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עז

ה":דיה הוא קובץ  1240באוצר הספרים שלדי ראמי בפארמא ,והוא %2ה עם
4ב" שלנו טאקספארדכ"י א' אשר נתתילפנים המש , -ושוה עםכ"י רומי וכ"י
ד'או בערב שרגיע ערנה של ס-,ום
וחסר בראשו עדפ' וירא וטהתיל באמצעפ' וירא נק
,רבא באות ט"ו ע"ש בהערה צעד)  ,ובסוף פ' ויראסיים ולפני כבוד ענוה זה גדעון (הוא
באות כ"טן ,ונשםערסוף הפרשהחסר,ואיןספק שחט-א.זהרפים ,ואת"ככהחיל בהתחלת
פ'חיי .ובסוףהתנחומא נתב הסופר.
ר
פ
צ
ר
ב
*ריקונתחזק דג לאיוקאני מנחם יעקב
נהברמ זה דצזטשטא להח'ר'יצחקבן ה"רנהנאל
וסיימתי אותו נ"ב ומערש תמה שנתל לפרט"
הקובץ תהמכיליע ספרים וכלם מסופר אהד  ,הספר ת-אשון הוא התנחומא
ב)פסיקתארבעי ,ואחר פסקאי"ח נמצא שמה מדרש שה"ש (ראה אודות הפסיקתא רבתי
ברבדהב' במבואעלילהפסיקחא) .ג) מדרש~שלי .ד)אמירותלעתיד ,כחברעלהעתידות
כבגאולה ,ולא טדעלמי ,וטכילנ'וחצי דפים .ה)פרקר'יאשימו( ,שלחתי העתקה פזה
ד"ק אלידידי רוב ההוקי דגדול מהרפאיעללינעק והדפיסו בבית המדרש ששי).
ו)יצירת הולר .ז) מאסר ארבעה.מלכים .ח)אלידד חטא מפרקב' והלאה ,ומכיל שבעה
פרקים .ט)פרקידר"א פרקל"מ ,מ' ,ס"א.י)אווזיותדר'ע .יא)דברימרבה.יב)פסיקתות
 .סגד השתדלתילהשעגם הכת
לבין המצרים.ינ) מדרש איכהרבתיוישר מפ' ב' והלאה
דגהלכאן אבל בקשתי אשר שיכתי אלהמינימטעריום שבהריקם,כי הסוכן העומר בראש
ביתהאוצר לאהסכים לשלוח דבשחוץלמדינה באשר דכאננדחוקיבית האתר ,ומה נם
באמדוכיהכ"ייקרדכא מאד באשרהואיחידי בעולםחליןזולתו,והיהקוטה ע 4מאד לה'.ייג
כעתיקלרעהיק התטומאעבורי ,ובקושי מצאתי שמהבעיר פארמא מעהיק אחר והעתיק
י אי;,:
למעני ספר בראשית ,אבלראיתיכי העהקתו מלאה שבועדםוחלופי אותעת בעבורכ
ן כסו
נערנל במלאכת העתקה,לכן לאצויתילהעתיקיוהר .ובגוףדב'* קצר ד5ופרהראיי
לדוגמא למה הרבר דשה הצע לם' הר'דו'ודומיהם .גםהמרים הרבה שורות ום6ת ונלקה
בחטי ,כסולרונמא רישחיי אסרו רבותינו שלש עשרה חופות בו'הציג מלת"וגו'" במקום
"וכנ"' והשטיםהמיום; ונטצא מפורשבכ"י שלנו ע"ש בדשנהז' ,וכןעיעעוד שםבהיה-ה
ל,,ועל השטיםדגמצאיםבכ"י הזה בס' נראעדתומגירותי בהערותשלי.
ולא אחדיל מלהביא אשר טצאתי בטףרב"י וזספה אורע סאת הסופר ,והוא בריש
פ' וישלה אחר המאסר א"ר ידצדה ב"רסיטקבמעין נרפש וכמקור משתת ק-צדיק מטלפני
רשע ,נמצא שמה.
"ושובישלמעלה פרשה אחרת כחובה בדיפתרא כךפעם ארסת
ודבר אחר ופתותה שאדמ ברוב עינוך וראי ינל" .
רהדבריםסתומים כתירהבלי פתרון .ולדעתיאוליישלתקן במקום שאדם ברובעינוך
וראייבל צ"ל שאי מביבעיניך וראי.כלם [נקבצו באולך] והוא פסוק בישעיה ס"מ י"ח,
והכותה שוביש למעלה פרשה אחרת כתובה עלקלף שהיא כמו פרוטהוו ,ועור דבר אחר
ר"ל עודענין אהה כתוב למעלה ומתחיל בכהובשאי סביבעיניך.
את כל זהחזיתי לדבר ש תשעה כתבייד אשרהיולפני מתכונתםומהוהם ,ועתה
נדבר בפרק שלאחר והאיזהכ"י נמצאיםעוד מהתנהומא והם באוצרות הספרים.
רח"ם ,

.

ח"

י)22עי
דאיזהכתבייד נמצאים

מהתנהומא י

מלבד התשעה קובצים אשר ,דברתי מהם בפרק שלפניו ,נמצאים שד איוה כ"י
טהתנהוסא הגורעיםלי ואלה הם(א)
כ"י
לק
רגזך
3פ6לע 6קונן  405גט6
(א) מחק :טגן נקשם נז"ע גז  238רועכםנ' סג" 6מי
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מבדא

א)נ"י נעצר המפרים שלדי ראססי קובץ  .261בקובץ הזה נמצא גמ הפסיקתא
מי"ב הפטורת (עיין מבוא להפסיקתא אותי"אס"דץ ,והתנחומאהזה שוה עםהתנחומא הנדפס
בהתחלתו נמצא מאמר אחד והוא לקוח מאיזה מדרש פאוהר ,ואולי הוא נובע ממדרשרבי
מ'טה הדרעק,כפי הנראהמסגנון לשוט ,ומזכיר בזה אתלשון r~ttenלע"פ ,גםהביא את
ימי הוא ,גם נמצא עכדאיתא במסבתפלוני".ויש בו איזה דבורים
הרב ר'נתן ולאנורעל
קשי הבנה באשרהכ"י מטושמשוקשהבודקריאהי גם נמצאאיוה מלותזרות ,והמאמרהזה
נעתק למעני ואמרהי לתתו פהלפני הקוראים ההביביםעליהם דבריקרמונינו ,ואולי יתברר
מי הוא המחברומיהוליד הדברים האלה .ואחרמיום המאמר מתחיל כמו בנרפס זש"ה ה'
בחכמהיסד ארץ .ונעתקלמעני כל פרשת בראשית ,ונאה עם הנדפםיוכןכל הכ"י סובב
הולך כמו בנדפם ,וז"ל המאמר הנמצא בהתחלתו.
בראשית בראאלהים את השמים .יתברךויתעלה שמו וזכרו שלמלךמלכי המלכים
שחתם שמו( ....ב) תחלתמענדו ברא אלהים את אמת שבטפי התיבות הוא אמת ,וכן
בתכליתמעשיוכתיב אשר ברא אלהיםלעשות ,להודיע שהוא קודם שנברא העולם ,ואחי-
ערכלה העולס ,וזהו שיסרהפיית (ג) אמתהותמולהודיעכיהוא אחד ,ולא יאמרו שהיהלו
) ברביע נבראו
שותף במעשה בראשית ,וזהו בחכמהימד ארץ ,ביום שני (.., .,י
ם
י
ר
ז
ו
ע
ם
י
כ
מלאכים ,בחמישי נבראובהמות ,אכרהקב"האין נחתרוה באלו ,אםמלא
רצוני
איןבכךכלוס ,שאיןלהםיצרהרע ,ואיניזקוקלהחזיק להםטובה ,שאיןלהם אלאיצרטוב,
שנאסר וסעדו לבכם (באשיתי"הה ,),לבבכםאיןנתיב אלא לבכם ,לזמרשאיןלהם אלאלב
לאיצר הרע ,ואינן מקבלות עונש ,אברא
אהד ,גם בבהמותאין נחת רוח ,שאין להמ א
בריה שיכנס בויצר מוב ויצר רעונלחמים יחד ,אםיכריע הטוב אח הרע ,אז טובלו,
ואםיכריע הרע את הטוב ,אז רעלו ,לכןיתןהחי אתלבו לפוף אתיצרו ,שהרי לעהיד
לבוא עתיד הקב"ה לשהותיצר הרעלפני הצדיקיםובפני הרשעים ,לרשעים נדמהיצרהרע
כחוט השערה,לצדיקיםרופה להרגדול ,אלובוכימואלובוכים ,צדיקיםבוכים מתוך שטחה,
י הכריענו זה ההבל והמנוול ,ובפסוקיש בוז' תיבוה ,
 Q1yw~1בוכים ואומרים אוילנוכ
כנגדז' ימותהעולם ,ואם אדםייטיב מעשיו ,גדול הואממלאכי השרת,שאיןלהם יצדו'ר,
וזה שנלחם עליצרוגדול הוא ממלאכים ,ואםח"ויסלף ארחו מגואל הוא מהבהמה ,שהרי
נבלתו מושלכה באשפה ,ונשמהו נדונה בגיהנם ,וזה שאמר דוד ארם ובהמההישיעה'
(תהלים ל"ו ז , ),כךפירושו ארם ובהמה מטריף הקב"ה כמו בטה אושיעך המן ר:.רןוגו'
(ט"ב  '1נפז) ,וכמות אדם מות בהמה ,כלומר דברים שבאדם יש בבהמה ,אדם מוליד :1ן
בבהמה ,אדםאוכל ושותהוכן הבהמה ,אדם מוציארעי וכן הבהמה ,אדם מהוכןבהמה,
ומותר האדםמןהבהסהאין (קהלתג,י"ט) ,כלומריתרוןאדם מן הבהמה הקבר ,שכן קורין
בלשוןיוני קבר(ה)אניא .ד"א אדם ובהמה תועתעה'(י
)מעשה באלכסנדרוסמוקרון שהלך
ו
א
ב
ם
י
ש
נ
א
,
למשפט
ו
ל
לארץ אחת מעברלהרי חושך ,הושיבו מלך הארץ אצ
לפני
שני
המלך  ,אמר האהד אדוני המלךקניתי ביתמחבירי זה וכשנכנסתי בו הפרתי ומצאתי בו
ממון ,באתילחבירי ואמרתילו בא וטול ממונך שמצאתיבביתואיני רוצה להוציא מןהבית
שקניתי ממנו,כי לאקניתיכי אם הביה והקרקעית ,ענהתבירו ואמר אדוני המלך הממון
שלוואיןליבו חלקבי כשמכרתילו הבית מכרתילו מקרקעיתו עד ההום ,וטנגו עדצית
שמיא ,אמר המלךישלךבן ,אמרלוהן ,אמר נםלחבירויש לך בת ,אמרלוהן,יודוונו
יחדויהיה הממוןשלרגם ,ראה אלכמנדרוס ואמרלמלך אלואירע בארצנוהיה המסון למלך,
ומאומר אבידתאלמלכא ,אמרלו המלך כלוםזורעיםוקוצרים במלכותכם ,כלוםגשמיםיורדין
בארצכם ,כלום שמש זורח בה ,אמרלוהן ,אסרלוכלוםיש בהמות בארצכם ,אילהן ,
אסרלוודאי בוכותהבהטות אתםחיין,שאיןבירכםוכות ,אבלאנובהמותנוחיותבזכוהנו.
וזהו ארם ובהמה הוושעה' ,פעמים אדם בזכות בהמה ,כנון אתם ,ופעמים בהמה בזכות
אדם,כגון אנו שמאסונים אתהדין.
)תהו זה מדי ,כד"א ראיהי את
תדויבש ותשךעלפני ההום .א6ד' מלביות(,י

.

הארץ

י,תגפט ,6וררי t11DPכי כו 6טסעל טס קיטס קגיט( .ב) טפס 6חגת('עטטוסססת( .ג) נטפף(ל' :,גפיע
ן.
( .et,h1)n 1DDSד)פס ספל( .ה) (6ט65ת' סט5ס געגיט ,גי (~ל 6 u)tbגי6כי 6ohלי6ייתק
ס לפקיקתן פסקת סוללו גסם ftlu1פנ"( .1ז)תרטוןשטוגה וגעש (גטןגניו פ"נ 5ופ ד' תרן
()1סיין
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ד,

מבו א

עז

הארץוהנה ההו(ירמיה כ"ג) ,ובהוזהו בבל ,שבלבל אחכלהעולם כלו ,והואנבוכדנצר,
נםכתיב בהמן ויבהלו [להביא] אחהיטן ("מהרויי"ר) ,וחושך זהיון שהחשיךעיניהם של
ישראל באכזריוה חמה  ,ההום זה מלכוה דט-שעה שפוערת פיהלבלי חוק  ,כההזם שאין

הכלית וסוףואין חקר לארכו ולרחבז.
וררהאלהים כיחפת .זה שאכרו רבוהינוז"ל עהידה מלכות הרשעה שההא טולכה
על כל העולםכולו תשעהחדשים ,ואה"ב יבא מלך הממדח וירחם על ישראל שמקיים את
התורה שנמשלה למים ,שנאמרהוי כל צמא לכו למים ('שעיה נ"ה א ),ויאבד  wvהרשע ,
שנאמר וברוח(פיו) [שפחיו]ימיה רשע (שבי"א ר .),ד"א מרחפה עלפני הטים ,עלידי
תשובהןשל ישראל ירחףויחזן הקב"ה על ישראל( .ח)ומיםנקראין השובה ,שנאמר וכפכי
כמיםלבך (איכהב'י"ס).
י אור,ויהי אור( ,ט) המשה פעמים כחיב אור[ )'( ,כנגד המשה
ויאמר אלהיםיה
חומשי תורה] ,ראשון כנגד (מעשה) [ספר] בראשיה (יא) שנברא והאיר העולם ,שני כנגד
ןמפר] ואלה שמוח ,שבו כהיב יציאה ישראל מטצרים מאפילה לאורה  ,שלישי כנגד ס'
ויקרא שבו תורת כהנים שמאירהעעי לוסריה  ,רביעי שכהוב בו ויבדלאלהיםבין האור
כנגד ס' במדבר שמבדיל מצאי ארץ מצרים לבאי הארץ ,חמישי שכהוב בו ויקרא אעהימ
לאוריום כנגד משנה תורה שבו עיקר מצוה ,לכך קורא לאוריום .ד"א ויקרא אלהיםלאור
זה כ %גדול כל קריאה שבמעשה בראשיהאינו אלאקריאהתנאי ,אף כאן ההנה הקב"ה
לאור לשמשביום ולהנשך
לשמשבלילה ,ופעמים שישהטשו יהד ,כענין שנאמרויהי%הענז
ן
ה
ז
1
ה
י
ע
ש
'
(
,
ה
נ
ה
ב
ו
ה
כ
ש
ה
ס
כ
י
ארץ הערפללאומים
והחשךויאר (שמותי"רכ),
החשך
נ')
לדונם ,ועלישראל כהיבועליךיזרח (שטש) [ה'] (שם שם) ,וכעניןזהישהמשולעהיד לבוא ,
וראונויםצדקך (ישעיהמ"גב ,),וכהיבכימי צאתך מארץפצריםאראנונפלאות (מיכהז'ט"ו).
יקרן המים אל מקום אחד .בשעה שאטר הקב"ה יקוו המים אמר שרו שלמים איזה
מקוםמימי ,השיבו הקב"האוקיינוסבעטרהב
ר,לההויקם שם בא הקב"הומחצו וזש"ה והבונהו
מחץ רהב (איוב כ" 1י"ג) .יק 11המים( ,יב) אבא בר כהנא בשםר'לוי יבאהיום שיחורו
המיםויקוו אל טקומן הראשון ,משל לכלך שיש עיר ועקת שכולהןאילמים,והיומקלמין
וטשבהין למלך ,אסר המלך ואם אלמים כך ,פקסיםומדברים לא כלשנן ,מה עשה גירש
ראילטימ והושיבפקהין בהקוטן ,טהעשו הפקחים נהגאו ואמצו לנו העיר ,ומה לנו במלך
ילפי רעהםבשבילסם ,ואחםהומפהם
ומררובו ,אמרהטלגירשהיראשונים שהיומקלסיםל
לחטואבי ,יחזרו הראשונים ואגרש אהבם ,כך מתחלההיו הסיםמקלסין ליוצרם ,שנאבר
מקולות מוםרביםאדירים משברייםאדירבמרוםה'(תהליםר"גל) ,אמרהקב"האלושאיןלהם
לא פה ולאלשוןפקלסין כך ,וכשנברא אדם שישלו דעת פה ולשון על אחה כמה וכמה
שיקלסוני ,מה עשה ,ברא את האדם ,עמד דור המבול ודור הפלגה ,ומרדו בו  ,א4ר
הקב"היחורו הראשוניםוידחו אתאלו ,הוא שכחיב והמים(היק[נברו מאדמאד] עלהארץ.
ד"איקווהמים אל מקום אחד ,ובאוהו מקום יבא הים שהראה היבשהליוצאי מצרים ,זהו
דכתיב ויבאובניישראלבתוך הים ביבשה (שמותי"רט"ו)( ,יג)מלמר שהתנה הקב"ה עם
מעשה בראשית ,לשמיםושיהיונשמעים)[שיירתקו]לפני משה ,זהו[שנאמר]האזינוהשמים
ומודברה(רגריםל"ב ל)ליםכבקרעלפניו ,שנאמרוישבהיםלפנות בוקר לאיתנו (שםי"רכ"י),
(יר) אל תקרי לאיתנו
י,אלא לתנאו ,ולשמש שידוםלפנייהוידע ,הוא דכהיב )[ eeשמש
בגבעון דום] (יהושע י"ב).
ולמשולביוםובלילה
( .טז)אמר ר'חלבו מהו למשולניזם אםלעניןתיקונן הרי נבר
נאסר את המאור הגדול לממשלתהיום ואתהטאורדקטן לסטשלההלילה[ ,אלא]איןלטשול
כי אםלצדיקים שמושלים במעשה בראשית ,כגון משה כסו שכהבתי ,וכגון יהושע,
שנאמר
 Orג15ת ננ 5סג6תל לעיתי 6ת סקלן וסגם תסו ונסו וס נ~מתזי סגלתווינסעו 5סני6 6ת ספן( .ח) טחן
ג"3ל סם זוגותר,וסוכס סגתס(סגייס סג6תסספניכסוס(נך3 .ט) פ"נ שת ס'(.י)סועפתי ע"פ .gu3
(יא) נק"ל סג" ענו
'י
סקנ"ס ו3ל6 6ת עעעו( .יב) פחן גחל3פ
יס 6ותנ' מססתויך נססס'5וי ונס
יח
מס
ל)
ל' 6כ 6גל גד,ג'( .6ג
ין"3לפ'א 16תס' 5סלכ''וחגןסג6ין שגס סקגשסו'3 .יד)יער סס6יס6נך,
ס
ויסב מש 65יתט 5תג16סיאוגסעתו3 .ט)1סוחפתי %וכתוף עמס 3ג3פון זוס ותונגןלגגון כנ"ל סס( .טז) ננ"ל
ולץ 16תע'סג" 6תלל' ( .hti'bיז)גסו ע;תגתיטוגת%שגחול(עלעל ט(פגע ססכי6פיסנסלסחיטייסדקו

יש

(י"
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שנאגד וירום השטשוירה עמדלו (יתשעי'י"ג) ,כשנלחם בגבעון וראה השטש נומהלערב
אמר לשטש דום מקוטר שהרה ,שהרי השמש כל כטה שהוא הולך טהלל ליצרו ,שנאמר
טכזרח שמש עד מבושמריל שם ה' (ההליםקי"ג גץ,מדי
ל כתיב נלאוי"ג כלוטר שרגא
ע
ש
ו
ה
י
(
כהלל תמיד בלכהו ,וכשאטר לו יהושע שטש בגבעון רום
א
ל
ו
"י"ב)
אבה השמש,
ולא השניח לדבריו ,אמר יהושע כ"כ שי פניםברקיע ,אכרה השמש בלוםישאדםשיטיה
דברים לקשיש נביה ,אגא קשיש מינך תלתא יומא ,דאהבריהי ברביעי ואת בששי ,איל
יהושע כלום יש עבד שטורד ברבו,יעזהעבדי ,שהרי כתיב ברוך אברם לאלעליון קונה
שסים וארץ (גראשית '"ד י"ר) נטצא שקנה אברהם שטים וכל צבאם ,וכתיב ביוסף אבא
ורנה רה~מש והירח טען;הויםלי(שםע"זט') ,ואי נעשית עבר לאבא ,ואנאמורעו שליוסף,
וזהו לכשולביום ובלילה.
יה
ל חמה אלא להאיר ,ולבנהלמוערים,
 .מאווה ברקיע השמים'( .ח)לא נברא גלג
אשר ברא אלהים לעשות .כל מה שבראאלהים בטעשה בראשיה הוא לעשות פרי
אדם ובהמה חיהועוף וכל בריה להוליד אחרים שמים להוריד כטר ,ארץ ~העמיד אילנות
ועשבים ,מיםלנדלרנים ,זהלעשית.
ויאמר אלהים נעשה ארם בצלמנו כרטיתנו ,מרצ בצלממנ,ו כרטותנו. ,אם בצלם
דיוקנינו ,ורבתיב ואלמי תרמיון אל ומה דמות תערכולו ('שעיה י"ח) ,ואם בצלם אחר
שיש כאן עמנו  ,כשהוא שמר שופך דם האדם בארם דמו ישפךכי בצלם אלהים עשה את
האדם (בראשיתט ),1,ומהבכךהלא הואצלם בפניעצטוכבדירה ,אלא מה בצלטנו כדמותנו
בגוונינו שיהא שולט למטה כפאני למעלה .נעשה אדם .בשעה שעלה טשה לכוםוכהב
את ההורהורגיע לנעשה אדם ,פעוםידו לאתוריו ,ואמר רבש"ע דבר שעהיד להכשילבני
אדם אתה.כותב בהורה ,א"ל הקב"ה טשה כחוב ,ורווצה לטעות יטעה ,והטועה ירחה
לבאר שחה .בשעה שאכו -הקב"ה נעשהאדם ,אכרלכלאכי השרהאיברייאיה ('ט)(דעביד
קשום) [שלום] אטרליה לאליברי'דגול" [ ,צדק] אילליבריא דעביד טיבו ,זה שאמר
התתוב וצרק ומשפם) [חסר ואטה] נפגשו
יטת) [צדק] ושלום נופקו (חהל'ם פ"ה י"א) ,עד
אא
קמ(
רדת מדיינין זה עםוה בראו הקב"ה ,אסך להם הקב"ה כא אתטדיינין ,כבר נעשה ,וזה
נעשה אדם ,ודגויניםשקרין בו ושסריםשהיהלו שוחף ירקב שמם הכנתעים הם (נ) דורתי
דוהה מן התשובה.
ד'ישרות נבראו בעולם ,ואלוה;  ,אור ורוחוסיםועפר ,שנים טהםמתולדוההשמים,
ושנים מהם מהולדות הארץ ,אור ורוח טתולדות השמים ,וראה והבן אמיהית הדבראיך
העמוד ברבר האב הוא בכלענין עשערפוך הנר או האור הלהב עולה למעלה ,לפי שהולך
לתילדתו ,נם הרוה עולה  ,וזה האות ,קת נאד ומלאהו רוה ,והשליכהו במים ,דעא צף
לבעלה ,ועפר ומים לכסה ,קת המים ושים אותם בכקום מדרון יבואו למטה ,וכן העפר
מתולדוה הארץ ,וק כל מעשהיוםויום ,אחד כדעלרוה הארץ ואחד מתולדות השמים ,בא
לבראות הארם ,אמר למלאכי השרתאם אברא אותו טןהעליונים התחתונים מתקנאים ,ואם
אבראאותו מןהתההגימ ,יהקנשבו המלחיכים ,אברא אותומשניהם ,הנשמהמשלנו ודגוף
כשלהםוימשולב
עליוניםובתחתונים ,והוא משהשכתבתי(כא)למעלה ,וזהוהסשילהו בטעשה
ח,
ידיךוגו' (תהלים ז ,),ונתיב וושהסרהו מעם מאלהים (שם שםו ),ורוגב ר'נתןמושלבו משל
ואוטר אםשני בני ארםבוניןביוב יכול האחר למוהרו בלארשות הבירו ,בהטיה ,לא ,א"כ
שאכר לשותפו לעשות ארם ,למה לא לקח רשותסמנו לפחותו שרוי לא נאסר נמחה אלא
י
אמהה ,ואם האטר לטי אמרלכלאכיםן שכןמקיםדבר עבדו ועצהמלאכיוישלים ('שעיהמ"
כ"י) ,וכןמציט במלאכים (וארא) [ראיתי] אתהי יושב (על כמא רםונשא)[כסאו] וכל צבא
השמים [עומר עליו] סיכינו וממשאלו ויאסר ה' מי (ילך ויפתה) [יפתה] את אחאבתוי
(מ"אנ"ב י"ס כ ),האלסדת  NWIJWעצה עם המלאכים.
,
וירא אתכל אשר עשה והנה טוב מאד .טהו
ר
צ
י
ו
ה
ז
מאד
א
ל
מ
ל
א
ש
ר
צ
י
ע
ר
ה
הרע
לא היה העולםמתקיים שלאיורווגו יהד ונטצאהעולם כלה .ד"א והנה טוב מאד זהיצה'ל
/

,

"-

/

שהוא

( ';5תסס( .י~))3נ"כ 61%י
ת '6נלסון משקן ל''ומגן פתם תססילמ(0וכ7יס ( 6גנל( 5סליל 6(6נסג( ח0ס
ננגן 06כן (מס גגל 06גנגס(מיעיש ,גדי ג70ס ג0סגוגסל"י 70סיסיסגיס( .יט) ממקשכי סו 6נססות
גתקגמיסריס 6מל (ים ,וכןסקסני 75ק ,(%עיין נ"ל פ"10 0פס'( .כ)6ין גר,צ(ו 0ס0ד.
גהג10
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שהתו טוב יוהד מדאי ודעא רע ,ויעא משל הריש (גג) אנטריאביין נאחיא אל  .דעא
שאסר הכתוב טצלעני מחזק ממנו (תעליסל"הי'),עניזהיצר טוב הנקראממכן ,חזק ממש
זהיצר דמע שרצא מלך,ובןהוא שטר טובילד מסכן וחכם ממלך וקן וכסיל (קהלתד'י"ג),
(כג)טובילר מסכן זהיצר טוב ,טבלךזקן זהיצרהרע ,אשרלאידע להוהר עור (שם שם),
נלוטר שאיןיודעיםלהוהרממנו שהלכו אחרי מחשבותם של,ם הרע לרבשילהאדם השומעים
לו החלהמעשיו לרברקטן ,ואםמוצאו שומעלו עלה במעלותיוד"מקולקליםעד שטח-דומן
העולם  ,כך איתא במסכה נדה (כר)אין קץ לפורענותם ,ושמא האטר מקבלין פורענוהם
בעולם דעה אבללאלעולם הבא ,לכךנאמר גם האחרונים לאישמחובו (אלתד'ט"ו) ,שאף
לאחר מותהמקבליןפורענות,וכןעלואביוןטטולו(ההליםל"הי),אין לגזלןיות
ר טט* 1
ויברא אלהים את האדם ,דרברייתו (?)וייצרה'אלהים אחה"ךם אלומזונותיו(ן)
לימד דרך ארץ שלאיומין ארם אחתבירו אלא אםכןהתקין כל הסעודה תחלה
( .כה)
יהושע דסכנין אומר בנפשה; שלצד
יקים נמלך להבראו אדם שהםנטשם שלהקב"ה שנאסר
ד,
המה היוצריםויושבי נטעים (דה"א ג"ג)( .כו) אמרר'הונא בשםר'אייבו (בדמך)[בדעה]
בורא ,כלוטנו לאחר שברא המזונוה בראו.
ויפח באפיו .אמרר'יוחנן בשם ר' מאיר מגשמה ממלאת את כל דגוף וכשהואיפק
י בשם ר'חנינא אטר כשוואישן נשימה שהוא
עולה למעלה ושיאבתחיים טןמעלה ר'לו
נוטל הנשמה חוורת ואלמלאכן מת ,הה"ד אם ישיםאליו לבו רוחו ונשמרהאליו (תאסף)
[יאסף] (איוגל"רי"ר),ונידעכי הנשמה מפוזרת בכלהאברים ,שאילו דרה באבר אחדמיד
י,
פורחת מטנו ד"א ויפח באפיו מעשה בחד מינא שהיה בשבבוהיה דר'ידעשעבןלו
חלה אוחוהמין נץ ר' יהושעבןלוילשיולי ביה חזאדהויבכי ,אגל אמאי קא בכית ,אגל
להאי שופראדקאבלי בעפרא ,איל ולאחיי קא בכינא ,א"לטאי תרועם בשבם ברזלכנלי
יוצר הנפצם (ההלים לט,),לכ' :לא כהיב ככליזכוכית ,שהריזכוכיתיש להם תקנה,
אבלכלייוצראיןלהם תקנה ,מאי טעמאכליזכוכיהנעשהuwב~נפיחה,ם ישבשבריו הקנהי
אבלכלי יוצר שאינו נעשה בנפיחהאין לו תקנה ,א"ל השמעלאוניך מה שאתה מוציא
טפז ,ומה נפיחתו של אדםישל
ו הקנה שנברא טעפר ,נפיחתו של הקב"ה לאכל שכן ,
ואדםנברא בנפיחתו שלהקב"ה שנאטרויפח באפיו נשמתחיים ,מה נשמת ,סלטרעלכל
שאדם ששהחייבלקלס לבוראו שנאטר כלדגשמה תהלליה(ההליםק"גוי).
נשימה
דיקך
,אלהים אה הארםויניההו בגן אטרר'יוחנןדגינו וערנו מפל עץהגן ,לעהיה,
להיות עוסק בתורה ,כמד"א חעבדון את האלהים על ההר הזה (שמית ג; י")2ה,שתקבלו אה
ההורה .ולשוטרה,זו שמירת שבת ,דכהיב ביה שמור אתיום השבת(יגרים י"ב) ,שהרי
שבת אחר מעדיישראל שבכליוםויום אדםנידוןלפני הקב"ה ,ובאיןהמצות שהוא עושה
להעידעליוולהמליץבעדו ,וצריךמדהיו העדיםשנים ,שנאמר פי Q13wערים יקוםדבר
(שם י"סט"ו) ,לכךצריךלהיותזהירוזריז להניההפלין בכליום ואומריש לאדםשהי אותות
לעדות ,תפלין שכתוב בהאות ,ומילה שהיא אות ,אבל בשבת 1י"1טאיןצריךהפלין ,שהרי
שבת1י"1ט אות וישלושניעדים שבת אויו"ט ומילה ראוי להם לבריותבלי טהור(?)בטילה
גםהיאמעריו ללכת אחר טחשבהו לבר מאשתו המצווהעליה.
,
ו
ב
מ
ר,אתה
ותת
ז גםלאישה ,אסר ר' חלכאי אמרהלו מדוע אינך אוכל כמ
החתוניהשמשוכ(יקהלתא ט.),
שאני מהה'ואההההיה ויבראלךחוה הרשה /ורבתיבאיןבל חרש
ואםאמית אתהיושב(כז)איצטלהכיבטל ,הכתיבלאתהו בראה לשבתיצרה(ישעיה ס"הי"ח),
אז אכל( ,כח)נם לבהמה ולחיה ולכלב
ריה האכילה חוץמעוף אהד וחול שש שנאמר וכחול
ר,
ארבהיסים (איובכ"טי"ה) (כס)דבי ינאי אמרי אלף שניסהי ,ולבסוף אלף ענבר באש
ונההדש בשרו ונוצהו ~מתמעםלכבזה)[מהמרטיןומשתיירבוכביצה] והוזרלילדותו וגדלמדי
יוםביום עד אלף 1ה11ר לקדמותו,וכןכלימותעולםואינוטועם טעםמיתה.
ותפקחנה
סגתכ5עי 3ס5מ 7ססתגס סקג"ס עם מעסם גלקסית ס'סתקולפגי תסס ,וסיין גס ניפלס'"ו( .כב) סס5ות

נזי

י,

.

.

.

ש

.

נ

י כל 3סנ7ו 3סקוסן סגפ 63מסה"נ ז"ר ק6סוע וסקיג' '3גכת' 651
מן ממסג ,6ן5סס פתלון ,וס36תי 6תידיד
ן  iutra bajone 00118 uon wpipbכ 5לגל
תנ6ת' פעל דגל גסגין מס 3סלוע316 .י 5161י עגינותרסי
ע 31ג'ותל  610לב( .כג)סיי
ן קסדת לגס פ"ר נפסוק  310עז מסנן( .כד) דף'"נ ט"ג( .כה)נ"לפ"א 6וס
ז' ס"ס( .בו) ב"ל סם סוס ( .'1כז)"5ג סקג'ק ,וג"ס גגגון נפיל פ"ע חותס' ,וכתרסיניס ,כייןסריו,
1פ 0סיס כש3אפי'3עג" ,וגפסיס ועמות אג' גס( ."3כח) נ"ר מס וסדרםעעי 36פי"( .3כט) ל"ו גס.
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והפקחנהשני שניהם()4( .ר'טומין)[וכיטוטיןהיו] ר'יוחנן בשם ר'ינאיויוחנן
בן (4א)זכאי אומדים משל(יב
) לסומא שהיה עובר לפני חנותו של (4ג)וגג ,והיולפניו
שורות שורוה של (לד)כליםנאים ,נטל הסומאכקלו והפשילו לאחוריו ,ושיבר אחהכלים,
תפער הזגג4( ,ה) א"ל לא nraיודעשאיני נפנהמטך ,בא וראה כטהכליםנאים איברה,
כךהראהלהם הקב"ה כמהדורות איבדו.
ויאמר אל הנחש)14( .הני ר'הייא בגדולהכמזחיליםמן הגדול שנאמר ויאסר משה
אל אהרן ואלאלעזר ואל איחמר(ייקש"י"ב) ,ובקללהמןהקטן ,שנאמר ויאמר אל הנהש.
(4ו)הניר'היי
א עיבורה של בהמה גסה טהורה השעה חדשים ,והטמאה שנים עשר חודש,
ובדקה הטהורה חמשה חדשים ,הכלב הבשיםיום ,החתול נ"ביום ,החזירמ'יום( ,הנמר)
[הנמייה לשבעיםיום] ,הצבי והשועל ששה חרשים ,ושארכל השרצים [לששה חדשים],
הארי והנמר והדובוהפיל הקוף והקיפוד שלש שנים ,הנהש לשבע שנים ,האפעה לשבעים
שנה ,נכצא צערעיבור הבהמהמשלהיהשבעירות ,שהרי הההול היאחיהואיןעיבורה
אלאנ"ביום ,ועיבור הבהמה nawאחתהרישבעידותמןהחיה( ,לה)כדאמרינןבמנחוהי
)דאמרינן שלשה
ואףכיאמראלהים מכלעץוגו' מכאן מעולםאליההילבקלקול(,ים
 .נחש אףכן אמר אלהה,ים ,ושרהאופים דכתיב
פהחובאף (דנפלו)[ונאברו באף] ,ואלו הן
אףאני בחלומי (בראשיתמ,ט"ז) ,והמןאף לאהביאה אסרסר (אטהר י"ס).
דירעוקננא האדם ואשהו
( .מ)תני ר'ישמעאל עד שחטא אימתו סומלה על הבריות ,
כיון שחטא אימת הבריות סומלתעליו .מצינו קודם שסרח אדם דואשון היה שומע הקול
בנחת ,ועומדעלרגליו ,שנאמרוישמע אח הקול פההלך בגן לרוה היום ,אמר ר' אבא
בר כהנא מהלךאיןכתיב אלא מתהלך ,קפיץוסליק ,לאחר שמרח שומע אה הקול בזעף
ומתחבא כבאטר ויתחבא האדם ואשתו .הנא באוהה שעה הקטינו והעמידו על מאה אמה
וזהו שאמרוחכמיםאדםהיהגדול מארץ ער לשפים וכשסרה הקטינו הקב"ה ,שנאמרוועשת
עליכפיכה לתהלים ה,),וכן אהה מוצא בישראל ,עד שלא חטאוכחיב ואראה כבוד ה'
כאש אוכלת בראשההר (שטיתכ"די"ז) ,אטרר' אבא ברנהנא שבע מהיצוה(מא)טתנוסמות
(וכבוד)דהיו ישראל רואיןומסתבלין בהוךכולןולאהיומתייראין ולא מהפחדין,.כיון שחטאו
ן להסהכל ,שנאמרוייראו מגשתאליו (שמית"4דל') ( ,מב) אטר
אפילו בסרסור.לאהיויכמי
ר'הנהום בראבין בשם ר' חנן אףהסרסור שהיה סרסורבין ישראל לקונםהרגיש ,דכהיב
טלכי צבאוהירודוןידודון (תתקיםס"הי"ג) ,מלאכיאיןכתיב כאןאלאמלכי דמלאכיאהרגישו,
ואף משה שנצחםלמיכאל ולגבריאל כשעלהלרקיע שנאמר עליה למרום שבית שבי לקחה
טהנות באדם (שם
שםי"ט)( ,מג) כראיתא התם,נתייראמןהנוליירין ,שנאמר יגורתי כפני
ט,

גדי

/

י"ס

האף וההנה (הברים י"ט).
נאכלת אה עשב השדה  ,ופסוק אחר אשר וטבל עץדגן אכול האכל ,ובו פכ 4עץ
הנן ,לא זכו עשב השדה.
 .חוהכי היא היתה אםכלחי( .מד) אמרר' אחאהיויאהויך (מה) (ואם כלחיחוייא
דאדם) [ואהחוייא דאדם ,כי היא היתה אם כלחי] כי נהש שטן של חוה ,וחוההיא
שטן של אדם.
,
מ
(
ו
ז
ת
ו
פ
ל
ח
ה
מ
ה
ו
ו
ב
ו
י
ה
ש
.
דומין לפנס,
כתנותעוד (סו)בהמתאור ,והיאמאוהיות

פירוש
תקנתי כמו סס( 61נכון "33ר מס 16ת ( .'1לא)"33ר סס כ''וי
ן 3סס ר' יומגןגן ושי גר'נרכיס 3טס
"פ)( .ב)ככיר תם( (שלוגי4( .ג)פי' 16תן טופסכסי,כוכים4( .ד)33ייל קופסת(6ס כוהות ודייעלועין.
י,
קמלת 'דע חג 6זדת 6ג uon 6תמן גבס( .לו)"3כ פ"כ 6ותג' וכן ) h9Dpפ' ממינ
וכלתהל)ות33ת"גלימר''מייקכו6וי
י פקעו
"  %סקפל 16 5טון כל סגע
ן
גערר6כסר,כרכופויתיןריףגוקריותשדף .ע',ל4,ו).סתליס "ר'"5ס(ייפ
געולות וגסתר3גו תתלתל מלפניו ,וסמ5פלגטגס
מ'
(4ח)516י כד5תריגן
למכולית וכב ר.מ6ער מסגלתי כר.כרס ט(פניס3 (os) .ג"ר16 D'"eתנ'סניף 5ר3פס מן שפסנו ג5ףו5יככ
גסועדת קרם( .ס)זס (קום מן פקיקתן מנעיפע" 1פקקך סשזס ,גסתוססגי מסתיע סקלות שרות בתרון
5נל6ן ,וסנ'6ספ נגמת ,טפף  ,ססס טפפושנתי פס,ומיי
ן3ססיקת 6סשזס ונכעלסת"מ( .מא)נלכתי
",וגביןנפקיקת3 6סכלס ג"כ ,ופ" תחטקקותתחסין כוח ס' סססס נו( .מב)כ"ןנפקיקת5
סססני' טקקות
 3כריגה פסקםס;"( ריעלסס'(AO) .ל" 5כפסיקתם ל3ת'( .מד)  %6מ"ג 6תי"ן( .מה)מנסתי
י( .3גמ'
גיסרן סס 61נג"כ  ,וע"כ 3פילס"י כת'ימס (ו( .סו) טס.לות%
י"
ן ננצל סס ונפילס"י.
ז
י)פיי

)
4
,

כ"י

'3י
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וכמבנליותרחלקיןכצפורן,ווטבגדי

ליונתכסו ,משללגנב כבתפםתופין הנגנב
על כתיפו ,כך בתאנה סרחו ובתאנה נתכמו( .נ) אמר ר'לוי סב חוםחיים משלהריום,
כלומר כל שעה החוטתלוי בצוארו שלחיים.
ואלהאשה אמר דובה ארבה עצב1נך .אמרה לא אזדקקלו %איהיהלי צערהרען,
לכך נאמר ואלאישך תשוקתך ,אמרה אכוףיצרי ,הואימשול בך ,אם יתבעלך לא יהא
לך פהחון פה לעכבעלידו.
הואישתךיאש ואהההשופנו עקב ,מעשהבאדם אחד שהיההולךביסדהובידו כד
של הלב ,פגע בנחש שהיה צועק מרוב צטא ,אמרלו האיש מה אתה-צועק ,אטרלוכי
צמאתי ,וטה בידך ,אפרלו חלב  ,אגלהןלי אח ההלב לשתות וארה -סמק גדול עד
י ,אטרלו בא אחרי,
שתתעשר ,נתןלוושתה ,לאחר ששתה ,א"להראיני הממון שאמרתל
הלךאחריו עד שבאו לאבןגדול ,איל החת האבן הוה הואהמטון ,הקיםהאיש האבן וחפר
וטצא המטן ,לקחווהביאולביתו ,מה עשהאותוהנחש קפץ ונשתלשל סביב צוארו ,אסר
לו האיש טאיהאי .אמרלו ממית אותך על אע~י לקחת עת כלממוני ,אילבאעמי לבית
דיטלפני שלטה ,הלכו ובאולפני שלמה ,ועור הנחשעליו ,צעק האישלפני הטלך ,אמר
הטלך לנחש טה הבקש ,אטרלו הנחשאני רוצה להורגו ,שהריכחיב אתה תשופנועקב,
אגל רר מעל צוארו ,שאיןנכון שתהא מוחזק בויוהר ממני ,אחרי אשר אתם בביתדין,
ירד פעל צוארו לארץ ,אגל המלך מעתה אטורדבריך ,ההחיל לרבר ואמר אהרגנו ,כטו
שאטרלי הקב"ה אתה תשופנו עקב ,א"ל דגולך לאישולך צוה הקב"ה הואישופך ראש,
סידקפץ רצץמוחו ,טכאן אמרו חכטים טובשבנתשים רצוץ את מזהו.
וישלחהו ה'מןדגן( .נא) אטרר'נחמיהגרשים טעולםהזה אבל לאלעול
ם הבא /
וזה שאטר דור אשבעהבהקיץ המונתך (תביטי"ז טש) ,אותו שנברא בדמותך הוא אדם,
בצדקאחזהפניך(שם)_,פב)אותושהצדיקמאותהגזירה
י בראשית נבראו ,הה"ד הוא ההיה אשר ראיתי תחת
הכרובע( .גג) מששתימ
אלהי ישראל בנהר כבר ואדעכי כרובים המה (יחזקאל"כי) ן פעטים מתהפכים לאנשים,
פעמיםלרוחות ,ולפעמיםלמלאכים.
) אש לזהם מראשו דגררגליו,
להמ הלרב המתהפכת~.י
אפר
אדם
ל
י
צ
מ
י
ס
אותי
ה,
טן הזההלוהטת)"3( ,אמר
חרבדגללהיצילם ,שנאמרחרבותצורים(יהושע ב),
האשינןאזטוליןחרפין.רבניןאמהרקיכ
"רבההזורהשנאמרבהחרבפיפיותבידם(תהליםקט"טה),
ן"ח
ומתרגמ
(ט)פירש כאשתו וכבתאה שישראלעתידין לקבל תורה לב"ו תורות מיד דחויכם וףגמיר
הולרות הרבה,היימ.דכתיב והאדםידע את חוה אשתו.
,
א
ש
ו
נ
ליבש
גדולשנימנשוא( .מ) אמרקיןלפניהקב"האתה
אתהנחמאהחתונים,
אהההוא עגקראת נושאעק,וליאין אתה נושא.
.חזק .אחמול גירשת את אבא שנבטך וינרש את האדם וענשיו אתה
ה
הו
ו גרשהני
וא גרשך ,שמאמפניך אסתר
ה
כגרשני ',ואמרו
אמדר'יוערה בש בהמהוחיה
"
נ
(
ועוף לתבוע (ס)דיוקנו של הבללפני הקב"ה( ,סא) אמר הקב"ה לאכדין רוצחיםדינו של
קין שהרי לא שמע פרשתרוצחים ,אלאדינו בנקות שהוא שגנ ,ולכךנע גדיהיה בארץ.
ד"א גר%עוני טנשוא ,בנידצ
תבא כלומד גדולעונישאינייכוללנשאו ,כעגין שנאמר אשרי
נשף פשעכסוי חטאה(ההליםלי א ,),אשרימי שיכללישאפורעיו ,שילולמי שפשעו
נוומאיןלו ,כענין שנאמרשונינו כרוחישאונו (ישעיה סנרוץ ן וכן רפא אומרנלאיתי נעטש
(שם
_כזעמלייצא.
"ר)_ כבנכל תשש
_אזי
_

.

(נ"

/

כי

(מח)  595קליע""ע וסוף
( .chiaritate chiaritaסט)עין "3ל מס )3( .גנרלפ"ע לעס
' ש"ליימק קלקלת סוגדקךסיוס63ע3
י
"ומייס3( .א) לול 16 h")eתו'( .נב)ע"ן "33ל פס( .גג) עצן "3ר
שע
סס 6ות.ע'( .נר)עיין עם( .גה) 33ויל סס ל' סוגן 3סס ל' 6 6%סל מג 3עילס( .נו)עיין "3ל סס
ונסחפי סל( .5"7גז) "3
י"3ר פכח hwnm31 6'"Dthכ"י ס5ט( .נח) ע"ן"3ל ססי (3ט) סס לוב
6סניייןרקםיפלס  ,וכג'ל ססכיסו סקנסוסיעויעופ P'D1 ,530 3כרוך3כ'
'"( .3ס)להגיגו"1
ן,
ו
יךיקז
(סא)עיין"3ו עם פנפנת,ס 3סס ל' גסוס.
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כי שתלי (בן)ךאלהיםזרע]א"ר ,בצועה'ברושקיןלהבללקוכלמיניאילנות שבעלם
ושכרם בחלקו שלהבל ,וכלמיניזרעים ,וישבו באבילוה טלווציא פירוק אלא מאכל אחד,
וכיוןשנולר שתנטלולחלקו והשארגנוז בנפן ,שנאסר ותאסר להםהנפןהחדלתי אתתירושי
)~cteelט'י"ג) ,מהו אתתירושי ,מלסר שבשעה שנהרג הבל חדלהנפן  pwnמאותועשרים
ןוהיפארנגנז לעתיד לבא,וכן כלאילןואילןוכבל ,עשב
וששמיני פירות ולאנשתייר אלאיי
יעץ נשאפריותאנהונפןנתנוהיעם(ייאל כ"ג),
ועשבעתידלהחזיר לעתידלבא ,שנאמרכ
החדלתי אתהירושי עולה בגיכטרהשהע"ע מאותועדשים ושש.
עד כאן נמצא בכ"י הלזה בהתחלננו ,ואח"כמתחיל כסו בתנחומא הנדפם.
ב)כ"י שני הנטצא בוואטיקאן והוא קובץ ( .44העהקה אשר נעהק למעני הוא
שקובץ  .)24הקובץ הזה הואשני חלקים בהטונת פאליעקטן עלנייר נכהב בכתב רש"י,
וטחזיקים ב' החלקים יחד שפ"ר דפים .טןרף א' עד דף ר"צ הוא התנתמא .מן דף רצ"א
טהחיל.קטעאת אל תורה(פי' בלוון ערבי פרשיות של הורה) בראשיתי כנחהיזם אהד,
יוםשני ,יוםשלישי .שבתכהןיוםשלישי,לוי אשר ברא אלהיםלעודת ,שלישינפשחיה
הוא שמו ,רביו אתדרך עץהחיים ,חמ,ש' לקרוא בשם ה' ,ושיכי לקחאותו אלהים.
מעלים באקי אל סרר(פ" בל"ע שארית הסדר) מפטיר וירא ה'כי רבה רעה .אח"כ נרשם
נם בפ' אלה תולרות נח .ובסוף פ' ברכהסיים גמלת קטעאת אל סדרים (פי' בל' ,סך
הפרשיותשלסירים)והיארשיטת הפרשיותשקורין במנחה בשבתובשבת שחרית .ואה"כטן
דףרצ"המתחיליםד'פרקים ,פרקא'מתחילארץישראלשהןדומיןלחולין שנאמריושבי חושך
וצלטות אלו.יושביכרכין שהןדומין לאסורק ,יורדיהים באניות ,זו נלוה רומי ,הוא היה
אוטר העולה בטטה להיות מהיירא עלעצמו שאינויודע שמא יצאעליוגזירה שלמוה,
שפראקי]ןאדם רואה אתצהרחייךה אלא אםכן נהחייב שיטותבחיה ,ואין אדם רורא'ה את הנחשכו'.
ב'היה ר' יהושע אוטר שוביום אחד לפני מיתתך איל ר'עקיבא למדניוכי אדם
יודעאיטתי באיזהיום ימות שיעטה תשובה אלא בכליום יאפר אדם אעשה היום השובה
שמא אטות לסחר נמצא כלימיובאין תשובה איכן הוא פירושו של דבר שנאסר בכל עת
יהיובגדיך לבניםכו' .פרקנ' כל באי העולם באין בבכיה ויוצאין בבכיה ,באין,בקולות
בקוליקולות,באין סליחה מרוחה
לליחהסרוחה באיןכחשיכה והולכיןלמקום
כיץי ,באיןהתקום שאיןבריהיכולה לראותכו'.
לו
וח
ל
צי
ש
וח
איכיה,באין 0טקום לחוץוהולכיןלמקוםוה
יו
פרקד'ר'יוחנןבןזכאי כיון שבא להפטר טן העולם היה בוכה אמרולו [הלמידיו]רבינו
כמותך חכם גדול שהרבה הורה ריבצת בישראל וראית תלמידיך ותלמידי הלמידיךיושבין
לפניך ואת בוכה ,אמרלהן אמשול לכם משל לטה הדבר דומה ל
.אחד שהלך להקבילפני
אתרבריהם נשלם
אגטן  .'1%ומשלים אשרההמ הצריקים
שנאמרהע"י רבינו דקדושז"ל ,שער ראשוןנ'
ברףרצ"ח ע"ב נמצא מעשה תושרמהקיימיי
פעמים בכליום הכרוז יוצא ואומרנוחלו לאדם שלא נברא ועכשיו שנברא יפשפש במעבדו
וכף ערתחלת שערשבעה ,ואח"כ חטרדףא' .דףש"ג מעשהדריב'לוהסר התחלהו ,ופהחיל
להםלכוובדקואחריו אם נשבעקודםוכו',וסייסושלחחי לרבןגמליאלולזקניישראל והודעתי
אותם אליכם .רף ש"ר שהחיל ספרבן מירא כהוב עושה נדולוח עדאין חרר ונפלאות עד
איןמספר בא וראה כטהגדולים מעשיו של הקב"ה אם נאמך עושהגדולות עראין חקר לטה
נאמי ונפלאות עדאין טספר ואם נאסר עראין כספר למה נאסר עדאין חקרכו' ,ומסיים
בדף שב"ב סוף ע"נ והנשר כשילדה באו כל העופות להרוג אותה ואת בניה ,פרש הקב"ה
ענן עליהן עד שנרלו בניה ופרחו ולפיכך נקרא נשר ששרהה שכינהעליה ,ועלכן היא
פוררנה באויר קרובמןרוקיע שלאיבואועליה הערוה ,אמרלו נבוכדנצר יישר כחך נשלם
ספרבןמירא.
דף שע"נ אחר איזהמשלים מדרך ארץ טהחיל בצורההולד האיש מזריעלובן והאשה
מזרעת אדום ,ומהערבון זה עם וה ומהםהולסנוצר ,אום של אשה לעולם היא כלאה דם
ונצ' ומסייםיצר דמע הוא סלך אבריו על אדם ,ונגךאו' שמות וא6הן יצר הרע וערל
וסמאושונאואבןטכשולוצפוני שנאמרכייצרלבהאדם(.נראהכיזהכבר נדפס.בקאנשטאנטינא
רע"ט,עיין אוצר הספריםאותב'סי'  .)456בדףשכ"דמתחילמדרוסמשליעדדף ער"הע"ב.
/

מבו א
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פ

דףשמ'1מתחיל מעשה הגמראר'מאיר הוהיחיב ודרישחויהאלישועבןאבויה עבר ,וכסיים
שולי אריכות שהאריךיהושע עם אנקלוס הנר היה תחר לסורו .דף שנ"ו ע"ב פירוש אבות
מתחיל משה נחכה בתוך הענן וקיבל תורה מסיני וכו'  ,והחש ארר"נ פ"א  ,והוא שםז'
פרקים וטבלים .בדף שע"א ע"ב הא למדת שבקש מרע"ה מיחה כמיתתו של אהרןויינסע
המקוםלחישתו ,ויש פרק אחרעל אבזה המתחיליוסי בןיוחנן אישירויטלים אומריהיביתך
וכו' ולמד אתבני ביהך ענוה ,אל תרבה עההה עם האשה ,יהי ביתך פתוח לרוחה ,כיצד
ירצון
טלמר שיהא כיהו של אדם פהוה לצפון ולדרוםוכו' ,הוא פ" 1מאדר"נ .וטלאיםיה
י כנסיות ובתי טדרשות ולא עומת
ששיטתהלקימיושבינת
כלפניך ה' אלהי ואלה
יןא,בודתףישע"ה עדסוףהספרכיהוא דף שפ"ד ,המדיוקים ופירושים על
חלקי מיושבי קרנות אס
המסרהבלשון ערבית.
והנה מןהתנחוטא הנמצא בקובץ הזה נשלחואלי דוגמאות מאיזה פרשיות ,וראיתי
ביהוא שוה עםהנדפס ,רק בהתחלתבראיית הוסיףטאטרנרול מכ"ישלנו ומתחיל בראשית
ברא אלהים זעקה המקרה במיםעליותיוכו' ,ונמצא שמה בקובץ הזה עד סוף אותיא
הטסיימת אסר דוד יברכך ה'מציון עושה שמים וארץ ,ואח"כ מתחיל ד"א בראשית ברא
אלהים זש"הה' בחכמה יסד ארץ כשברא הקב"ה אתעולמו נתייעץ בהורה ,כסו שהוא
בנדפס ,ערואומר רהבה מצותך מאד ואומרארוכה מארץ מדה ורחבהכניים (רפא באמצע
אותא' בנ  ,ואח"כמתחיל ילמדנורבינו הבונה בית חדש ,והוא בנדפם אוה ד' ,ואין
שחמרדפבסכ)"י איזהדפים,כי השמיט סוף אמתא' וכל אותב' ואותנ' וטתהיל באות ד'.
ספק
 /~:cIdtלדוגמא באות ד' אמר ר'חנינא בןגמליאל בנוהג
ןהכ"י הזהובין הנדפס,
ונמצא שנוים
י
ב
 .בסוףאוה ואשרילמי'שעתידליחןשכרו שנאסר
שבעולס .ובכ"י אמרר'שמעוןבן
הנהרף באשיבוא וכסופה מרכבותיו (יששה ס" 1ט"ו) ,והנהאיך הביא דאיה טדבהוב הזה
שאשרילמי שעתידליתן שכרו .ובכ"ידגי' נכונה שנאמר הנה ה' אלהים בחזק יבא וזרועו
מושלהלו הנה שכרו אתו ופעולתולפניו (שם מ .),',גם בדוגמאות מס' ףגשראיתי בטקום
לפנינו בנדפם באטצע אותד' טהחיל והחכמה תעוז לחכם בכ"ימתחילבזה מאטר חדש
ד"אויגשאליו יהורה זש"ה החבטה תעחוגו' גםבנדפס בראשיה אותי"ס.חטר מאמרשלם
תטצאלנכוןבכ"י ההוא,עייןהערהריק.וכן אחר אותי"מ נמצא שם מאטרגדול אשרחסי
לפנעובנדפס ,עיי1הערה רכ"א,ואוליהסופרמהקובץהזההוסיףכלאלהמןהכ"ישלנו.
דכ"י אחד נמצא ברומי באוצר הספרים אנגי~קי )(Biblioteka Angelika
ג)עי
מסופן.3. 2.ג נתב בכתב רש"י וחסר הרבהפרישות ,נכתב עלנייר בתבנית שטינית
נרול ולא נמצא שם המופר חמןהבתיבה .וכאשר נשלהאלי דונפאוה מפ' וישלה טף וישב
ראיתיכי הוא שוה עם התנחוטא אשר כעת בדפוס .אותא'מןפ'וישלח חסר שם ,וליתא
נםבכ"יה' מאקספארדומ"ר נראהכי אותא' היא הוספהמאוחרת.
ד)כ"י באוצר קספרים בקאמברימש ,והוא קובץ  1212נכחבעל קלף טחזיקרסיז
שים ,וחמרבסופו ,ושניעמודיםלכל דףודף ,ובכל עמוד שלשים עדשלשים וארבעשורות,
אתחל לכתוב
ההנחומא אשר כעת בדפוס ,ופתחיל מהסופר
שוה
ומהדוראשיילמדענוםבעיזה"י".וכןבסוףס'שמות כתב חסלהמ'בראשי"תעומא"ליהעששמקוית מדרשילטרנו.
( .והואבפ' ברכהבהתחלתאות
דג" נשלםבמלות ולאקםנביא שד ואעפ"כ לאהיההספיקה
י את כל זההודיעניידידי הרב הגדול והחכם הכולל מוהר"ר וסלטהבן טאיר ,המכונה
.)'1
פראפעססאר . 8. 31. Scbiller Szinessyץע
ה)כ"י באוצר הספרים להטמשלה בעיר פעטערסבורנ קובץ  ,250והא באסיפה
החוקר הנפלא
הרב החכם
 .וכאשר
הורהארשפואנהד"מרכתהבריכביידמאכבי"לןהרכש""יףרק ששה דפהיודםיעמנהיתינדחיידימא פ'לך וירא.ד)עזך נמצאכ" אחד באוצרהספרים באקספארד ,אשר נקנהזה לאכביר צאתנוסע
ירהודיעני ידידי דוב החכם הגדול סרר"א ד"ר נייבמער נטצאו רק
אחד מירושלים ,וכאש
עלים מקוטעים טהתנחומא ,וכמעם כולו טס' שטות ,וחלק גדול על בראשית ויקרא וכטה
סדרות שונות ,ומסומןכעת . add.fOI. 66.תע.ms. 0
נםביד הרב בעל אות אטתדיה תנחומא בכ"י,עיין בהקרמה דףב' ע"ב,וכן בדף
פ"נ

די

.

אים

הנדי
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מבוא

150
סיג לב .נם ביד הרב ר' שרא מפאנוהמרפים מהתנהומא במאנטובה עגת שכ'צהיו ב'
כתבייד.עיי
ן בפרקי"ר הבאבסמוך שהעתקתי עגם את דבריובהקדסחוי והשניכ" האלה
ראה גם הרב
ר
ו
א
מ
ם
י
נ
ש
ל
ע
ב
(דואליםספרו בשנהשל"ג) ,וכהב באמרי בינה פיעם נאפן
לי האמתכיישוישאינישנימראשי למרנו שהםקרמתיםיתרעל שלש מאות שניםויצה
אין בהם מן המאמר ההואכו' ע"ש .וגם ביד החכם הגדול המנוה שה'אליקים כרמולי היה
כ"י סההנהומא קובץ  278ורקעלספר בראשיהלבד ,ונמכרולאארעמיקנה אותו.

יג) כל הוצאוה מההנחומא הנדפם
א) נדפם בפעם ראשונה בקושטאנטינא בשנה ח"א רפ"ב בהבנית פאליא קטן,
והואיקר במציאות .וקניתיומירושלים שידי הרה"ג מוהר"ר נהמן נ תן קורניל נ"י.
י

בשער הספר כתוב.

"מדרש הנתומא הנקראילמדנו ,נחקק ונדפס בקושטאנטינא רבתי
אשר הוא החת ממשלתאדונינו המלך הנדול שולטן שלום ירום
הורו יהנשא מלכותובימיוובימינו תושעידידה וישראלישכוןלבטח

עליד מושך שבט ועטברזל ועופרה שלמה בחבר מזל טוב ולה"ה
בשבעלאיר שנת פרה ורבה בפרם קטן".
ובסוף כחוב אלה תדברים:
ער הנה עורנו השם והשלם פלאכת המדרש הנכבר הלז ,היקר
י עושה המלאכה הנכבר
מזהב שפו ,בהשתדלות אשר התרהההזיקיד
י1סף ש 1שן בעוביקורתממונו ,ירצה כקרבןלפניקונו,
והמעולהכ"ר
בחרש אדר הראשון בכ"א בו שנה הרפ"ב ליצירה פה קושטאנם'נא
רבהי אשרהיא תחת כמשלההארוןדגדול שולטן ש1לי מן המלךי"ל.
בימיו ובימינו תושעיהודה וישראל ישכק לבטה אמןכןיהי רצון".
נאםהצעיר במשכי 'מבט ועם ברזל ועופרת שלמהבןהחכם ת"ר מזל טובז"ל.
מנה אשרסיים בסוף נשלם כ"א ארר שנת הרפ"ב נראה ברור מה שרשום בשער

הספר'1אייר שנת פרה הכתנה היא הקא ר"פ (( ,)1520יהמסדר הציג

ן שרצה
יע

להביאהלשון פרהורבה)ואזדיגללהדפיסו ,ונשלםבשנת'הרפ"בר"ל הקארפ"ב (.,1322

והחכםפירסם בספרו בבליאטעקאיודאיקא צד ת"ס טעה במה שכתב שנרפס ר
1522אשונה ע"י
ר יוסףבןשושן קושטאנטינא ( 1520ך"פ)פאלי ועוד שם פעםשניה
(רפ"ב).
די
רק נרפס פעם אחת ,והתתחלה היתה בשנת ר"פ בהורשאיירינשלם בשנת רפ"ב בהורים
אדר תתעכבריופסה כ"ג חדשים.

וראיתי בשפתי ישמםשהביאביירךהנחומא אוהקם"ב "הנחוסא נדפסקושטאנטינא
רפ"ח" מה ט;וה,ואיןספק שהציג רפ"ה ואח"כ נעשית רפ"ח ,והוא חשביען שכהוב על
ooo
הכוונה שנת רפ"ה ,אולם באמת אות ה' מורה על האלפים  ,גשלמ
השער שנת
הדפסת המפר בשנת רפ"ב * ינם החכם הנדול בעל אנצר הספרים טעה אחר בעל שפתי
ישנים,וכהבבאותמ'סי'  672תנהומאנדפםקושטאנטינארפ"ב ;40ור .שםרפ"ח  , 20ובאכת
לא נדפס בקושטאנם'נא רק פעם אחת  ,כמו שהבאהי .ובאוצרותחיים רשימהסן ספרי
המנוה ה"ר היי מ מיכלז"ל הביאבסי'  2299מדרשתנחוסא קושטאנטינארפ"ב ,20יצוא
י אז נשלמה ההדפסה*.
הנכון ,כ
נדפס

מבו א
טנדפם פעםשניה בוו:יציא שנתדוא
שע"
לחסעשה
פהנחומא הנק-אילמרנו ונצא מדרש
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(,)1545יל השער נתב.

פא

תורה

דצ
נדפם בבית דניאל בומבירגי בשנה המשת
סטיאלפים

ושלש כשצת וחמשה *שירהמיניציא".
ובסוף דםפר נתוב:

יתם עשלם ספרהתנחומא על הנאטה חוסמת.תורה בבית
דניאל בומביתי שגהה ומסודר שידי צעיר הטחוקקים
בעגת חמשת אלפיםש'יקליצירה
קורני*י'
אדילקיניבגעיששה רבהי".
ההדגימה תא משדרת מאד ,וטחדק צנהדפים( .א) ושקכםפירסם בשפרו דצ"ל
כתב .נדפסבוויניציא עם הוס' כמה סררערם וקצתפי' מלות דשרות בקצרה .וכן הלך
ם קאות תן
אחריובעל שצר הספרים שתמ' סי'  ,678ורןתעץכן כמוע~מצש בשפתיישני
.
ה
נ
ג
ל
י ד)3לוה ד" 1ש"ה .תה
כי
ס"גף"ב) שכתב עוד עם חוסמת כמה מדרשים וקצתפ

בדפוסמיניציא לאנוסף מאומה אף מלה אחת סרפום קאנשפאנפעא גדפם ע"פ הדשם הנ"ל
נליהוספתכלל ,גםלא נמצאביאור קצרלרכילותדירות ,רק בש ~NRPרטנים רצהלרשום
כן טדשס סאנפובה שע"נ ,ויש לתשבדבריו ש"ה"ועור ברשם כשכאובה  f1Wעם
הוצפת כמהמדרשיםכו'.
ג) נדפם פעםשלישית במאנפובה ענת הקא שכע ( ,)1668והמדפיסים דדו ר'
טאיר ב"ר אברהםז"ל מפדזבהחי"ר ומרא בהפר יצחק טפתנו .טה האדפון נהב הקדמה
ש התנתשמכסיף דובה מאסמיםותיקן הרבהשגיאות .ויקכיטיץלרשום כלדיצספווע
אשר דצסקן ,לכןיעדתילווה פרקבפני עצתו (באות הסטנך פרקינד) ,שמה יסמא רקורא
דשימה מכל דצשחמרים שמוסיף והמקור אשר הוציא משם את ההוספה  ,גם אדבר שם
נרחבהכןההוצאה דכאת.
ר) המוצאה הרביעתהיא דפוס שאלגיקא בעגת רלףעחעה ( .)1578השיצאה
דכאה לאראיתי לא הביאה בעל שפתייעגים ולא בעל שצר המפרים ,רק ובכירה החכם
תגדל צונץ בספרונא"ל ,והחכם ריר פירסם בצפרו דצ"ל.
ה) הדצצאה החכותיה היא דפוס הירפא בשנת הקאשנ"ך ( )1595מתיק ע"ז
דפים ,טעהיראשיה כלאכת הדפסתו כ"ב מבת שנצה תשלם בשנה השאי"א אב בדפוס
של0"88פ  ,Francesco delleגםרעיםעל והשער, .בשם דוקר ורבחמדכם,ריעקב בר
גרעכם ב"קז"ל" .והמרפשד"ה הוסיף הכלבלי סגרתם  Y"evדשם משטובה ,תויאה
י הדפיס את וזזקהמה מדפוס מאנמובה מאת ת"ר שרא מפאנו ותהם אח שם הער
עשהכ
עוראעלוה .ובעבור זה פהקדמעכםדגרולצונץ בספרו נד"פ(צד  )288והחכם פירסם בספרו
י המרפים כץוירונא,
ביבליאפעקאיוראיקאכיהשבו שבלדווספותבהנחומא באו בראשונהע"
ובאורע הרר שרא מפאנו והסיף הדעספות והדפיסםעוד ל"ב עגים מקודם בהוצאת ההנחומא
עלו בנטע דפוסו במאנפובה עם דקדמהו .והנה בדפוס משפובה ר1ינ רקע מפאנועל כל
כאסר חרש שהביאיד פושמת לכורותכי טסף הוא כעת מחרש ,אבל המדפיס מווירונא
 .טזציניד שעצמת רק ל המשלים ורמעשיוה
קבעהכן רקבאיזה פרשיוה ,ואה"צ חורכיה
אשר
(א) פ( סס 0651סודת טמן סל 3ל' מעיל 3ן סש3 36ן 3לן 3גסמ ,נספמ הופ 6מת מנמת ,ולסם
ן סומפס (קוגעלק
שפיס עפ* ס7פוס סר .61וסזפיס ספדו3ס(6יגען שגתדהטכ"ה(ל" 5ס'o'vlhסכ'ש,פיי
י סגם ססזפס 0סיתם שגת
סחתין
קתידייי סל 3ראיקל סנ (17מסליל יט(('גסק ס( 6יסר כסיגיו מס סמס3מי ג
ג "תש נת3מ0ס ,תזפתו ספוט סו6
שדיי  ,ג'ניפוק סר 61לסם ע( מסמל סגת ססג'ש 1ר*1מ'ות כ'נ'י
סישגפט6געיג ,6ורתוחה מן מ6גס31ס תסגל סמ"ג  65לPD1nol .7% %
0סכ"סגכ"ף) ,וסיסגס(פגיויפו
ותזג:ונס היש געלנו ננוף מספר רומנס סנוסיס 6סל סעיד טמירהר.ר3 3מ( 5ומ 6טמ ,ולפני ופל 6פס
מ 6ןת ~oto
 hSרושכ"י מר,סגוךמ 6טס3שטחיו ,וק מ"ר יסורס נוליך טטסס סגסומ לרגם ,ס3י3 6פל5י
לו 0גמונו6גין ,פרץכעירו וףוב"ס ט" 6ודף fpג"כ.
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אשואין שם תועלת בזה .ובסוףאמפר ההגצלדגגיה ר' אברהםבןהח"ר שב מתתיה וכהב
וז"ל :אמךהמגיהאין כל חדש ההת השמש ,ראה וה אשר כבר היהלשלמיםבימי קרם
מטם המצא מלאכההרפוס בדורותעריולפניט ,וגםבזמנינוגל איש שורר בביתו לדקריב
לפני שרחים חתיכה ראויה 4התכבר בה  ,להמציא המצאת ולהראות נפלאותחדישת אשר
כבר נרפסו סלפנים ,כרי*תןכבוד לשמם וישתבחו בשר אשרכן עשו ; ואנכילא קאתי,
י דלטמה כי האמתכן דעא שלא חדשתי דבר ראוי
כיהגני מותהלפני כל רואה חתימתיר
להשתבח %ריעפאר בספר געה על אשר כבר היהלפנינו,בי אם כרקאיקאי ,רק ראה זה
חרש הואכי הצבתיליידעל כל מעשה או משל אשר מצאתי בו ,אה אשרלפנים היה
הנרשםבירועל כובה אחרת ,ונםבערתי הרבהקוצים מןדברם אשרהיובדפוס דראשתים,
כי לא מפני חבמתא יתירתא דאיתבי נוסףעל הראותנים ,אלא ךקדטנים אגב חורפא לא
י להתגדר בו .ונםאינני מתפארכי הבא אחרי לא יטצא דבר טענה,
דק ,ומקוםהניחול
כי אדםאיןצריק בארץ אשר לא יחטא במלאכת הדפוס ,מכל מקום ימצאו יותר מעטים
מאשךריו לפנים ,ואם מעשי מעטיםכוונתי רצויה .ואם מצער היא ונוהי נפקד ,עכ"ל.
מזה הראהבעליל שבקשלהשפיל כבוד הרבר"ע מפאנו ,אבל מלבד שהעלים את שם ה"ר
שראמפיגו ,ודוקדמהשלו אשר כבר נדפסה בהוצאה שלו במאנטובה הדפיסשנית ,ואשר
על ואףבצלאל שבנהאותו nanwlלפני הקב"ה ,וכתב
רשםהמדפיס ממאנפובה בפ'
שם" .אמר המדפיס גו'" העתפיקוקדכילשונו ממש ,ובמקום "אסר המדפיס" הצג "אכתהסגיה".
ונכסיף רק באמצע "כאשראמרהמדפיםביעפים" ,ואתשכו לארצה להוכיר Da .מה שכתב
המדפיסמטאנטובהבסוףפ'פקודיהעהיקככתבווכלשונו ממשכאולי הואהואכתבכן .גם מה
שכתב המדפיס מסאנטובה בפ' וצקת על המאסר מנצפ"ך האותיות כפקים "מכאן עד סוף
הפרשה לא.נמצא בילמרנוכתובייר חננהראיהשאיננו מהסתברז"ל"הציגג"כ כלעגנוכאלו
הםדבריו ,ווהמלבדכי התו חטאעצום להיות כפף טובה נגר עושה טוב בעמו ,עורנראה
מדבריוכי לא ישרה מלאכתו של הרב רקע מפאנו הנ"לבעיניו ,החת אשר באמת החרס
רג"לוזעיללנו הרבהבהוספותיו ,ודילנו שרירה הפגיהד"ה בפהמלא שלאחידשטאומה,
רקכי עשה גדולות ומהצעיד פואנטת על כל מערוה או משל מוה נראה כי נם בדורוה
הראשוניםהיואנשים אשר בקער להשפיל אנשי מעשה אשרהועילו בסעעדהם ,ולרומם
כבור עצמםעל לא דבר ,אטגםלאדלעיל מאומהבזה וכבודחכמיםינחלו לעקם  ,ועודזאת
תראהכי בהרבה מקוסוח קצר המדפיס ממאנטובה והצע "כוילעיל דף  "., .,והמדפיס
ההוא מווירגא הלך'אחריו כעור באפלה והציג עצם הדף הלוא שהביא המרפש הפנטובי
אףכי בדפוס וכרבא הוא בדף אחר.
ההוצאה השעגת היא דפוס פראג (ב) בעגה ה'א שע"ב (,)1612_1613
וההוצאה דעאת איננהבידי %א אוכל לדבר עליה  ,הזוזכם פירמט בספרו דג"ל כתב
"פראנ  1618נדפס אצל יעקב ב"ק בן נרשום  99רפים" אולם כאשר הבאתי כתוב בן
בדפוםווירונאעל ההשר* .בשםהיקר והנחמדכמ"ריעקבברנרשוםב"קז"ל"
ז) משיצאה השביעית היא דפוס פראנקפורט דארר בשנת וץ'א תמצא ()1701
נדפס אצלמיכל גאפשלק בהוצאת ר'יוקץיוזלבן מעצלםפייוושהון ור' מנחם סענדילבן
ר' שמואל כהנא  ,כחזןק פ"ע רפים .ורמרפיסים דוסיפו מראה
מהפסוקיםגן
ערץראש הספר בהתנצלות המתפיסים כתבו שהדפיסומקומונ
פרחחלךואילך .וב
ינדפס בתירונא
כאשר
ובפראג עםכל דוזוספת שהומיפו על הראשוניםדרגינופ' ויקרא ופ' צו ושמיני ורוב פרשת
פקודיופ'עקבופ'שופפיםופ'נצבים וכל פרשתוילךופ'האוינו ,ולאציינוציונים כתמונת
יד עלהגליוןכבראשונים,ושיסיפו מראה כגדמות על הפסוקים ונםפי' המלות ולפעמיםלפי
הקניןפי'סטפיק ,ודוזנצלו שם שלאכחבו אףאות אחת סלבס רק כאשר מצאו בערסיובמ"כ
נן כתבו על דגליונות ,ופעמים ברש"יו"לפי' על המלוה הורות והוגדו בעיףרבע"י הר"ר
"ייזי
ק איש מבית לף אשריגע למקל הפסילה ולדביר הטכשולות ולהקןהטעוות .ובעבור זה
נתנושני רבניהדורמעיר פוגןועירב;רלין המבסתם1ג) ,אולם במראהטקומות מהפסוקים
נמצאים
ס (מסק ,
(ב) סחוספיקססיוגעגפיי סם (פג' דפוק פרש סג7פק גקר6ש'  1695וגססטות ,גי
ט גופף טו"ממ ( 1595שנ"ה)  6(1נקו6טי
(ג) ר51סז ט 6פלג מוסו"ל גפתני מכסן6-נ" ,prttn 7וסקר ש 6סכג ל מהע"ס 6ג" 7תגער(ין:
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מבוא

פב

נסמאים הרבה כשיאוהוטעיות אקמספר .נםכאשר עשההמדפיס סווירתא ובכלמקום אשר
קצר הסדפש ססנטובה והציג "כו'לעיל דףפלוני" הציג גם הוא הדף ההוא כסו שהביא
י ברפוס ההוא הנא בדף אחר ,כי לא נדפם דף על דף כתוצאת
רמדפיס ההטמננטפוובביית.,אףכ
הברומא
ח)ושצאה השהינית היא דפוס אמשמרדאם בשנת ה"א תצ"נ ( )1783נ"כ עם
פ"מ*ת ורוה וקצהבאור במקומותסתומיםע"י ת"ר םנחם םן ב"ר שלםההלוי ,ונדפם
בדפוס שלר' שלמה כ"ץ פרופס בתבניתפאליא גםבהבניתשמינית.
ם) שך הפעם נרפס בפראנקפורם דאדר בשנתהיא תקנ"ב (.)1792
י) נרפס בשקלשו שנתוק"ו תקם"ב (.)1802
יא)נדפם בקראקוי שנת ךלא תקם"ג (.)1808
יב)נרפס בלעמבערג שנת ה"א תקם"ה (.)1805
יג) נרפס בזאלקווא שנת ה"אהקע"א (.)1811
) נדפס בווילנא שנת וע"א תקצ"נ ( )1838עםפ" עץיוסף וענףיוסף סאת
יד
הרה"ג מורו"ר חנ1ך ז1נדל מביאליסטאק  ,ופרח תנע הרבה להגיהולציין הפסוקים
וחלק המררשלפרקים והצינלוציונים באותיות
 .ובפירושו אשר ערךעליו הוא רק כשאסף
פירושים ממקומות שונים.
תריק
) נדפס
()1851
מי
שגת ה"א
פז) נדפם בבלוועאמרבשעורינ ענת ה"אהמי"ג (.)1868
יז) נדפס בשמעטטון שנתה"א תרכ"א(.)1861
יח) נרפס בחיק שנת ה"א חרכע (.)1868
ים) נדפס ביוועפאף שנתה"א תרכזו (.)1886
כ) נדפס בלעמבערג שנת ה"א הר"ל (.)1870
כא)נרפס בווארעהי עבת ומאתרל"ג ()1878
כב)נדפס בלובלין שנת ה'א תרוקם (.)1879

.

.

יף)נוספות בתנחוטא הנדפם דפוס מאנמובה מאת הקןעזרא מפאנוז"ל.

(ומטנו אח"כ בכלהרפוסים).

בפרק הקודם אסרתיכי דפוםהשליעג סההגחוסא הנדפסד"א דפוס סאנמובה אשר
הדפיס (א) ת"ר שרא בכ"ר יצחק מפאטז"ל בסיוע שותפו ר' טאיר ב"ר אפרים ספדובה
בקרת
ממן ססקכמומ ה61מסית ס" 6תק" . 6ועטן נשלחת 6גטי סם מ6מ סלנ משקל מוסטל ששולי6גדסטע
16ת ג' גכנ7ות מ17נל ס 1716מ ר,לכ ל' טמטיס ~"ן מכטל('ן.
(א) (ממן 'זעיקיל 6מעשננד ~ t"Uhרסס ,כמלש (מעשקמל .טכחכ גרדומיו סררסמיקתמגדיל
ר';"(ליגן כנ"מ מ" 1נד קכ" 3ווט .ר' טורף מפסנו כדיסמק סיסמשסכי מנעוכס p"pntס(וסויס,
קי:ל'נ ס7פיס עם סוחפו ל' מקיל מפד1נס מזלם
ומניסו וגמנ ~ Qmpרגוגס גררתו עס ססס
רת
סג
ו:
מג
י
תףגמסמקי
מכוויט ,נסס 1,נ5יוג'ס כ 3סמ6מריס סטקפיס,
ס (ומות  SDספקקיס סמטסיס וסמ(:יס6101 .
י
י
ו
ס
ו
טורטמי גסגת ס" 6פק"כ ,וימי ( 1ספליםגממזיס ,ו,'6סכ"י 3יגיכס 6סל ל6ס כע(
(Otltsג'ל ע", 3
מקולי
r"5pטי'3 5"11[ ..6פ' כ"ס .גסנין קנוסת ספלי סמלני( ל'ט,ל 6מפלגו חוסכ מנטוכס
קימי פיסם סלת3ש
זיע ע( מס'י"
ס וכן סנט נמגלף (כסף מקמלכ' פלק .'7וכן סנט כסלק מ"ג סלמס  1S5hסלולם ')hahle)h
ר.טלכ' סגסתקק((טון סקזן] oaכתגגט5מוור.טת'קספליס,כמוס' ס16לס(ל',וקףנ.קעעי6סמוגמסיוםגפ6רמ6
י ל6סס'נימן ;  , 122וס' מ7,וסעס סמונם כנניגכסן טמר 6 , 80ף ס6נרומ 6סרסלינו ( 1כ'יסוחף מגק
ו
ול' מכרכי דמעו ,עו7ע כין שרידי רוק' טמר .130מגג,יו ג7פסונוויגי 6'5ש"כוכייחל זמ(6גת סחטכן,
וסעס מז;ס (שכת יעקם כמטל מרפטי מנועות .פקקנו ע 3סגין מקוס כב' פחי מיס(כ"מגל'כ) וכא' מסכית
מסממות(("נט"ב) .כו 6ל' טורף (מז 6ת סקכ(ס 6ת ר' תנסס טורים תפפנו61 ,מכי6 1ת ל''טקכ מןס(ו'ס
נבג גח(ז יעקנ (6רי מס  ,)'6 reונט( סיוגת הנסס(פ'"' )3טמט גס סו 6מטע מ6מכ כזקזוק ט( דלר
;נס ).S")D ,o~tnlmpoונססלנסנונךבבל"למלדכי ממ61ל
ראזנןגגיס ,וממגו 'לכלו ממשיעגםסכתן

ינ~
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בשנת הקא
 ,הה ה"השיארצסיף על דפוסי קאנשטאנטינא וויניציא הוספות רבות
מאסריםנדוים גםפרשיות שלמות משניכתבייד אשדהיולפניו ,גם הרבה תקונים וקצת
פירושי טלוה אשר רגנש בפנים התנרצמא באוהיות קטנות ,וגם ערך בסוף הספר שלעדה
מפריצתטכללי רפסקיס ,והטעשים ,והמשלים ,שבספר תנחומא .והנה הוא הציג על כל
י זה חדש(ג) ,והטדפיסים.שלאחריו השמיטוהיד הזאת ובאו
דצספהיד פושטת להראותכ
המאכריםבערבוביאמבלי דעתאיזההיאדו-שספה ,לכןאמיתי לרשום לפני הקוראים כל
ד,נטאטרים שהוסיף מרכולה המדרש הנהומא ער סופועפ"יאווזיות מימנידפוסים החרשים,
לכ"עיראההקוראמהנוקףוידעלהבדילביןקודשלקודש ,נםאצייןהסקור אשרטהםההניאם,
כילמעמיםהוסיף גםטאמריםהצובאיםבילקוט ופסיקתארבתי .ונםמה שכתוב בפ' האזינו
~סושמצינו בפרקידר'אלישר" שד שם נמצא במפר הרברבי משההדרשן" הואהוספת
המרסיסההוא,כיכל המאמרמןהצורתמים~עלו (אאה')עדסופוהוסיףהוא אלהתנחומא.
ובעבור שדפה מאנטובהוצאיקר במציאות,לכןראיתי נכון לר,ומתיק השערוהסיום והקדמת
ר' שראהנ"ל ,כלשונם ככתבם.כיהשבתישיהיהבזה הועלהלהקוראשידעהיטב מה שכהב
בעצמועל מהשהוסיף,כיזהנעלםטהיבהחכמים ,ואח"כארשוםכל ההושווהשהוסיף.
כתבהמדפיס ההוא:
ביפר
רורוםר8פי
"ספר השחטא הנקרא ילמדנ
א מדרש על חטשה חומשי הורה הובא אל
י רב הוא ,ובתוספה כמה
הכליה ,שלמותורי מחסורו אשך חטרורראשונשכ
א,צו,שמיני ,ולך ,ורובפקודי ,ועקב וראה
פרשיות ובפרםכלפרשתוי-,
,
ר
פ
ס
ה
מצוינים אשר
ושופטים ,ומדרשיםיפים מרטחברז"ל כנראהבגליוני
,
בלרואיהםיכירום ,תוקש לזהקצר ,באור המלותדירות נדפס פהסנטובה
הנהי ראשית מלאכתו יום'1ז' שיר שנת שכ"ג בשם השותפים ה"ה הסופר
כמ"ר סא ר ב"ר אפר ם ז"ל טפרובה  ,וכטרוד עזר א יצ"ו בכספר
צחקז"ל טפאנו".
ובסוף הספר כהב כדברים האלה.
"השבח והוראה לאל יתברך גנזכנו להשלים טפר חנחומא זה בהבליה היום
ורשלות ועם הוספת אלה ר,וטלש לוחותטדוינים ,ורמעשים ,ודמשלי
מ 1
סה שלאהיה בראשונים ,כרי לזכות בו אתרהבים .ותהי השלטתו
יימרי
ו
בד
ל הורה ויא
נחס 21נ"ג לפנק .כןיוכנו לרופים שאר ספר קודשויגדי
אסןכןקהירצון".
תה לרצן הקרמתו בראש הספר
רעיך ה'רותי בקרבי לראות במסתרי הספר הזה ,ואראכי כסופניו הרולי ההעדר
טהרבה טמדרשירבי תנדצסאז"ל ה18חי זהב בסנוביות כסף דבר דבור על אופניו,ויפקדו
טגנופרשיות שלמות ,נומףבי המעט אשר הטהלפנינואיןביה אשראין שם חסרונה,
ואחרי אשר הצדקתי הראשונים היושבים ראשונה במלאכת הדפוס דיגיר רבתי עם ,לאטר

שכי

ינן

י

י
י

.

טיילת

כי

5י יג"1

ולק ננעסר"ר  h~tDמפלט s~rptj,מכס מקיל 1תק (31ג517
י' Sfi9Vנס"3
ג'מעי אפס
'גחי
לאר"יז'ע ,ויסלע הסתבך(סרוסי כעוסל"ר יסלק( קרוק ו"(  630תעלן(( Sh~ntתך
קל שת גבס
י
ב
י
ת
כ
ת
מ
סקדוסס סלת (סרג
מכמתרישעת (כגג'6יע5י*ס ורגיגוטילך סג"( סיס תגנדרו וביס  ,יתקר
י קערו (1 ,סרכ סנ16ן
תת
עע
מז
מק
'נק(1 ,סלג ינגע( גע( ג6כע"פ ע( סת(ת 71כתו סכתנ גס
ש(
ריתגמאשע
ימפרט ,S~lrשעלסזג'מ (ענמגג( מטלר~ ,משתיםנ6ו~ושל" סקזתומיקרוס פרורם ז"ל,
מק
סעיכס
סה
ס
י לנרך .מרוך %מלק %מכמסוליר'6וY~D .
וסנסומ נמתרותפלפפריספקו3ליסר%6וגיסושהתגיס% ,פליססרשי
(ב)גתנ4תנת לטת עגמ (רשתית שען 61 ,Y')oמליכמינוע הנז'קס ת65ת' למתריסלניס 6סר )Spe
י .וכפעם 6מת
מקותםגיפקיסל6סוניס ,גסס טקפו ען סת7שקסיס .גס שתם תת65סת5ויימס גלע'תסעצ
נפכספ פגתם לדףפ"ע ט"ד לפום מ6געוגס)  1thxt (56מותחמי( תצלל:ו(מגי ,ר5.יג חתונהיר שפגותמורס
ג356פלשפרר6סכי מד %סו631 ,6פפסיר ,כי שתיתרסלבס ברס:ס'ס סר%6וגיס דפוס ק~%ע6סעעת
וופוסוויגימ .6בס ג%65%סעפים 6%פר3.osnפ'ויעסק ,נפו %מרקס 3וטימס גפסו%ס

מקין

קייי

גפיי
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פג

כי הוציש לאור אה אשר נמצא אתם,כיזכותהיתה להם ,חםלבי בקרבי לאסרעתלערכת
בפרטכו' ספר שאינו טוגהאסור ~השהותו ,ואפן כה וכה לחפשו כתובידכו' ,בקשתיו
לא פצאתי תועלתכי אם מעט מזעירוכו' ,עד וכמצאתי אח שאהבה נפשי ,והזכין ה'
דפני
יהל
שנים מהם נתובי יד ,ח~דעהים במקנה כסף בדסימיקרימ עובר לסוחר כו',ו כי
רוצעו אוהו קורות דגמןימים מה  ,אח"כ גמרתי ואמרתי להדפיסו לזכוה את הרביםוא',
למען יתאמת לכל הבא אל הספר הקדוש הזה פניפהכי לאלריקינעהי.וכי כנים דברי,
אסרתי אעלהלפניכםזכרון קצת החסרונות אשר נמצאו בראשונים ומהוכםיבינו לאחריהם.
הלא תדעו הלא תבינו הוספנובו על רואעאניםמן המחבר ז"ל כל פרשתויקרא,
ופרשתצו,ושמיני ,אשרתמרוכיהראשונים והביאותמורתם טדרשיםחלוקים בפרקיר'אלישר
ודומיהם ,אשר לאמבני תנחופא הטה ,כאשר ארפוז בם,ורובפרשיותאלהפקורי ,ופרשת
יעקב ופרשת ראה ופרשתשופטים ,ותשלום פרשת נצבים ,וכל פרשהוילך ,וראשיתפרשת
האוינו .שאו מרוםעיניכם וראוסי ברא אלה.ומיימלל כל תהלהם .זאתועוד אחרתלטען
ירעו דורוהיכםכי לא נכנסזר בתוכו .וכי כלם הם מחוברים מן המחברז"ל ,ידיעלהוי
לכל אשריקרבאליזכירביםמדרשי הילכדנוואינםבראשונים,כי לקח אותם האפם המוחלפ,
ולקיים טה שנאמר עלפי שניםעדים או שלשה ערים יקום דבר ,אביא שלשה 10פהים
חותכים ,ועליהםילטדודמעיינים D1nDטןהטפורש .הביטווראובערוך ערך סנקתדרוןשמביא
דרוש אחר בשםהילסרנו בפ'משפפים אשר בהוכו המלה הנזכרת ,ובראשוניםלא ת0צאוהו
כלל ,נםכן בערוך ערךגליורנגמיא דרוש אהד מן המחברז"ל בפרעות הנזכרת אשר בו
המלה הזאתואיננו בראשונים  ,והחום הטש,לש עוד מביא הש14ך בערך דתטאאין הקב"ה
טונע מןהצדיק דגטטרין שלו השנויה בפ'פקודי שאכר ארוך רפה לא יערכנו זהבוזכוכית
פ בשם הילמרנו
והראשונים לאזכו בוכלל .גם טצאתי איזה מדרשים אחרים טביאםהילי
כמקופותחלוקים ואחריםכטוחו,ויפקד מושבםכנזכר ,א"כ טההראעאניםטסיני אףהאחרונים
כן .והנההוספתי עור על הראשוניםבאורהמלות זרותכפי אשר תמצא אתיריהצעירה למזק
ן כל טאטר
%קירא בו'ילהיוהשאיןהתורהנקנית אלאבסימניןכו'.עלכן אסטןאציי
י רב מאד
שלם אשר נתוסףבועל הראשונים ,ולא אחושעלושעי שורותאו שלשלציינםכ
יר~  ,ובכל מקום אשך תראו בגליליד פועחשע שם תמצש את אשר כבר אסרתי תוספת
וסיותגודרייםעלהראשוניםנו' .שראיצ" 1טפאנו בכם"ר יצחק מפאנוזצ"ל.
ה נטצא שירקטן ,ובראשי רוץרווים התם עזרא ,וזה תוארו
יאחרי

6י

/

.

(ב"ה ויתד ת"ת וטפר ה"ה)
עוגב גם כנור שאועסי לסרה ברן יחדברוכי אל.
אספו דרדרת רב בושרתאל
רתחו ולא דמו משפי עד
לא קםכמוהו שדבישראל:
מדרש טאדשלםלהנחוטא

ה מאשר הבאתילפניך את וקדמתו  ,תראהבי המדפיפ הרב כהר"ר עזרא
סמ יהנ
אנוז"להוסיף ש התנחוטא הוספות רבות ומעקן תקונים הרבה ,ואשר הוסיף הואעפ"י
 SJVכהבייד שד,יו למראהעיניו.
ואלה הם דמאמרים שהסיףעפ"י סדר פרשיות התמיה.

מיששת לך

לדףו'  f'pברפוס פאנטובה)החליף הסרר והדפיס דגואסררגותהילויהי רעב בארץ
(אשר בדפוסים האחרגימ ד"א בשה ב') לפני המאמר ילסדנורבינו גר שנחנייר(לפניע
אות  ,אולםבב"י ב' מאקספארד גםבדפוס קאנעשטאנפינא ודפוס וףנישףאנדפסדטושמר
יבימ אסרפל הפך
.ילטרנורבינו" קודםויהי רעב בארץ ,ויעןהוגש מוקדם בקיאלפניויופ
יוסים למפנינן
הסרר.המין טהעשף~ירוועי בפ'לך הערה סיד( .שם דףט' ע"א ,ד"א ברפ
סוף

י)
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טף אפזי"ו) הוסיף בצרו תליון (ווה לבר נדפםבגליון ,אבל
ראהבי קצר.המצע
י
ח
א
סהעצזרע הדפים ההוממות בפנים) ,וויל" :ולמה לאנימל אלאבןצ"פ עגה %טד',לגרים
שאם בקשלריבייר לאיהא אומרוקןאני והאיך אני מהנייר ילמוד מאברהם שמלבן צ"ט
ענה -לא מל אלא בן תשעים והשע ענה"
 .ע"כ .תהומסיףעפ"יכ"י שלנו (אותכיר),
שם
ס
פ
11ה מוסב שם לטפה על דההלתאוגעי"ת בנד
י אברהםבן השעים והשע שנים,
ויה
הל 8ץהוסיף
לאנימול אלא בן צ"ט שנה ,והמדפיסות-~rksnוניםהציגו ששספה בסוף
אתזי"ז אשראין שםמקוטהכלל,ועייןהנתומא לך הערה רעד.

י

ש

ימה

וירא

*

(4ףט'ע"ד ,לפנינו שתג') .נזק; הפאפר באלתי סטרא ולטה באלוני סטרא ,עד
אסר הקב"האיני,נגלה
אל,יוואבבל"אר.בתחומפךמ".בוזוהמולבאאנבמיצלאקוטבכ"ב'רטמזאקספארהדוא ,ולאנודעלי
עור הכגלם אשר לקה
ג
ו
ז
בסגנון אחד
לך
סוף
~
v
v
,
,
א
צ
מ
נ
ה
ל
כ
ה
ל
מ
ב
ת
י
ש
א
ר
ב
ת
ו
א
ת
ד
ג
א
ב
ט
"
י
פ
'
נ
ובקצרה  ,רק ראה זה מצאתי כי
ויעןכי
הכנרתבראשית נדפסהבפעם ראשונהבוויניציא שנתשע"ו ,ומדרשהנחוטאנדפס בכאנטובה
ן ספק אצלי שבעל אגדה בראשית לקח ההוספה כק תנחו0א דפוס מאנטובה,
שנת וכ"גאי
כי רבנררש אנ"ב הוא מאסףאחרון .אואולי שרגנדפיס סמנטובה ראה אחהאג"בבכ"יוהוסיף
אלה הדברים אל התנחוטא .ועיק בפ' וירא הערה כעד מה שר~ירותי שם בענין זה.
(רףי
' ע"א  ,לפנינו באותד')הוסיף הטלות אמר ר'יודן טלבוא לקחתלוגוי עד מוראם
ן ב"ר פם"ר אותי"ס ,ויק"ר פכ'צ אות ב' ,דב"ר פ"א אווז
גדולים ע"ב אותיות הוא.ועיי
י"א ,מדרשחזית פ"ב פסוק כמהשנה ,פסיקתא דרבכהנא פסקאההודש(נ"בע"ב) ,וברבוץ
פם ,,ובאדר"נפי"נ( ,שםדףי"אע"ג ,לפנינו אותפ ),דצסיף המרפים המאטרים וה' פקד
את שרה וש"ח מקים דבר עבדו ,גם אותי"ז וה' פקד זש"הוידעו הגףם ,גם אוהיצח
צהי
וי
ה
אחריהקדברים ומה דבריםהיו שם ,עד סוף אות יצח ,והבן נשחטעל קרושה שמי .י
אות לקחמן פסיקתא רבתי פמ"ב ,והפאמר בר"הנפקדה שרהרעמיף 0ן נמרא ר"ה דף
ן תנחומא פרא
י"א ע"א ,והמאסר האחרוןעלויהיאחיהצברים הואמןב"ר פנ"ה ע"ש,ועיי
הש-הרפ"וי (שםדףי"אע"ד)נוסנו
המאמרוירא אתהמקום הרחוק אסראברהמ ,ערדיי"ב
ע"א לפיכך נקרא דודביריה ,חלואלפנינו באמצע שת נ"ב ,עד סופו ,וזה הוסיף מילקוט
רטןע"ח ורמוצ"ט ורמוק'שהביא בשם טדרש עיי
ןבתנהופא וירא הערההכ"ג שםדרחבתי
לדבר מזה ,וכל הרבריםנמצאו בכהביד אשרבירי ,הדאר~ת,המכ"י אשרהיה בידהרב
הנאון מהרש"ל ראפאפארם וכעתהואמונח באוצרהמפרים אשך להערה הנכבדה בק"קפראג.
ודברתי אורותדביי הזה בהמניד שנת שמונה עשרהגליון ט"ו יקי"ח( .דףי"ב ע"ב) נוסף
המאטר מיד בנו עגיהם אה הטובח ועקדו על המובח ונטל אה
כו' עדמהיכן בא מהר
ה
ז
הטוריה ,הואלפניט באמצעאוהכ"ג ,התהלה המאסרלקוח מאי
תדרש ,זנקדגנאטר
י
י
ש
מ
ר
אהטוי
א
לה נטלתיאבי ותעלנירוים הוא לקוח טןילקוט וירא רמזקי"ם ד"ה אברהם אברהם .ו
ןבפסיקהא שםהערהס'( .בסוףפ'וירא) הוסיףואשבורעולמלכות
מן פסיקהאאחרימות,עיי
בתוציון שנאמרכי נהםה'ציוןוט'.
מעליהן ואנחםאותם

דדי.

(דףיעע"א)נוסףהטאסר(לפנינואותד')המתחיל ואברהםזקןזש"ה אשתהילעטרהבעלה
זהאברהם ,עד וה'ברך אתאברהם למהכיאהד קראהיו ,כל הטאמר הזההוסיףפןתנחומא
כששלפנינו אותג' ואתז ד' עם איזה שנוים ,ועל השנתם העירותי בהערותי .וכן נמצא
י ובהערהי"ב וברברה כנה( .שםי"גע"ב)נוסף
באגדתבראשיה פל"ד,ועייןבהנדעטאפ'הי
דגנאטרויוסף אברהם זש"הבבקר זרע אהזרעך ולערבאל הנחיקיר"א אומדבזורעיםמ' כל
( .שם רףי"גע"ב) נוסףהמאטר אטר
זה הוסיף מתנחו0אכ"י שלנו אותג' ע"ש בהערה נ"ה
יצחק אנילקחתי אשה ,ש-וכןיהירצון ,והוא מאמצע אות ח' עד  .1D1Dדמאמר אמריצחק
אני לקהתי אשההומיףכב"י שלנו אותט' ונא ד"א למה נקרא שסה קטורהשנאים מעשיה
/

כקפרת

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

מבוא

פד

הראשיתךמצער אכר הקב"הבז'5אv~uל4
נקהות תא קב"ו פם"א ,שמיום הף שסריהי
המור .ובכ"י מובא הכתוב חה דרשה אחרת,שין בתטעטא שם הש-ה

ש

י

.

הולדות

*

וישלח

*

לאביצדיק ער אלהתולרחן
(דףי"גע"נ)נוסף המאמד אלה תולדותיצחק זש"ה יגי
ת
ו
א
ו
נ
י
נ
פ
יצח/קיש"ה עפרת וקניםבני בנים .הטאמר רראשון שהואל
'
ב
ף
י
ס
ו
ה
בוראי
חור
כהילמדט ,ועיין ב"ר ריש פס"גוילקופ ריש תולרותבסגנון אחר .והמאסר השני
ואמר אברהם יסליד את יצחק אלאשהיומרננין א1ץריהמ ,שהואלפניט שתנ' ,לקת
כגמראבבלי ב"ספ
 ,ע"א ושבא בילקוטוירא רט צ"ע( .שם רףי"רע"ד) נוסף הטאטר
טרי למעלות אשאעעי אל ההדים עד אמן
ן
כ
ו
י רצף ,והואלפנית אותי"ד לקותמן
יד
הנחוטאכ"י שלנו הולכות אותכ' ,וסובא גם בא
נדת בראשית פם"ר ובילקוטוכריה רמו
ה
י
ע
ש
י
בשם התנחומא ,והתחלת המאמר סובא נםבסקווש רמועאי'
הקעקע
חוילקוט תהלים
רמו תהע"חנ"ע בשםההנחומא.ועיקבתנחוסא הולרות הערהק"ל.

גי

יסה

(דף ם"ז ע"ב) נוספואלה הרברים .אטר להםדגיהוני שאניבןבנו של אברהם עד
שבא ספדןארםוריא לפנינו באמצע אותנ' ,ולקוחמן ב"ר מע"ה אותי"א ,וסובא בלקח
טובל"ג ח' וברש" על רמזורה,ועייןתנתומאוישלח 14תז' וברבורה לע
.נשם שם) בראש
דטאמר (אותה') כנע שתצא אשה בעיר של זהב בשבתכו' ואםיצאה בק לר"החייבת
חטאת ,הומיף המלות "בשבת קאמירי שאינהחייבת"המין מהשהעירותי עלזה בסקוסו
בהערה נ"א( .שם)אחרי הכלות האיש כובש האערקואין האשה שבשתהאיש (טףאותה')
דצמיף "האישכובש אתהארץואין האשה כובשת אתהארץ" ,וזההומי
ךכטחנחוסא נח אות
יסב,ושיןבתנהומא כקשלפנינו פרשת נח ובהערה קל"ב שמ .י"ז ע"ב) בסוףוישלח
(אותי'
) נוסף המאמר אף אתם תלכו אחר מרותיו של הקב"ה אמר הקב"הבעולם הוהוכו'
טף הפרשה,אוליהוסיףהסיום דוהמןהילמדם.
עד

ידף

וישג

*

ץ ע"א) הוסיף ואח"םכיק ששסע רבו כךכו' אמרהלו אשתוכו' ,עד שמא
(דףי"
יתרצה בה( ,הואבאמצע שתט').אלי נםזההוסיףכוצלמדט,הדיוילקופוישב רטוקמיו
הביא בשם מדרשאבכיר מאסרדומה קצתלזה.

מ"

*
י"
ס (y'yלפניט רישאות ל ,טסף המאמר ושםארגו נערעברי ארוריםהרשעים,
אתיוסף ,הה לקחמןב"רפפ"םאותז' ,וסובאבילקוטרמז
בשם
עדכשלת פרעה
ב"ר ,ובמקום שלפנינו במררש עתך נתכתבבסקרירין(שין
עדך ס49רי )1הביא המרפים

[יף

יקרא

עייר

קם,

ההוא שכךכתיב בכפריו של פרעה% nlSDnI ,א לובשכלירים השמיט( .שם שם ,לפנינו
באמצע אות ג) איל פרעה חלום תלמתי אמר בלערי אלהים ,ער תעלהוקרולה ולמלוכה,
ט כקץ רמו קטנו
זההוסיףמןב"ר פפ"ת אות ד'  ,ופפ"ט אות פ',וילקו
( .שם)
אות
ג'סיים"וכו'לעיל דףד'ע"ב" ובדפוסיםהאחרונים הציגווכו' כדאיתאלעיל ,אולםבכ"י ב'
מאקספארדוכן ברפוסים הראשונים דפוס קאנשטאנפינא ודפוסתיניציא כתוב פה את כל
ב ,ובעבור זה השמיט המדפיס.ממנפובה,
אשר השמים ,ואשר נמצא בפ' בראשיתסי' י"
(דףכ'ע"ב,לפנינואמצעאות"
) הוסיףהטאחו ד"אלעתמצואזומיחה ,ש4יטובהשבכלן
נשיקה ,ולקחזה מגמרא ברכות דףח'ע"ב.

בסי

ויגש

*

ףב"אע"א ,לפנינו אמצע אותד') הוסעו המאמר אילישלךבנים ,ערושויופנס
דומיםליודרד ,וזה הוסיףמןב"ר פצ"ד אחגח'.
וף
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מבו א
י*
ויח

(דףכ"מע'א) בשףפרשהויחי(לפנינוסוףאותי,
) הוסיף המאסרהמהחילויראואחי
י 0תאביהם עד הפרשה ,וכןבכ"י שלישי מאקספארד נמצא ג"כ ההוספה ההיא
יוסףכ
א
ס
ו
ח
נ
ת
ב
ו
נ
ד
מ
ל
י
ה
ה
ח
ק
ל
נ
ה
ז
מ
ת
צ
ק
ת
ו
א
ר
"
ב
ק
"
פ
,
'
ח
ן
מ
ף
ו
ס
ן
י
י
ע
ו
ן
י
י
ע
ו
י
"
כ
ויהי
ובודאי
י

וברטהק"ג .סי

שמא

*

קרא

*

ש

עש עדלחייו הסיף המלות
לדףכ"ד ע"א) ברישפ'שמותואותא')
טפתיבו
יוסים האחראים השמיטו זה.
רפ
ר
"פירש"י שונא אותו וממעט פרנסתוויורד לאומנותו" אולם
(שםדףכנהע"ב)הוסיף המאמר (הוא באמצע אותי"א) משל לאחד שנשכו ערוד ,עדסי
נרםלזה שבאאצלינו אישמצרישריג ,וליתאבכ"יב'ובכ"י ה' מאקספארד ,גםלא בדפוס
קאנשטאנטינאודפוסמיניציא ,וזההוסיףטן מדרש שמ"ר פ"א אות ל"ב ד"א אישמצרי משל
והיה רץ לרעערגליו לתוך המים(עייןבירושלמי ברכות פ"ה היא דף
יי
שו
רר
בע
ט'אעח"דאשונסשוכבואה
י ברבותל"גע"א בשם בולע ע"ש)( .דףכ"זע"א ,לפנינו אמצע אות
ךאלהי אברהם  ,וזההוסיף מן
)071הוסיף נגלהעליו בקולו של עמרם עדאנכי אלהגאבי
הנחומאכ"ישלנו אות סק( .שםדףכגוע"א,לפנינואותכגב ).זה אחד מעשרה דבריםששנו
רבותינולתלמיהמלך ,ובדפוס קאנשטאנטינא ורפוסוויניציאהגי' זה אחד משמגהדברים,
ןטהשהשרותי בזה בהנהומא שם
ובכ"י ב' טאקספארד זה אחד משמונה עשרהדברים,עיי
כאח
ה
"
ש
ז
ר
מ
א
מ
ה
ר
ח
א
ך
נ
ח
י
הערהצ"ב( .שם דףכ"1ע"ג ,למנינו באמצע אותכ"ו)
י
מ
4י
כו' ,עשו
קין שונא להבלכו
'ישמעאל שונא ~
D
ים זה לזה הוסיף I
כו' את NכלראמיםשונאY
שונאכו' עד שנאסרוישנאו אותו .ובדפוםקאנשטאנטינא ודפוסוויניציא כתוב "כולהכתובא
בנהמות" ,בתחלה חשבתיכי הכוונהבציוןהוה אלהפסיקתא פסקא נתמו דף קפוע"א ושם
ראיתיכיבכ"יב' מאקטפארד גםבב"יה' טאקספארדהג"יכולה
מפורש הררתם ,אולם אח"כ
כתובה בתנחומא" א"ככוון בזה אלרב"ידילן אותכיב .והמדפיס ממנטובה השמיט השלש
שלנו אות כ"ד ,
מלות האלה והביא כלמאסר שקצר הסופר הוה כמו שהואבכ"י
שותהמים ומצרי דם,

(דףכ"חע"ג ,לפנינו באמצע אותי"ג) ,אחרי הקלות
~ לקח סשם"ר פ"ם אות
.
זה
ו
"
ם
נוספו המלות "מתוךדגנית והמצריאוסרכו' והמצרי שותה ד
ינו ג"כ באlוtתnwי"wג) כ 5צר חסרכו',עיין
י' ,ונובע מתנחומאכ שלנו( .דףכ"חע"ג,יפנ
"יחומא וארא ר~רהקכ"ת( .שםדףכים ע"א) בסוף אות אחרהסיום
"
מהששאהרעישרהויתויבבזשהמיבםהניררו על נוג ומנם ,סייםגלימות רמשיח והקולותהיותט
לו
וה
יין ,ושמתי
ירדו ,בימי אלישעעל מחנה ארם ,שנאסר וה'השמיע את מחנה ארםקולרכבוקולטוס",
וההוסיףהטדפיס,וליתאבב"יב'מאקספארד,נםליתא בדפוסקאנשטאנטינאודפוסוועיציא.

ירזרך

*

(הףל"א ערך,לפניני בשתו')הוסיףהטית"אלתקריויחר אלאויהד".
משפטימ

'

(דףל"ועעב)בסוףאותד'הסיוםאילהקב"ה רועסי נרם עדסופו חילחלת אותה'
זש"ה מנידדבריוליעקבעד דור הטבול לא אבדונ D~wn 5אלאעל שעברו המשפטים,
ן שם
הוסף המרסיס ההוא ,ומןדועהלת אות ה' שהבאתישונלק.קחמןתנחומאכ"י אותנ',ועיי
בהערהי' ובהערהיש שאחר השםעקילםויסיף לסדגר".

ש

תצהץ

*

(דף מ'ע"ד)תסיףהמרפים ממנשבה לפרש מ5ת פנמא (בריש שתד') וכתב קכ5י
 ry"11בו דגרמפני הרחק שלא הבבה,ולתוגתיד"א הנושא לאטירנה" עב"ל ,ולקה דבריו
מהערוך

מבוא
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פה

סהעווךערך פש( .רףמ"בולא ,מסלפניט אותי"ג) אמרר' טנא ברבי בשםר'אלישר
 .פה השמיט טאטר שלם ,
כל טקום שנאסרלילעולמיעולמים ורשםדלעיל רףל"תע"ב"
ןכינמצא כבר בפ'תרומה דףל"ט
זנטצאלנכון בדפוס קאנשטאנפינא ודפוסוויניציא ,רקיע
ע"ב (הוא באותג') ,וכ!נמצא פה בפ' תצזהבנ"י באותט' ,ובדפוסוירעד רשם הסרפיס
ג"כ"לעיל דף ל"ט  ttauyוכןבדפוס פראנקפורם עשה המדפיסכן ,והלכוכעורים באפלה,
כי בדפוסווירונא הוא בדףל
 ,ע"ב ,ובדפוס פראנקפורט הוא ברףל"נע"נ ,וכן עשו
המדפיסיםכן הרבה פעמיםותפיגו הדף כמושהציג המדפים מ0נמיבה ,ובדפוסים אחראים
השמיטוהציק"לעיל רףל"פ" רקהסגירוכל המאטר.

ויקהל.

(רףמ"וע"דודףמ"חע"א) הוסיף מאצך גדול ,והוא באמצע אותה' עדאמצע אות
מרוהאלהים ,ער ומרקוקה למדו
הוכלא אותו רוה אלתםכל החכמה הזאת
ו'
ישיהיוטתחילים ההלה באורה ,ופההוסיף מימטרנוכ"י שהיהלפנס ,ובכ"י שלנו
חם
קי
י
ד
הצ
י
ת
מ
ה
הוא בשנוים  ,והתהמת המאטר נמצא גם במדרש שמ"ר פם"ח אותד' אבלנ"בבשנוים,
תה לאותכי בעל מדרש שמ"ר לקח גםהוא דבריו מהילמדנו .וישלתקן בתנחומינו הנדפס
בטקום זהיהושע שבא משבט אפרים ,צ"ל אףיהושע .ובשד"רדגי' נכונהוכן את טוצא
ביהושעכו' ,ובמקום שבא משבטאפריםבכ"ישלנוובשם"רהני' שבאמיוסף ,ובטקוםככוהיו
הועזרמצריותהיה ,ובפקום
נכנסיןלצרה תהאמסור להם ,בשם"רהגי בשעה שנכנסיםיצר
שברין כשמ"ר שנתןבו רוחהקודש לגדולה ומתגבר
שתהאנותןבו רוח הקודש לגדולהוהן מ
ם אטר ר' חנינא הה"ד אכן רוההיא באנוש [ונשמת שדי תבינם],
בה .ובשד"ר שםסיי
בתנחוסא נאטםלפני זהלפיכך כל השבח הזה שלבצלאל משל הקב"ה .ואח"כ במקום אסר
ר'חנינא נתוב שם אמראליהוא אמרתיימים ידברווכו' אכן רוחהיא באנוש ונשטחשדי
תבינם .והמאמר השני שהוסיף(רישאותו')ויעש בצלאל את הארוןעצי שטים וש"ה פתח
דבריך יאיר מבק פתאים נמצא בקצת שנויםבכ"י שלנו והמדפיס מסנטובה לקח דבריו
משסגר פ"נ ויעןכי בשד"רד"א גם ~הרחבת רברים מאשר הואלפנינובכ"י שלנו כאשר
תראה בהערותשלי,אין ספקכיגםבעל שמ"ר שאברבריומןהילמדנו הנאבד .ולעומת
הטאטר הנוכר השמיטרגצרפיס ממאנטובה מאטרשלס טדפומ קאנשטאנטינא ודפוסורניציא
ולאנמצאג"כבכלהדפוסיםשלאחריו,כיכלםהדפיסוע"פרפוססנטובה ,וע"כנעתיקהובזה.
אחרהמלו"ז וברעהחדריםימלאוכלהוןיקרונעים ,מתחיל שם.
ירצון שיבנה במהרהביטינו ,ודקב"ה
וכןלעתידלבוא בשלשתןיבנה ביתהמקרשיה
הוווטזכיר לו וכוה אבות ואטהוה ,וישראלאיןאומריןכן אלאנשירד משה ואטר ראו קרא
ה' בשםבצלאלהתחילוסרננין משהוהיו
לא אטר הקב"ה אלא אמר סשה מעצ10
יאחיוכהןגדול,בניוסגניכהונה ,אלשר
ן
ר
וה
י שהוא קרובו ,משה מלך,אא
י
ר
מ
סטנהאוהועליד
נשיאי הלרבני קהת נושאי המשכן ,עכשיו השלים לבצלאלעל מלאכת הטשכן שהואקרובו
%הנדולה מבקש משהומ
,נירלעינירירה וכל  ,אסר להםמשה לאעשיתיכלוממרעתי
ייוניואשיה יאסר קרוש ,בשר ודם אם
ר
ד
אלא מה שהקב"המצווני אמר הקב"ה אלסי
דמ
קת
יהיה מהלך בחשיכה ובא ארם ומאירלו אינוצריך להחזיק לו טובה ,אלא שאחם ישנים
בלילה על סטתכםואני משטר אתנם
ישראל  ,ואני
אתם שנאטט הנה לאינום לאייעל
י טובהיאטר "קדוש
ק
י
ו
ח
ה
ל
 ""DWע"כ .ואח'.כ
טעלה אחכם עוד את האורהאין
ן
י
כ
י
ר
צ
ל
מתה"ל ברפום קאנשמאנטינא ודפוסוויניציאויעש בצלאל אתהארוןעצי שטים וש"ה פחה
פיךויאירו דבריך [צ"ל פתח דבריךיאיר סבין פתאים] והקב"הנותן דעת בצדיקים ערהע
הצדיקים מתחילים באורה תחלה ,כיצר בשעה שאסר סשה לבצלאל טאטיו של הקב"ה
םהוי פתחדבריךיאירמביןפתאים,
שאטר ועשולי מקרשכו' והמדפיס בטאסרו שהוסיףסיי
,
ומוקב"ה למדוהצריקיםמדהיומהחילים החלה באודה והוא בסוף רבאמר
 ,ואח"ם
.
א
י
צ
י
נ
י
ת
פהחילכיצד בשעה שאטר משהבו' כמו NS~Wברפוסקאנשפאנפינאודפוס שד,ום"
לשםדףסיחע"א) אחר רשלותהוי הודעלצדיקויוסףלקח ,וערוףד:,םאמר "וקלחכם
ויחכםעודוה בצלאל ,עדנעשה אתהארוןתהלה ואח"םנעשה משנןויעשבצלאלאתהארק,
והשא

סניי

.

.

ש
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והואבנדפמיםשלפנינו
אות  ,ואתנעמתחילאין אתה מוצא באהד סכלכליהמשכןכו
'.
תה לקחמכ"ישלנו( ,שםדףמ"חע"ב)והואלפנינו באטצע אותו' ,אחרהטלותנתוניןמוה
ומזהוכגדליןלישראל,ויסיף המאמר המקוטע "בלוחותשנאמר בהם טזה ומזה הםכתובים
( .שםדףס"תע"נ,
טכוונים זהאלזה שנאמרופניהםאישאלאחיו ,עדלפישהשכינהלתוכו"
ד"אלפנינוריש אוהח')הוסיף המאמרויעש בצלאל אתהארון עצישטיםלפי שנלוי היה
לפני מי שאמה והיה העלם שישראל חוטאים בשטים ,לכך הקן להם הקב-א שטים
לכפרע 5טעשה שמים .והואלקוח מןכ"י שלנו( ,שם רףמ"ח ע"ג וע"ד) באמצע אוה ה'
גלאואמ' עדאמצעאותי
' ותסיףמאמרגדול המתחיל ראה מהכתיבבבני יתרו וממשפחת
ם
ת
י
ת
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שנאמר
סופריםיושבייעבץעדעש לפני
אני
בכפרי
ע"י
לרלכל אשרעשיתי,ואל"ככיצהיל עשיתםלפני ארוןכוי .ובדפוס קאנשטאנטינא ודפוס
ורניציא מתחיל ואמר הקב"ה אתם עשיתםלפני ארוןכוי  ,והשמיט המלותניאמר הקב"ה
אחם" והתחילבמלהעשיתם ,ואוליהוסיף כלוה מהלמדנו .וכלאותי
'המתחילויעשבצלאל
את הארת כל מה שהיהבמשרן על הסרר היהעשוי ,נמצא גם במדרש שמ"ר סוףפ' ויקהל
פ"נ אות ד' בקצת שמים
.ואיןספק שנם מסדר מדרש שמ"ר לקח זה מהילמדנו .ובמדרש
שםואח"םעשה אתהמנורה שהיתהלמעלהמןהשלוו ,ובחנחוטאשהוסיףהמרפיםהני' שתהא
טאירהעלהשירן,והמאמר ובצלאל עצמועשהרגל סובאג"כבמדרששמ"ר שםאותה'.

סי י

שמודי.

ך,
(רףס"מע"א)רישאותב'הוסיףהמאמראלהפקודי המשכןוש"הה'אהבתימעוןבית
ער תקרשה' סננוידיך ,וברפוס קאנשטאנטינא ודפוסמיניציא מתחיל מן אמרר'יעקב בר
אסי( ,שםשם) במאמרהנ"ל המתחילבשביעי ויכולוהשמיםוהארץיששנויםרביםביןדפוס
קאנשטאנטינא גם11יגיציאובין רפוס מאנטובהויש הוספוהושטים כמושנציין פה היעספוה
והשנוים לטראהעיני הקורא.

רפוססאנשמאנמינאודפוםוויניציא.

דפוס מאנטובה.

בשביעי כילה מעשיו שנאסר ויכל בשביעיייכולו השמיםוהארץ ובסשכן כתיב
או
להים ,ובמשכן כחיב ותכל כל עבודת ,ותכל כל עבודת ,בבריאת עתם כתיב ויברך
.
,
ם
י
ה
ל
א
ובמשכןכתיבויברךאותםמשה ,בבריאת
ובבריאת דיגולם כתיב ויברך אלהים
אח עם השביעי  ,ובמשכן כתיב וימשה העולםכהיבויכלאלהים ובמשקכתיבויהיביום
ויקרש אותו  ,ולמה אמך אלה פקורי כלות,בבריאתעולםכתיבויקרשאותו,ובמשכן
המשכן משכן הערות בשביל שהוא שקול כתיבוימשהאותוויקדשאוהו,ולפההמשכןשקול
כנגד שמים וארץ כמו השפים והארץ כננד שמיםוארץ ,אלא מהשמיםוארץ הסעדים
שהם ערים על כל ישראל דנתיב האזינו עלישראל דכהיבהעידותיבכםהיום אתהשסים
השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי ואח הארץ,אףמשכןעדנהלישראל ,שנאסראלה
פי ,שהעירן הקדוש ברוך הוא על ישראל פקודיהמשצןמשכןהעדות,לכך נאמרה'אהבתי
כדי שלאימירו ישראל בהקב"ה  ,ואם מעוןביתך ומקום משכןכבודךוגו' ,ולמה משכן
ימירו בו ולאיעשו מצותיו והקוהיו כמו משכןשתיפעמים אמרר'שמואל שביהט"קעהיד
שצום שיעשו השקים והארץ כמו שכתיב לההמשכןב'פעטי'הרבןראשוןוחרבןשני,ולפיכך
יד העדים ההיה בו בראשונה וגו' ,בן אמר משכןשהיפעמים .ד"א משק הערות עשת
השמיםוהארץ שהעתשימירו לא יהנו מטר לכל האומות שנתרצה הקב"הלישראלעל מעשה
והארץ לא  Ifb-אתיבולה כסו שנאנש יד העגלכיצדכשעשואוהו מעשה עמד משה ולמד
העדים ,בן העיר המשכן שאם ימירו עליהםסניגוריא ער שנתרצהלהם הקב"ה ,אמ-
שיהמשכן שתי פעמים בית ראשון ובית משהרבש"עומימודיעלאומותשנתרצית א"ללך
עגי  ,ולפיכך אנו -משכן שתי פעמים ,אמורלהםועשולי מקדשושבנתיבהוכם,לכךכתי'
הערות שהוא ערות לישראל שאם יהיו משכןהערותשהמשכןמעיר שהשכינהבישראל.
כופרין בו ולא ישמרו מצותיו וחקוהיו ד"אמשבן העדותשהעידלהםלישראל שאםיהיו
בו ולאישמרוכצותיווהקוהיושיתמשכןב'
שיהמשכן ב' פעמים כמו שפירשנו לעיל
םכמושפירשנולעילשהשווהעשייההמשבן
י
מ
ע
פ
ם
שהשווה עטיית המשכן לבריית שמי כופריי
וארץ ,וכמו טשכן הערות כן אמר העידותי לבריאתשמיםוארץ ,וכמושטכן העדותכן אסר
.העירותי בנם דגוםכו'.
בכםהיוםוכו'

.
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%

הםדףס"מע"ב)ותסיףהמנטובי מאמר גדול אשר רשםעליו "קנקןחיש מלאישן"
י ד~רוךהביא בהמשהערכים אתהילמדםמפ'פקודי,
.אקספקשלקהמהילמדנו ,וסעדלזהכ
וקל ר5אטרים נטצאים במהשהוסיף ,טהוהביא בערךאדרינטיסהיא בהנחומאשהוסיףאות
ד' ,ערך דנטא נטצא באותי"א ,ערך דע נמצא באות ד' ,ערך הבל נטצא בסוף אות
' והונחלת אות
 ,ערך צפורן נמצא באוהד' .ואת אשר הוסיף הוא אוהד' ה'ו''1ח'ט'י
י"א עד בשעה שבא משהואסר לישראל קהו מאתכם,כימכאןמתחיל ברפוס קאנשטאנטינא
ודפוסוויניציא,ואיןספקכי בקובץ מהתנחומא אשר נדפס ממנו נשטמו איזהדפים,כי כל
ספר שמות מדגדפס הואד"א הילכדנו ,ובא הסרפיס מטנמובה והשלים את לנחסר מקובץ
ב"י אחר ,שלםבדפוס ראשון דפוס קאנשטאנטינאהציגו במקוםהעלים ההסרים מאמר אחר
והוא כל אותג' המתחיל ואףבצלאל שבנהאותו נשתבחלפניהקב"ה אשר נרשםעליו "כבר
היהלעולטים" .ואםכי היה כבר בדפוס קאנשטאנטינא ,הואויוספה פאוחרה ,ויפההעיר
דוב רקע מפאנו המדפיס ממנטובה בצדו עלהגליוןוו'ל :אמר המדפיסהביטו ורש שוה
אינומהמחברוזל המאסרהטתחיל ואףבצלאל באותג'),בי אם אחדלנגרו(ר"להמאמרים
שהוסיףהמתהילים ד"א משכןהעדותוכו'
.ויעןכי בדפוס מאנטובה נדפס התנחומאעלשני
עכורים 11מ11%על דף אחרוריוחמעטביניהם באמצעלכןכהב אשרלנגרו) והחליפו השטה
המרפיסים ראשונה ,אךלמ"ע לא יחשב חסר מהראשונים הבסתיו גם הואלמען תרעוכי
לוטתיכםנתכוונתי ,ע"כ(ג).

י

י"ל

ויקרא טשמים

*

(דףנ"אע"ב) נם לשלשה הפרשיות ויקרא צו שמיני הוסיף פרשיוה שלמות על אשו
)
לפנע ברפוס קאנשמאנמינא ודפוסוויניציא .ואשר מצא הרפים באוהיותרש"י ורשם
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עליהם
מיל
"חרש
ספני" ועל
הוסיף
הוציאו"ועלדףהשניהציגעל אשרהוסיף"ומפני חדש" ועל שמצא מקודם שהדפיסבאותיות
רש"י "תוציאוהישן" ואתנע אחר שנשלםהמאכרים שמצאוהדפיס רק אשרהוסיףהציג "ראה
זה חדש הוא" ,ובפ'צו הצינ syאשר הומיף קראהזה הדש הוא")על אשר מצאבדרומים
הראשונים רשם "כברהיהלעולמים" ,ובהתחלתס'ויק-א כתב המדפיסוו"ל :אמרהמדפיס
ר,.
עלא דגד הראש לכםכילהוסיףעל הראשונים באתי ולא לחסר,למ"קיגדיל תורהויאדי
אכןיוכל המעיקלירעלהודיע ולהודעכי השלש פרשיותויקרא צוושמיני שנרפטבראשונים
אינם תולדותהילמדנו( ,כאשר אחרתי בהקרמתי לספר הזה) ,ואםכי דברי אמה הם ,עכ"ז
ראיתי להביאםגםהםלמעןלאיפקרו מכם שניהםכאחד ,ונודעוכיכניםדברי והקבלו האמת
גטי שאסרוע"כ .והנה דמדפים הזההציג בצד אהד המאטריםשהיו מלפנים ,ומצדהשני
המאמריםשהוסיף,והטדפיטים האחרונים הדפיסו בתהלה אח אשרהוסיף,היינו אות א'ב'
נ'ד' ה'ו'ז' המהחלת זש"הברכוה'כלמלאכיווטסיימהכיהולעתם לא תמותוגו' ,ורשטו
עליהם "ראה כי חרש הוא" ,ואח"כ הרפית את אשר נמצא ברפוסים הראשונים בדפום
קאנשטאנטינא ודפוסוויניציא אשרהציג המדפים ממנטובה בצרו הדפיסו אח"כהיינו אותה'
עד סופו ורשמועליו יכברהיהלעולמים" ומתחיל ויקראה' אל משה למה אסרויקרא ,וטסיים
אתהנריםגרי צדק ,ואח"כ הוא ג"כ כמוכן בפ' צו הדפים בצד אחד אשר מצא בדפוסים
דיאשונים ולנגדו הדפיס את אשר הוסיף .ובדפוסים האחרונים הרפיסו בהחלה אשרהוסיף
נרשמועל הוספותיו "ראהכי חדש" והואאותא'עד אותי"ב ועדבכלל ,המתחלת זאת תורת
העולה זש"הכימי בשהק יערךלה' ,וטסיימתכיזהאלהים אלהיט ,ואח"כהדפיסו אשרהיה
נמצא בדפוסים הראשונים ורשמו "כברהיה לעולמים" והוא אותי"גי"ר עד סופו הטסיימת
כי זהבל הארם ,ואתנע הואכן בפ'שמיני הסרפיס הדפיס אה אשרהוסיף לנגד דמאכרים
שמצא כבר ,ח מולזו .וברפוסיםהאחרונים הרפיסו בתחלה את אשרהוסיף ,והוא אות א'
(ג) וס סטתיקו גס סמזפיסיס עמליו לק ( 6פטמו גשו סתרתם 3זפיס פל:6קפורע סגם5 Y'rtתר
ממגיס טנס וט  610תסתמגלו"( 3גתקוסטסונזפיס תתגגונס' 5תר סוס5י:ו תכתמנכ ;"() ג6סל 5תל סמ7פ'ק
שוק פל5נ (תסג פסס 37כי סת7פיקמפליג)  ,מב( ( cipnמטן ' 63מסב מקר גסל6טוג'סס:יפקיסנוויג'6'5
סמזפיק תמגעונסכי ש6 6תל ט(' 6מסג חסל טסל6סוגיס 6סיססיל וסיסים מקל ס7טקס
(פס טכס
) סנ6תע גס ג5ן נקוף רפלקס (מטן ת7טוגי(וקותיגס
תן 7פוק'סגל67נסלייגיס (36גיהוקחיגי 6'5גת 61ג(וי
גמגומתי ש"כ .

י
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מבד א
ב'ג'ד'ה'ו' ,ובסוףסייםהמדפיסממנטובה"כאןנשלמו חרושיםמפנינםיישםמהגנו
,

ל ושאעגים" ואח"כ הרפימו אותז'ח' המתחלתילסדנו רבינו וממיימת יב4ויפול
הלשלמים" ובאמת גם,שתיות
שגרה ,ואהד זההדפיסו אות ט' עד אותי"ב ורשפו "כבר"י
ז'ח'הםמרגפאסריםהנמצאיםברפוסקאנשטאנטינאודפוסוויניציאואיןזה אשרהוסיףהמדפיס
מפנטובה רק הם כתובים באחרונה אחר המאסרים שהוסיף ,והם מתנחומא רקרום!ממצאו
לנכתברפוסיםהראשונים .ודעכל המאמריםשהוסיףבג' פרשיותהםלקוחיםכלםסכלשלנו.
והמאמרים אשרנמצאים בדפוסים הראשונים והניהמ ג"כוהדפיסם ,הם מאמרים מא~חרימ,
ואףכי כברהיולעולמים  ,אבל באמת הדש הוא ,ואין ספק שהיה חסר הרבה דפים
ובא אחרוהשלימם.
* עוך בסוףפ'שמיני (סוףאותח') השמים המדפיסההוא טאמר קטן "כלמי שלאאכל
בשרחזיר ושקציםורמשים יבוא'ויטולשכרן ,באותה שעה הםנוטליןאפופסיןשלהם שנאמר
אוכלי בשרהיעכז השקץ והעכבריחרויסופו נאום ה'.

ני

מצורע

*

(רףס"אע"א) באמצע אוהא' הוסיף פאמר קטן "אמר ר'אלעזר כל שנעשהרחמןעל
האכזרי לסוףנעשה אכזרעלהרחמנים ,עד הכהלפיחרב" ,ונםליתא בכ"י שלנו ולאבכ"י
ב'וה' מאקספארד( .שם מ"בע"א) באמצע אותד' הוסיףב'שורות "תורבו מוטב ואםלאו
לוקהבשחין שנאסר ובשרכייהיה בעורו שתין ונרפא  ,שהין גדול פמריטת הראש" .ווה
נשמט בשגגה בדפוס ראשון שהשמיט המעתיקמן חזר בו.עד חזר בו  ,ונמצאלנכון בכ"י
'שלנו( .שםרףסיבע"ב,לפנינובנדפסים באותח')"פירושלרבינושריראגאון"כלהמאמרהזה
לא נמצאבכ"ישלנו ולא בכתבייד אחרים ,רק זה נמצא בדפוסראשון דפוסקאנשטאנטינא
וכן דשםמיניציא,לכןאיןזה הוספת המדפים ממאנטובה.

קדושים

*

(דףס"דע"ב) באותא' נוסף מאמר קטן מהו כורמדו,ון ,עד והפכתי כסא ממלכות.

ונמצאלנכון בכ"י שלנו( ,שם דף מ"רע"ג) אמצע אות הוסיף שורה אחת ,אחר מלות
דבורו בקדושה שנאמר "אלהיםדבר בקדשודרכובקדודיה שנאמראלהיםבקדשדרכךהלוכו
בקדשהשנאמר"הליכותאלימלכי בקדש .שהשמיטהמעתיק בדפום הראשון נק שנאסר עד
ן שם הערהי"ז( .שםשם) באמצע אות.ה'
שנאסר ,ודואלנלוןבכ"י שלנו אות ד',עיי
הוסיף "וקרא לישראלחסידים וכו' ,עד תקא לישראל קדושים ,שהשמיט)דגועתיק מן וקרא
עד וקרא ,ונמצאלנכוןבכעישלנו אות ה,/שין שם הערה כיב .לדף ס"הע"ב) באמצעאות
אהבה גדולה היתה עד אשיתך בבנים
בבנים,
יגב אחר המלות
שהשמיט ג"כ רגעאתיךיקאנייתך  ,ונמצאהלונסכיוףן בתנחומאכ"י שלנו ואכוו'תי"ב,איעך"שהערהסרב.

הראשי

אמור.

(דף פרו ע"ב) %ף אותג' הוסיףלפי שבעולם הזה כהן מטמאוכו' ערסוף אותג',
( .שםד סרו
ןהערה
אףכי הציניד פושטת נשףד"אמןאיכה רבתי ואגדת שמואל,עיי
ףמים.
המררגוליו" וכהש
ע"ד) באמצע אות ח'רעסיף רוכלות "שלאיבים פני שכינה ובשתים יכס
דומה לאשה שהיתה
התעתיק הראשנן .לשםדףס'ץע"א) באמצע אותי"א משל למה
י
ב
ד
ה
.
ב
"
כ
ק
ה
ר
ע
ה
ב
ה
י
ל
ע
ירולתכי
קובלת על בנהכו'הצינ הסבל קצת בסננוןאחר,עיין מה שהע
פרעלישראלהוסיףווט.
(שםדףס"1ע"ד) באמצע אותט ,אחר המלות וכלכךלפה אלא
דבילהלכלעגיכי עדונעוסהפניםלחיה ,והואלקוחמכ"ישלנואותכ"ג,עייןהערהקט'ץ.

בהר.

בראש הפרשה המאכר הסכרוממכרזש"הנבהל.
ס"ה
אות
להון( ,עדדףוישקועל"ג)אבהרואהםרילשעפרןאח'סהרוסוייףו כתיב ,תהובסיףככ"ויכישלנו,עיין דברה 4ף.
ד"א נבהללהון,
(דףמ"ח ע"ר) באטצע אותא' אחרירביות ולאיר הסריבואנו,
ע,כי בהדה ,%הומיףס"טע"ב) באמצע.
(דף
ערחייךתמרוןיש בדבר ,חההומיףמכמב"י שלט שין
עליו צרה ,הוסיף דגמאסר הפהחיל ורעו מדך
אות ג' אחרי הפלות ואם לאו הקב"ה מביא
הקב"ה

מבוא
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פז

מנמה את ישראל ,עדותקדימ בערטהיעה ,וזה לא נמצא בדגווסאכ"י שלנו גם
"תבייד אחרים שלפנעו,שיןדשיה ב"ב.
ל
האובכ
'

ב13דבר

ע"י)

*

באמצע אותב' הומיףהמאטר שבעה שנים הע מלמעלה ,ערמי זאת
(דף ע'
עלהמן המדבר ,תה לקוחמכ"י שלנו אותב' ,כן נמצא בכ"יה' טאקספארד,שיןהיגרה
( .שםדףע"א ע"ג) ריש אות על המאצך ובשם אלהינו נדגול הקב"השכעכשטותינו,
י"ר-
רוחם בצרוע 5הגליון וז"ל :אמר המדפיס פשט הדרש רשה מובן אך אמרתי לפרשו בדרך
אחרת שפי'שטוכשמזהינוד"א שרקב"ה נקרא אתר וישראל נקרשנףאחד וע"כ אמר בסמוך
י לא יטוש ה' את עטו בעבור שסו הנרול ,
ודגלועלי אהב"ה שב עולה אחד ,חשיהכ
ג"" ,1וכביכולאין שסו עלהקב"ה שלם עדשיתייהד רהשכינהבישראל
י אח"ד ואח"דבגי' כ
כ
ביום ההואיהיה ה' אהד ושמו אהד ,עכ"לי (רףע"ב ע"א) בריש ח11זי"ד אחרי המלות
ו
והיו עושיםדגלימדגלים ,הוסיףשלכך נאמר דגול טרבבהכיון.שרש ישראל שהיועשוין
( .שם דףע"בע"ב) ריש שת טעו
דגלים" והוא לקוחמכ"י שלנו,שין במדבר רהטה קל"א
הגפף המלות "וששה נובלות כךישראל יש בקבני תורה הש בדקעמי רמוץ.,טה תמרה
הזו יש בהן נובלותשאין נכנסין לאוצר ועושה תטרים" וזה נשטט בדשם ראשון שהשמים
ן שם ודגרהקל"ז,
המעתיק מןעושה תטרים עד ועושה תמרים ,ונמצאלנכון בכ"י שלנו,עיי
וכןנמצאבכ"יה' מאקמפארד( .שם דףע"בע"ב) באמצע אות ט"ו אחרי דבלות שהפרישו
ן מה
הקב"ה בסעעדהםהטובים,הוסיףולמהנטרולה לחסר עד ויאספו אלט כלבנילוי,עיי
עשר~ירותי בדהרה קמ"ר( ,דףע"בע"נ) מאמצע אותי"ז עד סוף אוהי"סהומיף והאטר גדל
זה מכ"י שלנו ,
המהחיל בראשבועיםולו אחד ,עד כסה סרות פקור כל בכור וכר,
ן תנחוסא במדבר הערה קס"גשהעירותי שהיה חסר דף
וק נטצאבכ" ה' טאקספארד,עיי
ייהלפני דגמדפים הראשק( .שם דף ע"נע"נ) באמצע 4צת כ" 1אחר דגולות
שלם בכ שה
"יכתורה וכמצוה ,הוסיף "שנאטם מהלוש יהושע את עמלק ואת עמו א"ל הקב"ה
ועשה בו
סשבמךאנימעמיד והפרעבעמלק" וזה נשכםע"י המעתיק הראשון כןעגאטר ער שנאסר.
שין בהערה רכ"א שם.

"

איזן

"1ח

נשא

*

(דף לרהע"ב) כל אות יגב המתחילויהיביוםכלוה משה כקמרחיביום כלת סשה
משללפלךט' עדסוףאוהי"ב (ההליתא בכלכתבייר אשרלפניני
ךהוסיףמפסיקתארבתי
פ"ה עסקאכהי ביום כלועז משה אות ט'  ,בם  bY1מדרש ב"רפי"ב 4ותז' לקהדבריו
סביבתי2~1( .להעירכי הטדפיס מסנטובה על שהיהלו אשהראגניתהוסיף באמצע שי'
ני המוספי היהה הגי'
והשת מדנים" ולפנינוברבתיהגי' רגביה וברבה הני' רוטננית ,יל
פ.
"ח
רופאנית ע"ש)( .דףע"הע"ג)הוסיף מאטרגדול ,כל שת יק י"פכ' כ"א כיב עד
סופו .אותי"זויהי ביום כלותכהיה טה כהיב למעלה סןהענין לקה סהפסיו htr-רבהי פ"ה
' טהרבתי mrn ,המאמר ד"אויהיביום אטר
אווזי' ,חשה"כ דהיכוט מאטר גדול מסוףיפתי
ר'ידידה בר שלוםאיןרובע בארץשאין בו תשעהקביןסזיקין כו' ער סוף אווזי
' ,והחל
באמציג אותי"א נץ אטר ר'סיטון ,והוא בהנהומא אוהיגה  /והביא כל המאסר מהפסיקהא
עד סוף פ"ה ,ואה"כביעתי"ס ההחיל שנורבוהינו ,הוא ששבחו שם באטצע שה ג' ,
ואב"כ אותכ' המתחיל זש"העורי צפק ושא מרבהי שם אתזד' .והשמיטמאטרגדול ומיש
בסוף אות ד' .שד שםבהנתומא ד"א באחילנני טשל לם5ך כו'דיאברבתי אותה' .שד
שם בתנרעמא אות כ"א ,הוא סרבהי אות  ,'1ואוה כ"ב בחנחומא הא סרבתי בד~זחלת
שת ( ,שם דף ע" 1ע"א) כל אותכ"ד הוסיף ,והוא טןויום בעם כלות משה כך פתחר'
חנהוסא ,עד בכורי ישראל ,ורפא לקוחג"כסן הרבהי שם שת נ'( ..וישלהימר "יזה
שחים בהעתקתו המאטרים פדיבהי בהנחוסא אות יקם אטר ר' אחא בשם ר' הגא,
ובפסיקתא אסר ר' הונא הכהן בןאבין בשםר' אחא ,לכןיש להקן בהנהומא אמרר'הונא
בשםר' אחא .עור שם באותי"ס הוסיף המלות "שאמר עםזועכזי פעמים" שנאסר נורית
בחסדך עם  11גאלת .שוכתיב עדיעבור עםזוקנית"מ"-ל מלתז"1בגימטריאי"נ ושתיפעסום

י'

.

ש

174
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ת הואכ"ו .בהנחוסא אותב' נכנס בטהר וברבתי נכנם בפשפש .בתנחומא אלתנ' אכר
ר'ובמעוןבןאמיתי,וברבתי בדיומני .נם באות כ"דמבאיןלפידין ואבוקהוהוקעיןלפניו
בהצוצרהע ובשופרות ,אולםברבתי מבקשיןמלפירץותוקעיןלפניו .ובמוגרות שלי לה2מיקתא
י אש
פמקאוידףביום כלות משה הערה פיט חשבתי אזכי וצא דברי ההנחומא ,ולאנודעל
כי הוא ומספתהמדפים ממאנטובי ,כתבתי שם על דברי הרבתי מביאיםמלפיריםותוקעים
לפניו שבתנחומא נשא הנוסחא מביאיםלפידיןואבוקותותוק;יןלפניו בחצוצרוה ובשופרות,
ע אפרים בפמיקתא רבתי שם וופל .בתנהומא איתא לפידין ואבוקות
והשר דכאון בשזי
מה
,
ת
ו
ק
ו
ב
א
ו
ם
י
ד
י
פ
ל
א
ר
ק
ה
ל
ע
ר
ה
ע
ו
ר
ת
ב
ם
י
ה
ל
א
ך
ה
ל
ל
"
כ
ע
ותוקעיןלפניו ,וצ"ע
ן
י
נ
ע
וכתבתי
שם לדעתי בחדלההיה כהוב בהנחומא"מלפידין,,בדל"ת במקוםסלפיריןברי"ש כמו שהוא
בפסיקהארבתי ,אבל ~נק"כ נשמטה אוהס' געשיתלפידין  ,ותסיףהמעתיק האחרוןלפרש
מלתלפידיןפי'אבוקות ונעשיהלפידיןואבוקות ,ובזהקושיהרגאוןבעל זרעאפרים מתורצת.
ובארחי שםהיראתהמלה ותקנתי שצ"לסלפנגםע"ש ,אולםכעתנגלהלי שזה הוסיףהמדפיס
שלקחמהרבתיוטעה נה'גהקר,ו ,ובמקוםמביאיםסלפירין הציג הואמביאיםלפידיןואבוקות).
(שםדףט"ו ע"ד) הוסיף מאמר שלם וד"א אות כ"ט המתחילביוםהשמיני נשיאלבני טנשה
ילמדנורבינו נר חנוכהכו'ערכנין סמה שקראובעניןנשיאלבני מנשה ,וזהליתא בכלכ"י,
והוסיףזה מפסיקתא רבהי פ"נ אות א',שיןודגרה קפ"ט

בהעלותך.

.

(דףט"וע"נ) באותז'הוסיף שורה אשר השמים המעתיק רואשון,היינו אחרי מלות
כסהנימיןהיו באותו כנור ,הוסיף "שהיו הלוים מנננין בו כך אמר ר' יהודהז'נימין היו
ככנור"( .ש2דףע"ח ע"נ) בסוף אוהי"ב אחרי הצלות ואצלתי מןדיוח אשרעליךושכזזי
עליהם.,ומסיף אבלאילו היתה נבואתם מן הקב"ה עד שמא חטר מנבואתו כלום .ונמצא
ן תנהומא בהעלתך הערה קכ"ח( .שםדף
לנכון בכ"י שלפנינו גםבכ"י ה' סאקספארד,עיי
ע"ח ע"ד)בסוףאותי"ר וכסיף תהה אותןשבעיםשנהרנועל קדושה שמיהויירועכבירים לא
חקרויעמודאחריםתתהם ,גסצאלנכוןבכ"ישלפנסו,נםבכ"יה'מאקמפארד,עייןרמזרהקל"ם.
(רףעיטע"א)באמצעאותט"ואחריהמלוההילכממסרותנטועיםהוסיףרמאית"בעלי אסופות
מהובעלי אסופותאימתיוץנטושן באדם ,עד ספרי תורה כ"ד ,וזה לקח כולו מפסיקתא
רבתי פע אותב',ושיןדברה קמ"ר ,והמדפים 0מנטובה שכח להצע פה תמונתיד פישטת
להורות באצבעכינוסף הוא(.שם שם)בסוף אות ט"ואחריהמלות אעפ"כ כלם נתנו מרועה
אהד,הוסיףוה nWDשנאפרבו וסשההיה רועה,עדכולםנתנו מרועה אחד (סוף אותט"ו),
והוסיף זה פהרבתי פ"נ אותב' ,וגם נשטט תמונתהידעסיסן.rttY ,דהדה  ,והסר
קמ"י
נםבכיי ה' מאקספארר.

יס

נאי

שלח

*

(דףפ'ע"א)באמצע אותו' וישלח אותם כשה לתור את ארץכנען גו' למה בנגב ער
סופו ,והתחלת אותו'ויעלו ויהורו את הארץ כיצד כו' ,עד ואתה שמעתוגו' ,בדפוסים
מראשונים דפוס קאנשטאנסרנא ודפוסותניציא ובכ"י ב'וכ"י ה' מאנךפארד הוא בסוף אות
ןתנחומאשמיני הערהמ'( .שםדףפ' (a"vהתהלת אות
ז' ,והמדפיס סמנטובה הקדימו,עיי
י"ג המהתיל ויאסר ה' אל מופה זש"ה ותפרעו כל עצתי עד את אומר אכע'בדבר ואורישנו
ואניאופיר סלה נא ,וזה לקת מן מדרש במ"ר פט"ז אות כ"ד ,שק בדהרה צ"א ,ודובללת
הכאמר גטצא נםבכ"י ה'

מאקספארד ,

קרא
ק*

תצופים אמרום ערסופו נמצא
(דףפ"בע"ד) אוהי"בהמהחיל סנצפ"ך האותיותכפיו
בדפוס ראשץ דפוס קאנשטאנמינא וכן ברפוסוויניציא ,ולא נמצאבב"י ב' ולא בכ"י ה'
סאקספארד ,והפדפיםכ,מנטיבההצינ הכאסר הזהבאותיותרש"יוכתבבצרועלהנליוןחי
ל*
"ככאן עד סוף הפרשה לא נמצא בילמדנו כתובייד ודגה ראיה שאיננו מהמחברז"ל"

חוקת.

.

לדףפ"נע"נ) באכצע ועתא'הוסיף הכאטרהכהחיל נכנסיתוש בחוטמו ועמדבחוטמו
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מבוא

פח

ןתנחוטא
נ'וגש ,עד ומתבטיחה טשגה ,תה נטצא נםבכ"ירומי ובכ"ה'מאקספארד,עיי
פ' חוקת דרורהכ"ו
2,( .םדףפ"נע"ד) בריש אותד'הוסיף הטאמר זאת ח~ח התורה ר'
תנחוםבןחנילאי פחח ,עדאכתותה' אמרות טהורות ,הוסיף כשהיהואבכ"ירומי חץ
י
"
כ
ב
ןהערהפ"( .1שםדףפ"דע"א) בריש אותו'הוסיףכןאמר
דף טאקספארד גםבפסיקתא,עיי
ר'יוחנן בשם ר'שמעוןבןיהוצדק משל למלך ודהיהלו אוהב ,עדבפנייצרו שלאיחטא,
תה לקת טפסיקתארבתי פי"ד אות , '1וברפוס קאנשטאנטינא ודפוסוויניציא אחר הסיום
במאמדשלפניו ורוחב לב,סיים שםורבנןאסרי נתןלו הכסה כנגדכלישראל אסר ר'לוי
מה חול גדרלים כךהייתה חכמה גדרה לשלטה ,ואח"ז מתחיל מחלא אטריכו' ,והוא כסו
שהואלפנינובכ"י,
ממדפיס סמוטובה ה'ןמיפ והוהציב כלשון הרבתי ( ,שם דף פקד
ע"ב) באמצע אות '1הוסיףהמית "כדי שאבואעליו בתרעומות ואומרלו תןלי דטיהם
ןדירה קמ"ב (דףפ"וע"א) בסוף
מהאומניםשהרגת" וזה הוסיףמןהרבתיפי"דסי'ט',עיי
אותכ"אהוסיףונשקפהעלפניהישימון שמשםיצא ההורהלכל ישראל ,עדכי מעשהידיו
כלם ,ולקחכץ מדרש במ"ר סוף חוקת,עייןהערה שס"א.

אים

.

כ,
עף
ב4
י
,

*

ןרעה דכתיב וישא בלעם אחעיניו ,ער אם
(רףפ'ץע"א) באמצע אותו'הוסיףעי
ן תנחומאפ' בלק
יתןלי בלק ,חה לקחמכ"י שלנו ,וכן נמצא בכ"י ה' מאקספארד ,עיי
הערהמ"ט( .שםדףפיזע"נ) באמצע אוה ט'הוסיף .פ"א שאכפולו שרי שאב מאיטעמא
לא רכבת אסוסיה אמר להם אינהעלי השיבההו הלא אנכי אהבך לטעינא בעלמא אשר
ן הערה
רכבהעלי אקראי בעלטא .הרכיבלשוןהתנחומא עם מאמרםסנהדרין ק"ה ע"ב,עיי
ע"א( .שםשם) באמצע אותי'הוסיףכי ירט הררךנוטריקון יראה ראהה נטתה ,ד"אירם
בגי' באית ב"ש טגן ,והדצמיףעפ"יכ"י שלנוועפ"י הילקוטעיץ הערה עקם( .דף פ"ח
ע"ג) באמצע אות ט"והוסיף המאמר אסר הקב"ה לישראל אם שסרתם מצותי אני טפיל
שונאיכםלפניכם ,עד הופך למשלים ,ונמצאלנכון בכ"י שלנו אות כ"ד ,וכןבם"רבלקפ"כ
אות כ"א ,ונשמט רק בדפוס ראשון דפוס קאנשפאנטינאם אח"כ ברפוסוויניציא ,ממצא
גםבכ"יה'טאקספארד( .דף פרחע"ד)בסוף אותי"זתוסיף המאסך שנאמרויחל העםלזנות
בא וראה מה כתיבביציאתן ,עד שנאמרויהל העם לזנות את בנות סואב .חההוסיףכץ
המדרש במ"ר בלק פ"כ אוהע"נ ,והיה בתהלה גם בתנהוטא ,כי משם לקח בעל טסדר
מדרש בם"ר ,ובאמת נפצא גםבכ"י ה' מאקספארר ובב"י מפררי( .רףפיטע"א) באטצע
אות כ"א הוסיף המאמר המתחיל וקנא לשמו של הקב"ה געשולוי"בנסים ,עד ונגף אותו
לפניו ,ווהויסיף מן סררש במ"ר סוף בלק אות כ"ה ,מובעמן ר5פריסוףבלק ,והיהכן
בקובץ התנהו0א שהיהלפני סמרר מדרש במ"רכי נמצא נם בכ"יה' טאקספארד גםבכ"י
ספררי( .דף פעם ע"ב)סקי אות כ"אהומיף המאכר ושיה חסת מלך מלאכיכ"ת עד ואיש
חכם יכפרנה ,והוסיףזה מן מדרשבט"ר סוףבלק ,גםזההיה בקובץהתנחומא שהיהלפני
בעל מסדר המדרש במ"רכי נמצאג"כבכ"י ה' מאקמפארדובכ"יספרדי.

פנחס-

ערבוב בזההסדרביןכ"י ה' סאקספארדודפוסיםהראשונים דפוסקאנשטאנטינא
ונם דפוםוויניציא,ובין דפוס מאנטובה ,כי הפך הסדר מהלפניםהציג לאחור וכן להיפך
כמו שתמצאבהערותשלי ,אךלרגל המלאכה אשרלפנינונציין רק ההוספות לבד( .דף פ"ם
ע"ב) בריש אות א' הוסיף המאטר לכן אמורהנני נותןלו גדול השלום כו' עד המברך 4עז
ישראל בשלום ,וזההוסיףמן מדרש במ"ררישפנחסאותא' ,שמצאגםבכ"י ה'פאקספארד.
(דףפ"א ע"ד)באמצע אותח' בכאטרדגנחחיל משללשולחני הציבהטרפים המונתידלהורות
י נוסף הוא ,אולם נסצא גם בכ"י ה' מאקספארד גםבכ"י ספרדי ובדפוס קאנשטאנטינא
כ
ודפוסוויניציא ,לכן תמונתיד אשר הציג הוא בטעוה( .דףצ'ע"ג) בריש אותי"רהוסיף
המאכר וכשהוא מבקש מהןאין מבקש אלאלפיכחן ,וכשהואנותןלהםלפי כחו  ,חההיסיף
טן מדרש בפ"ר פכ"ב אותה' ,גטצא נ"כבכ"י ה' מאקספארד
קף

גדי

.
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*

ממעי

*

(רףצ"אע"ב) בסוףאתזג'היסיף משל לההלו גמלא דהוהאזיל למיסב ולטתבעקרני
ואודני דהוהליהגז
 :מינהג .הה לקחכגטרא סנהדריןדףק"ו ע'ש( .שם שם)בסוף אותג'
וההחלת שתד' ויקחו אתכל השש בו'להודיעךשבחן ,עדפריטולו המצודה ,תה לקח מן
ף רב)אטך
טדרשבמ"ר פכ"בסוףאותד' השוחלת שתה'( .רףצ"עע"ג) באטצע אותה'ויסי
 1XPחכמים ב'חכמים עמדו בשלם ,ערושניהם אבדוטןרעולם ,כמצאלנכון בטדרשבמ"ר
ובכ"יוכלפנינוובכ"י ה'מאקספארר.חליןספק שהמדפיס הראשוןדפוסקאנשטאנטינאהשמיט
זה בשננה( .שם שם) כל אותו'הוסיף ,המהחיל מהו ולא במדבר הרים אמר ר' אבא
סנגוריאכלהרים שבמקראכו'ערכיאלהיםשופםזה נטפיל זזהירים,ולקח דבריומןמדרש
במ"ר פכ"ב אווזח',ואולי לק,ח בעל מדרש במ"ר כץהילטיט,עיין הערהמ"ג ,וראיתיגי
נטצא ג"כבכ"י ה'מאקספארר
(רףצ"א ע"ד)באטצע אותא'הוסיף המאפר לאהנחתי אתכם אפילו שעה אחת ,עד
נתש שרף ועקרב ,וזה נשפפ בחגגה בדפוס ראשון נץ לא הגהתי עד לא הנחתי ,ונמצא
לנכוןבכ"י שלנו גם בם"רובכ"יה' מאקספארד( ,שם שם) באמצע אות ב'הוסיףר' יהושע
אומר נפלאות עשית להם עד ביד סשה ואהרן ,והוסיףכן כסו שנמצא בטדרש בם"ר ריש
טס'גי ,והסר גםבכ"י %טאקספארד.

דברים

*

ואתחנן

*

(דףצ'ק ע"ב) אות ב /הטהחיל אלה הרברים אשר דבר משה אסרו ישראל אתחול
אסרת כו' עד לכך נאמר אלההרברים ,ובכ'ץ ה' מאקמפארד חסד ההחתלה ונטצא מןודצ'ה
אוידלג כאיל פסח ער סופו ,שץ בהוספהלפ' דברים בחנתומא שלנו דהרהא'( .שם דף
צעע"נ) באמצעאותד'יהוסעפ ומה שהוא אומר ואשמידפריו ממעל ,עדלפיכךכתיב ואשטיד
י שלנו אות ה' .ובכ"יה' טאקספארד הסר
פגרליוארמזמעד'ל ושרשיו מתהת ,ווההוסיףעפ"יכ"

.

(רףצ"רע"א)כלאותב' המהדיל ד"א ואהחנן וחנ"ה שבתיוראיתי עד סופו ,הוסע
ההדפיסממנטובה ,ונמצאלנכלבכ"י שלנונם בכתה'מאקספארד .וכל הטאטר נמצא בקה"ר
( .דף צ"דע"ב)רישאוהה' ,המאטר
פקם פ' שבתי וראה,ועין תסתמאואתחנן בהערה כע
המהחיל ה'אלהים אתההחילות סלה"רלטתך שרואה אשהכו' עד אשר יצאלפניהם ואשר
יביאם וקרובלסוף אותה') ,וזה הוסיףטהילטדנו השבאבילקוט רמו ההת"ז בשםהילסדמ,
עיין הערהל"ג .ולא נמצאבכ"יב' ולא בכ" ה' טאקטפארד.

עקב

*

י אמר גדולה מואת אטרו
ן (
דףציהע"ב) באטצע שת ב' ער סופו הוסקו המאטר ר'לו
ר
נדול דב
א
ו
ה
כ
ו
י ולאבבני ,ווה
ת
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לקהטכ"י שלפנינו אותג'עיין הערה ט'( .דףציהע"ג)כל אות ר' ה'ו'ו'ה'פ'י
' י"א טן
המאטר המתחיל כל המצוה אשר אנכי מצוך וש"ה שמור מצותי ורוה ערסוף דלמשה ,ולא
נטצא בכ"י שלנו  ,והיהלפניםבאיוה כתביר אשר משם הוסיפם לההנחומא  ,ובכ"י ה'
מאמספארד נטצאו רק טאטרים מקוטעים  ,אות ד' לא נמצא כלל ,טן אותה' נמצא רק
דיזזתלה  -11ד"אכיחיים הם ,כק אאו' נטצא ההתחלה עד אטר ר'י כלרמתתיל בטצוה
נאיחסר מאסך טר'חייא
ומן אסר ר'ינאיליתא ער אטרר' אחא ,אותו' נמצאע"כ ,רק באטצע
בר יעקב ,וטר' עקיבא ,כל אותח' חסר ,מן אות פ' נמצא רק התהלת רמאמר עד אטר
שלטה ,וסוףהטאטרפן ד"א פסללך ,ואותי' הקא עד סוףהפרוצה נמצא בשלכות.

ראה

*

(דףצ"וע"ב)דיסיף שתב'נ'ד' '1 %ז' ח,/
ייכריתה'אלר,יך.ובודאיהיהלפניו באיזה קובץ אהד,
עד והורישהלישראל ~ךכתיבכ
קראהאנכי זש"הויגלאזנםלטומר,

עיין
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שין בהעהתונו לתנהומא ראה הש-הר' .ובכךה' מאקספארר חסר גםסאותא' טאמךגוזל
ק כשבא שקה עדסוף אות א' ,וגם הסר כל שת ב' ,ובודאי נשמם דף שלם .ומשתנ'
נמצא ההתחלה עדהכעלת בדור הפלנה ,ומשם הנחר חלק בדף 256חצי עמודוכלהעמוד
ב' ודף  287מתחיל במלרע .ומבקקכם פרנסה ,והחש קרוב להתחלתא"ע ה' ,וכפי הנראה

לפני המעתיקויה ורה בקובץ שלפניו חסריםאיזהרפים  ,ומן ומבקשים פרנסה נמצא ער
סוף אאה' ,חענמצא כל שתו'ו' הותחלת אוהח' ,ומןמאמרירמיההנביא צווחואמר ט'
חמר גם שם.

שהנמים

*

(רף צ"תע"ב) כל אותנ' ואות ד' המתחיל שופטיםושוטרים צריךשיהיו השופטים
בעלי זרוע במעשיםמוכים ,עדשיהיוהלמדיןזכות על הדור ,ונמצאבכ"י ה' מאקספארר.
(דף צ"חע"ד) באמצע אות ט'הוסיף המלות אף הקב"המניןעלבניו בשתה שעה אמרר'
ן אתהעולם תופשןלרין ,ונמצאג"כבכ"ישלנו( .שםשם)באמצע
חנינא בשעה שכקב"הידי
אות ט' השיף המאמר ולא רצו לקבל אמרו לפנע כלום כפיתעלינו הרכגיגיתכו' עד והלא
ןתנחומא שופטים הערה
אמרו מתהלה נעשה ונשמע ,תההוסיףסנמראע"ז דףב' ע"ב,עיי
.ובכ"י ה' טאקספארר הסרכל אות ט' עדאילו האומרין שתירשויותבשמים( .דףצ"ם
ס'
ע"ר) אחררדיום שנאמר וצריק באמונתויחיה ,שבוה נשלםפ'שופפיםבכ"ישלפנינו,ובכ"י
רוובסכיתובכ"י רחים ,ותסיף טאטר גדול והוא אותי'י"אי"בי"גי"ד ט"ו ט"זי"זי"ח י"ס.
'חסר שםבהתחלה
מאקמפאררנמצאיםקצתמהם והמאמריםהנטצאיםקטועים ,אותי
ומתחיל וש"הוכייאמרואליכם דרשו אלהאובות ערעושיןצרכןהחייםבמתים ,ואח"כהסר
מאמראחד ,המהגיםשאיןעושין להםצרכי ראשיהם ,ערנתן לך וףאלהיך ,ואח'צ מתחיל
מעשההיהברביינאי ער סוף אותי
' ,וחסר אותי"א ואאי"ב ,במצא כל אותי"ג  ,ומן
אותי"ר חטך רקהרועציה ,ומתחיל אמרר'ייפשעבןלוי משללמה הדבר דומה ,רק בקצת
שנוים ,תמצא עדסוף שתי"ד,וכן התחלת אותט"ו עד ויגבה ה' צבאות במשפט ,ואחיב
חסר גןרבן שמעוןבן נמל'אל אומר על שלשה דברים השולםקיים עד טופו ,וכן חסר כל
אות 8ץי"ז ידח והתחלה אותי"מ ,עד וקראתאליה לשלום ,וכבנחיל באמצע וקראתאליה
לשלום בשלוםאין כתיב כאן ,ונמצא עד סוף הפרשה .ומזה נראהכילפני הסופר הוההיו
~חמריםאיוהדפיםבקובץשהיהלפניו.

די

ע

תצא

*

לף ע"ב) באמצע אותב'הוסיףדגנאמר טעשה באהדשעלהלראשדאילן עד בשכר
טצוהזואנינותןלךבנים ,חה נמצא באמתבכ"יה' מאקספארד ,ושםבכ"יה' הסרמןד"א
שלתתשלחעד סוף אוהב'( .דףק'(a"uכלאותג'הטתחילכיהצאמחנה עלאויביך משטרת
סבל דבר רע ,עדסופו ונמצאבכ"י דףמאקספארד DW) .שם)באמצע אותר'הוסיף המאמר
ולמהכן שלא יראה חרפתו של עשו ,ערוהיובני אדם טאררין אותו ,הוסיף 5ק ב"ר פס"ג
ן תטשטא פ' תצא בהערה ט"ו .וזה חסר גםבכ"י ה' סאקספארד ,וחמר שם גם
:שת ,עיי
מאטר בדול אחר זה DW) .שם)ג"כ באמצע אות ד' הוסיף המלות והוא מהרהר ואומר אלו
ק התנאים שהחנהעמי הקב"ה קורא תגרואיןזו שיבה טובה מהאני עושהלו אוספומן
העולם ,וזהנוסףמהמרפיםממנפובה,עייןהערה כ"ג ,ורשהיכינמצאבכ"יה'מאקמפארד.
(דףק'ע"ד)באמצעאוהד'הוסיףהמלות"שלאיהאעשויוצאלפניהויהיורגלאוסריםארורים
שרים מרחיקו רובעזה" חההוסיף לפרש יפוק עשו רשישא קטיה ויימרק לייטב בריאתה
ן .ובהערותשלי לרפסיקתא פסקא רוכור ר~רהנ"נ
[צ"לוימרון בריאתהלייטין] כדיןינית
כתבתיכי בתנחומא הנרפסנוספו הרבריםשהבאהישלאיהאעשויוצאלפניהכו'  ,וזהאיננו
טנוף ד5פרכיאםפירוש הטאטרהארמיאשרכתב איוה מעתיק בצדו ואח"םהביאוהו פנימה
לק שננו לא בפסיקהא ולאבילוקם תהלים רכז תתם"ח בשם ההנחוכא ,ועהה נגלהלנוכי
באמתהיא הוספתהמדפיסממנטובהאשרהוסיףלפרש המאמרדג"ל ,וליתאבדפוסיראשונים
לא ברפוס קאנשטאנטינא ולא בדפוסוויניציא( .שם שם) באמצע אותד' קרובלסופוהוסיף
המאמי שהחריבובניו אתביתיאני ואתם נקוםעליו ,עד אוטר להם הקב"ה ,ובפסיקתא
יבהגחומא הנרפס נוספופהדברים אשראינםמנוף הספר,
.פרשתוכח -הערהנ"חהעירותיכ
ועתה

"
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ועתהנורעליכי הוא באסת הופפה הכנטובי( ,שםשם) בסוף אות ה'הוסיף הכלות "ם'ש
לשעבוד שנאמר;לגבי תרעע חורשים" :אחרזההומיף המאמר המתחי
תהללדק"האמזפכרסוינקיתכםאמשלי
אפר איוב אטר פסוקזהכננהחביריו ,עד והחמר היה להם לחוטר,
רבתי
פי"ב,עיי
ן בתנהומא תצא הערה מ' ,ובפסיקתא זכור הערה ס"א שהעירותי שם שבתנחומא
הוא הוספה שהוסיף אהד מהרבתי ,וכןהוא באמת שהוא הוספת המדפיס ממנטובה( .שם
ש]) בריש אוה ו' אחר ~ C"Dהמאמר שהוסיףמןהרבתי ,הומיף בהתחלת הפאמר שלאחריו
המלות"כך פתח רבי תנחוסא בשםר'יודן בשם ר' איבו" אולם בכלכתבייד ובדפוסראשון
מהחיל ר'יודן בשם ר' איבו פהח ,רקהוסיף כמו שראה ברבתיכי שם מהחילכן ,עיין
בפסיקתא הערה מ"ב( .שם שם) באמצע אותו' השמיט דרש אחד והציג תטורתו דרש אחר
כאשר מצא לפסיקתא רבתי המהחיל אמר הקב"ה לישראל אל תהיו כסוס כפרד שאין בהם
בינה,ועייןבפסיקתא שמ הערה ס" ,1ובתנהומא הערה ט"ד( .שם שם) בסוף אותו' הוסיף
המלות"לסבא סיבותיה לא ההעבאדומיכיאמיך הוא ,לבישתאבישתיהזכור את אשר עשה
ן בתנחומא
לך;טלק" הומיף כמו שהחל בפסיקהא ומובא בילקוט תצא בשם הפסיקתא,עיי
הערה מ"ו( .שם שם) כל אות ז' הוסיף ,המתחיל זכור וט' כתיב זכור ובשבת כתיב זכור
ן בתנחומא הערה מ"ח( .דף ק"א
ט' עד סופו ,ולא נודעלי מאיזה כקום שאב זה,עיי
ע"א) באמצע אות ט' הוסיף המאמר עד שיצאו ישראל ממצרים שמע שנגאלו ובא עליהם
על הים והזכירעליו שם המפורש ומיד נבהל שנאמר אז נבהלו אלופי אדום ,גם זה לקח
מאיזה מדרש,עיין הנהומא תצא הערהע"ר( .דףק"אע"ב) באמצע אותי' אחרהמלותלפי
שהןקמניהן של שבטים הוסיף" .ולכך אמר משה ליהושע בחרלנו אנשיםמפני שהוא משבט
ן בתנחומא הערה
יוסף שנאמר בו את האלהיםאניירא ,וגעשו כתיב ולא ירא אלהים".עיי
ק"ו ,ובפסיקתאוכור הערה קלש חשבתי שזה הואמגוףהתנחומא ,ובאסתזההוסיףהמדפיס
'הוסיף המאמר זה קבל בבורה טמעשיו הטיבים כו' עד
אוה
מהרטובה(., .שםשם)
באמצעסיקתאירבתיפי"ב פסקאזכורסי'ה',עיין בתנחומא הערהק"י.
' וזההוסיף מןפ
סוף אותי
ן בפסיקתארבתי שםהערהק' השב שמסדר התנחומא
וידידי הרב החכםהגרול בעלטאירעי
הוסיף זה ולקח מהרבתי ,ובאמת הוא הוספת המדפיס טסנטובה שהומיף אלדוזנחוטאעפ"י
הרבתי ,והרבתי הוא מדרש מאוחר להתנחומא ,ולא ההנחומא שאב מהרבתי רק להיפך.
(דףק"א ע"ג) באמצע אותי"א ,אחר המלות ולפני ירה דורדורים הומיף השורות האלה אל
דעענחומא" .דור חדדורים שניםהרי תלת" ואחר הטלות ר' ברכיה בשם ר' אבא בר כבגא
אמר כלזמן שזרעו שלעמלקקיים הוסיף המלוה "כאילו כנף מכסה את הפנים אבר.זרעו
לא יכנף עוד כוריך ,ר'לוי בשםר' אחא בר חנינא אוטר כל זמן שזרעו של עמלק בעולם"
ואח"כ מתחיל לא השם שלם וכו' .וזה הוסיף המדפים טמנטובה הנ"ל עפ"י הפסיקתא או
תנהומאכ"י .גםדמיום להרי השםשלס והכסא שלם" הוא מהוספות שלו.

תבא

י

(דףק"בע"א) כל אותג' ואות ד' מןוהיה אם שהע תשפע וש"ה לריח שסניךטובים
עד סופו ,הוא הוספה בדפוס סאנטובה ,ואין ספקכי היה נשטם דףשלם בקובץ התנחוטא
אשר היהלפני המעתיק הראשון ,לכן חסר בדפוס קאנשטאנטינא ודפוסתיניציא ,ונמצא

באמתבכ"י החמישי סאקספארד.עייןתנחומאכי תבא הערהי"ר.
נצביםי

(דףק"בע"ב) באמצע שתא' הוסיף השורות "אףישראל כלזמןשהיסוריןבאיןעלייך
היטוריןכלין והן במקומן עומדין ואינןכלין לכך נאסר הפוך רשעים ואינם" זההוסיףמכ"י
שלנו( .דףק"ב ע"ד) באטצע אותג' הוסיף, .בא וראה מעשה או"ה ,עד שנאסר ותראו
אתשקוציהם"ועייןבחנחומא נצבט הערהי"ג ( ,שםשם) כל אות ד' פן אתם נצביםהיום
כלכם אתםקיומו של עולם ,עד סופו ,הוסיף ,ונרשם "מכאן עד סוף הפרשה הדש הוא
ןבהערותילתנחומא
ונם כל פרשתוילך" וההוספה דכאת נמצאת גםבב"י ה'מאקספארד,עיי
נצבים הערה ט"ו .רקהסיום "כך דרשרביתנחומא"ליתאבכ"י.

דילך

*

לדףק"גע"א) כל הפרשה טחהלתה ועד טפה (שתא' ב'נ') הוסיף  wb1נמצא גם

בייי

מבד א

צ
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מאקספארד ,וכן ליתא בכ"י שלנו דרשות לפרשתוילך .ומשננון הלשק
תמצאנראהכי
ממנטובה לקוחים טמדרש אחר סאובם,

הרכשות ההן שהוסיף המדפים
וכן
איתב' כתוב" .כמושפירשתי בפרשת וישמעיתרו" ובהנחומא פרשתיתרולאנמצא מאומה,
רק המסרר הזהטון אל אשר כתבבפ'יתרו,ואולי דמיום?ה הזאת מבעת ממדרשו של רבו
אליהו וכרבו
ע בתנחומא האזינו הש-ה א' ,בם נמצא ,שם
משה לדרעק.ו
המאמר"אמי
אחתייהןייתי בדרך" והוא מדכאדביאליהו זוטא.
לברכה פעם
באמצע

מה"-

ידף

האזינו.

ק"נע"ב) כלאווזא'הוסיף המאנטובי ,ונרשם שם בסוף אות א' "עדכאן הדש
הוא ,ומכאןואילך פןהישן" וההוספההזאת היא מעורבת ממאמרים שוננ
 ,ובאמצע תמצא
דימםה'
כדאיתא בפסיקתא אדם נמשל לשנים עשר מזלות ,בתחלה כשנולר
לטלה שהוא רך
~התנבר כשור כשנדלוכו' וכוון בזה אל הפמיקהא רבתי פ"כ פסקא מתן הורה ,ובמבוא
להפסיקתא דרב כהנא אותו'סי'ז' הבאתי המאמר הוה פהתנחומאבין אלה אשר מביאים
לפעמים פסיקתאוכוונתםלפסיקתארבתי ,ואףכיהעירותי שםכי הוא הוספה ,אבללא נודע
לי אזביהואמהמדפיס ממנטיבה ,וכן תראה שםשדהירותי,כי במנהגים הנדפסיםבמחזורים
(מנהג של שבתסי' מ') הביא וז"ל .בפסיקתא דורש סמך למזכיר נשמות כטעמי המזלות
שנבראו זה אחר זהוכו' .כוון בזה למאסר החנהומא מריש פרשה האזינו שהוסיף המדפיס
מסאנטובה שהביאו בשםהפסיקתא ,ולאירעכי המאמר בתנחומא לכךרניליןלהזכיר נשמות
כו' הוא הוספת המדפים ממאנטובה שהוסיף אל התנחומא על הוצאה התנחומא הקודמת
בדפוסים ראשונים של קאנשטאנטינא ודפוס וויניציא ,ובהערה שם (בסבוא להפסיקתא)
העירותי עוד שהמאמר שם באמצע לכךרגיליןלהזכיר נשמות ,עדמוציאיןוסעלין אותןכהין
יכי כל אוה א'
מן הקשת ,הוא הוספה ומובא פנימה באמצע המאטר ,אולם כעת נגלהל
הוא הוספהמןהמדפיס ממאנטובה ,גםהבאתי שםכי בספר ארחותחיים לרבינואהרןהכהז
מלוניל הל'יו"כ אותל"ד הביאוו"ל .וטה שנהגו לזכור המתים פצאנו סמךבירושלמי כשם
שהח"ןיורה הקשת כך מעלים צדיקים מדינו של גיהנם כשאוטר וכרצדיק לברכה ,ולכן
נהנו לזכוראותןבבית הכנסתכו'ע"ש .ולאמצאתיבירושלמי,ואוליכוון(בהערה שם בטעות
כאן זצ"לכוון) ג"כ להפסיקהא רבתי ,באשר מבואר שם ,ואחריו מה אתה בורא קשת שפא
האטרכיוןשירר לגיהנםאיןלו תעלהכיון שטבקשיןעליו רהפים זורק אותומן הגיהנם כחין
ק הקשת ,ע"כ.ועיין עור שם במבוא אותח'סי'י' .גם בתנהומא במאמר הוהלכךרגילין
להזכיר המתים בשבת שלאישיבולגיהנם שכןאיהא בת"כ כפר לעמך ישראל אלוהחיים,
אשר פדית אלו המתים,ישלתקן שצ"ל שבמפרי" במקום בת"כ ,והיה כתובלפני המדפים
מטאנטובה ספרא במקוםספרי בטעות ,והשמית המלה והציג במקומה "ת"כ" ובמבוא

.

.

י פרן הב"י (הל' שבתס רפ"ג) הביא בשם
להפסיקהא שם (אותז'5י'ז') הבאתי ג"ככ
שבלי הלקט שכתב כ"ל מצאתי בשם ת"ר שניאור שמעתי שיש בארש
" כפרלעמך ישראל
אלוהחייםוכו' ע"כ ההתימה הלא מפורש הוא בספרי כמושציינתי ,ומרןב"י הל'יו"כ סחן
סי'תרכ"א הביא בעצמו דברי הספרי בשםהטררכי ע"ש( .שםדףק"נ ע"נ) באמצע אותג'
הוסיף מאמר שלם ,ולמה נמשלה תורה למטר ,עד ואח"כ עומד על התורה ודקדוקיה.
ובאמצע המאמר הוה נמצא עור הוספה מיוהדת %ך התורה תחלה קורא אבג"רבמנין קטן
ולבסוף עולהלמנין גדול קרש"ת" וזה חסר גם בכ"י ה' מאקספארר ,והוא הוספת המרפים
ממאנפובה,עייןבתנחומאהאזינו הערהי"א
( .דףק"רע"א)הוסיףמאמר ארוך אותה'ו'ו'
ח' מרוכלתם ועד סופם ,המתחיל הצור תמיםפעלו עד סוף הפרשה ,ונרשם בהתחלה אוהה'
"מכאןואילך ער סוף הפרשה חרש הוא" ומסגנון הלשון נראה כי הוא לקוח טאיזה מדרש
"וכןבסוף אותז' הכך נמצא
מאוחר ,ונמצא שם באותו' "כמו שמצינו בפרקירביאליעזר
בספררבי משה הדרשן"

.

12רכהי

(דף קפדע"נ) 0ןאמצע אותא' עד אמצע אגע ב'מןאישאלהים אם אטר איש למה
אסר אלקים ,עדסקי אותא' ,וכן מאמר גדול כאות ב' ד"א וואההברכהעד לא בכהרה
ינתק
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מבו א

180
 ,ותוסיף זהמן מדרשדברים רבהפי"א אוה
ינתק ,הה לא נמצאגםבכ"י
.
ד',עיי
ו
"
ט
ה
ן תנהומא ברכה דהר
ש
י
ו
ם
י
ר
ב
ד
ה
להקן
י המדרש דברים רבה ,
שהוסיףעפ"
וכן נשנה בשנוים במדרש שוחר טוב מזטורצ'  ,והמדפיס ממאנטובה שכח ולא הציג
המבתיד פושטה בפ' ברכה( .דף קיר ע"ר) גן אמצע אוהג' קרוב להתחלתו עד
י
ק
ס
אותג',היינונעאיל הקב"השלחניאליך ,ער האותוהוהמופתיםהוסיף המדפים ממאנטובה
ג"כ מהוך מדרש דברים רבה פי"א אותה' ,המתחיל שם אמרר' מאיר הלך מלאך הסוה
ן בהנחומא ברכה
אצל משה ואמרלו הקב"השלהני אצלך שאתה מסתלק ביום הוה ,עיי
ה /מאקםפארר

א,
הערה י"
ה
ז
ם
ו
ש
ר
ל
ל
כ
לפניהקוראיםלמען תת להם תמונה ברורה מההנחומא אשר
את חזיתי
יצא לאור בדפוסים הראשונים רפוס קאנשטאנטינא ורפוסוויניציא ,ומהבניתו אשר נחןלו
המדפיס ממאנמובהבהוספותיו אשר הוסיףעליו מתוךכ"י ומדרשים ויצא אה"ב כצוכן בכל
הרפוסים .וואת גם ואהכי מלבד כל אלה הוספות המאנטובי שרשמהי פה כמדר הפרשיות
שהם .מאמרים שלמים  ,יש עור בדפוס מאנטובה ההיא הוספיה קטנות כטו הרבה מלוה
ותקונים ,ואיזה באורי מלות ,ובדפוסים שלאחריו נתערבו-ההוספות בגוף הספר ואין
להכירם לדעת מבטןסי יצאו ,כי הסרו המרפיסים את תמונתהיד המורה באצבע ;ל כל
הוספה חדשה והשמיטוה מצל וכל ,בפרטכי המדפים ממאנמובה בעצמו לא רש] המקום
שבו כלחה ההוספה אשר הביא אל התנהומא פנימה  ,כבעבור זה מסו רבים וכן שלמים
י הרשימההזאת
ויהמשצבאוהבקיורהאהוהסכפלותעלהאלה.הןמנוף המפר ולאירעולהבטילביניהם ,ועליר
נכון
ועגך ואתאעירכי הסרפיסהי
ה ממאנטובה השמיט גם לפעמים מאמרים שלמיסמן
הטפר ,לרוגמא בפ' כי תשא אותה' זש"ה צדקה תרומםגוי ר' יהושע אומר צדקהוגו'
הנייהלאומות העולם בשעה שישראל הוטאין שהםחוזרין ומשעבדים בהם .אולם בדפוס
ראשו;דפוס קאנשטאנטינאוכןבדפוסוויניציא איתא כךמש"ח] צדקה תרומםגוי רביאליעזר
ור'יהושעורבנן ,ר'אליעזר אומר צדקה הרומםטי אלוישראל ,וחסדלאומים חטאת חסודים
הן חטאים דק לאומים מהעולםשהין מהיהרים [צ"ל טתיהרים] בחמד שעושין .ור' יהושע
לו
אומר כו' (כמ
נבושבהדב
א ).ורבן גמליאל אומר חסד שאומות העולםד I'wlV,חטא הוא להם שבן
יר
נצ
דניאל אמר
(וחטאתך)[וחטיך] בצדקה פרוק (דגיאל גפר) .והשכוב טאמר סר'
אליעזר והמאמר מרבן כמליאל ,ונמצא גםכן לנכון בפסיקתא דרב כהנא פמקא שקלים
(רףי"ג ע"ב) .ובהערוה שלי להפסיקהא בהערה ל"ד והערה ל"ט שם העירותיכי חסר ב'
י אוכי נמצאולנכון ברפוסים ראשונים של ההנהוטא בדפום
מאמריםבהנחומא ,ולאנודעל
קאנשטאנטינא ודפוסוויניציא ורק בשגגת המדפיס ממנטובה נשפטו .וכן המאמר שלאחרזה
ר'אלעורבןערךאומר צרקהתרומם
יואלוישראל] וחסדלאומים חטאה [אבל הטאתלאונה]
ר מדברי ומדבריכם ,לפי שנוחן צדקה
אטרלהםר'יוחנןבןזכאילחכמיםנראגיוםרברי ר'אליעז
והסד לישראל האומים הטאת" ע"כ ,זה נשמט כ"כ בדפום מאנטובה ונמצא לנכון בדפוס
קאנשטאנטינא ודפוסוויניציאוכןבפסיקתא פסקא דשקלימ שם .ואולם אףכי לאנוכל לכחד
הרבהדק כמאטריםשלמיםוהן בהרבה שורות ומלותבגוף התנהוסא,
ניהמאנטוביהוסיף
יעמים לאקלע אל השערה במה שהוסיף ,כמו לדוגמא בפ'כי השא
קפ
ל
בכל זאת טצאתי
י
ה
ו
י
כ
לדפוסטאנטיבהדףע"דע"א,לפנינובאותי')עשריםקרשבצפוןועשריםבדרום ושמונהבמערב,
כןהואבדפוםראשוןדפוסקאנשטאנטינאודפוסורניציא נם בפסיקהא דרב כהנא פסקאדשקלים
(רףג'ע"א) ,אולםהמדפיסמסאנטובההוסיףרשלות"ושמונהבמורח" וכאשרראיתיאוכיכחוב
 .ובתנהומאנוסףעוד וה' במזרה
כן בהנחומאהעירותי שםבפסיקתא בהערוהשליהערהN"Dp
וח"א טעוה דכוכדוכי במזרח לאהיוקרשיםכי אם טסך ,לכןאיננו פהלפנינו .וכןמפורש
בברייהא דמלאכת השבכן "אבל במזרת לאהיה שם קרש" .וכעתראיהיכי ליראזה בדפוס
ראשון שלקאנשמאגטינא גםליחאברפוסוויניציא ,רקכןהוסיףהמדפיםהזהממנטובה
 .אולם
בכלזאתלאנובללהעליםבנפשינוכי הרבה פעל רגשהבהוספוהיוועדדוראהרוןינוןשסו.

