדבר
 .הוא כלו שוהעם  .ועלההוספותוהענויםהעירותיבהערותש4י

ופה המקוםלהעירכי בחנחומאהנדפס נמצאו הרבה הוספות אשראינםנמצאיםבכ"שלנו,
ולרעתי נכווס'12ומגהןםהילמדנו הנאבר ,כמולרוגמאפ'ממעי אכוות'.ב' אלהממעי זש"ה נחיתלשט
שם מה הצאן אתהמכניסולצל והקורה הסיוםדגה סובאבילקוםריש
נוטריקת
מאסועתיג'בשםהילמדנו .קץד שם בארזג'  83ד"אורלחמ"רם,:זכולכתוב בתורהכלרישעות עדכיף
נוסףוליתאבכ"י שלנו ולאבכ"ירומי
ונמצא.בכ"יה' טאקספארד חקבכ"י
ספררי ,מעתק גם במררש במדבר רבה ע"פ תנחומא הנדפס
י שם אות ד' נמצא נוסף
סרסר נרול מלסדnwh~wגיהנם ערטוףאותד' ,ונמצאג"כ ש
בכ"י ה' סאקספארדוכןבכ"י
,

ספררי מעתק גםבמררש במ"רע"פהתנחומא אשרכעת בדפוס עוד שםאווזז' נומף משאמר

המהחל ושנה לאאישאלויכזב ,וכןהעתיק בל
מדרשבמ"ר פכ"ג שתח' ,ונמצאנםבכ"י
ה' מאקמפארד ובב"ספררי .עוד שםסוף אות  4ד"א ואתהארץושי :,כחמעררונוסףונעתק
גם במדרש בע"ר אווזיגב .עור שם התחלת אוהי"ג ער אתמוצאשסנחדיבהגלה אתישרא
שלשגליותד"א הוספה ונעתק גם במררשבם'י אותינד .נםבפ'פנתם נמצא הוספה,עיץ
בתנחוטא שלנורירה נ"ב.
מפר דגנרט* הםשוהג"כעםרפ"י ,כלבדאיזההוספות ,לדוגמאעייןהאזינוההיא
ך(עייןהאזיח
י"ב ,ונםנמצאו גו הרבההוספותמאתהסרפיס ממנטובה ,והוסיףגם פרשתויל
הערהא')% ,פרטי השנויםהעירותי ברפדות במקוסותםלמושבותם.

ה)תכונת המפרומגנוןלשונו ואופןדרשותיו.

ן המדרש הזהכענין כל המדרשים ,גם הוא
קבוץ דרשותופירושים על
עני
הוכאמרריטוב"ולפעמימ
כו~א)י
דגתובים ונסררעל סרר דוהרה ,וע"פ הרובסר,וזיל במלות(
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