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 מוהר״ר |־5כ״ יי״א השנק המופלג חרב קאוונא חרנ״ס, אייר ט״ז עמ״ק ר ב״היום
 ,מווארשא גיי חאנעם ממוח שמעק מרה היקר :שנץ1ו המופלג הלב ה״ה כבור

 שפר הדפסת ,על הסכמתי לתת ממני דרש .שוכס״ם נ״י חאנעם משה שמעון
 בעגקיס הגדול האדם מפטלוה פעלים, רב פעלים ,רב ספרו עם מכתבן אחדשה״ט

 מ' כ״ש מגסתר בנגלה הגדול הגאון עד תשובתי נהאסרה חולשתי ומחמת הגיעני
 ישראל לגאון פורת בן .ז״ל אברהם להסכמוס א״צ היקר ספרו עצם והנה .היום

 .מווילנא ז״ל אליהו לבינו החשיד וקדושו כתפוחי הם המועילות והערותיו לכל. כידוע
ז אינני ו״ל המחבר הגאון והאמנם להוציאו שזכה חלקו ואשד כסף. במשכיות זהב  צי

 השמש על Tלהע לי ולא ,להסכמתי «דול הגאון וזטת ,תבל פני על לחורה
 בראשית ימי שבעת אור על ומכש״כ מטרתה מליו תגן זצ״ל אברהם מו״ה כקש״ת החסיר

 להגיד ואוכל ולהארה, לשערה אוכל לא ט ומי ונחתרב. חו״ש ברוב ולברכו להצליחו
 הגאונים זקנים מפי שמעתי כי > אחת אך ברכה יביא מה היקר הספר את שיקנה

 תורתו בגדולת הפליגו שלפנינו בדור שהיו .סלה טוב ברב ויתברך ביתו לתוך
וצדקתו וגנספר, בנגלה ז״ל המחבר מאק של והצלחתו חו״ש ברוב ומברט ח״ש ידידו ממני

, .־«נפ פיל־פליא ם > נ ד י ם » « מ נ
כמעט ,מגלים רב כי יראה רואה כל הן יי״ן י * י׳׳׳ן •-י

 לכתוב ודברים אומר לי מצאתי ולא ,הזה המפעל גודל אטש בכח ישוער לא אשר
 ונפש כנפשו במפעלו יצליח כי לאור הזה החבור המוציא את לברך רק .בהסכמתי

.ווארשא פ״ק ללון נסה אורח .חרנ״ה כסלו ז״ך ג׳ יום התורה לכבוד החותם

ת י ל ם א י י ) ח ׳ ו נ « ל מ י אוז ט ל

המרל סקזסן. אח uv לגן געלים, רב ה«ר הדגסת אמר אלי »ו0 ההספמומ אלה •)



 מהחרא ז״לי המחכר הגאון יד נהי CYya בדפוס הנסדר פעייים רב הספר הדפסה אחדי
 הראישו! בכת׳י ני ויען . )12;״ קטן נכרך קמא מד,דודא נת׳י עוד הגיעני !קווארט׳, בתרא
 / המחבר ביד הדר כהוב מצאתיו ניrה ונכת״י ,בעצמי המו״ל אני ועה״תיו הכפר יסער נחסר

!הוא וזה ,לעונו פה להעתיק הוא למותר לא כי אמרתי

 מקכצאל חי איש כן פעלים רב הכתוב שם על כן וקראתיו .פעלים רב »םפר
 והגערות הבחרות ואש , ה נ ש י ״ ח ש י א ן ב בהיותי יקרים רברים בו שקבצתי לפי

 גם .קדמונים עליו נתעוררו לא אשר דברים ולאסוף חרש עגין לעורר לבי על העלה
י ת צ ו א ב ת כ ם ל ו י ד ב ח  .שנית עליו עברתי לא ומאז לבבי בזכרון שהיה מה רק א

 לידע ,יד כתיבת ידי תחת שיש בראשית אגדת למדרש שעשיתי דחבה הקדמה והוא
. לשומעם״ נעימים דברים בתוכו ותמצא המדדשים יצאו מי מבטן

.לדפום״ ומוכן ,קווארט על כחבוד ההדוד בתכלית כלו ״הועתק :כתוב שם ולמטה
! היא וזאת קטנה אחת הקדמה הכת■■' כסוף ׳סם מצאתי ועוד

 ,שונים ממדרשים לנו הניע אשר התועלת כי ,והנחמד האהוב הקורא יריד ״דע
 כבל/ בתלמוד םתומים באו אשר מאמרים במה יבארו האחד, .רבים לסעיפים תסתעף
 כמו ,בדינים ספיקות לנו ינלה ,השני , לטהר הספר בעצם לדעת הדאיתיך כאשד

 בבנו מוחה האב שאם כתוב מצאתי :וז״ל ,ס״ג םי' פ״א קידושין יש״ש בם׳ שתראה
 דאין נראה ולי . קודם כבודו ,חי שהוא מאחר עליו מקפיד בי אמו על קדיש יאמר שלא

 עקיבא דר׳ טעובדא יתום קדיש לומר הקדושים מאבותינו• שנהנו מאחר לו לשמוע
 שלא לו אומר כאלו הוי קדיש לומר עפר לשויני נפש ונייח זכות שהוא מטנו שמורה
 מימן בו כל בם' ,ההיא רר״ע ועובדא .עכ׳יל ובו׳ סופרים מרברי שהוא דבר יעשה
ש בשם הביאוהו קטי׳ו סי׳ ובריב״ש קי״ד ר ד ה מ ד נ  בפי׳ הירין*) ר׳ בסידור וכן א
 מסכת בשם ממנו קצת המעשה החלת הביא עונש בערך משה תורת זכרון ובס' ,ש״ע
 תנחוטא מדרש בשים הביאוהו בנים נרול ד׳ח ובם׳ פ״ז המוסר בספר אמנם .בלה
 ר' והיינו ומסיים ההוא מעשה כעין נ״ב מביא רות מדרש חדש ובזהר ,בארוכה יותר
 דינא מז לאבוה דאפיק פליליה פקו כמד״א הפקולי ליה קרו אמאי ,הפקולי נחום

. מודע ולנעמי בפסוק עכ״ל עלמא דההוא
 איש בן שנה עשרה שמונה כבן והריני נעורי בימי לכתוב שאצתי שני טעם

 שנלה טי וכל :וז״ל תק״ל סי׳ מסיר יהודה ר׳ בדברי שראיתי בסבת פעלים רב ח״י
 אלא לו גלו לא כי לו שנלה מי נוזל הרי לכתוב ויכול כותבה ואינו דבר הקב״ה לו

 נהמד דבר גלה ז״ל הוא .עכ״ל להודיעם ובריתו ליראיו ה׳ סור רכתיב ,לכתוב
 שנגלה הדבר שיודיעו ליראיו כרותה ברית שהוא להודיעם בריתו הזה הכתוב כבאור

.ה׳״ מסוד להם

וזולתם אורה ו׳סערי וציוצי ובהיר הזהר מם׳ מלוקט קבלה ע״פ פי׳ עם תפלה סידור הוא *)
ל ״ ו מ ה.תם'; נרלין ! ש״כ גזהינגען ,ץ ש״ טריויש הירץ נפתלי לה׳ר
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 המןר המופלג הרג אשר פעלים רב הפסר
 מפה נ״י חז^געם rwb שמעץ מו״ר ושנון

 הגאק פרי פולס, לאור מוציא ווארשא, ק״ין
א רבינו בן אברהם מ׳ מפלא  אינו ז״ל מר״

 TO’ ז״ל הגדול אדם פעל ני ,הסכמה לשום צריך
 אס פי תבוא לא >כמוני אדם והסכמת סליו,

 המוציאו לבקשת אם כי באתי ולא ,אורו להמעיפ
 וירא ״ ובהוצאות בסורח הרנה אשר ,הדפוס לבית
 נהגאק אירע כאשר ,גבולו אחר יסיג שלא ,לנפשו

 סמלו, וראש דבריו אחר שגנב זצ״ל> המחבר
 ולהגיד למבוקשו נדרשתי ע״כ .שמו על והוציאו

 לאור המוציא של נכחו שיגע מי כי אדם, לכל
 פלילי עק הוא ,נ״י משה שמעץ ר׳ הרב הוא

 ,אדם בידי נענש אין שאס ,הוא הקסוה את וגונב
־’T5 מיתות מחייבי כאחד שמים בדץ הוא הרי

 י«יא( גאון ות' גיגר דנ«* גלימי 4בשפו נקיםנא
 לחוק להעדפה אלא נצרכה ולא מוולאוק

 מוהר^י ף״א המופלג,היקר הרב של רפות ידים
 1א« לאור המוציא מ״ז ד«!>געם משה שטעון

 הגדול רנינו בן אברהם ר׳ הגאק תורת הדרת
 נחיצות וגומות בהערות זצוק״ל הגר״זוו והקדוש

 בעח ישראל בית וכל ,הג״ל ממהרש״מ ומועילות
 ברכת תבוא ןמחויקים4ו הזה המופלא הספר יקנו

 לקבל ווארשא פה אורח העובר דברי כה עוב.
 כרעא חד וקאימנא פה ומ»לחןהנדמ ערוך ספרי
לס״ק. תרנ׳!ג שבס ז״ו ב׳ יום עה״ח ובאתי ונו',

ל גאם א חי ל י כ ד מי ל ״ן ה ט ש פ .ע
החוגחגק׳נאווהרדק.

שא., סה״ק בהיותי הנה באתי וע״ו ,שמים וואר

יהודיוכרלץ. צבי נפתלי

תכיו, חשם געיית י
 מר כבוד לדברי נפפל הנני ,לקרא ועוד ביהודה

 וצללה׳׳ה ישראל אור הגדול רבינו אבא
 וברכה, חודה בדברי אנכי גס ולבוא הכ״מ,

 שמעון מ׳ ושלם, מופלג היקר הרב להמו״ל,
א חו>ןנעם משה  הזאת היקרה המרגלית בעד ,ה
 לא אופיר בכתם אשר גנוזה, חמדה לגו שהביא

 הנאק בדורו, המצויין מחברה מצד ק תסולה,
 הן ז״ל, הגר״א רבינו בן אברהם, מ׳ השלם
 מנד אשר ,הנפלאה פעולתו תפארת יקר עצם מצד
 הראשונים רבותינו מדרשי כל את ולחרוז לאסוף בה,

 ,צפונותיהם ולפענח ,פנינים כחרוזות ,כמלאכים
 הרב הוסיף ועליהם בשמותיהם, למקומותיהם

 עינים, המאירות יקרות הערות כמה המו״ל,
 הססר יהא גדולה לתועלת ואשר .האלה בענינים
 מעמוני ומחפשי רשומות לדורשי הזה, הנפלא

 דנרד כפרין וכמה ,ז״ל רבותינו מדברי חפז אגני
 כלי להוציא בעזרו״ יהא המקום דני. למרי

 ספמ באהבה לקבל נמנה הנני אנכי וגם .למעשהו
ברצות עולם, לאור בצאתו זה

נעיחי״ת.
 שמעון מ־ ושלם מופלג היקר הרב כבוד זעה

 ספר לאור מוציא נ״י במוהר״ג»ןןגעם משזה
 של מו הרר״א מאק הרג של מכ״י פעלים רב

א רבינו  הכ״י עצם ידו תמת נמצא שהיה זצוק״ל, תר״
 כשמו הס׳ והנה .זצ״ל אברהם ר׳ הגאון הרב של
 מדרשי כל פעלים רב חי איש בו קנן אשר הוא כן

 גזרתם ספיר במספר ומוציאם קרא נשם וכלם רז״ל
 הרב והנה ,הראשונים בדברי הנזכרים• ומקומות
 הערות כמה עליהם הוסיף הנ״ל לאור המוציא

 יישד פנא לפעלא אמינא לזאת אי .ויקרות מועילות
 כמתכנתו לעשות גבולו להסיג לאחר וחלילה ,חילו

 וכן ,הדפוס הואות עליו והוציא בו זכה כבר באשר
* ד״ת עפ״י ק יעשה לא  הקיר״ה״ חוקי עסייי ו

 כל, ורק ,פולה יעשו w ישראל ששארית ומונפחני
 .להמו״ל פונה ויחזק ,יפות פנים בסבר יקבלהו אחד
 ולראי׳ ,מציהד״פ כשיצא אחד ם׳ בל״נ אקבל אנכי וגם

.ווארשא לפ״ק תרליד י״אאד״ר א׳ יום עה״ח באתי
אל מו ש ש פפי ע ל ק ל חניל. סו״עיפת״ק זנו־ו

 .דרכו ה׳ .
.לפ״ק תהיה וברוך ,זה אלהים מחנה לסדר ב׳ במם ובעה״ח
ם נאם ן, חיי לי ר ח ללון, גמה כאורח ,רקאבדן תאג״י ב א »«.8»זוו

-------------- I
 הרמי סל נם נ״י 1חאנזמ במזה שטעק מו״ה השלם בתו״י המופלג הרב כבוד מאת אלי שלוחה יד הנה

 סל ועולה מדפיס נהמת ה׳ שזכהו איך ווילנא., עירנו מילידי ז״ל גדליהו מו״ה אי״א המנוח טקר
 מכבודהגאקהגמל יצא אשר אופיר, בכתם יסולה לא מאד ונחמד חמיד ספר ווארשא בעיר הדפוס מזבח

{n! אליהו רכינו ה»?ה״ג החסיד הגאק מק של מז ,זצוק״ל אברהם טה האחד המקובל החסיד
מווילנא
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ם רב בבס ונקרא ,]יכונה ז״ל הגר״א גשם [אשר מווילנא  כל להביא הוא הזה הספר בל ויסוד .פעלי
 מגאונים שנתהברו ועתיקים יקרים כספרים מובאים הס רק ;היום עד בדפוס גאו לא אשר חז״ל מדרשי

 דברים הס הנ״ל בספרים שהובאו המדרשים כל אשר ככת״י המדרשים לפניהם שהיו !ו״ל ואהרוניס ראשונים
I אופיר בכתם יסילה ולא ופז זהב יערכם לא יכרייתא המשנה כעלי התנאים רבותינו מפי שיצאו מתיקים  

,לנפש ומרפא לתך מתוק עולם של כרומו העומדים בדברים התורה וסודות רמזים כמה בדבריהם וכלול  
 בעיר אחד רק נמצא ולא מאד המציאות יקרי הם הנ׳יל המדרשים בהם שהובאו בעצמם הגאונים ספרי וגם
 ספרי של הקדושים מחנות כל והביא גרנה כעמיר קבצם זצ״ל הנ״ל המקובל החסיד הגאון וכבוד ,'וכז

 וסדרם ,חז״ל מדרשי דברי בהם שהובאו הספייס עקדי בבתי הנמצאים מכת״י וגס נדפסים ז״ל הגאונים
 הספרים באסיפת לנו עשה חכמה בה שיש גדולה ימלאנה ;ז״ל בדבריהם ליה אניס לא רז כל ,א״ב סדר על

 כתב וגס ,המדרשים דברי על נכונים באורים כמה שהביא ראיתי המקומית ברוב אשר ובפרט .הנ״ל
 לכל מאד נצרכים והס התורה וסודות ברמזי ורמות נשגבות וידיעות מועילים דברים כמה מדיליה

 וחרד ירא וכו׳ בתו״י הגדול הרב כבוד אצל בנת״י מונח היה הזה היקר והספר . האמת בספרי המעיינים
 ע״י למפרע שנה וחמש כעשרים זה לדפים מונן היה וכבר נ״י לוריא שמואל מו׳׳ה ותורתו ה' דבר על

 תרכ״ז בשנת ווילנא בפה הנדפס הזהר תקיני ס׳ בריש בעצמי הנ״ל הרב שנתב כמו ,נ״י מוהר״ש הרב
 מו״ה וכו׳ המרומם הגביר הרב מאת הקדמה שם ונדפס ,הנ״ל מוהר״ש הרב ע״י ז״ל הגר״א באורי עם

הו  אשר הזהר ס' על בבאורו קדשו יד כתני המה דאבדין על וחבל בוה״ל שם שכתב צוקערמאן שמרי
 :הלשון בזה כתב הזהר מספר בדברו זצ״ל אברהם כמוהרי׳ר הגאון זקני חמי בנו בכת״י יחזו עינינו
 וכתב ,עכ״ל רשב״י בפני לאמרם יבוש לא כי ואמר חבירים שלשים עליו חבר הכ״מ הגאי! אבי ואדוני

 כן שכתב וכו׳ בזה״ל כתב זצ״ל אברהם מו׳יה וקנו שהמיי מש״כ להטה בהגהה נ״י מוהר״ש הרב ע״ז
ם רב הנפלא בחבורו  בדברי המוזכרים עתיקים ספרים ועוד מדיש־ם השמיג־ם נל זנרק כילל פעלי

 נמצא [ומסתמא שס בהגהה ג״י מוהר״ש היב עכ״ל הנ״ל הגביר הרב במצות עתה נדפס והנהו הראשונים
 הכת״י עצם לפני היה שלא הגם והנה —. *) הדפיס] לאור כפת היוצא פעלים רב בספר ממש זה לשון
 המחבר הגאון של כת״י עצם הוא אם ליאות לאור המוציא נ״י משיה שמעון הר״ר כבוד הדפיס ממנו אשר
 יסוד צדיק קדישא סבא גאון האי רב על אני םומך מ"מ נ״ק לוריא מוהר״ש הרב יד תחת מונח היה אשר זצ״ל

צי״ב מו״ה המנוח פולס  הגדול הגאון כבוד ה״ה מה"מ החיים ויבדלו ,ינ״ו וולאזין דק״ק הגאב״ד זצ״ל נ
 יחיאל מו״ה המפורסם הגדול הגאון וכבוד , ווארשא דק״ק הגאב״ד ג״י זנוויל מוהר״ש המפורסם האמיתי

 ברלין חיים מו״ה המפורסם הגדול הגאין וכבוד ,ינ״ו נאווהרדאק דק״ק הגאב״ד נ״י עפשטיין הלוי מיכל
 הנ״ל הספר הדפסת ע״ד והסכמות תעודה מכתבי כתבי אשר ;יצ״ו קוברין בק״ק אב״ד הוא וכעת נ״י

 דק״ק אב״ד והגאון ;גבולי להסיג שלא גדר וגדרו הנ״ל היקי ספי ועולה המדפיס הרב של בידיו ותמכו
ם רב ספר לאור מוציא וכו׳ כבוד הנה הלשין בזה בהסכמתו כתב הנ״ל נ״י ווארשא  שהיה וכו׳ פעלי

 וכו׳ הרב מיד הזנות קנה [ימסתמא עכ״ל וכי׳ זצ״ל אברהם ר' הגאין הרב של הנתב עצם ידו תחת נמצא
 הרב כבוד אשר בפרט וגס ,שלו] היצאות על להדפיסו הכת״י במתנה לו שנתן או נ״י לוריא מיהר״ש
שה שמעון מו״ה המופלג  ופרחים ציצים היריעה בשולי הג'^ הספר על הוסיף לאור המוציא נ״י חאנעם מ

ת בשם וקראם הנ״ל הקדוש לספר ת הערו םפו  בהם נמצא כי ,מוסיף קא שפיר דהוסיף מה ובאמת ,ונו
 ז״ל המחבר הגאון לד׳ בארה משם אשי יקרים ספרים בכמה ובקורת נפלא ובקיאות טובות מרגליות נמה

 הנ״ל פעלים רב הספר באי לכל עיניס ימאיריס ,כסף במשניות זהב כתפוחי והס ! פעלים רב בספר
 הגדולים הגאונים בהדי לאצטרופי באתי אנכי גס ילכן .מישרים תחזינה המעיין עיני כאשר ̂ בכ"מ

 הרב לכבוד נמטייה ואפריון ,לאור המוציא של ונוספות ההערות עם הנ״ל ספר הדפסת על המסכימים
שה שמעון מו״ה  ולהוסיף הנ״ל היקר ס׳ הדפוס לאיי להוציא וחקר ואזן יגע אשר על נ״י חז^געם מ
 וחזקה ;מקצתיה ולא מיניה לא כמוהו יעשו לא ובמתכנתו ,גבילו להסיג וחלילה ̂ ופרחים ציצים עליו

 .בעמלו סוב שיראה להמו״ל יעמוד זצ״ל המחבי החסיד הגאון וזכות .עולה יעשי שלא בג״י שארית על
 קפצי יהא שבודאי מובטחני כי ̂ הדפוס מבית כשיצא הספר את לקנות בנ״־י לאחינו לבקש הצורך מן ואין

 הגר״א מרן של בנו עליון קדוש מפי יצא אשר הלזה היקר השפר את לקנות ירצה לא מי כי ,זביני עליה
 המוציא לכבוד לברך רק באתי ולא .ביתו אל ביכה להביא מלא בכסף יקננו ואחד אחד כל ובודאי ,ז״ל

 רבים ממנו שיהנו כדי ̂ הצעניור ברשיון ,בייהרה הדפוס לאור להוציאו ;הטובה מחשבתו ה׳ שיבצע לאור
ר לפרט ,ראשין אדר כ״ח ג׳ ביום עה״ח באתי וע״ז . ולדורות מיד פ ר ס ק . לפ״ק פעלים רב ונחמך י

ה נאם ___________ מ ל ל מו״ה נילא״א ש א ר ש ה י ש ן מ ה כ . ווילגא דפ״ק מו״ץ ה

המו״יל. . ע'נ) כיע [דף זהר דיה ז' כאיי. זה פעליס רג נס׳ נאמת נניצא ממש זה לשון *)



6 ע זמננו גאוני הסכמות
ק «'m ד ק  minfftt ifMnft ihA tram ג*י משה שמעון n*w הרב נמר מסגי נ

) בסוסו או אספי, ולספחןביא« 9וןנ׳ ®עלים רב לספר וחרו׳פים ^ י ד ן»1!גלי1ו<)1נ
 עיוגי rqra בחניוני «עלו no nrqm 0וודחוי איו« לבחוב הסהורזו לבקשתו נקתותי תנת

̂ןרעקסק בעלי )0ת« בעור «זלי תת תג*ל, פעלים רב סספר לפני שתובאו תק

 שפלוב 6דצ מנרשם המור ^זוד מגמד המומר הגאון שם הגיא מלד״ ״מדרש ד״ה ג׳ באות
 ו<מרו אניו של ממורו לרקת יצא שראוק .מאד נפלא דגר הגלוי מדרש בשם שם

 שהמוגןרם הדודאים שרש שט^־ מ«י מס החמור מצא וכשחזר לו והלך דודאים של אחד בשרם
 שמה נמ« וטוד המדרש טכ״ל גרם חמור יששכר חהו לאמו והביאם הדודאים ולקח מס

 3להוםי ודאיחי .שם זצ״ל המחבר הגאון טכ״ל מינים ושלהגה לפאב מסוארה רפואה ק שהדודאים
 דצא מ׳ החומש מי׳ הרמב״ן לדברי גמירה הוא הנ״ל המדרש מדברי לכאורה כי ,דבריו על

«ו הדודאים כחוב וכן מוב ריח להם יש הדודאים מ מזרא אבן הרב מפירוש שם שהביא  ריח נ
ק  בעבור ידעהי לא ואנכי להריון יועילו כי ד״א דמומראשדדים^ לק יש ט אדם בן צורס מל ו

נדבריו אלו קרה שמולדסם ה ו ,p נפקדה בסי^ה ט ,בריק ולהסטע להשממשע בק רצסה ט 
 ו<ק ספומים ממוס והוא הפרי הוא הדודאים ענט הביא וראוק הר«אוח, בדרך לא רסל

 מליו שאוימים הוא והשרש ,הגיא לא וידים ראש בצורס העשוי והוא השרש אבל המוב הריח
 באמד p ראיסי לא אבל ,בעבע לא בק בסגולה הוא אמה הדיבר ואם ,להריק שיועיל האנשים
 לקק מ*ל המדרש דברי לפי ובאמה שם. ז״ל הרמב״ן עכ״ל בהם המדברים הרפואוס מספרי
 בשביל לקח דהשרשיס פעולוס, לשט למדאים בהבאתו טון דראוק ואולי השרשים, גם ראובן
̂  להעסיק יאיסי ז״ל הרמב״ן בד׳ דאיירי ואגב .סוב ריח בשביל לקח והפט ההטק יעטלה

 הייט רש״יחודאים מש״כ על רביע סש״כ ש̂ם וז״ל בעז״ה שלי הרמב״ן גלק על שכהבסי מה
 כדאמריק רטסיט מדברי שמו כך ערבי בלשון יסמין ט p דאיט יסמק, ישמעאל ובלשון סיגלי
 קא וק יברומין בהם שסרגם וס1אונק דעס בדודאים לקבל והראוי וכו׳, עומנק במה בפרק

 בסנהדרין(ק>צסע״ב) מפורש p סיגלי הייט חודאים פירש״י דהא סמה ואני ,וט׳ רבה בממש
 סביסקו, אמר יונק ד סיגלי אמר לוי יברומי רב אמר דודאים מאי שם דאמרינן לוי לדעה
ק והמד״ר החרגום מדברי שהביא מה וגם לוי שפירש פירוש לו למז ורש״י  גש״ס רב דברי ק
ס שהביא מה וגם ״ המדרש מדברי זה להביא הוצרך ומה דילן  ראש דעוה להם דים הראג״ע מ

 בדברי דגם ואולי ז״ל״ הסור לרגיט מחורה גפי׳ וכ״ה ורגלים ידים וצ׳׳ל כאן דחסר נראה וידים
 וראיסו וויל^ מיםו,לפה אמד איש שהביא הדומים אוהן בעצמי ראיהי וק כן, כסוב הראב״ע

 וגס לו מחוביין ורגלמו וידים ממש פטם ו*צק> וחוסם ומצח בפה ממש ראש כסמונת שהם
 פטס פרטןז עוד גדל הלבמלפטו ועל ממש אדם כמו ועגטת כ® להם יש ומאחוריהם ירכים

 מנפלאוס והוא »טק של צורה כדמוח קק הוא פנים פרצוף ואוסו ורגלים וידים החוסם עם
 ח״י ט ליזם אוד זה ודאיסי .ממש אדם דמוה להם שיש כאלו צמחים לגדל באת סבע שפסן הטרא

שם: הגליק על לשוני ע״כ—לפ״ק סרנ״ד שנח שגס ה א׳ באות  היה המן שהכק אגמ חמטס גטה שהעץ הילקוס בשם הביא אססר מדרש ד
 נראם .וכו׳ אריס ארן והוא בקרדוטא הגמון מישנדהא בט שהיה נח של מהבסו

 דפאמסוטסא אשכח דסנחריג ע״א) צו בסנהדרק(דף חז״ל שאמרו למה מסאימים המדרש דדברי
 להו ממזג ומצלח גברא ההוא אזיל אי אמר מסופנא לנח דשחבק רבא אלהא הייט אמר דנח

 ופי׳ מהיו נסרוך ביה משממוה הוא ויהי דפסיג הייט וקסלוה בטהי שמעו קמך בטהי לסרק
 וע׳במדרש עמם, הננמי ולק« אדרס ארן נמלק והמה זה אמר וכקב נסר, לקן נסרון רש״י

p פ״נ דר״א הפרקי בשם שהביא אחשורוש ענף חלקוה w הקדשיס קדק מגיה קה המן שעשה 
ש עם הפדדא דברי לקיים ורצה *) אמה ממקם המקדים אולם ויעש קאמר ר  ^זחלם ^

 דאוק מש״כ לק pוא נרש, בביסו אוהו ושם המן לקק הגהמ״ק וכשנחרג במקדש העז היה
 דהפרקי קכח «גן, פרשנדהא לקח ומשם אירס לארץ עמם הנסר הביאו ובניו סגחריג מצא הען

במז״ה: ©ובסי פנלע״ד הם. מלוקים ומדרשים אסהר מגלם המדרש עם מקלק דר״א
תנ״ל. הנהן ר״ש תנאיו ענ״ל _________

®נ» 0*000 פסס ספסידס eh« 001:סווג oio 0פל*0ב אנצ גפזטא. נס הפסיק לסק פוגא ק *)
V .תמו״ל . )1 י (מ״א



מת לאור המוציא הקד
 בפעם לאור הוצאתיו ואשר ,יקרים קוראים היום לפניכם נותן אנכי אשר הזה הספר

 ,המדעים וכליל בתורה גאון ,בענקים ‘הגדוי האדם של אצבעותיו מעשה הוא ,הראשונה
מווילנא. ז״ל [הגד״א! אליהו רבינו החסיד זעאון בן ז״ל אברהם מו׳יר הגאון הרב

 הנפלאה בקיאותו ותראה הגלה בו .הנהו פעלים ורב ,שמו פעלים רב הזה הספר
 עליו רמז ז״ל המחבר הגאון אשד הספר הוא .מאד חדה כי הנמרצה ובקרהו רבה כי

לאור הוציאו ובעצמו בכבודו אשר ,בראשית אגדת כדרים לספר היקרה בהקדמתו
 מעשה הקבר, חנוט מסבת ג־הנם, מסכת גרים, ניפני־, תמירה, מררש : קטגים מררשים נמה [בצרוף

 עם כרנבה מפרקי ברייתא אציילות, מסבת בהמ״ק, של כלים מהבת לוי, בן יהושע רר׳ בדייתא] [או
 אמר כה כי ,זה הוא כי ע^יו יאמר ושם ,תקס״ב שנת בווילנא וגכחים] קצרים נאורים

ו ם פ ״א ; שם ה צ ת ת א ר ה ק ע ר ה ה מ ד ק ה ה ב ל א ז ה א ל ו ל כ ו ה א ר  ת
, ן א ם *)[כי כ ו ק מ ר ב ח י א ת כ ר א ם ה ה י ה ו ל ס מ י ב ל ו ל ס מ  [של ם ה ו

[ ם י ש ר ד מ י ה ת כ ל ר ה ח ם כף א ה י ל ג ע ר ד י ן ל י ב ה ל ך ו ר , ע ם ד ם ה י ל  ג
י ת י א י ר ה כ ו ב ל ג ע ה מ ו ב ר ג מ ו ם ש י ה ו ב ג י ו ל י ה ע ב ר ה , ו תי ם מ  כ

ם י ר ש ת ע ו ר י י , נ ה ל ו ב ם ג י ש ט ש י ר ו ב ב ג י ב ה לה] ס פ י לא ו ת י ש  ע
. " ה מ ו א ואם שם: אומר הוא ועוד מ ה ״ צ ר ע ת ד י ת ל ו מ ם ש י ש ר ד מ ם ה ל  כ

ה ז י א ב ם ו י ר פ ו ס א ב ו ת ה צ ם ק י ר מ א , מ ם ה ו מ נ כ ש ו ל נ ש ר ד  ת
ם ו ק מ י ב ת כ ר א ה י ,זה] פעלים רב ספר [הוא ש ל ו י ה׳ א ת ו ס א י פ ד ה  ל

א ת ק י ס י פ ת ב א ר ד ל י ח כ ת א ח י ת נ ו ש ע ל י ד ו ה ם ל ה י ת ו מ י ש מ ר ו ב  ח
 בדעתו שהיה הפסיקתא לספר הקדמה כעין הזה הספר שהיה נראה מזה .עכ״ל ם" ל כ

 המציאות יקרי המדרשים במציאות הנ״ל ה1הנכב בהקדמתו בחקרו —.לאור להוציאה
 ומחבריהם המדרשים בקורות הבקרה בחכמת הגדול כהו אה הראה מפורסמים, ובלתי

 תאוה שהעירה עד ,כך כל גדל הזאת ההקדמה וערך ,עליו הגדולה הבקרת רוח כיד
 הגאון שם את להכחיד יי*) מבראדי היר־ן נפתלי בר יעקב ושמו אחד איש בלב החמרה

 הנ״ל בראשית אגדת מדרש הספר את שניה בהדפיסו עליה שמו ולקרוא ז״ל אברהם ר׳
 אחרי ימים שנתים ז״ל, מהר״א הגאון ע״י הנאסר זמן בתוך תקס״ר שנת בזאלקווא
 בכ״ם ז״ל הגר״א אביו שם גם השמיט כי יותר עור לעשות והרע ,הראשונה ההוצאה
 ולא שע״ח ה״א בוויגיציא בראשית אגרת הדפסת רק הזכיר הספר ובשער שם שמזכירו

 ידיעה ממנה שאב צונק• והדגנם .תקס״ב בווילנא הנ״ל ר׳יא הגאון הדפסת את כלל זכר
 כי הוא גם •רע ולא ]90 צד ד״י, [גד׳יפ המדרשים קורות על בספרו בה והשתמש רבה

 הנ״ל הספר את ראה לא צונץ החכם של כפרו על בהשגותיו הראבי״ה גם .היא גנובה
 ״שרוב הנ״ל הירק נפתלי בר יעקב ר׳ על אמר אבל ,אברהם את זכר ולא ווילנא דפוס

 ,מבראדי ז״ל מרגליות זלמן אפרים ר׳ הגאון אבי אחות בן מש״ב שמע זו שבהקדמה דבריו
 כי שהראה כב) ופרק בראבי״ה שם עוד ועיין ,לג) (השגה כפיו״ יגיע המה הדברים ויתר
.הג״ל בראשית אגרת של מההקרמה לקח צונק של בקיאותיו וכמה כמה

עוד __________

להלן. כמ״ש ים6המר גם גמשך ואחריו בהדפסתו נפתלי בר יעקב ה״ר השמיט הוה המוסגר *)
(  y 183,3 סדילקאוו תקס״ח, תק״ם,־'לבוב זאלקווא נדפס ומשלי, שמואל מדרש,שריט על קצר פי׳ חבר ״

 פורע 84 צד תגחומא למדרש במבואו מהרש״ב הרב גם .תנר״א על יעקב ישועות פי' גם , 18.00 לבוב
.ע״ש שמו, את



רזלאור הנ»דא הקדמת
ל אניו מ1 גי עוי חנגלאים בבערמותיו ריא pwn זממיץ בילדותו עוד  י

 גחרוןטוו«וןאי V1 מאון אביו דבריי פירש פעמים וכמה ווובונחו, לבו רהב על תשהומם
̂  הדוד גדולי wpn אשר וקושיות שאלות במה ותירץ רמיוזתיו, ולפרש הכוונה לבאר
.0מר״א«יללד» אביו מספרי כמה הובאו ויגיעתו ובהשתדלותו אביו, דברי

ם מפר לאוד התויא הוא דו חמי ח  וכל התודה כסדר מהר ם׳ מפתחות [הוא י
 בתוספת סלוב^ן ףל מענדיל מנחם ר׳ הרה״ג חבר אשר התורה] על ז״ל רשב״י מדרשי
ת ווילנאתקסיח. נחמדה, הקדמה לו ועשה והשלמות, רבות מהו

ת בבלי, מש״ם מסכתות כמה על באורים בכת״י ממנו נמצאו עוד  וחדושימ מהו
א, על ורחב גדול פירוש ירושלמי, תלמוד כל על  חדושים רבה, מדדש על באור מד״

ט באר בשם תהלים על באור אריח, שו״ע ח־  בווארשא ק׳(גרפם מזמור עד אב
ס התקונים הקרמת על נפלא באור תרמ״ז), פ ד ^״ז(נ  נפלא באור תרנ״ס, בווילנא ב

מא מיני ,ונדפ© בנמתרות ריל מר״א ובאורי לקוטי כל על ונשנב  המליח על תרגי
 והמשקלית מודות אל ביחוסמ והמשקלותבתלנצד, והמרות ומדרשים, בתלמוד הקשות

 בתתטלה נצחית אש חמצמו מזכעי מכת״י ובאחד חקדמונים, ובימים בינינו מהוגות
כימיית.

ת ספר חבר נם א בו ת ולשונוחם מהאומות (געאגראפיא) ארץ נ ו מ  מושבותם ^
ם והישנות הגדולות והערים ם ומהיחודי ץ, קצד בבל הנדחי  חקפ״א בברלין נדפם אר

א מחברו כי עT ולא הביאו הספרים״ ״אוצר ובעל , )208 צד נאמנה קריה נתקס״א](ע׳  מ
.רל אברהם ר׳ מאון

או והמקומות הערים בשמות בת״י אחר ספר ממנו נמצא נם  בתלמורים «
 להחנמ בבנ״י חדין ברבה, אחריו השאיר שונים בענינים רבים כתבים ועוד ומדרשים,

ם בערך פק ה ר ב עעיו, לנגד כבר חיה זה פעלים רב יד כתב כי שהעיד א
 באופת מחיר וסופר מאד גחל חכם היה תורתו על נוסף הזה הגדול מאון הרב

 מ&עס חוקם אשר החדש מלים בקוד בית נבאי ראש לעדתו, ומנהיג פרנם והיה קדש,
 ויכלכל חיו ערש על למעח דל אל השכל הרפואה כחכמת ידיעתו פי ועל ,צסמשלה

^ כיום ונפטר מצבתו, עליו תעיד כאשר באהבה החולים את וינהל ב ד  כסא כ״ח ^ז
חקס״ט, שנת דחנוכה) (א׳

iUttsa גופיו ו»ו

דעליאעשות  בחכמה אב
 ללחמה בתורה
 נעמה ,רחשו
 להנךמה הדרה
 לאברהם למלל מרבה

 דלה בבינתו
 מחלה הלומי

 ונקלה נר
 כלכלה אפלתם

 הלילה ויאר
און מטע נצר הנ

 לוטשות חבוחם
 כבושות סודות

 יפצץכפטישות
ד אביו דדך  החסי

ר ת  ורבינו אדוננו מו
ל ח א ב ת מו ביי ם ד  א

ט ר פ ם ל שני  ה
 כסלו כ״ה יום

 הלקחלאלחים
הו. כחנוך ואיננו אלי ו



לאור המוציא ההדמת8
,עולם לאור ממחשכים ,מזולל יקר להוציא חפצי השלים כי חסדי לאלחי אורה ואד

 הגאון יד נתב עצם מתוך והדפסתיו .הזה הנחמר בהספר רבים וכן שלטים עיני להאיר
. *) ז״ל ד!םחבר

[ ^איר המיציא עו מ ה ש ש ה כהר״ר מ י ל ד ם י״ל ג ע אנ בדפים) (מגיה ווילגא יליד ח

א מכתב
לוריאנ״י. מהד׳ש וכר הג׳ הרב למשגב, הנודע ,נפשי מידיד אלי בא אשר

.תרנ״ב ,קריטשוב ,למ״ממונים טו״ב ועש״ק הש״י נעזרת
 איש ,רווז יקר ,ומשכיל השלם המופלג ,ומאהגי ירידי בבוד ,החוה״ש

 מלאכת במלאכתו וזהיר מהיר איש , דעת ויודע תכונה
.סלה ישכיל יפנה אשר ככל ,נ״י חאנעס משה שמעון הר״ר כו׳ כו׳ שמים

א׳ מן מנתבו נחת ודי לענג פה והשגתי ,מקיוב מדרכי שלום באתי עתה זה
 נחת רויתי ונם ,פלאים פלא הנפלא — פעלים רב — הנעלה החבור מהדפםת שמיני
 המאיר ,מאחיו הגדול הכהן הרב ועמו ה׳ ידיד פ׳יש במכתבו לראות בהנבדי לבני תלמי
 שבשמים לאביהם עב״י לבב ומקרבים אה״ר המצדיקים היקרים בחנוריו אחרון רור עיני

 ,ידידי פני [אחלה המו״ל) ,הזה היקר החבור אדור. על כמכתכו זרזני (אשר נ״י מוהרי״ם כש״ת
 אשר וזה ,פ״ש] בעד תודה ורב תח״ח בגיני לו ולתת הנ״ל הרה״ג בשמי לברך אנא
 הגאון הרב ,מופלא אמן ידי מעשה ,הזה הנפלא החבור אדות על לך להעיר לי יש
 שהדפסתי (עת רבות שנים זה אנכי הנה . זללה״ה הנר״א רבינו בן מוהר״א פעלים רב

 בשער והודעתי פרסמתי הת׳יז) הקדמת על הנ״ל בנו ופי׳ ז״ל הנר״א רבינו פי׳ עם הת״ז
 מסודר כתוב מצאתיו אשר הנ״ל פעלים רב החבור לאור להוציא אנכי נכון בי ,רבים כת

 ושלמים ורבים ,ז״ל הנר״א אביו מרן כת״י כל בתוך הנ״ל ר״א הגאון מחברו יד כ^ב בעצם
 הנשגב בהחבור לבבם ולשטח עינם להאיר בזה ויפצידוני העירוני הזמן וחכמי מגאוני

 אז לבבי חפץ בידי עלה לא ע״כ רז״ל שאמרו כמו זמן לכל לאשר אך ,הזה והנפלא
 נסבות הש״י גלגל כי לבבי שמח מאד מה וע״כ הדור, לחכמי הזה החבור אור להופיע
 ,להדפיסו בעזהש״י בזה ידידי ירי תחזקנה וע״כ .עולם לאור ולהוציאו ירידי ליר להביאו

 אמת חותם עליו החתום ז׳׳ל הגר״א בן אברהם של חותמו אשר ומפורסם נודע נבר כי
 ר״א הה״ג הוציא אשר בראשית אגדת ספר בהקדמת הזה החבור הובא כבר וגם ,הוא

 .[תקס״ב] תקנ׳׳ח בווילגא הנדפס עליו הערותיו עם לאור מכ״י ראשונה ז״ל הגר״א כן
 של האמת חותם על יעיד לנו] הידוע ממש קדשו יד כתב עצם [לבד החבור עצם גם

 בענקים הגדול האדם זולת ,הראשונים בימי שהיו המדרשים כל לקבץ יכון ומי ,מחברו
 כל ונהירין גלויים היו לפניו אשר ,ז׳׳ל הנר״א דבינו בן אברהם ם׳ מקבצאל פעלים רב
 בית גנוזים היו אשר הגאונים ספרי וכל עתיקות תוספתות וכל והאגרות המדרשים כ״י

 כנפות בכל ולשוטט גולה להיות נקדש נפשו מסר מנעוריו אשר ,ז״ל הגר״א מרן אביו
pהא --------------

 יגיעות וכנזר. ,לדפוס י.לי על כ» אשר עד ,זד, פעלים רב ם׳ על ,עליה עדו הרפהקאי וכמה •)
. המו״ל .והחסרי: הרקכו; יד כו שלטה מאשר בהגהתו ועמלתי יגעתי
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״' [ובק , »np נאוה לביתו ברכה ולהביאם מםטטונים לחפשם הארץ ל מר״א נן מוהר״א נ  ו
 הפי םך אחד בלילה ■לקבץ עזדני אשר ה׳ ואודה ״אברך :זה״ל כעץ בכ״י כתוב נמנאתי

 חבור והוא ,?״ל הלוקח הביאו *) פילגשים ושמנים פםוק על במדרש שהוזכר מדרשים
 [כי ספר שום פה אתי אץ ולאשר לטרדתי, מאשר לבי ותור מקבצאל״]. פעלים רב

שה או מלעה שום לסת־ אתי אץ ע״ב בליאדי] עתה דירתי  היקר החבור לפני הקד
nn, קי בכל הנפלאים חבוריו והפלאת מחבח, מגדולת  חטדעים, ובכל התורה ^

 יעזדני ואולי וכר. וכר ככתובים הטה אשר החבטות שבע בכל נאמנים דםודות וכללים
 שהלוטר החבור(כדוע בראש נחלתו ופרשת הטחכר טתולדות ומנעה עטרת לענוד זזש״י
 להחניא הרבים בזכות יעזרהו וה׳ .בעזהש״י מחברו) גדולת עTל צריך חכור באיזה
 ,עליו הטובה ח׳ כיד וההגהה העזלמות בתכלית ב״י לעיני לאור הזה הנפלא .תחבור
 וחפץ ולהאדירה, תורה להגחל הרבים ממזכי חלקנו יתן והש״י לער, תעמוד וצדקתו

 כצאת לראוי! הנכסף אכ» יחדו כנפש משאלותינו כל לטובה ר%א יצלח, בידנו ה׳
בכ׳יט. מברכו בעזהש׳׳י לאור הנ״ל החבור אור

א, שמואל אמת ידיח די לו

(מהנ״ל)ב מכתב

^־יטשוב. למ״טמונים, מ״ה השליעוי, לחדש באחר עש״ק בעזהש״י
«ון, לג6ו!כו ,ואמבי בגוד , txfrnn הברכה ם, ם«כיי ה «י ג יויז ו  גמלאט* A י

mpn , מננגי היקר האביו ,&ה«בו«י פל1ס״ק» אורות להגיה הבדלה עין מנעו
סלה,, עמו ה׳ דהי מ*ניל, יגנה א«ר בגל ג״י, חאנעם משה שמעץ מוהר״ר הו״ג

ש^, ויחלץ יזדרז מאשר לנחת הניעני נכץ העבר, ועש״ק מן יקרתו  עיני להאיר ת
rמעשהו לבצע יחוננהו ה׳ ,הזח פעלים רב והנשגב הנפלא בהחבור רבים וכן לםים 

ת והגה —.הנצחי לעולם לו שטור יהיה והקרן כעוה״ז להצלחה ד «י  וגם עש״ק מפני
 ■ שום לי אין אשר מאד לבי יצר .בקצרה הסדר) (על להשיב מוכרחני ,ל״ע עיני לכאב
 שהיה שיחי') בני כבית שם, עתה מתנורר אני אשר בליאדי, הם כלם מספרי(כי ספר

.וכו׳ וכו׳ ,עלי כעזהש״י פעלים רב להרסו ופרחים ציצים מתוכם להוסיף לי אפשר

 הלעזץ צחות מבעלי אינני אנכי אשר מלבד הנה ,והפלאתו המחבר תולדות לסדר
 מפורםם כבר והנה .מחבוחו כת״י שום פה אתי ־אץ ,עתה אתי אץ ועתי עיני אור ונם

 אשר , העולם אור רל הגר״א רבינו של שעשועים נטע היה אשר הנ״ל הגאון המחבר
 . פרע! ולהקדישו יוכל.המדעים מראה כתודה ולחכטו לחנמ עליו ולבו עעו שם הולדו מאז
ר ז״ל הגריא החזיק למודו התחלת מאז אשר ועTנכ התורה רזי מכל ^זעניקו לה׳ ס ^  ה

 כבן שהיה נשואיו פרק עד והנהגתו למודו סדר על ישגיח למק בביתו שלו והמורה
 ושב בתודה שנתגדל עד בישיבות למד ומאז אברהם) אות האשמל בם׳ (ע׳ שנה י״ב

לבית ----------------------
בתג(גרן>קמ*ג> V«׳לרמג״י תקנגיס בספר חרמת lAn :יאמר בראמית אגדת לסדר׳• ובהקדמתו *)

 י*י<ון-«תץ- ®ליי״ ״סיי •שי® צל סלקמ ח״ליז. טלאי צל יילד יישי* בניטל עליך ראעך ד״א ,״ל1ז
 I יז״ל הביא ז״ל הדופת מבעל הרקת ״ן וממגד עב״ל, דאגדתא מגדי תמנץ דהוו גילגעים וממונים מסבתי
 אלו מסגד אין ועלמות ,מדדמות ממוגיס אלו גילגמיס ממבתוירךוממונים O'rir אלו ^מלבות המה עומים

המויל . טדכבה-עכ״ל בראמיתודטעמה דטעשה ברייתוח



מכתבים10
 לא אשר ונסתר בנגלה מתורתו ולהתבסם נקרש לשרתו ז״ל החסיר הגאון אביו לבית
 לו נותן בנו בא רז״ל שאסרו (כמו אדם לשום גלה שלא ,פיו שבתוך מה נם ממנו מנע
 ,שהדפסתי מחבוריו ז״ל המחבר נרולת פרשת שנראה מה ובאמת .פיו) שבתוך מה

 על והנשגב הנפלא באורו ,התיקונים הקרמת על הנפלא באורו ,תהלים על פי׳ ה״ה
 בכל החבורים כל ננד הים מן נטפה הם הנה בנסתרות, ז״ל הגר״א ובאורי לקוטי כל

 בל״נ לרושמם, עתה אספיק (לא בכ״י ברכה אחריו שהניח המדעים וכל התורה חדרי
 ז״ל מהמחבר שתח״י ככת״י כשמצא והתפלא ותמה ראה רחז״ס החכם —.אותם) ארשום

 בהצפירה) (כידוע שנים כמה בזה יגע הנ׳יל החכם אשר ,יככה שלא תמיר נר לעשות איך
—.כמוהו השערה אל קלע ולא

 מרב הבע״ל הקדוש החג בדיצה לחוג יתננו הש״י ,רברי באמצע להפסיק מוכרחני
 אוהבו־ כנפש ,יצלח בידנו ה׳ וחפ*ן ,הרבים מזכי עם ח^קגו ויתן ,התורה לאור ונזכה ,כל

.למכתבו ומצפה ורור״ש בל״ס הכותב .אמת
.לוריא וטמואל

 הסחנד הגאון של סמש קדשו יד כתב עצם הוא שהנת״י המעיד הוא אנכי גם
. היטב והכרתיו ראיתיו נאשר ז״ל

. הג״ל שמואל ידידו

מכתב
ובידיעה, בחכמה ותועיה, בתורה וגדוש מלא השנון הרב מידידי

ויפרח. ינון שמו ויזרח, יאיר נח מהרי״ב, היחס, שלשלת
.לפ״ק ליעקב אמת ,השלישי לחרש בראשון ,ווארשא ,בעז״ה

 ונבון רעת איש ,בתוי״ר המופלג השלם הרה״וו לידידי
.נ״י חאנעם משה שמעון ר׳ כ״ש ,צמ״ם ,דבר

 רב פעל פעל ,פעלים רב היקר הספר את הראיתני כי לבי בכל אהורך ,יקירי
 הפלאת ועליו זצ״ל, הנר״א בן הנר׳יא הוא ארי, בן ארי (כמדרשו) מקנצאל פעלים
 עתותי כי ירידי ממך נעלם לא הן .עליך הטונה ידיעתך כיד ,מאירות בהערות להאיר

 אלה אמנם .כלן פגי על עברתי לא כי ,לי נא סלח לכן ,סחרחר ולבי ,הנה טפחות פה
 כי בטוח ולבי ,הנך פעלים רב אתה גם כי לראות שמחוני ,לבחנן נתנני הזמן אשר

מפעלך. על נבונים ויהללוך טובים יברכוך
 אוהבך כברכת ,ואדם אלהים כעיני חן ומצא ,יכונן ידיך ומעשה עליך יי׳ נעם יהי
לבו. בכל והטנרכך כערכך המוקירך

. r המאמרים בעל בכרך יעקב

השנים, ומנין מהעבור בשם הנקוב חבר אשר תנורו את בווארשא לאור הוציא אשר ימים חדש זה *)
.למועדים ירח נ) ,המלך יחיקיהו עבור א) ; מאמרים שני בולל ד,וא

I Cl<Bl.> י



הקדמה
ח ז . ו ' ״ ה ז ע ב ל' ח ה

 אווד בל m לבל, נלוי לחיית «בע״פ תורה לכתוב שהתירו קורם לפנים כי חו
ם מגלת נקראים והם)*) סרבותיו שקבל נסה לעצמו כותב היה ח ת  היה אחר וכל ס

ק ,קבלתו כפי כותב  ע״א הברייחות וכן רכה, שםדדלו מפי כותב אהר כל המדרשות ו
 קא נואנן ע״א) כ׳ ערכות במ״ש שונה שהיה כישיבה שלמד מה כפי כותב היוס

 של וברייתא משנה כינינו יש) פנים עי״נ ורל פירש״י ,מתיבתא תליםר בעוקצין) מתנינן
 ונמונתברקפרא חייא ור׳ רבי משנת בגון פנים היאבי״ג נם עוקצין ומסכת סדרים ששה
 פגים בייע- הלכתא מתני רבי טאס נרדים במסכת) אטרינן נוהכי שמואל דבי ותנא ולד

 הלבת» אפי נתליסר ובתום׳ פנים בי׳׳ג למוח שונה שהיה בנדרים פי׳ רש״י אמנם .עכ״ל
 לוי, תגי ח״ל רש״י כתב (ננס נערה פרק ובכתובות עכ״ל, משנה הלכות של פנים י״נ

ורב ואבינר **)ושמואל אושעיא), וכרבי נחייא בר׳ םדרים בששה ברייתא סידר דלוי

(* 0 (wtrvi ipn3,ל^רי חסי לסיבו וסווציחו ורענץ בחסר נלסח הנוו*י vwVo %ia1ל 
 הסויל .סחנע חסוי '3 בץ יהסגדתי י0ו!נ»ו ין19 לסי וסוייה «ויה

ייסף״, ויג זאניטי .חוססול ליחא עלסגינו גרש״י **)

בפ״ע. כדבר הכת״י בראש הגליץ על מצאתי יה
 ההלכוה, ו1̂ באשישמו ממכוני .דקרא] ריש [מי״ר באגדה כגפן רמיחו] במלמולי דגן [יחיו

 tn:A הלומד .שה״ש] [מדיר כימוחים ונוממן שריחן התנדות אלו בתפוחים רפמני
מו, הולך בעצמו הקב״ה סי הגדה] [אין מממא האי ומשום פ  דשבח נימשלמי הרוח. ג

 סלק לו אין הכוימה אגדסא. הדא [פנו״ז] (פ״א) סופרים ובמס׳ ה״א] [פפ״ו כימי כל פ׳
אג מול? ובבאר ח״א רדב״ז במשובח עיין מחחרך, לעגה״ג]הרורשה [במ״ס  גמר״לממי

וט״ש: נמכסב דמיים משוס לאסור הירושלמי דכוונח
ש  דב״בלד' וגפיה אגמס אלו אריב״ל ה׳ פעולות אל יביט לא כי (כיח)] חהלים [מרד

tp פ׳) n בינה אמרי בש״ע וע׳ [וכבוד] דכתיב אגדה בעלי לבנים זוכה צדקה 
 אגדסא ^*ו ובמים ,קמזי ס«יי לק וצוח דמעשרוח בירושלמי עשב״ג עיא דעיז סטיו
 כל ובם׳ בשבח. דאגדסא בספרא מעיין הוה ר״י ס׳] [גיעין ובהמקין ליכמב] מתנה [לא

 אדם [שאין פירש״י להשאילן, העשויין בדברים מיחמי דאגדחא ספרי מיו] [נמועיס הנשבעין
 אגדה בעלי אלו מים משמן משמע ייד] [חגיגה מרשין אק ובפ׳ חדיר]. מ ללמוד עשר

 חמר, משתל ענג ודם טין אמרו האזיט פ׳ ובספרי כמים]. אדם של לס [שמושכק
ק. אנמיו גד מרע פיו בשלח [יבמכלתא]  אם האדם מי ויאננוטח קהלם ובמדרש כ

 (שם ואגדוס, הלכוס אלו '9 ט שצא כל על מ״ח) (פיסהא עקב [פ׳ ובספרי .האגחס
 [ב״ג שמת סי וג«יק .אגדה למוד העולם והיה שחמר מי שסטר] רצונך מ״פ) פיסקא
וטרונף מאגדה. הלכה [איןלמדי^ חגיגה וטרושלט בעל.אבדוס. זה נכסין מסיד קמ״ה]



מה ההד12
 אמרו וכן ,נא) (שם אושעיא בר׳ נתן רבי תני מר!) (נדר הלל ותני ,עכ״ל ובו׳ יוםף

 כבוד ,ובו׳ וכבוד ונכסים עשר האלהים לו ית; אשר איש] ו׳) דהוריות(קהלת !ביחשלמי
 אושעיא] (ור׳ חיי׳א רבי משנת בנון גדולות משניות אלו יתאוה אשר מכל ,תוספתא זו

 כנץ ,גדולות משניות אלו הרלןח מיין אשקך השירים שיר ובמדרש ,קפרא בר ומשנת
 וזהו עכ״ל, ובו׳ קפרא ובר רבה הושעיא] ר׳ של !ומשנתו רבה חייא ר׳ של משנתו
באר קפרא ובר הושעיא ר׳ חברו שהברייתות ז״ל הרמב״ם שבתב  נשל המשנה דברי ̂י
 ורבינא ובמשנתו הקדוש רבינו בדברי כלולים הם בי הקורא ידידי ודע .הקדוש] רבינו

 נורמינהו בלשון או דתם תנן בלשון שהקשו או לענינו א' כל הברייתורע סדרו אשי ורב
 והפי׳ והמדרשות וההלכות הברייתות] !וקבצו במקומו נכון אחד כל שיהא] ובררו

 וקבעו !ולדורות לשעה הצורך כל מכלן ובררו הראשונים מזמן המשניות על שנאמרו
 נפלאה בחכמה סתומות וחידות המשיאים דרך על מהמדרשים דבריהם מבחר בש״ט להם

 אצל לדעת הראיתיך באשר המדרשים] כל תוכן הקדושים !בדבריהם בללו אשר עד
 רש״י (עיין רבה במדרש יוחנן ר׳ עשה ובן ,בעזה״י א״ב בסדר אותם שאזכור המדרשים

 כל תוכן עליונה בחכמה שכלל חברו) יוחנן שר׳ אחיו! ומקצה ע״פ נוינש (מקקי) בפ׳ ז״ל
 כאן הנזכרים המדרשים ושאר תהלים ספר על טוב שוחר מדרש חבר וכן המדרשים

 [אנא רב אסר ר״א בפרקי כמ״ש ,להמרובה תלמד המועט מן כי ,שמואל או רב חברם
שסתם ,לר״א מיוחם שהוא ומה חברו שרב תדע ממנו ,וכו׳ *■) דימא בכרכי] הויתא

 ״פרקי פ' באות לקטן ראיתי מ־לאתי את״ז ,<ה מאמר מצאתי ולא הפרר״א ככל ובקשתי תפשתי *)
 ולא מניה לא אינו ובפרר״א ר״א פרקי בשם הציוני ס' מביא זה שמאמר שם שמביא הגרול" ר״א

 נתחלף הציוני לבעל כי ̂ יאמר לפרר״א •פלו בהמפתח הזרוויץ רח״מ הרה״ח אולם , ע״ש מקצתיה
ני יען אבל , ארמית וכלשון רב כשם נשתר מ,אמר ,רר״א בפרקי ע״א קלז רף תולדות פ׳ הזהר לי

 כאשישות סמכוני שה״ש בילקומ .אגדה בעל זה האלר\ס ישליענו ולא קהלת ומדרש להותיות
 כשהיתה] אני [אהבה חולת כי כתפוחים שרחן אגדות אלו בתפוחים רפדוני הלכות אלו

 הפרוטה שאין ועכשיו ותלמוד הלכה דבר משנה דבר מתאוה אדם מצויה הפרוטה
ה, דבר מקרא דבר לשמוע מתאוה אדם הגליות מן] חולים שתנו [וביותר מצויה  אגד
 .עש״ב האגדה בדבר נכון ישוב ג״ד ע״ב ד״מ מפראג] [מהר״ל הגולה באר בס׳ ועיין

 אין .בהן הקב״ה של שמו שמקדשין האגדות אלו תבל ובקצה י״ט) (סי׳ תהליס ובילקוט
 רוק£ (ט:) דב״ב פ״ק . ג״ע קודם נברא שאור ומוכח . הרוח גסי שהם לבבליים הגדה
 מכבדין והכל אדם של לבו ומושכין שרודפין אגדה בעלי רש״י פי׳ ,חיים ימצא וחסד צדקה
ט״ו כל פ׳ [ירושלמי .אותו  שכר מקבל אינו והשומעה] (פט״ז) סופרים ומס׳ ה״א) כתבי(פ

 ולמשנה למקרא פנים ד׳ הרי ב׳ בפנים ב׳ פנים [בפנים] פנים) (אל פנים והכתיב התיבון
 .וחי האדם יראני לא כי כתיב דהא פנים אל פנים כפשוטו לומר] ואין .ולאגדה להש״ס [פנים

 אליהו (אדרת . הגדה אצל לך מה לר״ע [ראב״ע] וז״ש ,אגדה לימוד על לימוד גאין
 דמגרר כחמרא אדם של לבו שמושכת אגדה זה [דיונה] עלה בעל יוגה ה״מ צשס תזריע פ׳

בהם יש ישראל כך וצמוקים] ענבים בה יש זו גפן [מה ע״ב) (רמ״ה וישב בילקוט ,גריר
:ואגדות הלכות משנה מקרא

טא זה מאמר מקור ציי; לא המחבר *)  אחא שמלאי ר׳ :שש היניושלמי וז׳ל ,ה״ג ח׳ה פסחים בירושלמי ו
 לדרומי ולא לנבלי לא אנדה ללמד שלא מאנוסי בידי מסורת א־ל ,אגדה אלסן א׳׳ל יזנק ר׳ לגני
ן כבבלי ומ׳ש פ׳׳ב, ס׳ב שס ובבבלי .בדרוה ודר נהרדפאי ואס טרה ורשמי רוח גסי שה; י ס ח ו  י

. היינו ה ד ג א
.סז: ושס לה: מהדרין יד• הגיגה ע י) *



נ8 ז הקדמה
א יהודה «ד׳ נוידוע ר״ם סחניתץ סתם כם״<» אליביה «י  אליבא מוא P ,סרח מ
« רו־ונו עד.) (יוסא ו״ל בגדיש המדרשים♦) בל חבר וכן דר״א,  בעאר יוסף ויב ר
 ת״ל ובתשה״ם הסנדל בנעילה בסיבה ברחהנה שאסור) ליוה״ב טנק רב דבי »פרי

 ,עב״ל הדברים ואלה) וידבר סאר נתודחכהנים דלאו ספרי שאר פידש״י שבות, שבתון
 ינמוא אשר בכל רב דבי ספרי בשאר נחמן) רב נבנם׳ חייא ר׳ תני נקכ״ד:) ובב״ב

 רב דבי ספרא ה״ל רע«ים פי׳ ,אביהן מיתת) לאחר יורשץ שהשביחו לשבה נפרט לו
 ספר של למדרש קרי רב נדבי ספרי שאר דקר־א ספר של ברייתא כהנים תורת היינו

 אלה מדרש דהיינו ומכלתא הדברים אלה הספל סוף עד הטחנה p מוישלחו במדבר)
 ראמרינן והיינו רב דבי ספרי שאר איקרו כלהו הספר) סוף עד נהזהלבם מהחדש שטות

 סדר סתם שסמז ר׳ ספרי סתם יהודה רבי ספרא סתם) מאיר רבי מתני׳ נסתם בעלמא
 שלנו ובנוסחא ,עכ״ל עקיבא דר׳ אליבא וכולן נחמיה ר׳ תוספתא סתם יוסי ר׳ עולם

 רב דבי ספרי בע)אר חשב ז״ל שהרשב״ם וחכם וראה ,עולם סדר נזכח נלא בסנהדרין
 אליבא הוא סתם ששונה מקום כל לומר וההכרחי ישמעאל ר׳ חיבור והוא להטכילתא

 כי נזכר כונן ממדרש חוץ רב דבי ספרי ״m נק-או המדרשים שאר וכן ,ישמעאל דר׳
 ברייתא ז״ל הרמב״ן ייחם p מדרש כ׳ מאת מיץ כו׳ הללו זרועות ב׳ שמואל אמר
 העטר סוד w דעזמואל בברייתא אבל איוב(מ) על בפירושו וז״ל לשמואל העבור דסוד
.עכ״ל הקצה ועד הקצה p מבריח והוא מעוות כמו שהוא בעבור בריח נחש אמרו

 וברייתות תוספתא כערך אלדמדרעזרבה מדרשים שאר שערך הנעים, הקורא ודע
 בפסיקתא ז״ל כמ״עז וברייתא בתוספתא בארו במשנה שקיצר מה שידוע המעזניות, אל

א משנתו כנון משפט מלאתי  לבית ר״ש ופי׳הגאץ קפרא, בר ועול ור׳אושעיא שלדחיי
 דבר^ וממלאים ומבארים מבררים הם והתוספתא קצרות הן רבה״ק של שמשניות מפני לוי

 כגון שמך על נקראת סופה בתורה חפצת אם אמר אבא ר׳ א׳) נפרעזה תהלים ובמדרש ,עכ״ל
 בה שינעו לפי שניהם על נקראת ולמה בהן וביוצא קפרא ובר הושעיא ר׳ של מעונתו

 ורחבה מדד. מארץ ארוכה חורה בדברי מדבר ידים ורחב גדול הים זה בפ׳ק״ד ושם כו׳,
 קטגות חיות בבלאי, ודרבגן ודרב חייא ורבי קפרא דבר מסכתות אלו רמעו שם ,ים מני
 יוחגן ר׳ וכן .ובר זח w זה שמחדדץ הגדולים עם הקטנים התלמידים אלו נדולות עם

 התוספתא חחלת שמזכיר בתוספתא הלומד שיראה וסמך דבריו מאד קיצר בירועולטי
 אשי ודב רבינא p בפיו שנורוח הברייחות כל שד.יו לפי בה להעוסקים כידוע ופוסק

 הבקיאים על וסמכו בלשונם קצרו לבן המדרשים כל ובן בפיהם שנורות היו הברייתות כל
 חברייתות כל שכללו ולטי ,הנחמדים בדבריוס בללו והמדרשים הברייחות רוב אבל בהם

 ונשאת ,אותם ללמוד וממלם כל התחילו הבנזות במעט רבד. במדרעז ומדרשות בש״ם
 ולמודעזיםאחרים פונר., מדרעזרבה אל איש אותם, שונה ואץ ,נלמוד אחרים מדרשים

 אליעזר ר׳ כמו התר יחידי אל אם בי נשארו ולא העולם p אבדו ולכן ,עונה אץ
 איזו נמצאים היו לונזאנו ת מנחם ה״ר אצל pו כלם היו אצלו הרוקח בעל מנרטחא
 הזכירו אעור והראשונים הנאונים בספרי שתראר. כמו אבדו והשאר ישנים מדרעזים

 העתיקו עזהאחרונים מפני מאתנו אבדו הכל םפריר.ם בתוך וד!תניא לקט ושבולי הכלנו
תי לעזשמאות קרר. וכן מדבריהם, קצור  הברייתות כל וכן החיטר בזה שאזכור משנר. ס
שזזבדו מפגי הפוסקים לגתלי שגיאה לפעמים באה זד. ובעבור שזכרנו, המדרשים ובל

חי» ל9מ t n»i זזימ ער גבהוגיס עוד Mirea ם»«ר מזער מעז* הוא היום בירנו אשר חמדר׳׳א
 המו״ל .נאמת א ח לי ד.וה המאמר ני

ת *די• נעל ונ״ב *) ת י נ 6 חנר שרג נהקדמתו לי וממרי. מפרא א ל



הקדמה14
שקלי הוו יונתן ור׳ חייא ר׳ ויד,,) בברכות כמו קטנות והמסכתות הברייתות ננימיהס

 ,כו׳ יאמרו שלא כרי דליי׳ ר״ח א״ל דידיה תכלתא שהיא קא הוה הקברות בכית ואזלי
 נותנין פי׳ ליה רמינן ודאי ש׳נתא ההיא ומא.) ת‘התכי פרק אמרינן והא ותימא חום׳

 לותיר מאנשי ששמע ר״ת אומר ועוד בו׳ ו-״ל לרש לועג משום בטליתותיהן ציצית
 ופ״ב) שמחות מם׳ על פומכין דאגו י״ל ומיהו וכוי תרי״ג עולה רציצית הציצית דמסירין

 דברים יש עליו חולק שהגמרא ואע״פ מאפיליונו הכ^ת הטילו לבניו שאול אבא שצוה
 ישעיהו מחזון כמו ברייתות) יפי׳ חיצונים כספר׳ם עושים ואנו שלנו הגמרא מניהין שאנו

 וקללות ברכות קורין דבתעניות לא.) ומגילה בגליא שיש משה ויחל וכמו בפסיקתא
 ורף בתרא ובבבא ,עכי׳ל וכו׳ רגי^ היה והריצנ״א ויהל מפרש יפי׳׳ז) סופרים ובמסכת

 וכן כו׳ למתים ציצית שיש הכא משמע דתכלתא) קרגא חרא פסקי (ד״ה בתוספות עד.)
 כו׳ בציציית חייבים שהמתים לך לומה ציצית לפ׳ מקושש פרשת גםמכה למה במ,דרש יש

 חיים ור׳ מאפיליוגו מדקאמר התירו לגרום ויש כו׳ שמחות מם׳ על סומכין דאגו ועוד
 ציצית בו שמשימין היינו להו רמיגן ודאי שעתא רההיא ר״י אומר ועוד וכו׳ פי׳ צדק כהן

 / עכ״ל וכו׳ אשכנז בארין נוהגין וכן וכו׳ ציצית מצות שקיים להודיע מיד אותו ומסלקין
 הדור ראשוני וז״ל קטן מועד םוף מלחמות בספר הרמכ״ן וכתב 1שג״א. סימן יו״ד (עיין

̂א זו קושיא הקשו שלפנינו  (במסכת קצתם מדברי שנזכר מה כפי עיקרה על עמדו שי
 מנחות ובמסכת כו׳ שאול אבא שמחות במסכת בברייתא ממ"ש והיא המאור בם׳ שמחות)

השתנות כפי זו קושייא מפני המנהגים שגשתני ומפני כו׳ ודאי שעתא בההיא אמרו
שנו ולהודיעו בוריו על הדבר להעמיד הוצרכתי גרירה הטעאה והיא בתירוצה הסברות

בן שאול אבא המת ע^ ציצית מתירין אין קטנות מם' משבע ציצית במסכת בברייתא
בה שיש לפי ציצית לי התיר כשאמות לי אמר אבא שאול אכא אמר , מתיר בטנית
 לן דקיימא חכמים כדברי והלכה ,קדושה משים בה אין אומרים וחכמים ,קדושה משום

 רמינן שעתא דבההיא כבידו לפי שעשאה בזקן שאול אכא מורה מ״מ נזרקים מצו־ תשמישי
 לרש לועג משום אלא שבה הציצית ואין פטורה שהטלית לפי קדושיה משום בזו שאין ליה
 שחיבר האדם תורת ובם׳ עב״ל חכמים כדב־י שה^כה מתורצת הקושיא פגים כל ועל

̂כן ה׳ מבהמות ם׳ ראה לא ב״י שהרב וידוע .יותר האריך  הגדיל בחיבורו לא הביאו לא י
 וכי סופרים מסכת א) ,ג׳ רק אתנו נמצא א‘’ שהזכיר קטנות מסכתות והשבע בקטן ולא

 ,שמחות מסבת ב) / קטנות) מם׳ משבע םופי־ים ובמסכת וז׳יל האדם הורת בם׳ הזכירה הרמב״ן
 כמו וכו׳ אכות דמם׳ ברייתא הוא נתן דר׳ אבות אבל וזוטא רבא ארין דרך מסכת ג)

 חיים ר׳ ד,גאון‘’ הרגל שמחת בספר גרפם גרים מם׳ 1א :הם ד׳ ועוד בב׳׳ק תום׳ שכתבו
 ביבמות אמרו רז״ל ביאה) איסורי מהל׳ עוז!פי״ג מגדל הרב והזכירה ״ אזולאי דוד יוםף
 כו׳ לך במוח,זק אתך ה״ל נקבלגו יבול אגי גר הבית) ובזמן ואמר שבא מי ת״ר (מו:)

 בחו״ל בין בארין בין והכ״א ,יהודה ר׳יר ראיה להביא א״צ בחו״ל ראיה להביא צריך בארין
 ,אותו) מקבלין אין ובחו״ל מקכלין ובא״י כחכמים הלכה יוחנן ר׳ ופםק ראיה להביא צריך

̂א כ־״י לא ראיה להביא צריך שכחו״ל פסק ז״ל והרטבי׳ם  נושאי יכלו ולא כחכמים וי
 מסכת בירושלמי אבל וז״ל גרים ממם׳ סיוע עוז מגדל בעל שמצא עד זה על שאת בליו
 מקכלין אני גר הבית) ובזמן בא״י האומר גרים שמבשרת א״י חביבה סתמא גרסי׳ גרים
 בזה שתייין ע״ש ,ע״כ עמו עדיו היו א״כ אלא אותו מקבלין היו לא ובחו״ל מיד אותו
 נחלק פרק וכל פרקים ד׳ שהוא תראה וכן ירושלמי שהוא בלשונו הזכיר ,הרמב״ם דברי

 אומרים הזד, בזמן וכו׳ שבא כותי ת״ר שם) אמרו(יבמות שרז״ל ודע ירושלמי. כדרך להלכות
 ואיני אני יודע אמר אם כו׳ הזה בזמן שישראל יודע אתה, אי וכוי שבאת ראית מה לו

עכ״ל לכך ואזכה יתן ומי בצרתן להשתתף ראד ואינני ,כדאי ואיני רש״י פי׳ כו׳ כדאי



15ח , הקדמה
 זמלך vn« pbw כדאי איני אמר אם כ׳) הל׳ במס״ג«״א אבל דחוק והוא
ו ̂  סי עם אמרינן וכן עם, בתוסםות ועיין עכ״ל וכו׳ המכילה לבית הורידווע ^י

 רנין ר״עוכי א״ל כו׳ כאמהות נמואגו עכן וכו׳ אומר יהועע ר׳ וכו׳ אומר ר״א מכל
 מאמהות מין יהועע ר׳ האמר קעיא יהועע ר׳ דגרים ומאו ז״ל רע״י כתב ,כו׳ ער6א

 המילה אחר הכל מל ולא טבל מכל ולא מל ו׳) הלכה (פ״א גרים בםם׳ אבל ,עכ״ל
 לווי«ה איגה רע״י הוכחת אבל ,מעכבת מילה אין צ״ל ,מעכבת מכילה אין רע״א דר״א

 ועווי וז״ל ב״ם בחידועי הרמב״ן הזכירה כותים מסכת ט .אחר במקום ר״ע דברי הוא כי
 מהם ולוין אותן pמל אבל דתני קטנות ממכתות מעבע כותים במם׳ בחיעונה מזנאתי
 ום״מ מותר רבית לענק ואוו״ה קתני אמת בגרי ברייתא עאותה נראה ועם ברבית
 וכן בריבית למיותם הביוט עומן מותר היה ומזלות כוכבים בעבודת עהמדובקים למדנו
 דף כרלק ד׳ ב״מ כע״ם (מובא עכ״ל מעמידין) אק עם׳ הוא מין דקי׳׳ל להכעיס כופר
ק מ״ו בעער התרומות בעל בתב וכן ב׳) קכ״ח  פמנאתי עבתב רק הלעק זה ממע ד׳ ^

 ומ״ע ,דבריו ראה ^א תלמידו עהיה ותמיהני קטנות מסכתות מז׳ כותים במסכת
 a הלבה ג׳ ערק מייתי עעם גרים מם׳ עהוא נראה תנן אמת בגרי ברייתא באותה

 ,עכ״ל ברבית ממנו לוין ולא אותם מלוין ולא נעים מהם נועאים ולא לו טעיאץ אין
 בהקרמת המדפיםים עהבמיוע א״י מסכת ח הרמבץ. עהזבירה עיזוית מם׳ 0 תרע.
 ראעית עעל להעתקה עהזכידה גיהנם ומם׳ .נדפסה לא אבל להדפיסו פד׳׳ם דפום ע״ם

 אינה עוס מגדל בם׳ עמק וד״י קצרות במלות אוחו ובאר לאברהם ובחסד חכמה
 עהעבע הגאקנר״ו♦*) אבי מארוני עמעתי אפס דינים*). ממנה עאקיתואץ ,ממנינם

 כו׳ מזוזה ומם׳ חנוכה ומם׳ חפלק מם׳ והן לנו נמצא מאער הרן דםה קטנות מסכתות
 הביא תניא בספר כמו מספר אין ער ברייתות ממנו נאבדו ובן הביאום מי לי ביאר ולא

 הסדיר הפקולי עמעק דחגיא מנק חפלה ב׳) י״ז אמרו(מגלה ח״ל הסדר״ דעל ״ברייתא
 ק״ר תנא במתניחא וא״ל יוחנן א״ר ביבנה הסדר על ר״ג לפני ברבות עעזרה עמונה
 בברייתא ענינו וז״ל התניא כתב הסדר על ברכות י״ח תקנו נביאים כמה ובהם זקנים
 מתוקנות היו מעולם תפלה על ברכות י״ח מצינו עכך עולם סרר זה הסדר על מאי

 אבינו אברהם בעגיצול כסדרן. ותקנום כללום הגדולה כנסת אנעי עבאו כיק זו אחר זו
 מזבח ע״ג יצחק בענענף* .אברהם מגן בא״י ואמרו הערת מלאכי פתחו כערים מאור

 אותו והחיה טל עליו הקב״ה הביא •r<»,המוריה הר ע״נ מועלך אפרו והיה דען ינעעה
 יצחק את ואןב״ה בו עהחיה כטל ציק, הררי על עיורר חרמון כטל חד אמר לפיכך

 וכי6מ פתחו Tמ חטובה) על יסור הוא חקr על עאפרו אחד במדרע ראיתי אבינו(וכן
 עטו וחקדיע עמים בעערי ופגע אבעו יעקב כעבא .המתים מחיה בא״י ואמרו הערת

ע האל בא״י ואמרו מה״ע מיד פתחו הקב״ה על ^ו  יוסף את לדםליך פרעה בעבא .ר
»ן עבעים ולמדו גבריאל בא לעונות בעבעים יודע אם בדקו במצרים  פתוע מיד ל

 עליו ונקנסה אביו פילנע בלהה מעעה ראובן בעעעה הדעת. חונן בא״י ואמרו מה״ע
 והיה בתעובה עחזר יוחנן א״ר הבור אל ראובן דעב דבתיב בתעובה חזר מיד מיתה

כעעעה .כתעצבח הרוצה בא״י ואמרו מה״ע פתחו מיד וגו׳ ימות ואל ראובן יחי ענאמר

*C ח חעבע מוגה רףב״ד) שה״ג(ה*» ובעל ו ת צ ס ח מ ו ג ט ״ ו#רים,6 «< ק ^וו ח, «ו ל ג
 כגק כרנוזו ע׳ ,ד*א הימות וגקווות מסנהא בהדא הומה ועה נכללו הראשוגים א«ל [ני וזוטא רבה ר״א

ת הוא ואולי יעראל, ארץ ומס׳ גריט ומם׳ כותים ומם׳ ד׳ והם «דמםו ו כ ל ה ץ • • אר י א ר »  י
המו״ל ע״•. ,תולץ מסכת ריש והרא״ש התום׳ שמכירים

̂ת הכ״ם כמלת מכירו הקבר״ הנוט ב,םרקי ולהא **) ד מע משכנו) כמרת הריגי [ר «0ו ,כ״מ מו
תגןנ״ה. שנת הוא הגאץ«״ל, אביו מות כשנת וה נהמדו שעסק נראה



ה 16 מ ד ן ל ה

 ואמר הודה מיד נא הנר ואמרה לו וישלחה והשרף הוציאוה ואמר תמר מעשה יהודה
 המרבה ו, ה, בא״י ואמרו השרת מלאכי פתחו מיד עון אותו על לו ונסלח ממני צדקה
 פתחו מיד אתכם וגאלתי לישראל הקנייה אמר אבותינו חיי המצרים כשמררו .לסלוח

 פתחו מיד ודפאו רפאל בא המילה על א״א כשנצמעי■ .“ישראי גיאל בא״י ואמרו בלה״ש
 מה״ש פתחו מיד שערים מאה ומצא אבינו יצחק כשזרע ,הולים רופא בא״י ואמרו מה״ש
 הוא ונתקבצו ושמעון יוסף וראה במצרים אבינו יעקב כשבא ,השנים מברך בא״י ואמרו
 כשנתנה .ישראל עמו נדחי רקכין בא״י ואמרו מה״ש פתחו מיד נאחד כולם ובניו
 מה׳יש פתחו מיד לפניהם השים אשר המשפטים וא^ה למשה הקבייה א״ל לישראל תורה
 ואמרו מה״ש פתחו מיד בים המצרים כשטבעו . ומשיפט צרקה אוהב מלך בא״י ואמרו
 שמח עיניך על ידו ישית ויוסף ליעקב הקב״ה כשאמר .זרים ומכניע אויבים שובר בא״י
 ונשקו עיניו על ידיו ב׳ ונתן העולם מ; יעקב שנפטר ובשעה מקום של דברו על ובטח
 בהמ׳׳ק שלמה כשבנה .לצדיקים ימבטה משען בא״י ואמרו מה״ש פתחו מיד עליו ובכה
 ואמרו סוף בים ועברו ישראל כשנושעו .ירושלים בונה באי׳י ואמרו מה״ש פתחו מיד

 לאל וצעקו ישראל כשנאנחו .ישועה קרן מצמיח ואמרו מה״ש פתחו מיד ויושע שירת
 האלהים אל שועתם ‘ותעי ויזעקו העבודה מן ישראל בני ויאנהו כמ״ש זעקתם ושמע

 המשכן את ישראל כשעשו .תפלה שומע בא׳יי ואמרו מה׳יש פתחו מיד העבודה מן
 .לציון שכינתו ברחמיו המחזיר בא״י ואמרו מה״ש פתחו מיד הכרובים לנין שכינה וירדה

 ונתן וגו׳ משיחך פני תשב אל אלהים ה׳ ואמר לפנים הארון את שלמה כשהבנים
 פתחו מיד וגו׳ ישראל לעמו מגוחה נתן אשר ה׳ ברוך ואמר המקום לפני ושבח הודאה
 לארץ ישראל כשנכנסו .להודות גאה ולך שמך הטוב ה׳ אהה ברוך ואמרו מה״ש

 .השלום עושה בא״י ואמרו מה׳יש פתחו מיד בארין שלום ונתתי המקרא עליהם ונתקיים
 ואמרו השרת מלאכי פתחו מיד בחכמתם הזה כסדר ותקנום כנה״ג אנשיי כשבאו לפיכך
 משה להם שאמר כמו גדול, גוי בגי שהם ליראיו מחכמתו שנהן הרזים חכם ברוך

הינו כה׳ אליו קרובים אלהים לו אשר גדול גוי מי כי  ,באגדה ,אליו קראנו בכל א̂י
 וכן .הלקט שבלי בם׳ ג״כ הובאה הזאת והברייתא ,בב״י) (מובא הישן תגיא ספר עכ״ל
) וז״ל עה״מ בם׳ נפתלי מ״ו המקובל הגאון הביא  צדיקים חמשה בתבו המשניות אלו '

 והם הגביא עדו בן וזכריה הנביא, וחגי וצדקיה, וחזקיה, הלוי, שימור והם: גדולים
דוד בן משיח בא יום ער יתגלו ולא בירושלים שהיו האוצרות ועושר בהט״ק כלי גגזו

וכי״ר. אמן ביטיגו במהרה
ה שנ  הקדש מנורת ופרכת המשכן .בהמ״ק כשיחרב והגנוזים המקודשים כלים הם אלו א מ

.כסף וחצוצרות המשפט השן הכהן לאהרן הקדש גזר הזהב ציץ ,העדות וארון
 מזבח . השער ומםך השלחן .והקשיוות המאגית מועד לאהל והפרכת העולה ומזבח הכרובים
 פעמונים .הכפורים ביום הגדול הכהן מלובש שהיה הקדושים לאהרן והבגדים .הנחשת
נהקב״ד,] במצות(הקדש) סיני בהר משה שעשה הקדש וכלי המעיל שולי על שהיו ורמוגים

המן. וצגצגת המטה
 שימור כתבום קדש]1 מקום ובכל בירו־שלים שהיו בהמ״ק ובלי הקדש בלי אלו ב משנה

 בן שלמה שעשה הקדשיים קדש בית כלי ובל נחשת לוח על וחבריו הלוי
 .הנביא עדו בן ברכיה בן וזכריה הנביא חגי צדקיהו חזקיהו עמו היו שימור ובמקום דוד

א לקחה הכלים אלו ג משנה א  ועמודי והטבעות הקרשים .והיתדות הבריחים .ה
חמשת זהב מזרקי .רבוא ועשרים מאה כסף מזרקי הכלים אלו , החצר

.הנ״ל עד,״מ בשם ר,משניות מאי*ו ד,נוםחא ‘בי הביא •רושל׳ים שערי בספר גם •)



1טז הקדמה
א  וחכ»והאלובחבואלוהם«גיות קיברבוא. כסף ושל רבוא. ששים זהבמוב ושל . מו

.הסוםר הכהן ועזרא עסהם,^ שהיו נביאים ושאר בבבל
̂וי שיטור עם נמלטו וסאה נהרנו. טהלוים ושלשים םאה ד משנה  והם וחבריו דא

 של קשוות רבוא. ק״ב בסף ושל רבוא. חטשים טוב זהב של קערות ננזו
 חטשת מרנליות וקשוה קשוה בל ועל רבוא ועשרים מאה בסף ועול רבוא המשים טוב «זב

 המרנליות רטי כל זהב. ככר מאה טובה אבן של ואחר אחר כל ורמי שנים טובות ואבנים
ס בכעדל וננע החביאו אלו כל .ל״ו זהב חעתיחת .זהב ככרי אלפים םאחים א  בבל ב
 על נרות ח׳ .רבוא עשרה טוב זהב של מנורה .בנדתאה) חנא סיב בנרת ושטה ככרך

 נודע לא מהם א׳ בל שמרגלית ומנורה מנורה כל על טובות אבנים כ״ו ,וא׳ א׳ כל
 .רמיהן נודע לא ג״ב אמים מאתים ואבן אבן בל ובק .דמיה

rwtSto ק גן של מקירות וזהבם ושבעה שבעים זהב של שלחנות ה  לשלמה שנתגלה ע
 שהיו וזהב בסף ובל עולם. ברום שמזהירץ ולבנה חמה בזהר ומזהירין

 מעופה שהיה הזהב ערך שוים היו לא ערקיה שמלך יום עד בראשית ימי מששת כעולם
 הזהב לאותו משקל ואין קצבה ואץ שיעור ואץ חקר אץ .ומחוץ מבית הבית היכל על

 החביאום אלו כל זהב. כברי אלפים שבעה ועוד ההיבל פני ועל ההיכל על מצופה שהיה
 ונדבך יקר אבני של נ׳ ונרבכץ בהם בנוי ההיכל שהיה טובות אבנים הבר. וגנזוםבסגל

 של אחת טובה אבן וארך .טובות מאבנים הן נדבכים והשלשה אלמוגים עצי של אחד
הכץ אלה בל .באמה עשר אחת מרגלית וארך .דוד שתיקן באמה חמש ורחבו כאמה שבע

^ לבית דוד בנו. לשלמה ד
בהם. בנוי ההיכל היה אלו בל כך. המרגליות ומנץ אלף ל״ו אבנים של מנץ ן משנה

.בבגץ ונתונים טוב זהב מחופים והיו אלמוגים עצי של אחד ונדבך נדבכין ג׳
 .הרקיע בזהר מזהירים והאלמוגים נבוכדגצר מפני שבישראל הכשרים החביאום אלו כל

 אלפים אלף הגדול לבית המלך דוד שהקדיש וזהב וכסף ומרגליות טובות אבנים ז משנה
.פימת עושים שהיו פרוים זהב של אילנות זהב בכר אלפים ומאח זהב בכרי

 נגלו אלו כל .הקדש בגן החיים עץ מתחת שהיה טוב זהב בברי רבוא ושש וששים מאות שש
 בידו וימסור דוד המלך שיקום עד שישמרהו המלאך לשמשיאל ומםרם הסופר ^זלקיהו

דמים. להם שאין טובות ואבנים זהב כברי ועמהם שלמה שהתנדב הזהב עם והזוזב הכסף
 .בורסיף הנקרא במקום כשדים חיל מפגי ושמורים ונפתריס גנוזים אלו בל

 הלוים מלבושי .זהב כברי אלפים י״ב בהן שנכנס שבעה זהב של פרכת ח משנה
 1בהןוםעול משרת שהיה בה״ג של ואפוד מלבושים אלף י״ב שלהם ואבנטים

 להם דוד שעשה אלו כל .ומכנסיהם ומצנפותיהם ואבנטיהם אלף ע׳ הכהנים ממלבושי חוץ
להיותם הזה התשמיש בל להם שנתגלה בסוד הכשרים ולקחום .ישראל על לרצץ

.ישראל על לרצץ לעתיד
 לעזיר צלצלים ישראל. על לרצץ אלפים ז׳ ונבלים אלף חד שעשה כנומת ט משנה

 וכתוב מסעי למשה לו שנחנו ישראל לאלהי ולהלל להודות ולתשבחות
 היו אלמונים מעצי והכנורות .בסא דמות ספיר אבן הכבוד כסא תלי מתחת עליהן

 ושעירים עננים אותן מביאין שהיו ובנור כנור כל על חמשה ואבנים טוב זהב מצופים
 כסא מלפני קלל נחשת של פעמון היה ובנור כנור כל ועל לשלמה משועברים שהיו והרוחות

 אבן של הכבוד כסא מתחת סיני בהר משה שחצב ומעולה ויקרה טובה אחת ואבן הכבוד
 שיפלו בסוד הכשרים יודעים שהיו הצדיקים] נבפני צדקיהו) וגנוזים(בעין צפונים הכל .ספיר
 .ישראל על לרצון אלא בהם משתמשים אין הללו שבלים .לישראל שונא שהיה צר ביד ח״ו
̂ו יום עד והטטינום ח״ו בהם ישתמשו לא שהכשרים וצרקיה ברוך אותם גונזים ור
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שמו דוד כן דוד איש להם כשימצא עולם ויקדת ככוד ויקחו לקדמותן ישראל שישובו

■ ,,)ן ■ •

ק״ב כסף ככרי וצדקיה כרוך י״י
 .אמן .לירושלים שלמה עליה ויעלו כלם ישראל כשיתקבצו והזהב הכסף לו דתגלה
ע" כחל בעין הגנוזים כסף משקלי הן ואלו י משנה

 טוב נחשת של סיריס נחשית של בלים .רנוא ק״ם טוג כסף של .רבוא
 נחשת של ומצוקים מצוקים להם שאין ושפתים רבוא ק״י ברזל ושל רבוא מאתים
 מישקל. להם שאין נחשת של כיורים . משקל להם שאין כרובים .הנחשת שער סכיגות
 העומד החיים עץ מתחת טיב זהב של ושלחנות אלפים. ג' טוב זהב של מתכת

שבל זהב של שקמים .לדמיהם עי־ך אין הפנים לחם עליהם שהיה שבעים הקדש בגן
 מזוקק זהב של והםבהם. תלוים מעדנים מיני

.צדקיה
גנזם אלו כל ע״ה המלך דוד׳ו׳ו

 מנינים לבבל ישראל שגלו ועד צדקיה ועד דור מימי וכסף זהב של ואוצרות יא משנה
 טיבות ואבנים מרגליות מדה. להם שאין ככף ושל רבבות רבי זהב של

 ברוק ובתל בבל בחומת וגנוזים צפונים אלה כ^ .אלף ונ״ג אלפים וש׳ אלפים אלף
 לקחו הלבנין יער ומבית . כנורותיהם עליהם תולים שהיו שבבבל גדולה ערבה לתחת

 לא והסופרים החכמים וכל הנביאים וכל .אלפים ותשע אלפים אלף בורין מדת זהב
בירושילים. שהיה והכבוד העושר לחשב יוכלו

 להצנתם בידו נמסרו הלוי שימור בן חילוק ביר טובות אבנים י״ב ועוד יב משנה
 מא.ירות שהיו .עליהם חקוקים השבטים שמות שהיו .להשבטים ולהחזירם

̂א ואיש ונביא מלך ואלו . מזו למעלה זו בדמיהן ויקרות מעולות .השבטים ראשי על  י
 בירושלים שהי׳ וכבוד עושר ושאר . הלוי שימור בן חילוק אלא .גנזו מקום באיזה ירעו
 למיכאל הלוים וחבריהם וחילוק שימור אותו והביאו וחזרו המלאך שמשיאל אותם לקח

 אלא עוד ולא לישראל צדק מלך שיקום עד כליהם החביאו ישראל וכל . וגבריאל
 וימסרו דוד בן דוד שיקום עד הכלים יגלו שלא .ואלו אלו גדולה שבועה שנשבעו

 רודות מד׳ ישראל של גליותיהם שיתקבצו בשעח שהטמינו זהב ובלי כסף כלי וTב
 מבית גדול נהר יצא ההיא ובעת . א״י על גדולה ומעלה בגדולה ויעלו .העולם

 ומיד פרת בנהר ויתערב והנורא הגדול מדבר עד וישטוף גיחון ששמו הקדשים קרש
̂יק הכלים כל ויתגלו יעלו :המשניות) (ש

בנת״י] חסר [נאן
 שרטוטין וסדרי פגים הכרת לחבירו אחד החכמים מסרו הגאון שרירא רבינו וכתב

 שלאחריו פסוק בםדר ומקצתן אדם תולדות ספר זה פסוק בפרר אמורים מקצתן
 לכך שראוי סימנים בו שרואין למי אי׳א ורזין תורה סתרי מוסרין ואין בראם ונקבה זכר
 עדיין נגלה לא שבימיו מפני עב"^ בהם זכינו ולא ז״ל הרמב״ן ומסיים הגאון דברי אלו

 הרמב״ן שבתב כמו השדים שמושי בעגין בקבלה להם היה וכן ז״ל להרשב״י הזהר ם׳
 שמדון אשת היתה היא כי אמרו ואחרים וז״י* נעמה קין ‘הובי ואחות פסוק שם ז״ל
 ירמח והכתוב השדים שמושי בכתבי שמה ימצא כן כי השדים נולרו וממנה אשמדאי אם

. עכ״ל באלה בתעי^ומות ויקצר
 התוספתא כסדר הש״ם כל על ברייתא היה כן הש״ס כל על תוספתא שיש כמו ונראה

,וז״ל לקום אוכל לא כי אדוני בעיני יחד אל פסוק ויצא פ׳ ברמב״ן תראה קצהו ואפס
 רבותינו שהזכירו וכמו וכו׳ מאד מרוהקות הקדמונים בימי הנדות היו כי והנכון

 אמר , טמא הוא מפיה שיוצא הדבור אפילו אומר נחמיה ר׳ ,נדה מסכת של כברייתא
ואסור כו׳ כמת טמא שהוא עפרה את ולדרום הגדה אחר להלך לאדם אסור יוחנן ר׳
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י <ל rowito כמה נזבר ואינו עכ״ל, ידיה ממעשה ליהנות »’ ; ה ר ̂  רייוו>ו3י ‘נ
א דרינ״ל ממעשה וברייתא מנלה. דמם׳ ברייתא הוא התניא שהזכור הסדר ח ̂  הנ

 דמלאבת ובריוו» ,כחובות דמסכת ברייתא הוא לקט שבלי ובם׳ פוסק בו כל
 ,וכל מכל ממנו ונאבדו המסכתות כסדר הש״ם לכל היו וכן מדות. למסכת שייך הוא
 שנזכר מה תראה תשוב וכן ,נבון כל לב דוה זאת על הן ,עמך ונבקשנו פנה אנה

 מסוגרת שודחה שחז׳יל מה מתערה וישלפה יס א יקר(שמואל בבלי .רז״ל דברי בשם בספרים
»י של ונערו מתערה לשלפה אותה פותח באין א  דוד לו ונדר לגמחה יודע היה ^
 שיקה ^•וד ו»ןיי ענש ואז מתערה, וישלוף החרב שיפתח לאשה חזזראל בת לו לתת
 ב׳ ובשמואל עב״ל. הוה אודיה ומונה נמ)א נער כי שבע בת היא דוד של אשתו הנער

 ראשו לברוו/ כדי פותח ואין סגזד הכובע והיה גלית כשבא חדל כמ״ש וז״ל כתב י״א
 ישדאל בנות ר^::״ה אמד אתן א״ל אשה לי חתן לך אפתח אם אוריה לו אמר אז

א וז״ש לדור דראמה שבע בת היא לו נתונה אשתך חייך מחלק אחה  בת שבע בת ^
 ף ודרשות הסוד וצרוד בחיי בם׳ תמצא וכן .עכ״ל החתי לאוריה נתתה שאתה אליעם
 לקמיה אתא ש^לאי ר׳ ס <ם״ב בפסחים כמ״ש הימים דברי על ברייתות היו וכן .שועיב

 שם ואמרו .עכ״ל הימים ודברי ברייתא פיחזז״י יוחסין ספר מ־ לי נתני א״ל יוחנן דר׳
 ^זלת רבה ומדרש דזצדיות מהירושלמי נראה וכן .נטלי מאה ארבע לאצל אצל בין

 לחיבורו בהקדמתו ז״ל הרטב״ם נוכחב ,שונים חבורים ב׳ הם והברייתא שהתוספתא
 •לבאר, התוספתא חיבר חייא וד׳ המשנה, עיקרי ולהודיע לבאר וספרי ספרא חבר רב

 ור״יבן עכ״ל. המשנה לבאר ברייתות חיברו קפרא ובר הועזעיא ר׳ וכן המשנה, עניני
 1א׳ י״ט דף על כ״מ מקובצת בשיטה נהביאה בתשובה כתב ז״ל הרמב״ם של רבו מינש
 שתהא כלל מנחט ואץ המשנה, לפחזז כוונתה ואץ עצמה בפני הלכה היא ברייתא ח״ל

 הדרך זו ולא tmw לפרש באה הברייתא ואץ לפרשה המשנה מלות על הברייתא הולכת
ש ר״י דברי בקיצור כ״יהביא בכלליו בצלאל ורבינו באורך. וע״ש בקיצור עכ״ל  קמינ
 עד חייב אינו המאורסה נערה על הבא שנעו נסוש מיתות ד׳ ובפ׳ וז״ל עליהם והוסיף הנז׳

 בחו^־ן בוגרת ולא נ^דה ת״ר ובגמרא כו׳ אביה בבית והיא מאורסה בתולה נערה שתהא
 בערת־ ולא נערה, ת״ר ז״ל ופחזו״י וכו׳ פרם אביה בבית נשואה ולא מאורסה בעולה ולא

 ימצא דכי דקרא פרטיה לפרושי תקט אע״ג פי׳ .וגו׳ בחולה נערה יהיה כי קאי אקרא
 ניחא טפי ברישא כתיבא רע שם מוציא בפרשת דכתיב אביה רבית דפרטי׳ מסמי איש

 מלות על הולכת הברייתא שתהא התלמוד דרך דאץ ,פאי דאמתניתץ לומר ^א בהכי
 כל על מפרשת שנראית ברייתא שתמצא והגם עכ״ל שם הרמ״ה בפי׳ עיין דסשנה

 ברייתא חו ,המשנה כלעזץ אומרת שהיא אחרת, ברייתא לה שקדמה דע ותיבה תיבה
 התוספתא ,שם מז׳ בתשובה מינש בן הריי כמ״ש קודמת הברייתא על קיימא לה, שניה
 מה היא והברייתא וב״ה מב׳יש שגםררו סדרי משתא ז״ל הקדוש רבינו ששייר מה היא

 ויטרי במחזור ובן הקנה בם׳ כמ׳׳ש להם שקדנע םדרים טהת׳יר וב״ה ב״ש זר!ני ששיירו
 כמו משנה סדרי מאות שש הע מבבל שעלה הלל ועד משה מימות וז״ל קלף על

 ולא תודח, אזל. כבודה וחלשה העולם, נתמעט ואילך ומהלל במעי למשה הקג״ה שנתן
 סוף הע והם נתז ד ועד מהלל נמזנה אנשי והם סררים ששה כ״א ושמאי הלל תקנו

 הירת״וי הלל'ח«ןן עד רבעו מאוד. מימות חיל א׳) פ״א (דף הקנה בם׳ וכן עכ״ל המשנה
 אץ וא״כ ,עכ״ל השאר ודביחו סדרים ששה סדרו ב״ד. וזקני ב״ש וזקני משנה סדרי

 דנקט זיל חרמב״ם לשץ ניחא ועפ״ז .המשנד. תיבות לפרש באות והתוספתא הברייתא
 ליצר דרשות הגי כי המשנה עינךי ולהודיע לבאר וספרי ספרא לחבר דעתיה יהיב דרב

ה חרם ד«ךוש רבעו כי התוספתות משא״כ מהם נבררה לא והמשנה מ סודי שתא־ מ



ההרמה<«
 רעתו נתן רב לכן ב״ה הקני ב׳׳ש זקני ע״י הורם חלבה כל והברייתא סירר. אשר

 לחבר מטובו העריף הייא ורבי ,ירים בו חלו אשד ממש חירוש מעתח רבר לרודש
 משיתא חנשאר והיח ,הרים אשר הקחש רביגו משנת הורמה מתוכה אשר מהתוספתא

 חברו קפרא ובר הושעיא ור׳ התוספתא. לה חוברה ב״ה וזקני נ׳׳ש זקני של סררי
 משנה סררי השיתא לסרר וב״ה ב״ש הרימו שמהם םררים מת״ר מהנשאר הברייתות

. הקרוש רבינו שמירר המשנה רברי יתבארו ומתוכם
 קורם כי רע וז״ל ב׳) מ״ז ורף א״ח בספרו כתי שלום שר ער אבי המובהק והרב

 בברכות ממ״ש והראיה .פה בעל והמסכתות המשניות שוגים היו הקרוש רבינו
 ,עוקצין שונין היו ר״ג שבימי מוכח נ׳ פרק ובהוריות .נשנית ביום בו עדיות ד׳ פרק
 .בטהרה ויצאת בטומאה שנכנסת כלים אשריך יוסי א״ר כלים סוף ששנינו ממה וכן

 כל מסודרים הדברים היו ולא מחרש, שהיה מה מוסיף היה ותנא תנא כל אמנם
 מזער מעט אם כי במשנה הוסיפו לא מותו ואחר ,הכל וסדר רבי שבא ער הצורך

 ברוך הקדוש עתיד אריב״ל עוקצין ובסוף ,חטא ויראת ענוה בטלה רבי משמת כמו
 במסכת אמרינן ובהדיא ,הנמרא שונים היו רבי בימי נם כי דע עור .וכו׳ להנחיל הוא
 להו דרש הדר נמרא בתר ואזלי מתניתין כ״ע שבקי רבי רבימי נל׳׳ג.] ב׳ פרק ב״מ

 מה מוסיף היה אמורא כל אשי רב עד אבל .הנמרא מן יותר למשנה רץ הוי ולעולם
̂א ,ההלכות כל וסידר אשי רב שבא ער ,מחדש שהיה  והוסיפו כחייו לסיימו יכול וי

 סבוראי רבנן ועכ״ז ,בימיהם התלמוד ונחתם ,ואחרים אשי רב בר מר דברים הרבה בו
 שרבינו עד בע״פ אותו לומדים היו המשניות שכל דע עיר .דברים איזה בו הוסיפו
 לא החיים עץ בעי* חאגיז הרב דעת לפי אכל הרמב״ם דעת לפי זהו כתבם הקדוש
 לומדים היו אשי רב ועד , בהקדמתו וכמ״ש אשי, רב מות אחר עד המשניות נכתבו

 שכל ,היה כך הזהר בם׳ ונם ,המשניות שסדרו כמו בספר שנסררו עד בע״פ הגמרא בל
 .וכו׳ יכתוב אבא ר׳ ,שם כתוב שכן שנאמרה ומיד תיכף נכתבה וזוטא רבא האררא

 שנםדרו עד בע״פ לומדים היו החכמים כל שאר ושל רשב״י של הדרשות שאר אמנם
 הושעיא שרבי יוחסין ם׳ בעל שכתב לפי .רבה מדרש הוא ממש לזה ודומה .בספר
 דרשות כמה שם מצינו והרי .היה הושעיא ר׳ תלמיד יוחנן ושר׳ ,רבה מדרש חיבר

 בע״פ אותם לומדין שהיו אלא הושעיא ור׳ חייא לר׳ הרבה שקדמו החכמים מן שנאמרו
 דרשות בו הוסיפו אחריו שבאו החכמים רושעיא ר׳ ואחר , וסדרם הושעיא ר' שבא עד

 שמיני ובפ׳ ור״ל יוחנן ר׳ אחר שהיו החכמים שאמרו דברים כמה בו תמצא ולכן .הרבה
 רי״ש באות [ועיין הוא מי אצלי נודע לא רבה למדרש האחרון והמאסף .נחמן רב בשם
 לא הקדוש רבינו בימי אפי^ו אם האידדא כתבו רשב״י בימי איך תתמה ואל ,בזה] דעתי
 החיים עץ בעל הרב העלה וכך הקילו שבהגדה לפי שבע״פ מתורה דבר שום נכתב

 שלחי אנרתא דכתיב אשכהיה אי רימי רב אמר 1ב׳ (פרק בתמורה ראמרי ממאי בהקדמתו
 ליה הוה ואי , בגמרא ופריך .וכו׳ ממתניתא נסכים מנחת תסמי לא יוסף לרב ליה

 הלכות כותב- יוחנן א״ר אבא בר דר״ח בריה אבא ר׳ אמר והא למשלחא אפשר מי אגרתא
 שע״פ דברים וכו׳ נחמני כר יהודא ר׳ דרש שכר נוטל אינו בהם והלמד תורה כשורפי.

 בספרא מעייני ור״ל יוחנן ר׳ דהא שאני חדתא מלתא דלמא וכו׳ לכותבם רשאי’ אתה אי
 דבהלכות משום אפשר .הלכות מבשאר שיכתבו אגדה בדברי והקלו בשבתא דאגרתא

 בקיאים היו שלא הרבה מצינו הנדות אכל שכהה לידי יבאו ולא בהם משתדלים היו הכל
 יפרק בירושלמי אמי יוחנן יר׳ ח״ו שישתכהו ואפשר וכו׳ דע״ז בפ״ק ספרא רב כמו בהם

 ותום׳ .עכ״לו משיכה הוא במהרה לא הספר מתוך תורה הלומר כרותה ברית דברכות) ה'
דר׳׳י פלונתא מאן! ד״ה תום׳ ב’ע׳ פ״ד !סנהדרין אות; ירעו שלא ברייתות שיש ג״כ כתבו



יאניי הקדמה
^ בדובודה »י״« קי ס ה ו מד ה nMn>& 16 מדנו 16 נ  wmn מו ו6י די ג ג
גריימו w«או נקנלה או להש״ם ה6 קים בחבורה במקלקל ור״«ז דר״י ואלוגתא <כו׳

עכ״ל, מקום ב«ום שנויה
מו חםרי« עוד הם לנו הנשאר מררשים מהמעט בי והאהוב, המשביל הקורא ודע  ב

תהלותח״ בחלק חסד תורה בספרו יעבץ שלמה ר״יב״ר הרב ברברי תראה שתשוב
^ בט גתהלים וגו׳ בנים על אב כרחם פסוק על  עבד והוא משלח פ׳ רבה ובמדרש וו

 תמה כן אמר לרוד יואב שמע כר רבותעו אמרו ,בנים על אב הה״ד.כרחם לפניהם
א הון6ע רחימץ אמק והלא מאםחק טפי בנוי על מרחם אבא כלום ואמר  דהיא מי

 ואיחמי איזל יאות, אמר לא כן אמר והוא להק מרביא והיא בעבודא עליהון טעטערא
 ומסק סב- חד ואשבח ישראל תחום בכל עטר .קושטא אמר אי ואדע .דברין דברייתי מה

 דליזבין ה6 נס יומא, רטרחבכל טירחא באגר בדוחקא יתהק זן דהוא בנים י״ב ה6דהוו
שמע דילך, בנץ ולשאר ו^נחתך לך בי׳ ואפרנס מבנוהי הר  נ|(* pכ סבא ועעא כ^

 לא6וב ,דדחב דינרץ במאה יתיה ובין בסוף די עד לה וגם לאנתתיה אזל ,ליה ואזיל ביה
 ,ליליא בההוא אשת ולא אכל ולא סגיא מעציב שרא כן שמע כד למיכל סבא אתא כד

 למהדר יבעי דלא כריה דזבן לגברא א׳^כח דאי יהTב רינרץ הנהו ונסב קם בצפרא
ד .ליה קטיל דהוה ממונא ולמשקל  דאי למללא תומף לא ליה ואמר ליואב דאשכח ן

 ח6 ואהוד ממונא נסיב יואב שמע כר ,תקטלינני או אקטלינך או ברי לי מהדרת לא
 טליא רץ דאלו בנים על אם כרחם ולא בנים על אב כרחם דוד אמר יאות ואמר כריה
 הוי לק%א עלוהי נפשיה מסד במזוניח דטרח ואבוד! בטזוניה טרחא דלא זבינתה אטיה
 באופן אטד לומכ^ מ־ברים יואב שינה למה מעם שנתן ע״ש ,ענ״ל בנים על אב ברחם
 ולא וישלח פ׳ רבה במדרש לא הזה המאמר מצינו ולא אחר, באופן אמר ולאשתו אחר

 אמר רב גויס דחו• ראה שמיני בפ׳ תראה וכן ם,6תה בילקוט ולא פ׳.וישלח בילקוט
 כדכתיג דמם התיר אמר הונא ר׳ ,אויביך שלל את ואכלת נשמה כל תחיה ז6 התיר דמן

 סחמר וכלבו לנודן שתנא לאחד משל אמי רשב׳׳י בשם ביראה עולא , פתח מלכים מוסר
 הרוג והגוים שנאמר להם התיר דמם וז״ל באריכות המאמר זה תמצא זו פ׳ ובבחיי .בו׳

 ואכלת שנאמר התיר ממונם ,נשטח כל תחיה לא שנאמר התד נפשם © יחרבו(ישעתו
ח את לתור שנאמר אללן אומר רשב״י ,העטים כל אח א  ויתווע. של שתרגום (פי׳ ה

ח על בהן לנתר שנאמר לגיהנם הקפיצן אומר אחא ד ,)6ויאל א  דצפודץ חונא רב ,ה
 את להם התיר אומר מילאי בר תנוצם ר׳ ,פתח מלכים מוסר שכתוב כענץ התיוץ אמר

 כוי וכלב חמור עמו והיה גוק 6 שהיה הבית לבעל למהד״ד ורמשים שקצים האיסורין
 כמו אתנו נמצא ולא רבה טררש בשם שונות פעמים הערוך הביא ובן . עכ״ל ע״ש

שידפון זו 6וצ כל מטך ה׳ והסיר תורת, תהיה זאת פ׳ רבה בוקרא ת״ל ־ג׳ שרץ בערך
,שלנו כנוסחאות ואינו עכ״ל

 מי* שר״א חז״ל אמרו וז״ל ,בהנחמו חתנו לרונש יעקב בר נסים רבינו החכם מ״ש וכן
 בא מלאך והנח הבית ברד. המה כפור 01צ ערב ויהי לבהמ״ק לרגל עלו יהושע

הו אל איש ויאמרו סביב לפיו שפה היה ולא כשמעז וטזריח לבן חלוק ובידו לקראתם  ח
 ק,6חח הוא מחן לאיזה לאמו־ וישאלהו המלאך ויכךבועד וצא, ממנו לאחד הזה החלוק

-vם רבים חלוקות 1יעז1 יאמר די ^ ה ו  הנגן יוסף ושמו ן6מאשק א׳ לאיש הזה החלוק אבל ,מ
 אגמי רשמחו האשקלוני האיפו אל יחדו יצאו 6חרג ימי וכששלטו לדרכם ^וילכו

 אלא נתארח לא ויאמרו רצו, ולא אצלם להתארח מהם ויבקשו לקראתם ויצאו הם6ע
 מרחוק אותו דראו גנו לפתח שהגיעו עד יוסף לבית אנשים עמם ויפזלחו וענן יוסף בבית
ם להם והשיב ט6בש והקדימוהו אורות מלקט » אצלו להתארח רצוננו 6 דאסוו ^ו



zzהמדמה
 נבית אין בי יורע והקב״ה אלי ובאתם וכבוד עו׳בר בעלי הנהתם רבותי ויאמר להם זיען
 וייבם .אחר לדבר נטריחך ולא אצלך הנמצא לנו יספיק לי ויאמרו לחם בכרות ב׳ אם כי

 אליך עבאנו רואה הנך לו ויאמרו המזון ברכת ויברכו מים וישתו לחם ויאכלו לפניהם
 רואים אתם רבותי להם ויאמר .מעשיך מה לנו הגד לכן עייך לאנשי ללכת רצינו ולא
 בעבודה אם הודיע אעפ״ב ויאמיו ,שראיתם הנן עבודת זילת אח־ת מלאכה לי ואין עניי

 ועניני אודותי שאודיעבם נפשכם את יש אם להם ויאמר ,עתה ועד מנעוי־יך עוסק היית הזאת
 לבית ונשנפטר ומעשיריה הזאת העיר מגדולי ‘ז״י אבי היה ני באמת דעו .הכל לכם אנלה
 יאבנה ואכבה ואצא אותי וישנאו ויניש־ני העיר אנשי ויראוני ההוא העושר אבדתי עולמו
 אותו מוכר אני הנן מן מוציא שאני וממה ירקות בו וזרעתי הזה הנן ואטע בית בכאן
 לך שירבה רע לו ואמרו .ביתי ואנשי אני מתפרנס והחצי לעניים לצדקה החצי ונותן

 שלך כי המי^אך לנו ויאמר ,ומנוה׳ן לבן דלוק המלאך ביד ראינו בי מאר מאד שברך הקב״ה
 הרבה הקנ״ה לך שייטיב ולבשרך להודיעך באנו 'ב”; ,לפיו שפה חסרה היתה אבל ,הוא

 מה שמעתי אשתו לו ותאמר ,לדרים וילכו וישבהם האיש ויברכם .בזכותך תוםיף ואולי
 והשתדל ועשה עצתי וקה שמעני ועתה ,חלוקך שפת מחסרון ישראל הימי לך שאמרו

 ודלדולי עניי יודעת את אכן תדברי הנדיבות אהת כדבר בעלה לה ויאמר .החלוק להשלים
 למען עצתי וקח אדוני שמעני רו ותאמ,ך .זכות ושום דבר שום שאעשה ממה לי ואין

 .חלוקך שלמה תהיה אולי לעניים בצדקה מהירי ותן בשוק ומכרני הוציאני ועתה ,לך ייטב
̂ו החלוק ואפסיד אותך ויאנוס הקונה אותך יפתה שמא מפהד אני לה ויאמר  ותאמר .כי

 בקולה וישמע .לעולם ידי על זו תקלה תכא שי׳א שמים באמונת לך אשבע אני אשתו לו
 ולא לכבשה ורצה יפה שהיתר. אדוניה אותה וירא .לעניים בצדקה דמיה ויתן וימכרה וילך
 ראויה איני ארוני לו ותאמר ,מפהחותיו רה וירק נכאתו בית על אותה ושם ,עמה יבול

 יכול ולא לבבשיה ויצוהו צאנו לרועה אותה ויתן מאד עליה ויקצוף ,לך מובנת להיות
 קשה בעבודה הייה וימרר עמה יבול ולא ופצוע הכה אותה ויך הרועה ויקחה לפתותה

 וירא וית־פש ,עליה רבים ימים ויעברו ,שמים רהמי ומיחלת מתאפקת והיא צרה ובכל
 רוב פארה תחת ,ורוח נפש מרת והיא וימצאה אי׳יה ויתנכר אליה ויבא בעלה אותה
 אותך שאקנה רצונך היש לה ויאמר .יופי תחת כי שק מחגורת פהיגיר ותחת ,שברה

 ,בעל בעלת אנכי בי , הזה הדבר יתכן ^א אדוני לו ותאמר .מצרתך ואצילך לאשה ואשאך
 עברה שלא לו נתברר כך בעלה יכשראה .לקולו שמעה ולא רכים בדברים לפתותה ויוסף

 רעהו את איש וישקו ותכירהו פניו מעל המסוה ויסר .כריתה הפרה ולא שבועתה על
 נשלם כי התבשר קורא קול וישמעו האלהים אל שועתם ותעל גדול בכי ויבכו ויתחבקו

 שטמן גדול ממון בו ותמצא פלוני ^מקים ^ך מחליקך הוא טוב אשתך של והלוק שלך החלוק
 ויוסף אשתו את ויפדה איתו ויקה יקרות ואבנים וזהב כסף וימצא כן ויעש וילך .אחיך

במדרשות מקצתו ולא כלו לא ממנו מצאנו ולא ,עכ״ל ימיו כל וחסד צדקה לעשות
.בירקוט ולא שלנו

 ז״ל מברטנורא ר״ע החסיד החכם שחבר קדש מקרא בספר עיין החפץ על תחמה ואל
.הנשמות של ולבושים החלוקים בענין יקרים דברים בו ותמצא

 ר׳ הרב הביאו אעפ״י) פ׳ וכתוטת הז״ל שהביאו שבוע כלבא בת עם דר״ע מעשה וכן
 כלבא ושמו ‘ישראי בארין איש שהיה הז״ל אמרו וז״ל .באריכות יותר הנ״ל נסים

 ,ר״ע את ותאהב ונאה יפה אחת בה שביע לב־׳בא והיה צאנו רועה ר״ע והיה וכו׳ שבוע
 וידר מות עד לו ויחר שבוע כלבא‘י ויגד כדברך אעשה ויאמר לאשה אותי קח ותאמר

̂ה יתן שלא לה׳ נדר ̂ים מממונו י  זאת ‘לכי בתו חששה ולא , הארין בעם שרצתה לפי כי
והוחילי והתאפקי ודלדולנו ענינו ראה לה ויאמר לבה על וידבר עקיבא ר׳ אותה ונשיא



28 יב הקדמה
 קורא שקול ער w מסמרים הם זהב. עטרת לך אעשה ממץ לי יהיה אם ני לאלהים,

 עמי תעשו אולי שתלד במה נסות לי ואץ ללדת ורוצה הרה אשה לי יש ויאמר אליהם
 לי יתאמר טימים ויהי .הקב״ה לנו שהיטיב ראי ר״ע ויענה ,כסות שום לי ותתנו הסד

 בנמרא) אינו זה ובו׳(כל שנה י״ב יהושע ור׳ מר״א תורה ולמד עצתי וקח ארוני שסעני
 נפש (בנמרא דלים רץ צדיק יודע ותאמר ,גךועים בנדיט זולת שתלבש מה לה היה ולא

 לד! אמר כאשר זהב עטרת לאשתו ויעסו נחל עשיר ויהי ממונו חצי לו ויתן ובו׳ בהמתו)
 ,מעשיות מלא דצא אבביר שמדרש לאסר ושמעתי זאת העתיק מהיכן ידעתי ולא ,עכ״ל ובו׳

.כאן והעתיקו הוציאו משם ואפשר
 יהחצע שנקרא מה טעם מדרש בשם שמצא נטע נתן מו״ה האלהי הממונל הנאץ כתב וכן

 ואשתו בירושלים דר יהושע של שאביו **), קטיעא ריש דין אותו קראו והמרנלים *) נון בן
 מתענה הצדיק היה הרחה כי ויהי ,ה׳ לו ויעתר אשתו לנכח מתפלל הצדיק והיה עקרה
 כי ^ומוח לך היה לו ותאמר אשתו בעיני הדבר וירע ,הפונות מאין ולילה יום ובובה
 דנד .בדבריה ותאלצהו יום יום אליו כדברה ויהי .אליה ענה ולא ,תפלתך את ה׳ שמע

 והאמינה ראשו את יתיז לו הנולד הזה הבן כי מרום משמי לו הנידו ני ,לבו כל את לה
מה ילדה כאשר דהי .באמונה דבריו כל בי ידעה כי ,לדבריו  תבה אמו לו ותקח ,בן הוא ו

 גדול דג ה׳ וימן ,היאור בתוך אוחו ותשלך הילד את בה ותשם ובזפת בחמר ותחסרה
 הדג את וילכוד ,ועבדיו שריו לכל משתה המלך ויעש היום ויהי ,התכה את לבלוע
 שריו ובל המלך ויתמה בובה נער והנה וישסעהו ,המלך לפני ויביאהו התבה שבלע
 להיות אותו וי«ןד המלך בבית הנער ויגדל .הילד את להניק אשד■ להביא המלך דאמר

 מצרים למלך אביו הצדיק אותו חטא האלה הדברים אחר וידוי .הטבחים) שר ,סנדטור(תליון
 כמשפטם לעצמו ורכושו ובניו אשתו את וליקח ,ראשו את לחתוך להסנדטור המלך דצו

 מדדיה, חלב המטה בל נתמלא אז עליד., לבוא אמו אל קרב באשר ויהי ההיא. בעת
 אמו ותזכור ,היא מכשפה כי באמרו לדורגה חניתו את וימול מאד גדולה חרדר. דחרד

 שדרניקו חלב אם בי כשוף זה אין לו, אמריה תשיב היא אף ,ז״ל הצדיק אביו דברי את
 הוא גם כי טמנד., עצמו בדל מיד המאורע, כל לו וספרד■ אמך, שאני ספני אותך
 בן אותו קראו ולכן ,תשובה ועשה אבמ היה כי עT לא אפם בדג שנמצא שמועתו נזכר

 מעשיו שם על המרגלים אותו קראו קטיעא וחש ,נון ארמי ובלשון ,בדג שנמצא מפני .נץ
 ,קרנוגא אלא הטנונא לאו א״ל א) כ״ה אמ*ו(קדושין וכן ,עכ״ל לאביו שעשה מה מ־אשונים

 עב״ל, קר שהוא דג נונא קר אלא בן ואינו חם דג נונא חם אומר אתה ז״ל ד״ה ופי׳
הארץ בקרב שלו תחנונים לשמוע לדג שדומה p בן ידוושע וז״ל עמוקות במגלה כתוב וכן

מקומם. ידענו ולא עב״ל,
 שמיני, פ׳ רבא בויקרא וז״ל סנטמא ערך בערוך חסר רבה שמדרש תראה תשוב עוד

 כתב .מלבר שתי וד,וא ,מלניו מפני והוא דחרעא צירא בגו סינטמא קבע עזריה ר׳
 את נוקבא בהדי מיני׳ לי הב שלנו וד-גי׳ עזריה ר׳ נזכר לא בנוסחאות בנימין אטד המוסף
 ויהי פ׳ רבה בויקרא וז״ל הרביעי פלח בערך וכן .עכ״ל מלבר שחי ואנא מלניו מפני
 > בנוסחאות המוסף כתב ,עכ״ל חמר פלחי יתרמן חמר פלחיה שתי אם עזריה ר׳ השמיני ביום

̂ז העתך בעל נתן ר׳ כעת כי .עכ״ל העחך בעל דברי כתובים נמצאו ולא עזריה ר׳ נזכר ל

. גאע גסיס רבעו מחיבר «צ«מת בם׳ גם נט«א גיז בן מיהועע ור6הם *)
 בניפ לו שאין קטוע שראשו פי רשיי פירש ,ימלל קמיעון ריש (לה•) בסוטה מובא קטיעה ריש *•)

 משח שקראו לטי קטיעה ריש ליה קרו להבי טי׳ רש) והערון•(עיר .בטגינו ברT הוא בארע חלק לימול
̂יו״ד לטי ,קטוע שטו ראש כלומר יהושע הפו״ל .היא קטיעה אות שד



המדמה24
אמר נכרים וגם ,בקיאים שאינם המדפיסים בעבור חסרו ובדפוס בכ״י המדרש עדיין היה

,המה ישראל מבני לא
 מהנמצא אחר בסננק נמצאו ומהם מקומם ידעתי ולא ז״ל קדמונינו שהביאו ממה עוד

 במדרש שמצינו כמו הוא גט ולשון ,וז״ל נימין מסכת מרדכי גדולת בספר ,בידינו
 אברהם הר״ר מפי ,ממצבותיה חבחתיה לכל ומנררת שמה וגט הים בכרכי יש אחת אבן

 בירושלמי שמצינו כמו הוא גט ולשון מ׳יל, שם הגבורים’ובשלמי עכ״ל. מאיסטריקייאה
 ידעתי ולא ,הנ״ל אברהם ר׳ היב מפי ,חברותיה כל ומגרשת הים בכרכי יש אהת אבן

 אכילה לאיסור אחד רב דבי בספרי וכו' גדי תבשל לא ,רע״א פי׳ ראכ״ן בספר .מקומו
 ,בחלב בשר לאיסור א׳ ,גדי ‘תבשי לא פעמים ג׳ נאמר דאגרתא אחריגא וכלישגא בו'

 פעמים כ' ופי׳ ימים תשל״ב שהם חדש כ״ר ער שאמירה הכירו של מינקת לאיסור ואחד
 לא וזהו ככלו] נחשב היום ומקנות שעות ח׳ ימים שסי׳ה המה שגת בי יטיס שס״ו

 פירות כל שיתכשילו עד באילן להמתיגן שאסור פ־רות ביכורי בישולי עיי ואחד ,תבש״ל
 עד לשלישית ובן לשגית וכן סימן ^ה עושה מהן אחת שנתבשל כיון א^א אילן שבאותו

 לא שנאמר האילן פירות כל שיתבשלו עד להמתין ציריך ואינו כלי מלא מהן שיתבשל
 בם׳ .עכ״ל ,ע״כ ירחים גרש וממגד שנאמר פרי אלא כאן האמור גדי ואין גרי תבשל

 יש מקום רז״ל בדברי ומצאתי וז׳׳ל, וכו׳ האדם את ויגרש־ פ' על בראשית כפ׳ ראקנטי
̂פני שדה ההצר ולפני ,דצרמות ששטו  קולן ואין מדברין ,משמרן ודומה ,נחל השרה וי

 קבלה חכמי לקצת וראיתי ירעם. מות וכתיב ,גיכמע קולן ואין ושותות נשמע'אוכלות
 שאר עם זה סוד בו כתוב אותו כשלקח ירד בן הנוך בספר מצאו כי שרתכו האחרונים

 כי דע ,ההוא הספר ולפ״ד ,הזהר כס' ההיא הכפר רז׳׳ל הזכירו וכבר ,מופלאות סודות
 המתרגם תרגם בצורתם(וכן שם לגור הצדיקים רוחות שנבראו מיום מוכן הוא מטה של ג״ע

ק דמשתלחן צדיקיא אלהן לגוה למעל לגבי־ רשו דלית רעדן כגינתא נעול גן בפסוק  ת
 כל אמתית השגה ומשיגין ומזהירין למעלתה פורחות ומשם מלאביאכל■ יד על נפשיהון

 בהריחם להם המחדש המלבוש פור לובשין מטה ש^ כג״ע ובהיותם ,פעלתו לפי אחד
 ממש העולם כזה שיהיה ודמות צורה כאותה ורוח רוח לכל ההוא הלבויש ונתון ג׳׳ע אויר
 להם ונמשך מעיל) עוטה אמר אוב לבעיית בהראותו ע״ה הנביא שמואל כי לרכר (סימן
 האור נגד משתחוים והצדיקים עדן גן שע״ג הרקיע הליגות דרך ממעלה השכינה אור

 משרתיו זכשרז״ל השרת מ^אכי ממנו שגזינין המן סוד שהיא ההוא באור ונזונין ההוא
 מלך פני באור דכתיב השכינה מזיו יצחק ר׳ בשם יורן ר' ,ניזונין הן מהיכן ,לוהט אש

 יאשיק על השכינה וזיו ,וכו׳) לבלן מהיה אתה בי־ם את מחיה ואתה אמר דגי ר׳ .חיים
 ,והיי־ידה העליה והוא ההוא המלבוש מעי־יהם פושטין אז מעלה של בג״ע ובשיפורחין ,עטרה

אכים שם וראיתי חנוך ואמר .עב״ל ובו׳ קדוש קדוש קדוש ועונין גדולים ממונים מ̂י
מעלתן מקום עד להבנס הצדיקים לנפשות פתהים שבעה תנא ,זי׳ל לרבותינו מצאתי עוד
,לנ״ע סמוכה שהיא המכפלה במערת נכנסה ה.־אשון הפתח .שומרין ופתח פחח כל ועל

 מפתח יצאה ,בואך שלום מקום פנו ,ואומי מבריז הוא זכתה ,עליו שומר הראשון ואדם
 ,המתהפכת החרב להט ואת הכרובים את ומוצאה ,עדן גן לשערי השני הפתח אל דאשון
 הכרובים היו וכנגדן .הכרוכים בלהט ותשפט עונשה תקבל לאו ואם לשלום נכנסה זנתה

 ,זכה לא ,בשלום נכנס היה זכה , הכפייים כיום גדול כהן נכנם שהיה וכשעה ,במקדש
 טכוונים והיו ,ומת מבפנים אותו ושורף המתהפכת החרב להט יוצא הכרובים שני סבק
 ליכנס סימן ,פרדס לה נותנץ זכתה .הגשמית לצרוף ערן גן בשער אשר אלו בנגד אלו

 שנא׳ סביביו ועשן בזה זה מעורב ונוגה עין של אחד ועמוד בארין אשר עדן לגן נכנסת
באותו עולה לעלות זכתה ,למעלה מלמטה נעוץ ודצא ונו׳ ציון הר טכון כל על ה׳ זנרא



נ8ע הקדשה
ונו׳ שם נשארת זכתה לא ,מעלה של ירושלים עד עמוד

 לשלשת ־כוללת האל״ף מ ספירות לעשר רסז ישיר אז וכפלת ,וז״ל וירא פ׳ שם עוד
הרוכב ליחיד ונפלם בואו אז, במלת ומארז״ל הצווח, למזבעה והזי״ז הראשונות,

.שבעה על
 הבפודים ביום בעריות קורין למה אחר טעם ובמדרש ,וז״ל התורה קריאת הנייר ובם׳

 ביוה״ב ערוחנו תנל אל אחה אף ערוה לגלות שלא הזהרחנו העולמים כל רכון לומר
.עכ״ל פשעינו כל על לנו ותכפר

 זיל האי לרביגו קירואן חכמי שאלו ז״ל עזרא בן החכם כתכ ,הכיא יששכר תיקון ובספר
 והשיב ,התקופה בשעת מים ישתו שלא להשמר נהגו במערב הדרים היהודים למה

 לשתות ירצו ולא רביעתה תחלת או השנה תחלת שהוא בעבור בעלמא הוא נחוש בי
 אומר ואני מתוקה, שנתם להיות מתוק בל בה יאכלו כן על בחנם שימצאו מים

 שתדק אמרו לא האמת תקופות היודעים והגה בו. הבוטח השי״ת העובד שנת מתוקה
 לו יש יפתח ובת יצחק שנשחט ודרש ,הוא זקנים שיחת הנפוח ודבר ,ושותה לאוכל

 ובתיפר^. יצחק שנשחט דרש ומ״ש .עכ״ל בספרי פירשתי כאשר כלל נשחטו לא בי סוד
 שלא מארבעתן ותקופה תקופה בכל לתהר שיש כתוב שמצאתי הוא ,הנפוח דבר וגם

 לפי היא ניסן שתקופת מפני ויתנפח יוזק שלא סבנה משום התקופה בשעת מים לשתות
 למשה הש״י שאמר שבשעה לפי תמוז, ותקופת רגע, לפי לדם מצרים מימי שנהפכו
 דם סמנו וזב אותו והכו כן עשו לא והם מימיו ונתן לעיניהם הסלע אל ודברתם ולאהק
 שעה באותה דמד^ זוב יזוב כי ואשה שנאמר דם אלא זיבה ואין מים ויזובו צור הכה הן שנאמר

 את לשחוט אברהם בא פרק שבאותו לפי ותקופתתשרי, בדם. שבעולם מימות כל לקו
 לפי ,טבת ותקופת .במימות נתפרשה .מפה ואותה ,דם הםכין וטפטפה בנו יצחק

 דם צחצוח בלא לעולם וא׳׳א לדם המיטות בל ונהפכו ,יפתח בת נשחטה פרק שבאותו
 המים על מטוגים מלאכים שד׳ וי״א .בהם מים השותה לכל מלקה והוא ,הפרקים באותן

 המים עומדין נבנם הה יתא וכשזה ומתחלפק, תקופתו ואחד אחד כל אלו תקופות בארבע
 אריח עם מתנרה עקרב כי וי״א .במים מרה של טיפה משליך שהשטן וי״א ,שמירה בלא

 ,הוציאו מלבם לא כאלו דברים .עכ״ל התמופה כשנפלה במים דם טפת משליך ועקרב
.מדרש איזה להם שהיה ומההכרח

 ניכר ומדבריו שנ״ח ש׳ נבקראקא] נדפם אשר כלץ ן׳ יהודא ר׳ שחיבר המוסר בם׳ מצאתי עוד
 מדרשים ג״ב לו והיו ,שוגים ומדרשים ואנחת והלכות וספרי ובספרא בש״ם בקי שהיה

 הנ״ל מספרו ב׳ ובפרק ט״ו בפרק השכם מדרש שהביא כמו הזה בזק אבדו אשר כ״י
 בשנויים ומהם מקימם והעלים רז״ל בשם מאמרים נ״ב הביא הזה המוזבר ,ה׳) באות נעיץ

 וברוך בעיר אתה ברוך ,במדרש וגרסינן ,בפ״א וז״ל .להלאות שלא קצתם ואעתיק
 מעשרות מוציא הייתי שדה הקב״ה לי נתן אילו אדם יאמר שלא יצחק א״ר .בשדה אתה

 הפסוק זה על דרשו ורז׳׳ל .עכ״ל בעיר לו שיש ממה נותן שדה לו אין אם אלא ,מתוכה
המאמר.* זה נזכר ולא ענינים,אחרים רבה) הדברים ובאלה ב׳ נ״ז (ב״ם

 עליו שיחזור קודם ממונו‘דחפו־ צדקה יעעזה זמזיר שהאדם בשעה וארז׳׳ל וז״ל •שם עוד
 לאשתו אומר היה פתחו על עומדים עניים כשהיו אחד בחסיד ומעשה ,ומתרושש הגלגל

 אשתו לו אמרה .לבריות יצטרכו אם בניך על אדם בני שירחמו כדי האלו העניים על רחם
 ולא אחד בחם*ד מעשה שכתב (ותמהני עכ״ל כר גלגל לה אמר לשטן פיך תפתח למה

 כי חפתא ליה אקדים עניא אחא כי לדכיתהו חייא ר׳ א״ל ב׳) ובשכת(קנ״א ,שמס הזכיר
הזה הדבר בגלל בי כתיב קרא א״ל להו, לייטת קא מילט א״ל לבניך, דלקדמו היכי



הקדמה28
 אנר5ם כאשר ,לשון כשנוי בסדרש ראה ואפשר .בעולם שהוזר הוא גלגל י ר״ דני ותנא

.הוא משונה שבמדרש שבש״ם ענינים כמה
 מכדעת אחד לצד ועניות אחד לצד היסורין כל נתקבצו אלו חן׳יל ואמדו וז״ל שם עוד

.זה נסגנון נמצא לא .עכ״ל כו׳ מאיוב ולמד צא כלם את
 תזכרו למען שנאמר מחכירו כפולה קדושתו כציצית המתעטף כל וארז״ל א׳) (ל׳יא שם עוד

 אתנו נמצא לא המאמר זה .עכ״ל לאלהיכם קדושים והייתם מצותי כל את ועשיתם
.בספרי ולא כש״ם לא

 עליו שמקבל לפי התורה כל לקיים סופו הפלין מצות המקיים כל ואמחז׳יל וב) שם עוד
 והיה שנאמר יחטא לבלתי שמים יראת כלבו תבא כך ומתוך ,שמים עול זו במצוה

 יראתו תהיה ולמען וכתיב כפיך ה׳ תורת תהיה למען עיניך כין ולזכרון ירך על לאות לך
.נעלם זה גם .עכ״ל תחטאו לבלתי פניכם על

 בכל עונשין מאות שלש עליו יש תפלין מניח שאינו מי ארז״ל ועוד איז (ל״ב שם עוד
.עכ״ל בשינה תפלין בהן להניח שראוין ימים ש׳ כנגד שנה

 לו מובטח ומתפלל ק״ש וקורא בציצית ומתעטף תפלין המניח כל רבא ואמר שם עוד
 אני אמר פפא רב ,בו שולט גיהנם שאין בו אני מערב אביי ואמר .עוה״ב בן שהוא

 .רבא בשימוישא רק ,שלנו ובמררש בש״ם ואינו . עכ״ל נמחלים עונותיו שבל בו מערב
 לאליהו ומצאתי בדרך מהלך הייתי אהת פעם יוסי א״ר במדרש ומציגו ב׳ז ול״ר שם

 לי אמר טעונים אלו מה לו אמרתי טעונים נמלים אלפים ארבעת ועמו לטוב זכור
 בין ,לברכה כרכה בין , לברוך קדוש בין שריפי מי וחמה באף נקמה לעשות וחמה אף

̂א עוד ולא ,ובו' לפרק פרק  ,עכ״ל בו' קראת אותי ולא שנאמר נשמעת תפלתו שאין אי
 ,הקורא על להכביד שלא יותר להעתיק ונלאיתי .בו׳ תפלתו שאין נזכר ולא , ברוקח מובא

 דורש בעו״ה כי ככה, על ראה ומה זה‘הי חיבור מעשה הדורש צמאון לרוות בזה ודי
 ע״כ . נבקש מה. ,החסרון נדע לא ואם ,שבר וקבל דרוש ,דרישה רבעו מכלל להם אין

בסדר לסדרם יעדתי לאשר ואשוב ,י׳אחד אחר לקבץ שמצאתי מה החיפוש אחר יצאתי
: השי״ת בעזרת ב׳ א'



וגואליו צורי כעור מזלי. וזה

׳ פעלים רב
ת א או

 שבמדרעים ודע ב), םקרוב שגדפם ושמעתי .שונות פעמים בילקוט מובא א) אבכיר מדרש
 (יומא שאמרו במו קצרות במלות בתלמוד שנרמז מה אל הבאור בא

 במדרש הבאור ובא .ועזאל עוזא מעשה על שמכפר עזאזל ישמעאל רבי דבי תנא ב) ם״ז
 ועבדו המבול דור שעמדו כיון א׳׳ל עזאל מדו יוסף רב את תלמידיו שאלו ,וז״ל אבכיר

 אמרנו הרי רכש״ע לפניו ואמרו ועזאל שמחזי מלאכים כ׳ עמדו עצב, הקב״ה היה ע״ז
 רבש״ע א׳׳ל עליו, יהי מה והעולם א״ל תזכרנו. כי אנוש מה עולמך, כשבראת לפניך
ס שרויים הייתם אם ,לפני ועTו נלוי א״ל .בו מסתפקין היינו א  יצה״ר בכם שולט היה ,ב

 מקדשץ אגו איך ותראה הבריות עם ונחר רשות לנו תן א״ל .אדם מבני קשים והייתם
 ראהשםחזיTם יפות שהיו האדם בנות עם קלקלו מיד ותדורועמהם, לכו א״ל שמך. את
 (וראיתי• והייא הווא בנים והולידו נשים ונשאו עמדו כך ועזאל שמחזי שראו כיון בו׳

 לוחות חברו הם והייא שהווא ,שחיבר הדורות בקורא מפופינדארף שמואל הסופר שכתב
 בשל״ה(רת״ב) הורוויץ ישעי׳ הר״ר הביאו וכן .בו׳ חינא) ארין היא סבא, בארץ הראשונות

אשר עקרא אברהם מר׳ שהוא (נראה אחד חכם בשם המדרשות כללי העתיק כאשר
נדפס

לאור מהמוציא ונוספות העחח
 מהמלח הראעונה אות לפי רק ביית האל״ף 6ע״ לםדרם הספרים «טוח סדר המהבר שמר לא א)

 לשנותס חניתי לא המה, מעסים אות מכל שמותם כי ויען וכזי, והשלישית השניה אות לפי נם ולא לכר
בהכת״י. נסדרו אשר מכפי

 וכעל ,גנת״י היה עוד שנה מאות שלש לפני אכן .ואיננו אכד ונבר היום עד נדפם לא עוד כ)
 דרב כפסיקתא שראיתי מה לפי אנחנו כן *ולא :(פנ״ו) בינה אמרי חלק בספרו וז״ל ,ראהו עינים מאור
 אורה פאנו איש יונהק הנדיב במדרש שראיתי קדמון בספר נוריון ואבא אבניר מדרשי אונל נמונאת כהנא

 ״בימינו] [או ״ברוך ״אמן דרשותיו סיום בנלל אשר כתוב ראססי די כת״י שמעון מר׳ מחוור ובפי׳ פיררה״,
 נם ,ילמתו במדרש גחמות ודברי בברכה הררשות לסיים נהוג שהיה במו ,וה בשם נקרא ״רמן ״יהי ״כן

 ההנם בט״ש במה-דרשות, ממנו העתיק וונורתא פסיקתא המכונה מוב לקה מדרש בספח טוביה דבינו
 ,מקורם עגוTל*^ אשר דרשות נמה טוב בלקח נמצאו כי יען ,ווטרתא לפסיקתא במבואו באבער מהר״ש
 בנראה בו, והשתמש ראהו שהר״ט הדבר מבורר אבניר, מררש ע״ש בילקוט הררשות במצאנו ואמנם

 האגרה וע״ם ,ושמות בראשית ם׳ בל על ,נגפתר גם בנגלה גם ,אגחתיו היו ממנו שהניא הילקוט ממאטח
 *« צד אחרי פ׳ מעצען בכת״י ג״כ וניכרת ,בשמו המובאה מ״ד) רמז בראשית (ילקוט ועיאל משמהזאי

 הגאונים ימי■ באמצע זמנו ומניע קדמון מדרש הוא נ* נראה ,תתקצ״נ ד״א שנת הנכתב ,״באגדה ,שנינו
 א״ל המלאך היה *מיכאל :ח״ל אבביר ממדרש מאמר הביא מלאך בערך ראובני ילקוט בעל גם .הקרפוגים

 אלא עשיתי לכבוח לא א״ל ,ברקיע בחן ואני בארץ בהן הוא א״ל ,שלי לבהן מום בעל עשית הקב״ה
 אבבירו ממדרש מאמר הביא סמאל ובערך ורעיו״. ועל עליו ממונה תהא מעכשיו הקכ״ה א״ל לכבודך,
 במעי ליעקב להרוג סמאל רצה שעה באותה ועוה״ב, עוה״ז בשביל חולקים שהיו בקרבה הבנים ,ויתרוצצו

 נחו הקב״ה שהושיב עד לסטאל לשרון* ורצה מיכאל עמד שעה נאותה ,כנגדו מיכאל שעמד אלא ,אמו
 זר הג״ל ועיאל עוזא ומעשה שם, הבא ועולם היה עולם בערך גם יה מאמר והבפיל עכ״ל, ביניהם״ דינץ

,באריכות מ״ד פיסקא בראשית שמעוני בילקוט



תרב28 פעליםא או
 זי ,מעי■ שמים כרכות פסוק על המדרש ואומר ,וז״ל שכיעי) ספר לבנון ארזי בספר נדפס

 במקום שהם ר״ל שבבעל, מקום שם אזכרות שפי׳ “ז״י האחרונים מן א׳ וראיתי שבבעל, אזכרות
 במצרים יד מכתיבת אבביר מדרש וראיתי האל שזיכני עד בעיני דבריו נתחוורו׳ ולא ,נבזה

 ומעל, וזהו , הבעל שמות כמקומם וכותב ההויה שמות מוחק היה נבט בן ירבעם כי
 המאמר המשך הטעתו גבוה מקום או מקום שם שפירש ומי ,מעל בו ומעלה מלשון הוא

 במדרש כדאיתא מאחריו הכנפים משליך כשמתעטף וז״ל נ״כ הביא שם"א סי׳ ורוקח .עב״ל
 להשליך שעתידין הזדהו שאחריהם למים נבריאל שהכריז חומד, להם והמים בפ׳ אבכיר
 מתושלח אמרו אבכיר מדרש ,וז״ל בראשית פ׳ ובילקוט .תפלין של וקשר לאחריהן ציצית
 של בשבחו מש^ים ר״ל ,מושל היה מפיו יוצא שהיה ודבור דבור וכל ,היה נמוד צדיק

 עושין שהיו ,ני־־יע רעש ^1ק שמעי שמת כיון ,משנה סדרי מאות ט' שונה והיה ,הקב״ה
 הספד לו עשו שרא; וכיון ,פטירתו מקום על החיות מעיני דמעות יודדין והיו הספד ו‘’

 וז״ל מביא ‘אבי אות הקמח כד ובם׳ .כדפוס והחסרות הטעות בא אבל . עכ״ל מלמטה
 שהיה דבו־ שכל מתושלח שמו נקי־א ולמה היה גמור צדיק מתושלח במדרש אמדו וכן

 תשע שונה והיה הקב׳יה של בשבחו משל ישלשים מאתים עליו מושל היה מפיו מוציא
 ושלש תורה של באלפים מאות ושלש תהו של באייפים מאות שלש .משנה םדרי מאות
 עושין שהיו נרול כגלגל רעם קול נשימע שמת ובשעה המשיח. ימות של באלפים מאות

ה״ש ‘נשי שורות מאות תשע הספד לו  .עכ״ל ובו' שונה שהיד, משנה סדרי מאות] תשע כנגד מ̂י
ש  רבות פעמים באסתר מגלות המש שמעוני בילקוט מובא א) גוריון אבא מדר

 ובפסוק .ניינז רמז בשופטים נם1 אומר צדיין איש נוריון אבא
 מוסיף ובתרגום נוריון כאבא כתב. ובסופו סתם. מדרש מביא ויי׳ כשבת ההם בימים
אבא שטת היא זו וז״ל מ׳יב) יפרשיה רבה בשמות הנזכי־ רורש ו אבא הוא ואפשר .מעט

.1ב עכ׳יל הדורש
לידתו בעת ה״ל עויליד,ם כצאן ישיאהו 1■א כא ׳איוב רש״י מביאו דבראשיית^.) אגדתא

ד,־ח

מהמו״ל ונוספות הערות
א מדרש א)  נ-גי׳ת על מדרש וד.וא ,צי־דן איש אוד״;) ן(נ״א—גו אבא ראיציתו ע׳יש נקרא ,גוריו; אנ

״י ונמצא ,לבד אהתר  באוצר הנמצא כ״י ע״פ א' חדר המדרש" ״כית נקוב־; לראשינה נדפס . 563 רוסי די ננ
, הגנוז נוש; ישן ב״י ׳י’|עפ בשיימות שנית ייאור יצא ועתה ,תרי״ג לייפציג בהמבורג, הספרים י מ ח  נ

ת הטמונים אחרים נח״י המשה עוד עם השואה זע"פ צ- א־ ב נ פ- ב  כריבייש , אופענהיימעד מכ״י באוקספירד ד
 ומדרש אחרים, פנים מדרשים|מדרש נ' עוד בצריף יבפארמא) נקאמבריביש, ,בלאנדאן נביהמ׳יד ,מוזעאום

 מהר'ש מהחכם ומ״מ והגהית והעדית בקית הקדמת עם , דאגדתא ספרי שם תהת יחד ביים טוב] לקח
 וברש״י , מגרה" ״מדריט ,אסתר" מגר,ת ״מדרש גם דמגרתא" ״אגדתא רו קורי; ויש .תרמ׳יז) ןווילנא כאנער

ת אגדת ]י׳י״ט) מ״א תב הגאינים ימי מראשית קרמו; מדרש והוא ,אסתר מנ̂י א ויש ,‘ישראי בארץ יננ  אנ
קוט פני), (קדושין במשנה אחת פעם שנוני תנא |צדיין] ציידן איש גוריו;  ממנו העתיק אפתר שמעוני בי̂י

 טוב י׳קח מדרש בעל וכן ,רבתי אסתר במדרש נמצאו דבריו רוב גו-יון״. ״אנא בשם והיכירו הרבה דברים
 פנ״ז), בינה (אמרי פירארה אזרת פאנו איש■ •צחק ד' הנדיב במדרשי נ״י ראהו ט״ע בעל בו. שמש

חד, בספר מצאתי חפץ רב מר שוע (אב;ן ן' מדרש |הוכפה. בן  ןלד.ד״ר הגנודים שלטי לס' בהקדמה א
ד אברהם תיי ר״ע מדרש : מביא הרופא] אריה משער דוד ני כ  מדרש , ישעיה מדרש , אותיות נ
 על דרשות זהוא ,שועיב — שועי תחת וצ׳יר , פהיד עכ׳יל שועי, ן' מדרש אפתר, מררש ויסעו,

 הרשב״א תלמיד היה ור.וא ,הששי יאלף הראשונה המאה בסוף שועיב אבן יהושע לר' התורה
 צדה בעל זרח בן מנחם הר״ר של ורבו לפסח) ראשון ובדרוש ויקרא ום' בשלח פ' דרשותיו (ע׳

,שוע ן' מדרש נשים קראם הננודים שלטי ובעל ,תצ״ג סי' נאו״ח מזכירו ד.ב"י ומרן ,לדרך
 התורה על פירוש חבר ובן ,של״ג וכקראקא רפ״ב בקונשטנטינא ונדפס ,חו״ל מדרש ואיננו
.1853 בטריעםט נדפם ,םארוואל חי אורי רשימת נת״י התורה", ״מדרש בשם [

ם, מדרשים עוד בצרוף נעצמו הזה המחבר הגאון לאור ד,וציא הוד, נדאיפית אגדת מדרש נ) טני ק
והם



םK אותרב ל ע ופ <9ט

 לי הבא לו אוטרת אמו והיחה עסו, נלחם ם!יק בו וגע6 ואם פדו־ וסו־קד הולך דדה
ר. את לי הדלק לך בראמית. בהגדת שדרך. ואבדות םםפרים  רבה, בסמוית »
ר׳ עכ״ל. ס  הופדץ* שני בחלק בליוודנו שנועם שמעוני ילקום על י׳6 שעשה גדלי׳ אברהם נ

 לונואנו די םנהם לה׳ץ* ידות שתי בם׳ נועם דרשaד חה בראשית, מאגדת מאטרים כסה
 ו״ל, רש״י הקיאו כאשר בראשית הגדת ששסו ונראה ש׳ שנת ודנעיאה דפים ו׳ אצבע
ת בשם שהביאו מקום ותדע רו ^ במו שלנו במדרשים נמצא אג ב  בנוהג ה) ערשה ב

 העולם. כל ,מלא כלי בתוך פלא כלי שמא בלי מלא.בתוך כלי מפנה ארם שבעולם
 וכלהו המרובה, את מכאןשהמועםההויק אהד, מקום אל אומר ואת במים מים בלו

 המעתיק, דברי הוא כודאי עב״ל, רבה דוקרא ובאגדת קהלת במדרש גמי איתנהו
 אהל פתח אל אומר ואת רבוא ם׳ ישראל בל אלעזד א״ר צו פ׳ סוף רבה בויקרא ותמצא
 .ענ״ל בו׳ חמים י?ךו ודבותח ,וסרובה את החזיק שהטועט המקומות מן אחד זה אלא מועד

 רעו״י שבתב במו יחעולמי אגדת שהוא מפני אגדת רבה למדחזז שקראו מה והטעם
 אגדת שהיא רבה בראשית לשק היא וזאת וז״ל לקח אחיו ומקצה פסוק על ויגש בפ׳ ז״ל

ם בל אבל .עב״ל ירועזלמי,  .לנו הנמצאים במדרשים מאמרו תמצא לא ח ד ג ה שהביאו ^
 נגךד למה שונא עבר בשפתיו בפי משלי ובהגדת ח״ל נקר ערך בערוך תראה וקצהו

 כתבת מה מפגי לי ויאמר אליהו יבא אם ע»־א אמו־ שבעד, ע׳ ועל ולבנעו לנו <ר9
הן, נקדתי כבר לו אומר אלו  נקודותיחן אסלק אותם כתבת יפה לי יאמר ואם ^י

י ו״א הביא וכן ).6מצאתי ולא משלי במדחזז וחפשתי עכ״ל. מעליהן,  בתשובות ^
ו זקנים בד׳ מעעוה בהגדת מצאתי וז״ל ב״ה סי׳ אד%ן זקן כ  פגימית למלבות להקביל ^

 לר״ג יחועזע א״ר ,וראב״ע יחחזוע ו!־׳ ור״ע ר״ג ,הם ואלו ,חכם א׳ פילוסוף להם והיה
 על יועשע ר׳ לו ומפה הלכו הן, א״ל חברנו, הפילוסוף אריסמו פני ונקבל שנלך רצונך
 חיו# כי וו9ארים נזכר לא אבל דר״ג באבות ג״ב נזכר המעעזה וזה עכ״ל, ובו׳, הדלת

.שנח אד להם קרם חסנו מוקדון אלכסנדר של רבו שהיה הצדיק שטעק בזמן
ש  ר״ע באגדה ח״ל, ב״א) מד׳ לקט בשבלי .מקוטן ידעתי ולא אגדתא או אגדה שהביאו ד

 .עב״ל שלי שנג זהו א״ל ענג לשבת וקראת רבינו למדתנו תלמידיו א״ל ,ובובה יושב היה
 גמלים אלפים ד׳ ועמו אליהו ביה ופגע באורחא אדל קא הוה דר״א באגדתא ז׳ ובסי׳

 ממי והמה באף נקמה לעאזות א״ל ,למה א״ל .וחמה אף א״ל טעונים אלו מה א״ל .טעונים
ה גאולה בק כה״ט) לברוך עי׳ לברוך קדוש בין שמספר ^  בק לברכה, ברכה בק ל
 בתפלתו, מבוץ שודנו מי כל ועל ליחברך, איאז״ר בץ ,לפרק פרק בץ לפרשה פרשה

. שבל ____________________________

מהמו״ל ונוספות הערות
 4וםלר׳ישמעאליו־׳עקי»*,לשמסנף«!ד1העתים»»ורידח*»ו,םיו עלתטורת א)טדח»תמורוו, ותמי
 ועיסתיריא נימ&ווואשונתע*י ,עעשלמי «קואתבש& אתתמימסנתותעמגות, גויס, ממפת פ) ודג.

 , ־opn wan ממנת ד) ,ניתגמ ממנת ג) ,תימשלמי נית־ ולהלכות למרעים ונחלק ישן כיי trvn מהעתקה
 ממרוש אלק תוא ^נו־ ומ3ת עון־ ור אות תתשני ממ׳ חניאת ולמי תנמח. ואשית '0מ לקוחים שניחם

 גשנלי מונא לוי, כן יחושע דר׳ כרייתא או מעשח ת) חקכר״. חנוט כ״מרקי להלן וע׳ פרנר בן יצחק ר׳
 מחלק חמלו נעק מם׳ לקוח חמשכן דמלאכת כדייתא או כחמ״ק של כלים מסכת ו) כו. וכבל *} הלקט
 כרייחא ח) כקנלח. כדייתא אכילות, ממכת )1 ,חמחכר) כהקדמת מה מ כלים מם׳ (ומובא משניות לי״ב

 (ווילנא כו־אשם יקרת ח^־טח לחם והקדים יחדו חוברו אלד. בל הצדיקים. יחום מם׳ לקוח מרככה, מפרקי
מגי מנחדדין ויף ,ליד ם׳ אדריג ע׳ א) הדכת, מעמים נדפם נבר וכעת ,תקמ״ב)

ok מלקע מגלי גנל בקקוויו ואני ,פלו בראשית באגדת המתני הרב הפיד כן *) a ו*גי ״ מ»וויו 
,מדפוס אור לאס לא ומוד מזה מיום פד בכתובים פודנו אפי יו־נ סלקס נשנלי



תרב30 פעליםא או
ל1̂  ועי׳ . עי״ל ,אונך תקעיב לבם הכין שנאמר ,ריקם חוזרת הפלתו אין בתפלתו המכוין נ

.ובשל״ה אלהים בית בס׳ רקם חוזרת אינה של פי׳
 ואגדת בראשית והגדת אזכור אשר המדרשים כל כי ,מטנו המדדשים שנעדרו מה וסבת

 שיטי רב ע״א) י׳ יברכות כמ״ש שונים ואמוראים מתנאים נתחברו טשילי ואגדת דות
 ,לוי בן יהושע דר׳ קניה אנדתא מסדי והוה פז• בן דר״ש קמיה שכיח הוה עוקבא בר

 חםדא רב אמר ובעירובין!בא.) ,כו׳ כשבתא דבחד מאן דריב״ל אפנקסיה כתוב יקנו) וכשבת
 מסדר דהוד■ מרבנן לההוא רבינא א״ל וביומא(ייח^ ,קמיה אנדתא מסדר דהוי מרבנן לההוא
 מסדר פירש״י דרב, קמיה סידרא פסיק הוה כהנא רב 1יקנב ובשבת קמיה, אגדתא

 פרשת מסדר פירש״י ,דרבי קמיה סידרא פסיק ד^ה רב א) פז (יומא .פסוקים של פרשיות
 אבינא בר תחליפא לרב חסרא רב א״ל ם:) יחולין ,כתובים של או נביאים של מקרא

 ר׳ א׳׳ל א) וצב .ופרשה באגדתיך ארונקי וכתוב ,ופרשה באגדתיך ובליסמרי קניגי כתוב זיל
 מ״ש א) וע ובמנחות .באנדתא קיאי להגי רב להו דריש כי אבא כר ירטיח לרב אבא

 הוו ור״ל יוחנן ר׳ ב) (יד ובתמורה .כו׳ טהור עוף נבלת ביצי דאילפא אפנקסי׳ מדכתב
 מוטב אמרי תורתך הפיו לה׳ לעשות עת הבי ודרשי בשבתא ראגדתא בספרא מעייני

, מישראל הורה תשתכח ואל התורה מן אחת אות שתעקר
 הגדת או מדרש וקראו אחד לספר שעלו עד רבים מאמרים רבו לפני מסדר היה תלמיד כל

ב) ק״ה (פסחים במ״ש המסרר ע״ש כיי בפי נקרא המדרש והיה התהלתו ע״ש פלוני
 מסדר פירש״י ,ומסדינא אנא גמ-נא אלא ובו׳ אנא חוזאה ולא אנא חבימאה לא אנא א״ל

 כערכי מהו כערכי אנוש ואתה נ״הז (מזמור טוב שוחר ובמדרש .רבותי לפני שמועות
 קמיה מתנייהא מסדר דהוה סמיא ההוא א) ובקדושין(סו .ההלכות עלי שמסדר כסדרי

 המדרשים מכל קיצור ועשה יוחנן ר׳ חברם בינינו נמצאו אשר והמדרשות .שמואל דמר
 בקונטרס העתקתי (וכבר בעזה״י ר׳ באות בארוכה לך אבאר כאשיר מאמריהם כל וכלל

 מעין תורה פי׳ דורש הוא ,בראשית ספי על הוא בראשית והגדת .המעיין) לתועלת א׳
.בראשית כלות עד כתיביס ופ׳ הנ״ל לפ׳ השייך נביאים ופ׳ הסדרא ,

 והוא פרשיות, ב׳ ממנו מביא בנים גדול פ׳ שלו המאור מנורת בם׳ ישראל רבי והרב
 ממנו והגהתי ,שונות נוסחאות בו ויש נביאים פ׳ מ״א ופרק תורה פ׳ מ׳ פרק

 בראשית מהגדת הם הנ״ל פרשיות ב׳ כי הנ״ל ישראל ר׳ ידע לא אבל .הדפוס בנוסחת
 יראה זש״ה יצחק זקן בי ויהי וזי׳ל אליהו דבי בתנא לך נתבאר הדבר וזה !וז״ל וכתב

 ועם ,מצאתי ע״ב בו׳ מאד זקן ועלי ,נביאים פ׳ .תורה פ׳ מלוק ,ונו׳ פעלך עבדיך אל
 ועיין ,עכ״ל ,כראוי להגיה ספר מצאתי ולא ,מובן הענין בלשון טעיות מקצת שיש היות

 כל יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר ב) (נ״ה ובשבת .1ע״ב ורפ׳יח מוסר חכמה ראשית
 כתיב ישכבן ישכבון אשר כתיב הא אלא ונו׳ טועה אלא אינו חטאו עלי כני האומר

 קשה ז״ל רש״י וכתב .כתיב מעבירם יהושע ררב בריה הונא א״ר מעבירים כתיב והא
 מלתא להא לה גרסינן ולא הוא גדול שטעות אני אומר כי כאן הנזכר החכם שם בעיני
 דלא התיבות בל שם שמנויין הגדולה במסורה וגם מעבירים כתיב מוגהים בספרים שיהרי
 מעבירים דהאי קושיא איגה וזו החשבון עפ״י מגויין והם זה גמגה ולא וקורין יו״ד בהן כתיב

 טובה לא להו קאמר והכי ל״ו) ושמות במחנה קול ויעבירו לשון אלא הוא עבירה לשון לאו
 לשון מעבירים והאי עליכם וקובלים ומכריזים מעבירים ה׳ עם שומע אנכי אשר השמועה

 עכ״ל. אחרים את מעבירים היו ולא עוברים היו הם שהרי עלי אבני ולאו קאי ה׳ ואעם הוא דבים
 עוברים היו הם שהרי כותב היה לא מ״א) (פ׳ בראשית בהגדת סימון ר׳ דברי ראה ואלו
 אשר את שכתוב מדבר עלי בני היו נקיים סימון א״ר ,וז׳יל ,אחרים את מעבירים היו ולא

היו אלא הקרבנות את בשעתן מקריבים היו לא עושין היו כך אלא ,הגשים את ישככון
מעככין



תרב 81 טזפעליםא או
 «נא״ לבעליהן ומשגמיות והולכות שנטהרו סבורות ישראל בנות והיו ,בו׳ אותן מעבבץ

 להם גרס מי .לבעליהן טמאות הנשיס משביבין הצובאות הנשיס את ישנבון אשר ואת
 כתיב אין טחסיאיס ה׳ עם מעגירים שנא׳ בשעתן, מקריבץ היו ד^קרבנותשלא בלואת,

 זאת נ״ב הבבלי וכוונת .ענ״ל ט׳ לשעה משעה אותן מעבירין שהיו ,מעבירים אלא כאן
 מה וכן בעליהן עם טמאות הנשים את שמשביבין יוצא פועל חסר כתיב ישבבן pשתי

 .לשעה משעה אותן מעבירץ שהיו יוצא פועל פי׳ כתיב מעבירם יהושע בד״ר הונא רב שתירץ
 פעמים נ׳ או פעמים ב׳ דורש הוא סדרות בבמה כי פרשיות פ״ג בראשית בהגרת ויש

 דאיתא וז״ל ויהי פ׳ אמונים שוטר בם׳ מובא וכן .כתובים פ׳ נביאים פ׳ תורה פ׳
 ישראל כיצר, בעץ. מעשיו ברא שהקב״ה לפי גר^ה עי״ן ישראל שמע אגרה במררש

 כעופות, משבעים א׳ הבהמות בבהמות, משבעים א׳ עו״ג האומות באומות, רשנעים א׳
 והקב״ח ,במלאכים משבעים א׳ שרים ,בשרים משבעים א׳ דגים , ברגים משבעים א׳ העופות

 א׳) ר׳ ז״ל(תענית רש״י הביא ובן עכ״ל. כו׳ משבעים א׳ עין עלי וזהו ע״ב, בלן על מלך
 ספר גךית את יכה אשר בהרייהו בלב חשיב קא וכאנדה כו׳ צויתי לא אשר בתנחומא זז״ל

 אתנו, נמצא לא רובן אגדה שהביאו מקום בל לס״ד, מוכן הבל .עב״ל וכו׳
ת  ,דבתי רות ולא רות מדרש לא ואינו .ל״ה רמז יהושע בילקוט מובא רות «גד

 אמדינן רב דבי אגדתא ובספרא וז״ל ל׳׳ז) (דף ויקרא פ׳ בזהר מובא .רב דבי אגדתא
 בן בסו משה של עצמו טפי בלה איתמר גבורה מפי דאורייתא אע״ג אמרי) (נ״א

 ידבר משה הה״ד בגבורה, אתבללן ולבתר תורה שבמשנה קללות בגון איהו ומאי אתמר
 אלא ביו׳׳ר בלולין ד׳ ו׳ אמאי תנינן רב רבי באגדתא 5 עכ״ל ובו׳ בקול יעננו והאלהים

 כך ובנץ ד׳ ראיהו אוחרא גינתא ואית נטיעה אקרי יו״ר גינתא אקרי ו׳ דגינתא נטיעה
 אחא בר יעקב ר׳ אשכח ט נ׳׳ז (סנהררין במ״ש ג״ב דינין בו ויש ,בו׳ לכלא אב אקרי
 בהתראה שלא אחר ובעד אחד בדיין נבזהיט נהרג נח בן רב דבי אנדתא בספר כתיב רהוה

בו׳. אמרו ישמעאל ר׳ משום קרוב ואפי׳ אשה מפי ולא איש מפי
 ובסה״ד, ישנים בשפתי מובא ממשיח ובחינות סודות נחוניאבןהקגה. ר׳ . הסודות אגרת

ופי׳ משניות לבמה מסודר שמות צרופי והוא הקנה בן נחוניא ר׳ שמות קספר וראיתי
 הוא ואפשר .נדפס ז״ל הראקנטי העתיקו שטות צירופי ג״ב ,רגב״ה של הבהיר ספר על

 בראשית מעשה ום' המרכבה ספר :ח׳׳ל היחוד קדושת שרש ברוקח שמובא שמות ספר
 ואלפא בינה שערי המשים וסודות הזה בספר לכתוב אין הכבוד ום׳ שמות ום׳ יצירה נם׳

,עב׳׳ל ,סודו ■ישרים ואת ליראיו ה׳ סוד לבדך לך יהיו ביתא
 ודב אגרתא בספרא האזינו(דףרצ״טוז׳יל פ׳ בזהר מובא , סבא ייבא ררב אגדתא

.עכ״ל בו׳ דעתיקא, מצה אמר סבא ייבא
 כר״א ודאי הדר הדד תחתיו וימלך שם מובא .מבא המנונא דרב דאגדתא ספרא

תמריםיי), בפות בד״א מהיטבאל אשתו ושם הרר, עץ פרי
. בזהר וזוטא רבא אדרא

 דאגדחא ובספרא ח״ל לחדש יום עשר ובחמשה פסוק אמוד פ׳ בזהר מובא ,אגדתא ספר
,עב״ל ובו׳ חד קשורא וכלא חיים מים באר הוא רא וגו׳ מרחוק אחותו ותתצב

והוא מדרש) בשם בחיי ,משה של מזרעו ב)(והיה הורקנום בן אליעזר ר׳ חיים אורחות
צוואה

מהםו״ל ונוספות הערות
א. אטגזגא רוב בססרא אשנווגא j מצאתי ע״ג) (רל״ו בינתם בזתי נם א) סג

 אליזמי ד׳ חברו קבב) (ד!• חיים דרו באצבע ירות שתי ב«רו לונזאנו די ר״מ חרב ולרעת ג)
 בן ר״א ומעשה ,חגתי אדיעור ר׳ לו קורין והיו אליעור ושמו אחד גדול ,t.“« הםוסקים שמזגידין ז«דול

חורקנום .



תרב32 פעליםא או
 שאסרו ע׳׳ש חיים אורחות ונקרא .שע״ב קראקא ד׳ .מותו קודם לבנו שצוה זיוואה

חיים אורחות תלםדנו ר׳ א״ל לבקרו תלטידיו נכנסו ר״א בשחלה ת״ר ב) כ״ח (ברכות
.העוה״ב לחיי בהן ונזכה

 .לענינו מוסר שבט בעל ממנו שהביא מה רק קיצור הוא שנדפס מה הקורא ידיר ודע
 אחד ספר חיבר הנדול ר״א נם וז״ל גדול כרך ממנו שראה המלך בעמק וכתב

 מעניני בו שיש ודע . עכ״ל טמנו גדול חלק וראיתי הגדול ר״א צוואת הנקרא
 ששי פרק ששי שער האמונות בספר טוב שם ר׳ החסיד שהביא כמו ערן ונן ניהנם

 והרוחות ההיכלות סידור והביא ,פטירתו לעת פודו גלה הגדול לר״א חיים ובארחות :וז״ל
 תבל מבחר הגגוז הטוב הוא הצדיקים בטחון כי דע בגי וכתב עדן, בגן שם אשר

 הרוחות זולתי מקום כאותו לעמוד יכולה בריה כל אין וסתום גנוז מקום והוא ארצו,
 הוא (עכ״ל וכו׳ הקב״ה שיל שעשועיו מטע והמקום ,מקום לאותו המזומגות הקדושות

 הגן קרקעית וכו׳ לג״ע לו יש חומות ג׳ חסר) שהוא גראה מסיים הוא וכאן שלגו בנוסחא
 וזה .הזה הגן קרקע געשה וממגו הכבוד כסא מתתת עפר גטל ג״ע הקב״ה כשברא הוא

 ,כו׳ הארצות מכל למעלה תבל שהוא הזאת הארק• עם גוגע ואינו נוגע הגן קרקעית
 מתפשטים ובלם ומטה מעלה מכריזים כרוזים כמה מעלה, של לג״ע בע״ש הגשמות כשעולות

 ומקריב לפגיו ומזבח הגדול השר מיכאל עומד ערבות ברקיע ושם למעלה ועולים מלבוש מאותו
 עושים שהיו מבושם ריח באותו ואז הרזים) חכם ח' אות נעי' ההוא מזבח ע״ג צדיקים נשמות

 הרוח ואותו הזה בעולם באים היוצא ברוח כי ,אליו רוחו משיב הקכ״ה בעוה״ז מעשיהם
 לירכתי הוא עדן גן אותו ,העליון עדן ממקום ה׳ נטע אשר הוא מטה של עדן גן כי וכו׳

 רש״ט וכתב ,וכו׳ צפון ירכתי ציון הר דכתיב מטה של ירושלים כעגין ,מעלה של צפון
 למדנו ם״מ האמת ממקבלי מקובל ארוך פירוש וצריכים סתומים הדברים באו כי גם הנ״ל
 לג״ע חומות ג׳ מביא א) י״ב ודף ראובגי בילקוט וכן .עכ״ל מעלה של וג״ע מטה של ג״ע
 החרב ולהט נראית ואינה נראית שחורה אש של היא חיצונית החומה אש של וכלן

 בין ושיעור חיצונה חומה באותה פתחים וד׳ מתהפכת החיצונה חומה סכימת המתהפכת
 שוקטת ואינה הלילה וכל היום כל מתהפכת החרב ולהט באמה ק״ך ופתח פתח כל

 עד החיצונה חומה מאותה . מיל שיעור הגן אל קרוב דבר וכל עשב ירק כל ואוכלת
 אותם ומזלות כוכבים שבעובדי החסידים ושם באמה ת״ר במדה היא השניה חומה

 חיים מאורחות והוא הגדול״ ר״א כשם ״ציוגי צ״ל הגדול) ר״א (ציוגי וכו' ישראל שהצילו
 כמ״ש הטעיות רב ראובני בילקוט הציונים באו כי ,האמונות בם׳ רש״ט שהביא הגדול ר״א

 הרקיע) (צ״ל הקרקע ע״פ עמה ניצוצים ונפלו בלבנה הקב״ה שנזף בשעה ב) ז׳ (בדף
 הכוכבים שהם הניצוצות וגם ,חשכה גשארה מאורה שנפילה ולפי הכוכבים נעשו ומזה
 וציין .שכבו לפי כוכבים נקראו ולכן כשמש מאירה לנגה חלון שהיה כמו מאירים אינם

 בספר ראיתי הכותב ואני יצחק" תולדות בספר הובא ״מדרש וצ״ל יצחק״ תולדות ״מדרש
 בפ׳ המדרש זה שמביא יוסף בית הרב של זקנו קארו יצחק ר׳ שחבר יצהק תולדות

 בשבע כג״ע הן הצדיקים מעלות שנע א) י״ד (דף ראונני בילקוט הניא גם .בראשית
והם צדיקים הנקראים אותם מעלת היא א׳ מעלה . מעלתם כפי מאלו אלו נפרדו חופות

כל

מהמו״ל ונוספות הערות
 מהרח״נו לפדר״א כהמפתח וע׳ , ואוצה״ם עה׳יג ע' , פהפפר יאיני מהמעת־י, ה־א ■פש כההקדבד, הורקנזם
 ג״כ ■גהיה !1050( מווארמיזא יצחק בר אליעזר רב־נו הוא בי נפיפ־^ו ■העלה כזה אריך פלפול הירוויץ

 פרקי או הגדול רייא צוואת ג'׳נ נקרא ג״ע ופדר ג״ע פדר ובעל הציאה כעל הוא והוא כאגדה יכקי פייטן
. ׳■ב ע א ד׳■



תרב ו 33 יזא א
 thpth וובנגרס“ומורה. שופמי ואח״ב בהורם, ושולטים בעוה״ז 9np גרית השומרים גל

 המשרת והיא ,יוםף הוא הזאת המעלה וראש אראלים ועגךאים מלאכים עלי^ משרתי
 דונקראים מיותם ועמקיה ירא הב׳ המעלה .בג״ע הראשק בהיכל שהוא ראשונה בחופה
 וכל רעים רבדים הרהור בלא לבם כיושר בעוה״ז ^ושים מה ושכלי בדרכיהם, ישרים

 ל«ים הן ואלו השםלים הננךאים מלאכים למעלה וכנגדם ,בוראם נגד ישרים מעשיהם
 וראש «יך את ישרים ישבו לשמך יורו צדיקים אך נאמר ואלו אלו ועל הצדיקים ממעלת
 ,שבג״ע ב׳ היכל שהוא הזאת בחופה המשרת הוא , אלעזר בן פינחם ההיא המעלה
 לבם בתמימות הזה בעולם ההולכים תמימים הנקראים לאותם מעלה היא הג׳ המעלה

 בתום ביועזר בצדק דמאשונות במעלות והשתדלו הקב״ה של מדותיו אחר מהרהרים ואינם
 תרשישים הנקראים מלאכים אותם למעלה וכנגדם והמצות, התורה דברי ועומרו לבבם
 שבג״ע. ג׳ כהיכל הזאת בחופה המשרת הכהן אהק בן אלעזר הזאת המעלה וראש

 pבא אשר לקדושים בהו דכתיב והם קדושים הנקראים אותם מעלת היא הד׳ המעלה
 שהעמד ובעת .בחווותם ג״ע שערי מפתחות שכל חם ואלו בם חפצי כל ואדירי המה
 תחלה יוצאים חוזר, ג״ע על אשר הרקיע ,מאליו מנגן נטוע, הגן באמצע אשר

 שברקיע, במעות ביאיבע אוחז הברים לבועז והאיעז העמוד אצל מתקרבים ,מראם לקראת
 ומעובחים מרננים בנך אשר האילנות וכל הרקיע במזרח אשר בטבעת מכה הרקיע ועמוד

 קדושים נמלת ג״ע זהו מכבודו האידה והאדץ הקדים מדדך בא יעזראל אלהי כמד ואז
 נמלות ועל כבודו, הארץ כל מלא צבאות ה׳ ק׳ק׳ק׳ ואומרים תחלה פותחים אלו ואז

 תשובת בעלי מעלת היא החמיעזית המעלה לאלהיו. קרועז הכהן אהרן הוא הללו קדועזים
 קחש ^ייון משרתי למעלה וכנגדם .כראוי למראם ושבו נחשת דלתות שברו אשר
 'ואץ אופנים) תקראים מלאכים אותם (צ״ל אופנים אותם במקום למעלה מעלתם ומכץ

 ומשובה מזהר עליהם מניע השם ונועם ,מאד נמהה מעלתם כי ,מעלתם שישיג מי
 הרעזעיט וא»׳^ ,אלו של מחופתם נכוים הצדיקים .כר ראתה לא עין אשר העליונה
 ז«ו ,כדבר יש פנים מעזוא רבש״ע ואומרים וצועקים מעלתם זוהר רואים שבגיהנם
 ן16הגדו המעלה להם יעז מה מפני התורה דרך ועברנו יחד חטאנו ההיא הגדולה ועזבחופה

 ואומר להםמ־קיא״ל^*או נזדק מיד .בגיהנם ומחדנו צלמות בגס (צ״ל בני' ואנו ההיא
 והרהרו בגצתכם חטאו חבריכם אותם ,לעולם תצאו שלא לכם נוח שבעולם שוטים להם

 עליהם. ממונה מלך,יהודה ומנשה הזה הכבוד לבל זכו לפיכך לקונם חזרו ואח׳׳ב בתשובה
 מאלו, יותר פנינדת מעלה והיא חטאו שלא רבן בית של תינוקות היא הששית מעלה
 גדולה ומחיצתן ,תורה להם ולומד העמוד דרך יורד הפנים שר מטטרץ ויום יום ובכל
 בועז, ונמזתעעזע חודה להם והקב״הלומד עילאה למתיבתא עולים הלילה ובחצות מכלן

 יבץ מי ואת דעה יודה מי את נאמר ועליהם ,כרובים הנקראים מלאכים למעלה וכנגדן
 נמזרון גער נון בן יהועזע הוא הזאת המעלה וראש .מעזרים עתקי מחלב גמולי שמועה
 הפנימיתמכלן, המעלה היא חסידים, הנקראים אותן מעלת היא השביעית המעלה משה.
 ממונים ויעקב ויצחק ואברהם ,הקדעז חיות הנקראות החיות מעלת היא למעלה וכנגדן
 פינחם וכס׳ חיים). אורחות וצ״ל נ׳.ע״א, דף החיים אור (וציץ הראשץ ואדם עליהם
 (וציץ ובר שבג״ע הצדיקים מעלות שבע ח״ל א) קמ״ט ראובני(דף ילקוט בעל הביא

 *ן0ב קיצר אפס בראעזית בפ׳ שהביא מה ממש והוא ע״ב) ג דף הגדול אליעזר ר׳ צוואת
 ואץ נ׳ ,דף שמביא בדפוס אותו ראה והוא השלם הגדול ודים מאורחות שהעתיק ומעזמע

 לאק ואסמבים ומאויי רצץ לפי מתחלפים המה כי דפים כ׳׳י בספרי לציין הסופרים דרך
.ת״וס נשנת קראקא דפוס והוא הנדפסים•,

ל אליעזר ׳S ובצוואת וז״ל הקדעז עבודת בם׳ כתב והגבאי אי עשה נרםינן הג̂ד
נר



תרב34 פעריםא או
 בנן ובטוח יודע א־ן כי וכי׳ . עכ״ל ,ע״ב יאיר לא •במא לאחריך ולא לפניך שיאיר נר
 .הצדקה על פי׳ מוסר נשנט ועיין .ספר לעשיות וישתדל סכל או יהיה החנם יודע מי כי

 מאורחות כן גם נעתקו המה נו״ן סי׳ תפלות לשון מענה בם׳ הנדפס נ״ע שבפרקי ונראה
 כל ומתחיל הסגנון יזה ג״ע פרקי ג״כ מביא בל״א הישר דרך בספר וכן הגדול/ חיים
 וסי׳ ראשון מאמר הכיזר• בספר החבר כתב וכן . הגדול ר״א שחברו אות וזה ,אר״א פרק

 וסיפת ורוחב לאורך אותם ומדדו וניהנם עדן נן לספר חכמים קרמו כבר וז״ל קט״ס
אחרון: בקונטרס :יעיין עב׳יל ,וכו' יותר והיסורין נעלמות

 דפוס ב׳ אצבע השני יד לונזאנו די מנחם ר' .א) ידות שתי בספר גרפם אטר טררש
.ושע׳יח] שנ״ח וויניציא

 שעשה יום היום ויהי ,איוב מדרש . וז״ל p בראשית פ׳ ברקאנטי מובא .איוב מדרש
 ליכנם רשות לו נתן השטן ויבא ,משתה ועשו כניו והלכו שנאמר ,משתה

 תשיוקתו וא^יך רצית אם ממך] :ואידי הומך הכד ,רובין יאת1דע לפתח נאמר וכן ,לפנים
 כל פני על הקנ״ה אמר כך .וב־ח ראך ,עליו אימתך הרי רצית ואם ,בנופך נכנס הרי

 ,מלפניו וברח ראהו ,כובשו הוא ביצרו הוא שידט החטא בו שייט באדם יצה״ר שלט הדורות•
.עכ״ל יוצרו לפני טובותיו מזכיר לו המסור והמלאך

ש ר), להמבורג סמוך אופנהיים דוד מיהר״ר הגאון של בניבליאטיק יש ! אזכרה אלה מדר
מדרש

מהמו״ל ספות וגו הערות
 קודר רפגי אגור המדרש נד£ם לא יד־ת שתי :נשפר ,רדל ממדרשי אחד הוא אגור המדרש א)

 לונזאנו די הר״מ הדפיש ירות שתי ספר ׳הדפסת אחר שנים נ׳שמונה ורק ,ספרו בסוף נמ״ש המחבר יד
כפר א■ צפת בעיר ,לבד אגור המדר׳ם אה  שווארץ יוסף הד״ר וכ״ב , לצפת הסמוך בירי כפר או ית־ן עי; נ

 מדרש ס׳ ״ראיתי ירושלים}: י*ם'חכת גם נספח זה האר׳ן(מאמר מעשה מאמר ח"כ יוסף תולדות בספרו
.יםפ״ו" שנת (צפת) שם לונזאנו די הרר״מ שהדפים אגור

המתבר שהביא זה ומאמר פט״ו. ויק״ר כהונה ובמתנות תתצ״ז רמז איוב בילקוט נובר גם ב)
 הקכ״ר. אמר :הוא וזה איוב" ״מדר׳נז בשם אחר מאמר שם מצאתי זה ותחת מצאתי, ולא כו חפיצתי מרקאנטי,

אזמר הצייר מה אבא של צורתו לי עיצה לו ויאמר הצייר לפני אדם ילך אם וילך ענן כלה אמרת לאיוב
המתים עאנו״ב באיקונין שלא אדה״ר בראתי ואני ,לעשיות: אובל לא לאו ואם שלו איקונין הראני לו

.לפני שלהם איקונין זיו ברקיע אחד שבל
ת הרוגי ע׳צרה מעשה על אזכרה אלה מדרש ג) לנו  בן ור״ח ר״ע ,נ״ג שמעון ור' ישמעאל (ר׳ נ

א כן יהודה ור' חנינאי בן חנינא ר׳ , הסופר ישכב ור' שמוע בן ר״א ,תרדיון ב  ור' המתורגמן חוצפית ר׳ , נ
 בספר נדפס קצתו . בטהרה נשמתך ויצאה ומסיים האילנות את הקב״ה כשברא מתחיל דמא>, בן יהודה
תרי״ג. לייפציג ט' סי' ח״ב המדרש בית נקובק נדפס וכלו ,ט)”תמ (דף ח״ד לא׳יג ובמכ״ע , הפרדס לקוטי

א, י כ" רשימת את אייה בד,עדותי או המחבר בדברי תפגוש רנות פעמים ד) ״ ד בי והוא ר ת ב תז ״ ר
ספר את לפניך נא אציגה ,הזה מרבבה והדגול המצויין האיים הוא מי דעת ולמען ,אפענהייס דוד ר׳ יד

 קצינים ושיעים נגידים משפחת נצר ,ז״ל אפענהיים דוד ר׳ האדיר הגאון ;היא וזה .בקצרה תולדותיו
 משפחתו וכנוי ,•צם אנשי ועשירים גדוייים מגאונים היוחסין שלשלת ,בשנים מאות זה בזמניהם מפורסמים
 בשנת (ווארסם) בווירמיישא נולד יצאה, ממנה כי מיינין בקרבת אפענהיים העיר שם על הוא אפעגהיים

 המפורסם הנגיד אחי ההיה אפענהיים ר׳יא (הוא אפענד.יים אברהם ר׳ וקצין ראיס ומנהיג הפרנס לאביו תכ״ד
ת הקיסר מן רשות לו ניתן אשר בווין אפענהיים שמואל הר״ר שנ  ,היהודים משם גירשו אשר אחרי שם ל

 במי׳ן ולכד ,התירה מקצעות ככל ובקי חריף דורו רבני ראש היה הוא .למלבות) קרוב שהיה בשביל
 יעקב להר׳^ מובד,ק תלמיד גם והיד, ,הגרשוני עבודת •טו״ת נעל אשכנזי אוליף גרשון ר' הגאין בישיבת

 חיים הר״ר י. אלה חכמים תלמידי גם ושמש ,עמדן יעקב ר׳ הגאון אבי צבי חכם הגדול הגאון אבי ז״ק
על נברך  בנימין. נחלת כעל וואלף בנימין וד,ר״ר בוורידבורג עפשטיין וואלף בנימין והר״ר חו״י תשובות נ
 מק״ק כ״ץ ייפמאן הר״ר והקצין הראש והמנהיג הפרנס בת היתה תמ״א בשנת נשא אשר הראשונה א׳םתו
ת באלמנותה שיפרה את נשא בפראג תע״ג בשנת כמגפה גנענדיל איצתו מות וזיחרי ,הנובר  ר׳ הגאון ב
שהגרד״א כעת תנ״ה בשנת (באהמען) ביהם ארץ חצי על רב הד,יד, הרא״ש, מגזע שפירא וואלף בנימין

היה
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 ר״יר יעקב זור״ר ת^סיי rm »״«*)(ר׳ וחוא עגף יפה ס׳ hf מהסכמתו בגראה העני ההצי ‘<9 רב היה
ה )1 (כ״ר ב״ו בן ובהיותו ,תמ״ד בשנת חכמים בסמיכות נסמך ,יעקב שבות בעל  בעיר לאב״ר נבתר «

 בסא על שס ישבו ורבים גדולים גאונים רבנים אשר ע^ קם״י), יאיר חות ת״נ(שו״ת בשנת ניקלשבורנ הגדולה
 בשנת ממני. תשובות במה גם גמגאו בו אשר הג״ל יאיר חות ם׳ על בהסננוה בא תנ״א ובשנת הרבנות,

 שם ם׳ על בהסבטה בא תנ״ח בשנת הגאע*ם, אדירי קהל בין פפד״א דפוס ש״ם על כהסכם בא תנ׳׳ו
 מדינתמעהח ובבל ניקלשבורג דק״ק אב׳יד וחותם! תנ״ט, בפפד״א הנדפס דשווישלאוויטין) (אב״ר שמואל
 הגרשוני עבודת לס׳ כתב אשר וטהקדטותיו ספרים לכמה ומהסנמותיו ,דליטא בריסק בק״ק נתקכל ולע״ע

 בשני רז״ל דברי כל כי נראה ב״י וחבוריו ומתשובותיו תס״ה שנת בברלין הנדפס רשב״ם פי׳ עם ולהחומש
 שם פראג, בק״ק ולר״ם לאב״ד נתעלה תס״ב בשנת ,בקופסא במונחים אצלו היו בלם והמדרשים התלמודים

 יוסף מהטלן תעודה השיג )1713 אפדיל 28J תע״ג ובשנת .גדולה ישיבה והחזיק תודה של עולה הקים
 מהמלך (תע״ח) 1718 סעפטעמכד 19 וביום (כןןהמען), ביהם מדינת חצי על מדיני לרב להיות הראשון

 בנו ,רבנן והתנין לבנין וזכה ,תע״ה בשנת שפירא רז׳׳וו הרב במות ביהם מרינת כל על הרביעי קארל
 מיכל הר״ר חיה וחתנו ,מווין ווירנזהיים שמשון מו״ה המפורסם הנגיד חתן בהעלישויא רב יוסך הר״ר יחידו

 חבורים במה ויחבר ,דיונה עלה בעל תאומים יוגה חיים הד״ר של הראשונה אשתו היתד, שדלד. ובתו ,אופנתיים
.הדפום אוד ראו לא עוד ורובם

,מר מועד ב) , )1786 (פראג מיתות דארבע סוגיא על חידושים א) !אלה הם נדפסו אשר
 בית ס׳ ובראש ,וד.לבותיהן מועד מם׳ אחרות מסכתות על חירושים וגם בפרט והלכותיו יו״ט מם׳ על זזירושים

 ,הזה מתספר יו״ט ומם׳ שבת למס׳ חידושים קצת נדפסו דקאליש אב״ד גיסן בו יהורד, מהר׳׳ר יהודה
 רעים חלאים התחוללו עת שחברן סליחות ושתי ,ז״ל האר״י קבלת ע״ד והנהגות תפלות ,ארם הנהגת ג)

 לאסרם 4° תע״ג אלול בחדש דפים) ב׳ בולל בפ״ע (קונטרס המחבר בפקודת בפראג ו;רפםו ,בפראג
 פטום הקטרת וסימני תשר״ק, ואח״ב א״ב ע״ם שועי, אערוך א) וד.ן .הסליחות ובימי וחמישי שני יום בבל
.׳הנוחים (׳א׳ו׳פ׳נים אזפגהיים דוד חתום ואח׳׳ב ,בית כל בסוף ובו׳ , ,  אדוגי אדוני ב) ,׳י׳ט^צו) ,

 שיוד ,יעקב שבות ,יאיר חות בשו׳׳ת באו מתשובותיו קצת —,הקטרת סימני וי״א ממת י״ג ע״ם ,קודם
 גלוגא יד.ודה קול בם׳ ,תצ״ג) (דיהדנפודט השהם אבן ,כ״ה סי׳ יחזקאל כנסת ,יהודה בית ,כנה׳׳ג
 על בהסבמתו ושם אליעזר ר׳ השיב שו״ת חיי, וירא, בפ׳ תס׳׳ה) (שם יעקב נחלת ובם׳ תפ״ט) (אמ״ד

, המחבר על כותב (תפ״ב) זה שו״ת ם׳ י נ ת ו ח .ועוד מ
 מפתח עם סימנים, קל״ח נחמדים, דרושים (כ״י), לדוד תהלה א) הם! נדפסו לא עוד ואשר

 בולל אב בית (כ״י), דוד עיר ב) ןןליןן),6.(2י' תנ״א, אייר ה׳ השליטו בראשו, ארוכה והקדמה ,בסופו
 בנחש דבריו וגם ותולדותיהן הן והבל קין וחוד. אדם חי כל ואם לבלנו אחד אב עגין יבואר ובו חדרים אלף

 נכתב ,שנויים בקצת דפים שפ׳׳ו על תת״ו חדר עד ועוד דפים תי״ח מחזיק ,ותחבולותיו בדדכיו נשמעין
 חדרים לכמה יפדד בית ובל א״ב, ע״ם בתים לששים נחלק ,(ב״י) דוד ג)עיד ).8ל'8(פ 2° תע״ב בשנת
 ילקוט בעין ולקוטים ופסקים הלכות מנים וחידושי ונפלאים גדולים דתשים בולל ,מיוחד שם א״ב בית ולבל
 בולל חלק כל חלקים, ה׳ (כ׳׳י), דוד מקום ד) ברכים, בה׳ (קווארט) בויגין ברביעית דפים תתקט״ז חדש

 דרושים ,דוד(כ״י) יד ד.) .ליזן)86( 2® דפים תקנ״ו ,דרוש בדרך שידה פרק על פי׳ ובסופו ,לתנ״ך דרושים
 יהודה בית ם׳ בד.קדמת טמנו דרוש ונדפס מהספד, חלקים ה׳ מאתו ונזכרים מגלות, וחמש התורה בסדר
 נשאל ז) ,נחמדים וענינים ופלפולים דרושים כולל הוא נם ,לערכים חלק וכל ,(כ״י) דוד ילקוט ו) .הנ״ל

 מהד״ק ממנו ונמצא ,להם והשיב דורו מחכמי נשאל אשר ,סיבונים ק״כ טורים הד׳ כסדר שו׳׳ת ,מד(ב״י)
 מסכת ועל מגלה מסבת על חידושים (כ״י), לב חכם ט) תשובות, ג״ב כולל ,דודןכ״י) לב ח) ומהד״ב,

 בפלפולים גפ״ת חידושי (כ״י), דוד את מצאתי או דוד מציאת י) ובקיאות. כחריפות י׳׳ז, דף עד שבת
 לקוטים כמה עם ,(ב״י) וכ״ב ב׳׳ק מם׳ על חידושים יא) ,)8ל'86( ב״מ מם' על חידוד בדרך ארוכים

 מי יג) ליא),86( 2° ובאריכות גמל בפלפול חולין(כ׳׳י), מם׳ על חירושים יב) שונים, ועניגים ודרושים
 קכוין הכולל גדול כדך (נ״י), דוד שלל יד) .(צז)לין)) 2° גדול גיטיןכרך מם׳ על חידושים ,(כ״י) שלוח
 על מונחת עדיין וחתימתם ממש מב״י דורו מגמלי לו נכתבו אשר חורה מחימשי והכתבים האגרות מגוף
 והר״ר בנימין נחלת ובעל תאומים אהרן וד.ר*ר בברך חיים יאיר והר״ר קיימנובר שמואל הר״ר הגם ,רובם
 חשובות וגם"כמה אחרים גדולים וכמד, תאומים יונה חיים הר״ד ובנו תאומים פייכל והר״ר רישר יעקב

 ילקוט ,(כ״י) ציון מצודת טז) ,(ב״י) דוד ויבדך טז) ,כרכים ב׳ ,להרב וחילוקים תורה וחידושי ופסקים
 כתבים ועוד ,יחודר. בית ום׳ ,או׳׳ח כנה״ג שיורי לם׳ והערות הגהות יז) ,ראובני ילקוט סדר ע״ד מדרשים

 דוד, ויקן יה) קבלה, לספרי ופירושים דרושים ואגדות, הלכות בחידושי גדולים בכרכים ממנו נמצאו הרבה
 לאספם הרב נפש חשקה ושיבח זקנה וער מנעוריו אשר ,הרבים ספריו רשימת שם את בעצמו קרא כן

,אחר לאחד ולקבצם הכיתד.
מהבר
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 1ונ( נסרבר פ׳ ובדיש ,משה עם העם דרב פטק בשלח בילקום סובא .אספה מדרש •*)

 1תשע״ג1 פנחס ובפ׳ נחשת גחש פשה ויעש הקת ונפ׳ [חשל״זז בהעלתך
 ובטדרש :וז׳יל בהעלותך פ׳ וד״בחיי אבוד״ב לר״י המאור ובמטדה ,תנסו לא פסוק ואתחנן בפ'1

̂ו , להקב״ה סיוחדיס רברים י״נ סצינו לי אספה  ,והלוים , והכהנים ,ותהב הכסף ,הן ואי
 דוד, בית ומלכות ,מועד ואהל ,הגדעחה ושפן ,והתרומה ,והמזבח ,והבבורות ,דשראלים
 הכהנים ;הזהב ולי הכסף לי שנאמר והזהב הכסף .והזקנים ,ישראל וארק' ,וזזקרבנות

 בני לי כי דכתיב ישראל ,הלוים לי והיו דכתיב הלוים ,לי הן1ל אותם לקדש דכתיב
 ,לי תעשה אדמה מזבח דכתיב מזבח ,בכור כל לי כי דכת־ב בכורות .עבדים ישראל
 , לי זה יהיה קרש משחת שמן דכרדב המשחה שמן ,תרומה לי ויקחו דכתיב תרומה

 רכתיב דוד בית מלכות ,לי להקריב דכתיב קרבנות , מקדש לי ועשו דכתיב מועד אהל
. עכ״ל כו׳ לי אםפה דכתיב הזקנים ,הארק־ לי כי רכת'כ א׳יי , מלך לי בבניו ראיתי כי

ובילקוט

פהמו״ל ונוספות הערות
̂ל — מפראג) מנחם ר”ב מיםה (ר' הrמ ‘ויקהי ם' מחבר  ובאור הקבלה לחכמת ומפתח הקדמות כוי

 מראה רד׳יא ״הגאון :וז״ל בהקדמתו הגרר״א ‘עי ניתב — האריו׳יל‘' דאצירית ואדם זהר מאמרי קצת על
 או ד״ע הותר רש״י או עצמו דברי מיתר אהד פוסק או ,אהדדי סותוים פוסקים דברי פעמים כמה כחריפות
ע, םוחרים חופפות ״  עיר בעל בהוראדנא ראב״ד אלישע ר' הרד,"ג כחריפות", רבריתם משוה והיה ד
 כמה ספון היה ורעים ם' הרא״ש על ״והפי' !וז״ל הגרד״א ‘עי כותב שנים פי לספרו בהקדמתו גכורים
 כלי נמצאו ש־פם ,•צלו אוצר לבית והביא ,הרא״ש עד ובא ,חושיה‘' הנדיל (רר״א) דוד עד שנה מאות

ה, ד מ  רשכבה״ג הדור מופת הגדול הנאון הרב ה ה׳ ותפארתו, ככידו וגי׳ה העולם בכל נמצאו שלא מד, ח
ובו', נר״י" דוד מו' בא״י ונשיא

 אוצר לאסוף ,בידו תר.‘עי וגם ,נפשו נכספה נדויי עובון מהותנו גם מאביו גם בירשו הגרד״א
 מהם ואיזה יד נתבי ף‘אי וערך ספרים אלפים שבעת ערך ו‘• רכש ני ער ,התורה מקצעות מכל גדול ספריס

 מעובד ף‘קי על אחר אר‘עקםעמפי מענו‘• המדפים היציא באמשטרדם נימיו שנרפם הש״ם .קלף על נכתבים
 באוצר הזה הש״ם את ראה אשר ,מפאריז ב״ג הרב ,״פי‘• כמוהו נראה א‘• אשיר להפליא אמן ידי מעשה

׳ שנה (המגיד ארץ מלבי לבל כמוהו ויפה ‘גדוי ספר נעשה לא כי העיד ,בורליאנא הםפרים  וכן , ')26 נ
 אחד עקסעמפלאר רפוסיהם מבתי שיצאו הספרים מן בערו להדפיס בימיו המדפיםים גדולי בל עם דברו היה
 הקמ״ב) (המבורג רד׳א רשימת :מספריו נדפסו רשימות ושהי .הספרים ערך פי‘• שלו קלף או גייר על

 אלף מחמשים יותר לפך עלה אשר ומה־נו בפראג, )1736( הצ״ז תשרי ז׳ נפטר תקפ״ו). (שם דוד וקהלת
 אוצר —. שגה חמשים נרבנותו ונהג ,לעניים להירקם וצוד, לה׳ חציו הקדיש (רייכסטהאלער) כסף שקל

 בריטניא, כמדינת כאוקספורד אשר אוגיווערםיטאם החבמית מדרש לבית שנד, ארבעים זה נמכר ספריו

 ירמיהו בן סה׳יד] הזקן, פירא בן (נבר סירא לבן מיוחם מירא״ ״בן או פירא״ רבן ביתא ״אלפא [הוספה, א)
 ומשלים מדרש כדיך שונים ענינים מכיל ,בזה המחבר מ״ש בטחון בספר ן‘לד,י ע' ,הנביא

 י״ז בקיכץ קצרים ענינים ועוד ,לוי בן דר״י מעשר, עם ראשונה נדפס ,רמז בדרך ומעשיה
 וויניציא , הגדיל לר״א חיים וארחוח הקדיש רכיגו‘' תורד, מעשה זעם , רע״ט קושט׳ קטנים ספרים

ת׳׳ב]. גפי'ל"א,אמ״ד ונעתק , שונים דפזסים ועוד תרי״ח ברלין , •ט״ד
קיט ‘בעי אספם אשר מאמרים איור, רק ,ואיננו אבד נבר אספר, מדרש ב)  נשארו ספרו לתוך הי̂י

 (פ־ איש שבעים י‘• אפפה ע"פ ררשות־י הךי'ו ע״ש אפפה ונקרא ,ראכדין על וחבל ,היום עד לפליטה
י אם דבר פ־*ר למצוא ואין בד.עלתך). ם לבד זה פסוק על רק וסיבב ך‘ר,יהיר,-• הזר, המדרש• “נ  דרשות אונ

 י״ד (מכתב ח״ו חמר בנדם רפאפורט ‘רש״י הגאון השערה י׳פ■ ,בו היו אהרוח פרשיות או פסוקים על
 נאון נד,נא אח־נאי] גם [ונקרא חנינאי רב של ובישיבתו בימיו תק״מ ר״א בערך זה מדרש נוסד סי׳׳ח)
 תש־ל״ו) (רמז כהעלתך ילקוט וע׳ ,אחריו ומולך גאון יד,ודאי רב ותלמיד ד,ונא רב מר בר ,•שיבה וראש

 האי רב שכתב סי׳׳ב) ג׳ שער (ח״ד קדמונים] נאינים תשיוכית [קובין צדק שערי וע׳ ,לי אספר, נפסוק
 מתיבתא ריש הונא כר כהנא חנינא.י רב מר ארונני שנתב דין פסק בידינו ״ויש ;וז״ל בתשובתו גאון

 ולדעת ,ברוקא״ בן כר״י דד,לנר, ,וק־יש־ טהור עיר,"ב היי‘• ומיי־.•־,־ ז״ל [גאון] •הודאי רב מר תלמיד
ה. מדרש־ כ״פ ציין נהע־להך פ׳ ובילד,יט תר״מ. ד״א בערך בבבי' הכר הדרשות ‘עי בספיו מהר־טל״ין פ ס א
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 אוטר אדם יש גשרז, חצי ויאכל אמו םרחם בצאתו אשר וז״ל; בהעלחך ם׳ ובילנןוט
 מושלים הצדיקים p«,בשרי את שהכתה ידי את אקטע ,לשוני את שנשכה שני אעקור

 היבי רבנן אמרי עו.) בפסחים אמרו וח״ל אספה, מדרש וציץ עכ״ל באחרים אלא בעצמם
 אותו אומרים שיהו התקינו יעקב אמרו נימרינהו לא משה אמרו לא ניטרינהו נעביד

 המלאבים התחילו ס״ש וסיימו למרום משה שעלה בשעה לי אספה במדרש אבל ,בחשאי
 סי׳ בערוך״) מובא ,S”כy בחשאי אותו אומרים שיהו והתפץ משה והלך בשכמל״ו לומר

 הריהן וכי הוא, שם ונחל קטן אספה במדרש ואמרינן ■ש״ך,בם׳םודיחאג)דףז׳א׳ו«״ל
 עלה ואחד ,עטרות מקובע שלו והתרים עלה אחד למלחמה שירדו לשנים משל שוין
 חוטמו מת הרשע בך בעט־ות, שעלה זה אומר הוי נדול, אחה חצים, מקובע גופו כל

 נטדת ראשו בלשץ), לע״גזחסר שהלך מפני נסתמות עיניו ע״ג, ריח שהריח מפני נמק
 שנאמר שבראשו ציצית בגאון להתגאות וארוכות גדולות שערו ציצית שבראשו מפגי בגיהנם

 בראשו מצות, מלא נופו הצדיק אבל ,ל״ט ניחזקאל מערלים נופלים גבורים את ישכבו ולא
 צדקה, נותנות ידיו במצות, מריח אפו בהלכה, שונה פיו בתורה, קוראות שניו חפלץ,
 לבתי הולבות תליו בו, תלוי הברית טפו הקב״ה, לפני ומתפלל תורה מלאים קרביו

עב״ל. שלם בלו לפי^ מדרשות ובתי כנסיות
 והקב״ה אמה חמשים גבוה עץ יעשו :וז״ל בשלח פ׳ בילקוט מובא .אסתר מדרש

 עומד והוא לאברהם עושה אני ומה העצה) קלווסן(פי׳ יהיה לא צוח
 ודדה ,יעשה ולא אמר ההוא ,עץ ה׳ ויורהו למשה מפיים אני ומה ,העץ תחת עליהם

 פרשנדתא בנו שהיה בביתו שהיתה קורה אלא מצא ולא אמה חמשים של קורה מבקש המן
 ארץ קרדו, טורי אוגקלום תרגם אררט דדי על בקרדוניא, שצ״ל (נ״ל בקדרוניא הגמץ
 ירושלפי ותרגום דקרדום, אעץ גפר עצי קרדו, ארעא מלכות ל״ס י״ט (מ״ב אררט

 אוע• נסר ונטל ,קרח) טחנת היא האיך שציץ נח פ׳ בלולה מנחה בם׳ ועיץ ,דקרדונץ
 לעולם, מבול שהביא העולם דורות שידעו ,לעולם זברץ הקב׳׳ה שעשה נח, של טתבתו

 מאחריו אשתו ותבט כתיב ועטורה סדום כשנהפכו וכן לנפלאותיו, עשה זכר כתיב שכן
 שיהיו לנפלאותיו עשה זכר ,למה ,מלח נציב עומדת היא עכשיו ועד ,מלח נציכ ותהי

 שחבר הגבורים שלטי ובספר .אסתר טרח!ו וציץ עכ״ל הקב׳׳ה של שבחו מתנין הדורות
ג). אסתר מדרש שם ונזכר בהבורו שהביא ספרים ציין בהקדמתו ממנטובא הרופא אברהם ר׳

אותיות

מהמו״ל ונוספות הערות
 M'S המאמר m ע״כ »׳ צרוקה באמה נגהנא נן בי ״בערוך״ החת ״ברוקה" 9ו«׳ ט״ם 9נ׳ א)

 וכר, ם«ל לי גאממה ובילמרגו :מביא אבכולא ערך בערוך אמנם .להערוך סימנים אץ וגם ,ה6אם מרחם
ו. יבנה 8מדח לשאר נם בי נראה ימוד. דנ מ ל י

 נו״ן אות אמעע ועד א״ג ע״ד סודות ושארי המרכבה סוד וד.וא ,הרוקח לנעל הוא רזיא סודי נ)
 בייאת, ערום אדם יהא לעולם בר״ה רויאל כםםר גם יה מאמר תמצא ולבן המלאך, דויאל בם׳ נרסם

.אלטנצי יואל ,בםאריו וקצתו מינצען ובת״י ,רח״ם ובת״י ,רד״א בב״י ונמצא
 *8ב וס״ב בקושט׳רע״ט שונים ספרים עם יחד בקובץ ראשונה סעם נדסם אסתר״. מגלת ״מדרש [הוספה. ג)

 המדרש תרמ״א). (ברלין הוחויץ הרח״ם שהו״ל קטנים מדרשים קובץ והוא (ח״א) אגדות אגדת
שגי, ותרגום ראשון תרגום רבה, אסתר םדר״א, מגלד., חז״לממסכת הגדות לקוטי הוא הזה
 ״מדרש בשם קטן מדרש נדפס ח״א המדדש בית בקובץ גם .הרבד. נלקט גיריון אבא ממדרש גם

 שנעתם גוריון אבא מדרש שמפני בבהמ״ד ממנו שנעתק בד.ב״י יכונה אמתו■״(בן מגלח על אחר
 מתחיל סתם). ״מדרש" בשם מבנהו שמעוני והילקוט אחר", ״מדרש יכנהו מדרשיה לפני שם
 ממדרש חלק רק הוא וכנראה ,בהמבורג אשר כ״י מתוך ,באה היא בערב עד יהודי איש מם׳
.הג״ל] המאמר בו אין בי הג״ל אסתר מדרש איננו זד. אפתר מגלח ומדרש .אחד
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ש״ןב). וויניציא דפוס א״ב כסדר ואות אות כל על סודות והם »).עקיבא ר׳ אותיות

 עה״מ בס׳ וכתב .הגדול מס׳ מעט רק והוא ישנים שפתי כתב
 פי׳ ויש עכ״ל מזער מעט אלא לנו ואין מאר ארוך ספר הוא דר״ע אותיות וגם :ח״ל

 כהן יעקב מר׳ דר״ע אותיות על פי׳ הביא רד״א וברשימת .עכ״ל וכת״י] P הזה לספר ארוך
 הספר בהתחלת מפלפל זרוע אור שבם׳ כתב אופנתיים ר״ר ספרי וברשימת .יעקב בן

 שהמחבר מפני זרוע אור שמו יקרא שלכן כתב הדורות סדר ובם׳ ,ז״ל ר"ע של באותיות
 זרוע אור פסוק בחלום לו ובא ה׳ או א׳ בסופו הוא אם עקיבא בשם מסופק היה

 ועליו עכ״ל. זרוע אור ספרו קרא זה וע״ש עקיבה ר׳ ס״ת שמחה לב ולישרי לצדיק
 פירש׳׳י ,החכמה מעינות ונסתתמו תורה זרועי בטלו ר״ע משמת ב• מ׳׳ט (סוטה נאמר
 ולשונות היתרים ואותיות המקראות מדרשי על שבע״פ תורה טעמי ולסמוך סברא עומק

.כ׳ באות ועמ״ש ,עכ״ל במקרא המשתנים
יונים אותות ספר  שהראה אותות ס׳ מביא רד״א ספרי וברשימת הפסח חג ’בס מובא . ע̂ז

̂א הכהן לעזרא הקב״ה  מביא ש״ם לקוטי ובם׳ אחד. הם אם ידעתי וי
,אותיות תמונת טעם והוא האותות ספר

 בם׳ מועתק הברית במסורת אבינו לאברהם המלאך צרקיא״ל שמסרם .תויסיה ארחות
 סודות שושן ובספר ,יצירה ספר על הראבי׳ד פי' ובהקדמת ,הפלאה

 כספי יוסף ר׳ חברו דעתי !ולפי הריז״ל של בשו״ע שמביא כמו הרמב״ן תלמיד שחבר
 חברו] והוא רובא ה׳ אוצר שכתב או ה׳ באוצר בארתי כאשר שונות פעמים שמביא

אותיות ע"פ אותו בארתי ות״ל ושמותיהן הן בינה שערי חמשים והמה הקנה. ובם׳
התמונה: וספר ר״ע

 דפוס בראשית פ' אור יהי במדרש מובא .א״ב צירופי ב״ב שיבר .ר״א אותיות
 אית אלעזר דר׳ נליפן באתוון אומר יהודה ר׳ :וז״ל ע״גז כ׳יב קרימונה(דף

א״ך דא וסימנך ובו׳ נחית ודא םליק דא אתוון תרין בחרא קטירין ב״ב דאתוון קוטרי
מדרש יס י :עכ״ל א״ל ב״ך

מהמו״ל ונוספות הערות
 הגמול בעער והרמכ״ן ,אותיות״ בכתרי ר״ע ״מדרש ,עקיבא״ דר' ביתא ״אלפא :בשם גם ונקרא א)

 ג״ב ונמצא ,רע״ו בקונשטנטינא נדפס ראשונה ופעם ,פעמים במר. גרפם וכבר ,ר״ע״ ‘שי ״ד,גדה לו קורא
 גובלות בספרו טקנריא יש״ר הר״ר כמ״ש נ) ,של״ט קראקא ,תוספות קצת ועם ב) ,לטינית בהעתקה

,קצ״ה דף חכמה
שחיטה בדיני אחד לחכם הלכות הם חולק ריש והרא״ים התום׳ שמזכירים ישראל" אר*ן ״הלכות .[הוספה ד)

 וכריש חולי; ריש הגבורים שלטי וכ"כ , הגאונים בימי השבטים מעשרת הבא הרגי אלדד שאמד
 קצת בפי הנקרא הוא ואולי ,(שה״ג) יו״ד על ברכה מחזיק ם׳ כריש ועמ״ש ופלתי כרתי ס׳

ת הקדמונים כ ס ץ מ ל אר א ר ש ת שנקרא וע״ש י כ ס אן, הבאתיו קצתם בפי מ  וכעל כ
״והרא״ש״], תחת ״ור,מרדכי" וכתב טעה אוצה״ם

מדות של ״הידור או בעברית] ארץ הוא בארמית ארקא .[ארצות ארק־ם״ ״םדר המכונה מדרש .[הוספה ה)
 השני ושמו , העולם מבריאת המרבד ארץ, יהד בחכמה ה׳ ;התחלת• ע׳יש הראשון שמו ,טובות"

 מדות של פירור ״וזהו נרשם בראשו .בעולמו הקב״ה שברא טובות מדות ב״ב ע״ר ענינו ע״ש
 יהו‘אי חופת מספר הוא יסודו עיקר .הטובות" המרות פליק ,המרות ״חסילן ובסופו ,טובות"

 רח״ם הרה״ח ע״י ראשונה לאור יצא ,א.ליהו החופת כמו ידוע מספר על סובב הוא ונם ,ב״י
 או הי״ג מהמאה 563 חפי די קלף ע■* כת״י ;יד כתבי שני ע"פ חופה ככור בספרו הורוויץ

 אצל מישטרי בעיר רס״ד בשנת נכתב , 27089 בלונדון בריטיש־מוזעאום נייר על וכת״י , הי׳ייד
,פונים ספרים י׳ש נזניל הזה הכ״י [כי הזה בד,כ״י אשד הי״ג הספר הוא זה ארקים ופדר .וויניציאה

.דפיס) (ט׳ שלו רפואה פפרי וני לכנו הרמנ״ס לוואת כ) .שונלין דפוס להרמנ״ס אמת פי׳ א) :והם
דפים). (י״ט יצירה ס' פי׳ ה) .דפיה) (ו׳ רבתי מאיכה מלות קצת פי׳ ד) .דפיה) רנתי(נ״ב איכה נ)

תתלתו
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ב אות
סנה ן׳ הממנה צרצה שמואל ר׳ שחבר חיים מקור בספר מובא .ברכני מדרש

 שימשכו לעליונים צריכין שהתחתונים במו ברכני במדרש :וז״ל ויקרא
 שלא ולהתפלל אותם לברך לתחתונים העליונים צריכים כן והברכות תועלת להם מהם

 פעם אלישע בן ישמעאל א״ר הניא א) ז׳ (ברכות מ״ש יובן ובזה ,עכ״ל מהם החסד יפםוק
 ,א) ובו׳ ברכני בני ישמעאל וא״ל ובו׳ ולפנים לפני קטרת להקטיר נכנסתי אחת
חומש בפי׳ ורמב״ן ברש״י והובא שונות פעמים נדפס המשנן. דמלאכת ברייתא

ג). מחוץ ד״ה ב׳ פ״ו מנחות ובתום׳
 תי״א, א׳ דפום בקבלה. ונפלא עמוק ספר והוא הקנה בן נחוניא ר׳ בהירג). ספר

,עב״ל זהר ועיין מעט רק נדפם לא אבל וז״ל ישנים שפתי בעל כתב
ותמצא

מהמו״ל ונוספות הערות
[מדמ](ג׳ גליות פ£ל ז} רנימתם. לפני כריה נרא »רא :אנן ואומר האזרחי, לאית( »:ניל תהלתו
 סדר ח) .אחד) (דף ונו׳ אדס של עונותיו כל פינו p יצוזק י׳ אמר תתלתו הר,נר, תנוע ז) .דפיה)

 ודשו לרקיע עלה מכה נצנים אתם :תחלתו ,רנינו משה פעירת ע) .דפים) (ו' [מדרש] תורה מת!
 שלמם מדרש יא) .אחד) חיל(דף עשו ננות רטת :רנינו ממשה אחר מדרש י) .דפים) ערפל(ה׳ רגליו
 P אליעזר דר׳ פרק יב) ,אשמדי מעשה נולל ,וחצי) (דף חנם יתהלל אל ה׳ אמר נה ני.ונ :המלן

 ממים לפני והודאה שנח ליחן אנו חייני! פינו ופתחון דנרינו ראשית :השנה לראש מדרש והוא ,הורי,נוס
 אלף יסוד יד) .וחצי) ארן(דף יסד נחנמה ה׳ :ארי,ים] [סדר טונות מדות של סידור יג) ,דפים) (נ׳
 שני נית לחרנן שנה ת׳ת לכשיצאו ;נחוג לסופו ור,רונ ,ראשון שהוא הקניה זה אלף :דפים) (נ׳ נית

.קדר נני מתמעטין .  P נא לחשנונן שיד לסוף ,העולם מן מסתלקת מלכותן למנינס כנה רציה לסוף .
 הגדה פי' טז) .דפים) (ניא המים על האין רור,ע ארנע: של שלחן טו) ונו׳. הקניה ירצה אם דוד
 נתינה ,דפים) ננימין(ייג י׳ מסעות יז) .דפים) (ו׳ אומי הוא מה חנם עד גיקטליא יוסף לר׳ פסח של

 ויסעו מדרש יט) .לישעיה יצחק דק מפי׳ והוא וחצי) ומעשיו(דף נויש ענין יח) . יותר קדומה אשכנזית
 עומעזו זח גמדרש .להרמשיש)] המזכיר מס׳ שהעתיק חיא להרחמיה אגדות דפיה)(אגדת (ז׳

 אובות ה6א מדרש ,ח״א בהמ״ד קובץ שבם׳ בראשו חוברות עשרת מדרש ,אבביר סדרש
 דבריו גודעו ונבר ,שם ב׳ וגוםחא ח״ו שם א׳ נוסחא מנ*בות הרוגי עשרה נזדרש .ח׳׳ב) (שם

(הרוקח) הרזים חבם ולבע^ חלוקות" מדרשות ,ויש מיבאל ד״ה קי• מנחות התוספות לבעלי
 בחגיגת גוםחחו את יעקב עין בעל הוסיף פיו ועל מדרש בשם קיב סי׳ או״ח והטוד רזי וסודי

 האגדות המשיח זמן ע״ד באגדותיו שמשו בן ,דע״ז קושט׳ התלמוד ובאגדות בחש״ם שאינו יבז
 לאחת מדרש בחור נוסד וכנראה ,למספרם התשיעית או השמינית במאה הוא זמנו .זה מסוג

,דנחמתא משבתות
.י׳] סי׳ ג׳ חדר המדרעו בית בקובץ מחדש נדפס ע״ה. אבינו" יעקב ברבת ״מדרש [הוספה. א)
 i וז״ל החרב להט ואח בפסוק בבראשית ברי,אנטי נזכר ,קבלה פ' ,עזיאל בן דיוסף ברייתא .[הוספה כ)

בב״ירד״אוב״ידירוסי, נטעא בב״ם, זה זולת ועוד עוזיאל בן יוסף דרבי בברייתא מזואתי וכן
.סירא דנן בא״ב הנזכר עזיאל בן יוסף הוא רמש״ש ולדעת

 הוא פיליפאווסקי הד"צ ולפ׳יד .הראשונים בדברי נזבדה הענוד בסוד דשמזאל [ברייתא
 ״סדר נמצא וואטיקאן ובב״י הנשיא] חייא בר לר״א העבור לם׳ הקדמתו [ע׳ דר״א פדי,י ם׳

 העבור בסוד דתניא כי. ד״ה מם׳ וע׳ .(אוצרדם)] הוא זה ואולי דפין) (ה׳ שמואל" דרב התקופות
 דשמואל ברייתא ולא היא אחרת זו שברייתא ונראה .ברמזים" שגויה ״ברייתא העבור סוד פרש״י
 בסוד דתניא מילתא האי מר ידע (שם) לשמואל שמלאי דר׳ אבוה אבא ליה מראמר ,הנ״ל

 שכתב מה ידע לא מי בי ,שמואל שחברה הברייתא היא זו לא ע״ב ,לא ,לו והשיב % העכור
בחבורו? עצמו הוא

הגמול שער ובספרו התורה בפי׳ והרמב״ן ל״ז) (איוב בשחקים הוא בהיר נפסוק התחלתו ע״ש ג)
,תס״ו ברלין ,תי״א באמ״ד ונדפס ,ח״ב שה״ג ועי׳ ,הציוני ובן הקנה בן נחוניא מדרש תמיד לו קורא

קאריץ
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 אשר ,עמוקים מאמרים ופרשה פרשה בכל וברקאנטי ובבחיי כרטב״ן הקורא ידיד ותמצא

 מתלמידי מאחר כ״י עליו פי׳ אצלנו ויש ,הנהיר בשם הניאו והם ,הנדפס נבהיר נמצא לא
 פרשתי לפני שקדם מי מכל גדולה שחכמתי מפני לא המפרש ואני :וז״ל ז״ל הרשב״א

 ספרים ולמבארי ,ישראל אלהי לה׳ קנאתי קנא אבן ,שותה אני מימיהם כי ,הכפר זה
 ספר שהעתיק החריזי בזמן היה ובי אלהיהם בהם ומבארים ומעתיקים עו״נ האומות ספרי

 להם וקוראים המפרשייפז שאר ובן עליו פי' שעשה האלמושנינו וכן אריסטו של המרות
 טפי והבנתי שקבלתי מה כפי ה׳ כבוד לגלות לבי את אני שמתי ולכן תורה, סתרי
 שלטה ר׳ הרב ומפי שועיב) ן׳ דרשות ממנו לנו שיש מה שועיב(הוא ן׳ יהושע ר׳ הרב ,רבותי

 אצלו למודו שהתחלת הרוקח שהוא ונראה בלימ״ה מן קבל והוא מהרמבי׳ן שקבל מברצלונא
 פגי יצחק ר׳ מן קבל והוא כידוע) נראה ואינו רואה בפעוי׳ת הרמב״ן את שהראה בעבור היה
בברכות ואי׳ .עב״ל ובו' אל־נו יבא במהרה הנביא מאליהו קבל והוא ז״ל] הראבי׳ד של נבנו נהור

ז׳

מהמו״ל ונוספות הערות
 (המו״ל וריא‘־ *טמזאל נ■,״ר הרה״ג ע״י בווייינא נדפס תרמ״ג וביצגת תקמ״ד, •סק^אזו תקט״ד, קאריץ

̂) הגר״א הפרי א הגהות ועס ‘ז״י הריסב״א ם'די‘נ•תי נואחד הגנוז" ״אור ביסם נ"׳ פי׳ עם ז״ל  .ל“ז הגר׳
ס' ה הבהיר ובספר ־. וז'^ ממנו מאמרים מביא מקנדיאה ייס״ר להר״ר לחכמה מערף נ נ ו כ מ  רכי‘' ה

 המפנה כל אי׳א , ליה מיכעי תד^ה תפלה , •ניגי־נית על הנביא להבק־ק תפי^ה מ״ר ו׳יל הקנה בן נחוניא
̂פני מקובי* מרכבה כמעיצה [־מסתכל] (ומיסתדל) העולם מעסקי לבו  היום כל מתפלל כאי׳ו הקכ״ה י

ה, שנאמד ל פ  ר' אמר שם ועוד מרכבה. מעשיה ניהו ו.מאי תמיד תשיגה כאהבתה כד״א •סיגיונית מאי ח
 אפשר אי מרכבה ובמע׳י-־ה בראשית במעשה הדגיי* שכל מימד מוסר תוכחית היים ודרך מ״ד רהומאי

 בהם נכשל א״כ איא עליהם לעמוד יכוי* אדם שאי; דברים ידך תתת הזאת והמכשלה שנאמר יכשל שלא
 והריב״ל יש״ר. עכ״י* חיים לדרך זוכה כאמת אבי• מוסר תוכהות אומרת והתורה ידי) חגיגה הגמרא (ל'

 ומפתח (הקדמות משה ויקהל ם' בהקדמת ההובא הבהיר בשם זה מאמר מביא כ״א) (פרק שלו בתעודה
ה על ובאור הקבלה לחכמת צ  והמכשלה :זו בגירסא ומסיים יהאריז״י*) דאגייי׳ות ארם דריש ועל זהר מאמרי ק

 כבחיר ליתא זו וגירפא , אהבה עי*י ודגלו שנאמר המקים •*פני וחביב אהוב הוא אעפ״ב ידך תחת הזאת
ס. פ ד ב: ג׳יט) (פ' עינים כמאור וע׳ הנ ת  שהביאו השמות במערכת והחיים בשי*ת, פ׳ בתיי רבינו ראה כ

שם  יע׳ עכ״ל דאינש" בגופא דחיי כניסמתא דמשה דאורייתא באתותא נקידתא ״הדין המאמר זה הבהיר נ
 בהר פרשת מהזהד שיהביא לחכמה במצרף שיראיתי מה על אעיר אגב ובדרך .שם למטה בד.ערה

 הוה דלא ברכה כלא חנם במצרים נאכל אינזר הדגה את זכרנו ;וז״ל י*ה׳ שבת הארין ושבתה פסוק
 ער כו' המצות מן פטורי; דא ועל דלעילא מלכותא מעול פטידין עבדי; תייה דלע״*א, עול כמצרים לנא
 בכל חורין כבן חייב עברי שעבד האמת נגד נראה וזה כו' שמים מי*בות מעוי* פטורי; עבדי; דא ועל

 הקונה כל אמרו מכאן עד במשתה עמך כמאכל עמך עמך לו טיב כי ת״ר (בבי) בקדושי; כראמדיג; המצות
 כל הלא במצות? חייב עבד כי מכאן ראיה מה רהולמו. ידעתי וי*א .‘עכ׳יי ייעצמו אדו; כקונה עברי עבד
 במצות חייב עברי עבד אמנם אם .במצות לא אבי* , גופנים בדברים ומשתה במאכל רק הוא המקרא דיוק
 קדשנו אשר ומ״ט הבהיר בם' תמצא וכן : וז״ל ממנו מאמר מביא (פ'יתרו) הבהיי יוכיח. אחר ממקום אבל
 לנו נתנם עי*ינו וברחמיו כולן המצות בו כי*ולין העויימים שחי ניי*מד וצייתנו קדשתנו אמרינן ולא וצונו
 בתולעת גם .גדול הוא לעוה״ב בעזה״ז נזכה שאנו כיסעה כי טעמא מאי נזכה ואולי בהם לקדיסנו כדי

^ הלשון הנדפם כבהיר אילם מגומגם. והלשי; ניסהא באיתה זה מאמר הביא שהרית) (תפלת יעקב  בה
הגדול. לעוה״ב נזכה ג״כ לעשותם בעיר,"ז [שנזכה] שנזכר בשעה בי יכו' קדשנו איסר אמרינ; ומ״ט ־. טפי

, פ״ד כרבות ובמשנה דאבית כפ״ג הנזכר הוא זה הקנה ב; נהיניא ר' ,תשכ״ח ג״א חי היה ב'
 ושי* רייע של הביו ישימעאל ר' של רבי היה היא , הבית הייב; כזמן זכאי ב; ■והי.; ור' וינימאי הלל בזמן

 מהר״א בשים מע״ס שיה״ג (כ''כ רשכ״י יאהריו למקיב־יים הייאיכי היה הוא ג. כהי איייכע כ; ישמעאי ר'
 ספרים י״ל בפרסים, הקבלה בסירות •סינים ספרים להביי דתהייי יהיא נייס;!. ייס; בזהר כתוב שמצא רוויגו

 נפלא-ים כידית הפליאה, כ׳ גם הכי־ יייא ולרעת הקבלה. כידית עיי הכהיי ס' ועשה , סיריה שהם שניכר
.ברכלה נוראים ומעשים

הקנה" ב; ״איי״נ התהלתי ע׳׳יס הקנה בי נהיניא י' מד-ס נק-א היה כתה-ה כ׳ כתב הראכי״ה(פי'ט!
תי _■ ע אה״ב קיאיהי ,הב־י היא אם נסתפקו ואח״ב ת־' ביס-קיב. הוא כהי' כפ' ה
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ש רגרים עלשה יוסי ר׳ נמזום יווונן וא״ר א) «׳ פ גמזה « #ן עו?ך<יו 1ר»|נ״ו י3^  1«י,ז
תו,2Wלפניורגש״עמפנייטהיעז.צדק אמי־ לויוכו׳ ונתן הקב״ה של דרכיו להודיעו  לוו

 ,כוי צדיק גן צדק לו וטוג צדיק משה א״ל ,לו ורע רשע יש לו וטוב רשע יש ,לו ורע צדיק
 rilWD כשנקש קבלתי כך רחומ)«י א״ר :ומבוארים בהירים דבריהם באו הבהיר ובספר
 לדעתט״ם בקש כבודך, את נא ד^אני ואסר והנורא הנכבד השם ידיעת לידע ע״ה רבינו
 שבקש, נ» הודיעו לא אלא ם״ד. הורתד ולא הודיעו, ולא לו וטוב ורשע לו ורע צדיק

 הכהות דרכי משה, אמר כן אלא זה, סוד יודע היה לא שמשה דעתך על תעלה וכי
 אבל האמז במחשבה אני •ודע מתפשטים, הם ואיך היאך יודע איני אבל יודע, אני
 לוטפני ורע וצדיק לו וטוב רשע מה מפני הוד^והו. ולא לרעת ובקש חלקיו ידעתי לא

 אץ ר״ש והאמר נערות ע״י מענישץ וכי וא״ת ,נענש ועתה לשעבר רע היה שכבר שצדיק
 דאמי־ינא בחייאסרינאאגא א״לאטוולא) ומעלה, שנה מב׳ אלא מעלה בב״דשל מענישין

 לאדם משל וראו צאו א״ל דבריך, את תסתום מתי עדן חבריו א״ל ,לשעבר היה שכבר
 ועי* עה״ק (בם׳ נדרו הצליח, שלא ראה, באושים ועשה ענבים לעשות כרם בננו שנטע
 א״ל כ^ז ער א״ל ונטעו. נדרו הצליח שלא ראה ,הבאושים הנפנים^ ונקה ונטעו פרצו)
 ודור חד בכל ושתלן הקב׳׳ה ועמד וכר דורות תתקע״ח (ג׳׳ל תתקע״ב והיינו דור לאלף

 העבודה גבאי(הלק ן׳ הקדש עבודת בם׳ (אבל הנדפם בבהיר הנירסא הוא כך עכ״ל.
 היה שכבר שצדק מפני עד לו הודיעו לא ממלת הלשק וכל המאמר זה הביא ל״ט פרק

, לו)} שהודיעו שאמרו הגמרא נגד שהוא נכון והוא שם אינו
ש היחןך בספר נאק חטאי רב הביאו .בתירה בן יהודה ר׳ .במחוז ר6ם  קנה ^*ו

 1ע״ דף י״ז פ׳ התכלית הקדש(חלק עבודת בם׳ כתב כך הפליאה, בם׳
 בה»ר סחוס שבא ממה דבר שום השכל בשקל לשקול אין כי האמת יבחן ומזה :וז״ל ע״ט
 בהם וזכרון חלק לפילוסוף שאין זכרוגם שהביא ספרים ובשאר הזהר) בם׳ (ר״ל ההוא
 16 ח״ל וירעוה קבלוה אשר ההם הספרים וחכמת חוקר שום שכל יכילם שלא הודה שהרי

 שנאום התנאים הזהר ום׳ קומה שעור וספר היכלות ופרקי היכלות ספר שהרי ,הפילוסופיא
 אלו נעתקו לא ומעולם כו׳ מי־בה וזולתם אמוראים p חבור הוא הבהיר וספר וחברום
 אבינו אבתיןם מזק יצירה ספר שהרי ,אחרת אומה אל האומה מן יצאו ולא ,הספרים

 שנמצא ?מו בו מתעסק היה ראשון בית בזק ע״ה וירמיה ,הקדושה אומתו בין נמצא
 ונם היחוד בסו ז״ל גאון חטאי רב הביאו ע״ה בתירה בן יהודה ר׳ שעשה הכטחק בספר

 הנביא שירמיה הבטחון) בספר (ר״ל שם אמר ,הפליאה בם׳ הביאו זלה״ה קנה הקדוש
 חלד חבר, לך קנה ואמרה קול בת יצתה עצמו לבין בינו יצירה בם׳ מתעסק היה ע״ה
 אל איש ה׳ יראי נדברו אז מ״ש לקיים שנים שלש יצירה בם׳ ונתעסקו »)בנו סירא אצל

 קבלה הוא הנ״ל הבטחון ו^ עכ״ל, וכו׳ והזכירם בזה בוש ולא חודה וכבר ב) וגו׳ רעהו
בענץ לקוטים ושאר וכו׳ השכל מקור מ׳׳ם באות רד׳׳א ספרי ברשימת שמובא כמו

קבלה

מהמו״ל ונוספות הערות
ה ז׳׳ל תעג״ץ להגאון ראינו מצאנו א) ■הזגיגו 6זוי*«י 8^םורי גאגזין ;אם sf״<rt ים״ג) (ח״גיטא̂י

^ומי וב״כ ירסיהי״ בגימם׳ וסירא כאמגמי, ירמיר. Vvo נתעגרה אמו בי מירא ב; כספר ̂ב
א ום<ד ר9יאםג (וואעע), גאמגטי אטו גתעברה כי המאורע ע״ש טירא כן שמו נקרא ואולי מהרי״ל.  י

היא. אחת ורא
מ״ש,« רק הקיש, ענודה בעל בשם העור, אבן הלק כראש סחוקק הלקה בעל גם הניא נ״ז ב)

 הקוץ עבודת ■ם׳ כי כזה, טעה התכלית״, בחלק קוררווירו משד! רבינו ונו׳ להרב הקדש עבודת בם׳ ״וע׳
.גבאי ן׳ מאיר ר׳ כ״א חכרו קוררווירו ר״מ לא זד.



תרב42 ו פעליםכ א
הובא הפליאה יבס׳ עב״ל בהירה בן יהודה לר׳ הבטחון מם׳ קבלה

:ו2ע״י אחר בסגנון
מירמיה זה מעשה

ת ו ג א
.שונות פעמים סבע אברהם ד׳ ׳טהבר התורה ‘עי המיר צרור בם׳ הובא .הגלוי מדרש )“

 חז״ל דברי במשביות נוצצ־ם זהב תפיח־ הם הזאת המדרש דברי גם
 הוא בלילה עסה וישבב דבתיב מאי יוהנן ר׳ דאמר והיינו אז: לא ונדה כמ״ש בבלי

 מט> ושם גרם חמור יששכר שנאמר מעשה באותו סייע שהקבי׳ה מלמד 1ל (בראשית
 יעקב של חמורו שגמה סייע קיב״ה ,היא ;וז״ל ופירש״י ,עי״ל ליששכר לו גרם חמור
 באותו ם־יע שהקב״ה מלמד הגירפא וביייקיט .עכ״ל היה האחרות של הלילה ואותו לאה לאהל
 ותאמר לקראתו ^אה ותצא אומר הכתוב כי מובן אינו גרם חמור שאמרו מה אבל לילה
 שהביא הגלוי במדרש שאמרו במת ייבן אבי* ,בני בדודאי שכרתיך שכר כי תבוא אלי

 בשרש וקשירו אביו של חמורו לרעות יצא ראובן הגלוי ובמררש ; וז״ל ויצא פ׳ המור בצרור
שהעוקרם הדודאים שרש שעק־ מפני מת החמור מצא וכשחזר לו, והלך דודאים של אחד

ב) ר״י החכס הבי־א וכן^ ■  חמוי יששכר וזהו לאמו והביאם הדודאים ולקח מת
 רפואות הגדול ערוך בספר וראיתי .ויהי ת' יצחק הולדות בם' יוסף בית הרב של זקנו קארו

 רשאי אדם שאין ורומי יוני בלשון כאנדראגירא הנק׳ שהדודאים למשפהותם ללשונותם
 קושרין השיגי וראש• בשרש אהד ראשו הבל קושרין אלא מת, שהעוקרם מפני לעוקרם
 פרטי •כבל רז״ל יריעות הגיעי איך ויאה דע . עכי׳ל וכת עוקרן והכלב הכלב בצואר

. P עינים ושלהבת לכאב מפוארה רפואה הם הנ״ל שהדודאים שמה מצאתי ועוד ,הנמצאים
ונ״ל

רהמו״ל ונוספות העירות
]. סי׳ ג' חדר הרדר־ע בית כקוריז מחדיע ודשש וגרולד,״ גדול ״מדרש [הזספז. א) י'

( ,ספרד מיוצא' היה והוא .רנ״ה ה״א ,נייי הרב •מר וקנו יוסף ב״ר קארו יצחק ר' הוא נ
J( פ' עה״ת בפירושו הרמב״ן) (ב ויצא ת כתוב וכן טוב ריח רהשהדודאים ר״א יבתבנ
 לא ואנכי להריון יועילו כי וי״א ,וירים ראש דמית ייהן יש כי אדם בן צורת על והן ריח נתנו הדודאים

 כתפלה כי בריחן ולהתענג להשתעשע בהן רצתה ני והננין ,דבריו אלו קרה שתולדתם בעבור ידעתי
 הריח ורהן תפיחים בדמות והיא הפרי היא הדידאים ענפי הביא ורא־בן ,הרפיאות בדרך לא רחל נפקדה

 שיועיל האניצים עליו ■גיאומרים היא והי״רש• , הביא לא וירים ראים בצורות היעיצוי והוא השרש אבל הביוב
 המדברים הרפיאות מספי־י כאהד כן ראיתי ייא אכ-י כטבע לא כהן בסגולה הוא אמת הדבר ואם ,להריון

 כתב ררד״ק כשרשיס גם ,ע״ש כחיי רכיני וכ״ב ,כאד״ם בגימט׳ דוראי״ם בעה״ט ונ״ב .עכ״ל , בהם
 ונקבה זכר ארם כרמית שהיא עשב שרש והם אחר שרש הם או נושפת בהם האל׳יף שתהיה אפשר ־• וז״ל

"ל, )Mav5f׳0Y6pa5, Mami1ag61>1( בלעז מנדרגורש  הועתק זקנים רישכעים המיוחסת בהעתקה גם ענ
̂רוין וכר״א ,רוכיי ויר' יון כלישון שימו שכן מגדרגורש  יכרב ויוכ״ע אונק־יום (כתיגום ■ברוח ובר'ערכי ,אי

 (שה״שז'); יופי במכלל מלך בן ר״ש יכ"כ . הנינדרגירש הוא והוא בכ׳יר) אכא כר הייא ור' צ״ט סנהדרין
 יועיל זה עשב ששרש וי״א ,ענ״ר עז‘ני א״ש‘מנדרגיי ונקבה זכר אדם כדמות עשב שרש הם הדודאים

 וע׳ אישי את קחתך המעט כפ' רמכ״ן ע' ,זרע שמיכה היסום על חז״ל כמ״ש ,והחשק התאוה לעורר
ה, זגין והיא הזמיי בעת הוא פריחתם שיזמן אמרו גם שם. ספורנו הב א ם יטעם ה י א ד ו י מלשון ד ד ו ד
 : ושד."ש ר•־ נתנו הדודאים בפסוק הנזכר

ן ע מ ו ל ר ב ע ע ד כ ע י יא ;או , ל לי ד
 א' בתוספת י״ד) ׳
ע נ פ כ א יי' , ל ע פ ס

 א די האשכנזי: המתרגם שהעתיק וזה "ף,
ויצנה תרדמה ר־פיר וכשידויו תכונתו כי יא

 כי וער ,ד,-ו רבית עיניה כי העינים, ריפיאת גם ארה כדיראים לאה השתמשה ואורי האדם, על עפוקר,
ה ודהר ,רהריון הוא וכגלה לעינים הוא רפואה הזה השרש  שתיהן נפרי לכן ,היו רכית לאה ועיני היתד, עי־

.עייה ורבו הזאת המציאה על
כן שתא דהאי כיין כירח הארה הדודאים את ראיתי כעיני אמנם ואני תרנ׳ ואישי ידידי אתו שהניא (



43 כבפעליםr^^H נרב
 בשביל ווז״ל שקבלו מה כמי רכות לאה עיני שהיו ממני לאמו ראובן הביא שלכן ונ״ל

 יהושע ר׳ במשה ה׳ אף ויחר כתנאי א); קב ז״ל(זבחים שאמרו תראה תשוב עוד עשו.
 אף אומר רשב״י ,חשם בו נאמר לא וזה רושם בו נאמר. שבתורה אף חרק בל אומר ב״ק
 טעם ויצא והכתיב רושם בו נאמר שבחורה אף חרון ובל ום?ןשה ,וכו׳ רושם בו נאמר זה

 עכ״ל. לחיו על הכהו מירש״י ויצא, סטרו ר״ל אמר מידי ולא א״ל ולא אף בחרי פרעה
 מנים לו והסביר היארואר״לםלדהוא שמת על לנךאתו ונצבת והכתיב הכי ר״ל אמר ומי
 ח״ל דברי לכאורה עכ״ל. מ׳ עליך מלכות אימת תהא לעולם ינאי ד אמר איפוך וכו׳

 תירץ והנם׳ פניך, והעיז הוא רשע ר׳יוהנן כמ״ש בו העיז דילמא שסטרו נביאות דברי
 פ׳ המור בצרור מובא הנלוי במדרש ז״ל שאמרו במה יובן אבל .ר״ל דברי שהוא הפך

 לא אמר שמשה לפי כו׳ פרעה אל לילך משה נתאחר לכן הנלוי ובמדרש 5 וז״ל שמות
 יודע ואני ,אליו ואמרת פרעה אל לך ,הדברים אלא בכאן חאה איני ,אנכי רבדים איש

 שנאמר עבדים ממשפחת עבד הוא אליו שלוה שאני האיש וזה עבר יוסר לא בדברים כי
 שוט שנאמר קרקרו על להבות מקל הזה לאיש צריך ומה ,ונו׳ ומצרים בוש הם ובני

 סוסיס וזרמת בשרמ חמורים בשר אשר שנאמר כן נקראים והמצריים לרעזור, ומתג לסוס
 תקח הזה המטה ואת רוצה אני ובך דברת יפה אמר ,דבריו חקכ״ה וכשראה ,זרמתם
 משה וילך מיר כתיב ולכן בדברים, ולא להכות בפועל האתת את בו תעשה אשר בידך

 אביי אמר :סו.) (מנחות ח״ל במ״ש מצות טעמי ג״כ בו ויש .הנ״ל המדרש עכ״ל בזריזות
 ובו׳ שבועי ומנו יומי מנו אשי רב דבי רבנן שבועי, למימני ומצוה יומי למימני מצוה
 לבם וספרתם הגלוי ובמדרש :וז״ל אמר פ׳ שם מובא ז״ל אמרו הגלוי ובמדרש .עב״ל
 ממצרים העם אח בהוציאך לנמוה אמר שהש״י לפי היא הספירה זאת שבתות שבע

 והלילות הימים מפרים היו עליהם חביבה היתה שהתורה ולפי .האלהים את תעבדק
 לסוף אשה לישא או מהופץ חפץ להשיג לו שיש לאדם משל ,הזק יגיע אימתי והעתים
 מצות אמרו ולכן ישראל, כך והעתים, הימים מונה הוא תשוקתו ומרוב עם, חמשים

;הג״ל המדרש עכ״ל ,שבועי למימני ומצור, יומי למימני

ם מסכת r 0 מם באות תמצא גיהנסב) מסכת א) גד
 P בע״ש מים השותה כל במדרש שנמצא !וז׳׳ל יתרו פ׳ הבחיי כתב עדן, גן

אבל הוא היכן ידעתי לא זד■ ומדרש ,כו׳ המתים את גוזל הרי.זד, השמשות
שמעתי

מד,םו״ל ונוספות הערות '
 גבואו ,יוויוז <*עודרע^«מיץ הלוי אליהו«»ג מ׳ הרג מדע, גכל והשלם אמת, דבר על המשביל נריהי,
 וגולטים האדם טאנרי אבר בל בם יחסר לא אשר להנה אדם ודמיה אבותיו, בית את לבקר לחו״ל מארץ
 אשה וםעם גקגה בתמונת וםעם זכו בתמונת םעם האדמה במעבה ימצאו[ המצא לםעמים צד, מכל הטה
 עמוק בארץ שרש גזעו ,עב מטה כמו ועביו באמה רבע נמו ועא הזה השרש ארך ברכיה. על ישב דלד
 שם מאבותיהם יהםTב וקבלה טוב. ריח הנותן לארץ ממעל ציץ ויצץ פרח יצא וטמנו מעטר חמשה כמו
 הערבים וגם מר, וטעמו לרפואות המרקחת בבתי שם בו משתמשים היום ועד להריון, זה שרש יועיל כי

 ערך עד מחירם יקר ואז מאד רחוקות לפעמים רק ימצאו! המצא בא״י גם ואף דודאים. יקראום שם
פראנק. ועשרים חמשה

 בשם ונקראת ביאה) מאיסורי (פי״ג עז במגדל נזנרה קטנות מסכתות מז׳ אחת גרים׳׳ א)«מםכת
,  ובספר חע״ד ד׳׳א בש׳׳ם נדפסה ונם הרגל שמחת בספח והדפיסה בכ״י מצאה חיד״א והג׳׳מ ירושלמי

 רפום החדש בש׳׳ם גם נדפסה ובעת תריב, זיטאמיר ד׳ ובש״ם נוימבורג, ברוך ב״ר יעקב מח״ר יעקב גחלת
 נדפס גם ,היראה בעלית יעבץ לח״ר עז ובמגדל הנמר. בראשית נדפם גיהנם׳׳ ״מסכת ב) ,תר״מ ווילנא

 כ״ב ג) אזולאי, ר״א להגאון לאברמם חסד מם׳ גיהנם מאמרי לו ומצורף גיהנם משכת (תרמ״ח) בווארשא
,אינם מ׳׳ם ובאות בבת׳׳י

מפנת



תרב44 פעליםנ או
 ופרקי היכלות פרקי כעין א) ג״ע פיקי או עדן גן מם׳ הגלןרא ספר לרז״ל שנמעא שמעתי
 בין בה״ש בשיבת מים השותה כל אהר בנוסח שם כתוב וכן ,אר*ן ררך ופרקי מרכבה
 באיתם המעם מפרש ושם ,מתיו את גוזל זה הרי מת לו שמת שגה תוך לערבית מגחה
 לו ראוי אין ולכך מערן היוצא הנהר מן מים ושותין בשבת יוצאים שהמתים לפי פרקים
 א׳ וק״ה פסחים תוס׳ ועיין .עב״^ ככר דיגו את קבל שגה לאחר אבל מתיו את לגזול

:רצ׳יב פי׳ משה מ״ו הגאון שחכר משח מטה כס׳ ועיין מ)’והג׳ ד׳יה
 התחתון ג״ע כי דע :וז׳יל ג״א) נהר משפט (עין לאברהם הפר בם׳ שכתב מה ויתכן
 העולם זה ושעור בו שאנו השפל העולם קודם שנים ושס״ה שגה אלפים נברא .

 העולם זה ודומה מזיחית דרומית רוח‘י עולם של לימינו עומד הגן וזה בג״ע מששים אחד
 ,טפח גן של מקרקע רחוק השפל העולם וקרקע ,אמו לפגי יומו בן כתינוק הגן לפגי

 חבלה אני‘ומי המזיקים מדור גיהנם שם גן, של דרומו אצל השפל עו^ם של וצפוגו
מפגי לג״ע ללכת למתים בין לחיים כין קשה ואעפ״כ ב א־ת כצורת השפל עולם וצורת

ג׳׳ע ממם׳ לקוח הוא .ל’עכ׳ וכי' עולם של יצפונו העומדים גיהנם של המזיקים פחד
:ג) הגדול לר״א חיים אורחות

ת ו ד א
 זאת .שלנו כנוסחאות חסר זוטא וד״א ,בש״ם נדפס וזוטא רכא ארין דרך מסכת

 יתגדל בין הפסיקו ומ״מ : וז״ל 1א' ה׳ ודף תניא בס׳ בעליל תראה
 יש ובקדיש מאמרות כעשרה נכללים דברות שי׳ כאגדה מצינו ,שבחור, לשאר ויתקדש

 וכר הראשונות דברות ב׳ בין הפסק שהיה וכשם ,מאמרות עשרה כנגד שכחות עשרה
 בך משה] מפי שמעו האחרונות דברות וה׳ הגבורה מפי נאמרו הראשונות דברות וששתי
 אפור ביניהם הפסק שיש ואע׳יפ ,האחרונות ייח׳ הראשונות שבהות ב׳ בין בקדיש הפסיקו

 פעם חנינא כר חמא א״ר זוטא ארק דרך כמשנה דר״ניא ביניהם, שיחת'חולין לשוח
לו אמרתי טעונים גמלים ועמו לטוב זכור אליהי בי פגע בדרך מהלך הייתי אחת

בין לקדושה] קדושה בין1 למפפרים ורוגז אף טעונין לי אמר טעונים הללו הגמלים מה
בהן המדבר וכל וברכה, ברכה בל ובין ליתברך מברך רבא אי״ש בין לברוך קדושה

עליו

מהסו״ל ונוספות הערות
,ייצן בדפיס וראהו1״י1ר“יג״ע" ״פרקי בי:!ם מניאו ■צד,"ג בעל א)
.שנים ור,ת״ח אי׳ף הגירסא ר״רל״ז ווילנא ד' לאברהם בחסר ב)
ר הוא עדן גן מסכת ג) ר רן גן ס  ח׳׳ב נוםחאות כב' המדרים״ ״בית כקובצי ניחרים הנרפם ע

י י׳ם׳ כוון רמים'ש ורפ״ד , סי׳יא וח״ג ס״י א ם‘עו ב דן גן הנקרא ה ילר' המיוחם ע  הורקנוס, בן יע)ר‘א
 לצוואת נמשך והוא ת׳יס,—תי״ז פראג נוספות ועם ,ותע״ח ש״ש האנייאה דריב״ל מעיסה עם בל״א וגדפם

ה, ארוך ‘פו'‘פי הורוויין רח״ג* גיהרה״ח לפדר״א בהמפתח וע' . הגדול ר״א  רבינו כי שם, ו‘מפלפוי והיוצא בז
 והוא עדן ג; םדר “כעי והוא הגדול ר״א צוואת בעל הוא )1050( מווארפייזא(דתת״י) יצחק ב״ר אליעזר

 אליעזר ר' של בהמעש־ה גם בהר אי׳יעזד שניו נקרא שיהמחיר •יען , שליםהם חבר הוא בי חיים א-חות בעל
א כמו ר״א צ־ואת ספר• בךאש להציג הורקנום בן ט ט א  שיתי בם' וע' ,בוה ■אימ״ל , רבד לראש וי׳םימד, מ

תב קנ״ב) (דף חיים דרך כאצבע לונזאנו די מהר״מ ידית ת ס׳ על שנ ו ח י י ם א י י  הגדול ר'אליעזר שחברו ח
 ממעשר, שיכראשו וההקדמה הגדול אליעזר ר׳ ל־ קורי; והיו אריעזי שימו אהד גדור שהיה הפינקים שנזזנירי;

 מביא ו׳ דף המלך עמק ובם׳ •איצה״ם. שה״ג ע' , כיהספר ואינה :■המעתיק נכר,כד, הירקנום נ; אריעזר ר׳
ניהנדפס, ניאד יתד גדור ■’כי׳ ך,;דור אליעזר ך׳ צ־ואת ם' אה יצרז-.ד.



45כג ’ ׳ פעלים אותי רב
 א״ח(גרקב׳ןו> ור19ג הג״' הניא וכן א). עכ״ל יעקכ קראת אותי ולא אומר הכתוב עליו

 t עלנו זוטא גדרי׳א נמצא ולא ,ז״ל אבוהנ מהר״י הגדול הרב ב«ם
 והובא C'רע״ח קושטא דפוס רבינו ה1מגמ מעשיות ספורי .משה של הימים דברי ג) ג

 שמות פ׳ ובסוף וי^־ ופרשת שמות פרשת ובילקוט אהק ערך בערוך
 בלעם־ ,עצה באותה היו שלשה' א) (יא בסוטה אמת וח״ל .הארוך הימים דברי ציין

 מיו מבני זכו שברה יתרו ביסירין, נדון ששתק איוב ,נודג שיעץ בלעם ,ויתרו ואיוב
 דרשו והם .לו נתחכמח הבה של עצה באותה פירש״י ,עב״ל וכו׳ הגזית בלשבת וישבו
 ובכל ובעמך ובבה דכתיב תחלה לקה לפיכך תחלה בעצה התחיל הוא עמו על ויאמר
 עצה שהיה ראיתי משה של הימים ובדברי .בלעם קודם תחלה יעץ שהוא משמע עבדיך
 יושבת והגבירה הכסא על יושב, ופרעה משה ללדת השלישית בשנה ויהי ;וז״ל בלעם של אחרת
 ויהי ,אצלו יושבים המלוכה שרי וכל בחיקה יושב והנער משמאלו יושבת ובתיה מימינו

 ויעזם לךaד ראש מעל העטרה את ויקח ידו את הנער ויושט השלחן אל יושבים הם
 בלעם ויען מאד. גדולה תמיה ויתמהו זה על והשרים המלך ויבהלו בראשו, אותה

 ואת חלמת אשר החלום את המלך אדוני נא זכר ויאמר, המלך מסריסי אחד הקוסם
 עשה ומחכמה בקרבם אלהים אשר הוא העברים מילדי העלם זה הלא ועתה ,עבדך פתרון

 ואת כשדים מלך נמרוד חיל התיש אשר אברהם עשה מה ,מצרים מלכות לו רבחר זאת
 וצא ירד ומצרימה כנען, ממלכות כל ואת חת בני ארץ את ויירש גרר, מלך אבימלך

 עשה מה יצהק גם מלכה, ואת מצרים הבשיל למען היא אחותי אשתו שרה אל ויאמר
 באמרו להבשיל רצה מלכה את נס ,פלשתים מכל כחו ויעצם ,בגרר גר אשר לפלשת
 פדנה• וילך ,ברכתו ואת בכורתו את אחיו מיד ויקח בעקבה הלך ויעקב ,היא אחותי לאשתו

 וישב ויברח > לו אשר בל ואה מקנהו ואת בנותיו את ויקח אמו אחי לבן בית אל ארם
 שנה עשרה שתים הכלא בבית דנתן מצרימה וירד יוסף את בניו מכרו .כנען בארץ

 ,מצרים שרי כל על דגדלהו הכלא מבית ויוציאהו חלומות הקדמוני פרעה חלם אשר עד
 ואביו אחיו אח ויבא והזזלח הארץ את אלהים בהרעיב רהי לו, חלומותיו פותרו על

 את. נשפכה טוב המלך על ואם ,לעברים קנה ואותנו והון •מחיר בלא ויכלבלם מצרימה
 מצרים תקות ותאבד מידך המלוכה אח ויקח יגדל) בטרם (צ״ל יגמל בטרם ארצה דמו

ויען ,מהם כאחד וידמה גבריאל ושמו קדשו ממלאכי מלאך אלהים וישלח ,מלבו אחרי
ויאמר

מהמו״ל ונוספות הערות
 ר6וזם בי י»צ י»ז ׳)n בי׳ אפלזז (עגע sWn וולקפו כשכלי כמלה מלה מוכא הזה המאמר כל א)

הלקט, משבלי קצור הוא הניא
אהרעל מורש והוא רכיים. בבכר בעמיב עשריב שמעוני בילקוט הובא זוטא. וברים מורש .[הוססה ב)

,א^« כשם ויכנחו לילקוטו וברים מגו4 והעתיק הילקוט בעל לעיני היד. אשר דברים ר6ם
 אשר דברים במד״ר המאמרים נמצאים רבה״ הדברים ״אלה ציין אשר ובב״ט ,זוטא" הדברים

 אבר זה וטדחוו בו, נמצאים אינם זוטא״ חוברים ״אלד. בשם שהביא והמאמרים היום בידינו
בשמו שדיביא המאמרים רק לםליטד. ונשארו ,ואיננו

בווילמרש• הנדםס התורה פרשיות ע״ם (המפורר הגדול ראובני בילקוט נזכר .הימים רכרי מדרש ןהיפפה. ג)
 הניפם לערכין המפורד הקטן וי״ר , 1860 לבוב ״ו,6תק אוםטרד.א ת״ם, אט״ר תמ״א, דארף

 ומכיא רד״א) ככ״י נמצא וה״כ ,ממנו ה״א רק נדפס לא ,ותפ״כ תע״ב הוטבורג ,ת״ב בפראג
 יוםיפון לם׳ תם) אהלי שו״ת (כעל יהייא ן׳ חם ה״ר הקדמת וע׳ .ע״ב ע״ה דף שם טמנו מאמר

 ״מדרש שלי בהיםפד. ע׳ באות לקמן וע׳ הימים, דכרי ומדרש עזרא מדרש שמביא
.לקמן) הנזכר משה של היפים דברי מדרש הוא ואילי .עזרא״

י ‘ .רבות פעמים נדפס עתה ועד ר)



י 46 ד ל ה ו ם א לי ע פ

 אומר יהודה ר׳ משה ויגדל .א) שם עכ״ל :י' אש וגחלי שהב אבן יביאו טוב המלך על אב ויאמר
 !עכ״ל ובו' שנה י״א בבן ונמע־א שנים המש בן שהיה אלא ויגדיי, אומר שהוא גדלים אינם בנים כל

 ובתב הנאים בו שגזברו ראה י׳א ‘ז״י ע:רא בן ור׳יא הנאים דברי שהוא הקורא ידיר והבט
 הימים בדברי בהוב ואיבר : וז״ל גי־שם שמו את ויק־א בן ותלד פסוק על בב) כ ושמוה

̂א כפ־ ביי■ לך אומי ובליי האידן אל משה של  אץ הקבלה מפי הבמיש אי נביאים בתבוהי שי
 א^רד ספי וגם ‘זריבבי ספי ובנה הנבונה הרעת שמבהישים דביים בו יש בי ואף עליו לסמוך

 גרשם נולד אם ידענו לא אשתיוז״ל: את משה ויקה ב) ןד ושם .עכ״יי להם והדומה הדני
 כל הבל כי משה של הימים הברי ע^ הסמוך ‘ואי בזקנתו או מדין אל ובברחו נחרותו נימי

 ש״ס על פי׳ ועשה ממנו גדול יות־ היה הישיב׳ים בי יו‘ע■ תתמה ואל .עב׳יל בו הכתוב
 שכתב עד ,במדרשות כי׳ב עסק א‘י המקרא באור וש־טחיות בפשטיות שבלו שהעמיק ובעבור

 אשר נביא אפשר וכי בו׳ ברהתי בקטניתי בי בלשון בקי איני :וז״ל בו' פה בבד כי פסוק על
 בדברי זה דבר ואין בלש־נו, מגמגם היה לידו מידו תו־ה וקבל פנים אל פנים השם ידעו

 ,משה של הימים דברי על ג״כ כוונתו .עב״ד החיצונים לכפרים להוש ואין והאמוראים התנאים
 יכו׳ ראשו על ומשימו פרעה של כת־ו נוטל והוא :וז״ל אץ רבה(פ׳ בשמות ראה לא אבל
 לשונו ונבוה פיו לתיך הגהלת עם ידו והבנים הגחלת את ותפש ירו את ורחף גבריאל ובא

:עב׳יל לשון ובבד פה כבד נעשה וממנו
ש רעי מדר ונוסח : וז״ל ,קי״ח סי' או״ח בטור הראי׳ש בן ר״י הביא ג) ד־טומות דו

בתיבה ותשיבון תשוב ברהמים עירך ולי־ושלים אשכנזית
כאשר

מהמו״ל ונוכפית הערות
,קס״י פיסקא ■צרות ילקיט ע"ן הזה המאמר סיף א)
ב בהעיתך) ההורה(פ׳ על אנרבנאלבפירועו גם ב) ת ם- עי• לסמוך ראוי אץ בי נ ע״״ט. ,מ-צה ‘•צי הימים ד
ק ,ריצומות״ דור׳צי ״מדרש ג)  תורה אלא מים אין אמרו רש׳׳י) (מקראות, ריצומות דוריצ• פב• ננ׳י

, ' ו נ ש נ• ,ה'א אהת •דא ודא ריציומות" דורשי ״מדרש הוא הוא הנראה לפי ז ר ד מ  קבץ ספר הוא ה
הקדמונים רשומות דורשי •צל המפוזרים והמאמרים , אגדה צדברי ד,ד-שים אפופות ויעני חכמים דברי ואסף

:א' פייעה דויסע בדביי^תא וע׳דורש ״מדרש שם לו וקרא אחד בספר בן אחדי זכאו נקבצו
י ש ר ו ת ד ו מ ו ש ו תורה דברי מצאו לא אמרו ר ל הוי שנאמר למים שנמשלו ומנין , למים שנמ׳צ̂י  צימא נ

 ש-הו והזקנים הנביאים להם התקינו ולבך מידו לבך ימים שלשת תורה מדברי שפרשו לפי ,למים לכו
ת ובפי׳ ,ובז' ובחמישי בשני בשבת בתורה קורין ו ד ם מ י ר פ ו  ,זה מאמר כבאור האריך המכילתא על ס

 רשומות, דורש־ מדרש ע״פ למקרא עזרא תקנת סמכו שהתנמיס אומר אני כן וז״ל; •צם בתב דבריו ובתוך
י שם ענין זגם ש ר ו ת ד ו מ ו ש ̂א מורה ר ̂צר המדרשים בגרו־ אלה מדרשים מין העמידו שי  ־•ציאו מהם א

• בדרך הפסוקים שדרש• החכמים היו הם רשומות דורש״ לדעתי כי ,הלכות ש ז ה צ י מל ו ‘מ מ ר  ■זצאים ו
 דרשוהו רשומות דורשי שדרשו מדרש מוצאים שאנו מקום בכל ואף ,רש-ום מלת ענין שבן הפשט מגדר
ד בבובות כמו ורמז ומליצה משל בדרך :  זה מנגד לך תלואים הייך והיו אומרים היו רשימות דורשי ע״א] |

ל, ובו׳ תורה דברי זה ע־ן ה' ויורהו הפליו, את התולה ״ כ  ולא ״חמורות״ הגירסא שם בברכות אולם ע
 והיא גרפינן חמורות דורשי בתורה הכלולים וסתומים קשרים , רשימות דורשי ;שם רש״י וע' , רשומות"

 לפיכך ד,•ה פם;ר ענה אומרים היו רש״ין ,סתומים (מקראות המורות דורשי (נדי) ובפסדזים ,עכ״ל היא
, לעולם פסול הביא ' ו נ  בנגד הזרוע אומרים היו רש״י) סתומים, (מקראות חמורות דורשי (קלד;) זבחזלין ו

 יורו הנ״ל הנ^אנזרים הערוך, בשם מ״ש חמורות דורש־ נתוד״ה ועייש ,ונו׳ תפלה בנגד ולחיים ובו׳ היד
דת ממנו להוציא המק־א את הדור׳צים ההלכה ומדרשי רשומות דוריצי מדדים יקראו האגדה מדרשי כי לנו
ת רשומות דורשי פירש״יורב חמורות דורשי יקראו ודין ו א ר ק בכ׳ים פי' המורות ודורשי סתם מ

ת ו א ר ק . מ ם י מ ו ת  .ובו׳ רובו אחר נידון האדם אומרים רשומות דורש■ פ״י קהלת במר״ר נם ונמצא ס
 העולם, והיה שאמר מי שתכיר רצונך אומרים רשומות דורשי ; מ״ט) (פיסקא עקב בפפרי גם

 פ״ג) (בשלח דויפע ובמבי־יתא כדרכיו, ימדכק הוא ב־^ך הקדוש את מביר אתה כך שמתוך הגדה, למוד
̂ו אר א•- ,,אמר, ישראל בגי ויראו בפסוק  (בי מן קראוהו ‘ישדאי אמד• רשומות דורשי ̂ ובו׳ הוא מן אה

.לע;) בונה , הוא דמזוני ליפנא מן



תרב 47 בדפעליםד או
 תיבות ראשי מנץ בי שאומרים רשומות דורשי במררש זה לנוסח וממך דברת כאשר
 ול»י ,ישראל של תפלותיהן שמקכלין המלאביס נמנין ות״ת אלף עולה עשרה שמונה
 וסיוע וז״ל: יתרי פ׳ ז״ל אחיו הבחיי הביא וכן עב׳׳ל, מכוץ החשבון יהיה הזה הנוסח
;עכ״ל קדם בלשק הריגה סימן מיט״א לשון ני רשומות דורשי במדרש שרמזו מה לדברי

ה ת ו א
עו. מדרש ת  אם וסתמו שניקב שופר הרנינו ובמדרש וז״ל: (דףק״זא׳) תניא בספר ה

 יתקע בשופר אלהים וה׳ דכתיב משום ט״ט פסול התקיעה את מעכב
 שהן לפי בר״ה תוקעץ ולמה ,שלם יהא ר״ה של שופר אף שלם הקב״ה של שופר סה

 בשם הרצ״א סי׳ ב״י ב״ב א) הלקט שבולי בם׳ הובא גם .עב״ל המות ממלאך נגאלין
 דחג יומא כל אמרינן דלא בפסח שוא ומאי ערכין(ו׳) במסכת אמרו חז״ל .לקט שבלי

 סוכה פרשת הרנינו ובמדרש ,ע׳׳כ בקרבנותיהם חלוקים אינם רפסה ,בקרכנותיהם חלוקין
 וכתיב ,המצריים שנטבעו לפי הפסח בימי הלל גומרים שאין במה הטעם ז״ל אמרו

 :ב) זאת שהביא מצאתי ולא הלקט בשבלי וחפשתי ,ע״כ תשמח אל אויבך בנפול
 כ^ אשר לקט משבלי לקוטים הוא הרנינ״ו שנח בוויניציא הנדפס הלקט שבלי כי ודע

 ח״מ, א״ע יו״ד טורים ג׳ שאר על ג״כ בכ״י ויש ושבלים, בערוגות נכתב והוא
 קורת נתנה מה מפני הרנינו במדרש ;ח״ל ר״ו) (סי׳ רוקח בם׳ כתב נרמיזא ר״א והגאק

 כבשים שבעה אחד איל אחד פר יו״כ קרבנות כנגד יוה״כ עד מר״ה ימים עשרה רוח
 בישעיה רש״י בדברי (ט״ם אלמנה ריבו עד הסירו הזכו רחצו מרות ט׳ וכננד ,אחד שעיר

 מהו ,ונוכחה נא לכו בתריה וכתיב תשעה) רק ואינם עשרה פסיקתא גשם שהביא
 אלבינם אני עונות כמה בכם יש אפילו ימים ט׳ באלו תשובה עשו הקב״ה אמר ,הויכוח
 הששי] [יום עד בראשית מן רמז לכך ,מאמרות עשרה בנגד ד״א .הכפורים ביום כשלנ
א .תשובה ימי לי׳ רמז ,ימים יו״ד  הלוחות ונשתברו בסיק בו׳ שנחנו דברות י׳ כנגד ד

 ג) רנ״ו רמז ישעיה בילקוט הובא המאמר וזה .הרוקח עכ״ל ביוה״כ ונתפתה בעונותיהם
 מדרש להפסיקתא קרא הרוקח אם ידעתי ולא מעט לשון בשנוי רבתי פסיקתא בשם

 ה׳ עד ישראל שובה הרנינו ובמדרש וז״ל: י״ח בסי׳ הביא ורוקח אחר, הוא אם הרנינו
 אחפוץ אם ה׳ נאם אני חי התשובה על אלא נשבע לא הקב״ה שברא מה כל ,אלהיך
 ראשון שב הנני תשובה לעשות אתם מתביישים לישראל הקב״ה אמר ,הרשע במות

 עאכ״ו ב״א שב, אני אומר ח״ו סרחון ולא חטא לו שאץ מי ומה שב, הנני ה׳ אמר בה
 ולא שנאמר נזכרים אינן מתחלה שעשה העבירות ואף ,שלמה תשובה לעשות שצריכין
 לרחוק שלום שלום שנאמר שלום ומבשרות לב, על תעלינה ולא הראשונות תזכרנה
 עמכם קחו מתקבל ובדברים רחמים במדת שהוא ה׳ עד שובה ,שנתקרב רחוק ולקרוב
וח״ל ,עכ״ל טוב וקח עק תשא כל ואמר מלא וחוזר ריקם הולך אלא עור ולא ,דברים

אמרו

מהמו״ל ונוספות הערות
 בעל על עובר הרנינו במדרע י m בסי׳ עב ועוד ,הרנינו סדרע בעם רג״ג בסי׳ וה מאמר א)

הזבחים, על לא אבל וגו׳ הרועה ר6עו והעברת ענאמר וביובל הענה בראע בו לתקוע בער «ום
 אווה ובן ,סובד, פרעת הרנינו בסדדע ז עם וז״ל קע״ר) חרש(סי׳ ראש בענץ שם הוא זה מאמר ב)

 ראשון יום אלא ההלל m גומרין אנו אין בפםה אבל ■ההלל אח ממרין אנו ו»ג ימי שבעת בל «ו*א
,עב״ל המבריים בו שגמבעו לפי תשצת אל אויבך בנפול אמר אבא בן שמואל ,ולמה ,נלילו

.בפיכם ובפרענם בפ׳ עפ״ם רמז הוא בווארשא גאלרמאן ד׳ בילקוט ג)



תרב48 פעלייה או
 'ישראל שובה שנאמר הכבוד כסא עד שמגעת תשובה גדולה לוי א״ר א) פו (יומא אמרו

 מחשב שאדם כיון תשובה של כהה גדול רבינו דרש הרגיני ובמדרש ,אלהיך ה׳ עד
 בכם יש אפי׳ הקב״ה אמר הכבוד כסא לפגי ועומדת עולה מיד תשובה לעשות בלבו

 בראשית בפי׳ רש״י הביא וכן ,1י״טא סי׳ עכ׳׳ל ישראל שובה הכבוד כפא עד עבירות
 ,כו' ותאנה גפן תנהומא א״ר באילנות מפוכך שהוא סכות עמק :וז׳יל מ״ב) (פרשה רבה
 מיני שבעה בו היו שלא בפרום ושביל שביל לך שאין הרנינו במדרש ומפ' רש׳יי וז״ל

 ירעו לא נתיב שנאמר מה לקיים בו מפוכך השביל כל שהיה מזה למעלה זה אילנות
 יודעים אנו ואין לך לך כתיב פעמים ב׳ היתא בר לוי א׳׳ר נ״ה ובפרשה ,עכ״ל עיט
 שניה הוי המריה אר׳ן אל לך וליך וכתיב פה מן ,השניה אם הראשונה אם חביבה איזו

 ובהרני; ;ז״ל רש״י וזי׳ל ,הראשונה מן חביבה
המאכלת את לירח ידו את אבינו אב־הם ה‘■בשעה נ׳יו ובפ׳ .עכ׳יל חביבה השניה הוי

 נשמו אומרים היו מה ,חוצה צעקו א־איים הן הה׳יד מלה״ש בכו בנו את לשחוט
 להיות חדל מד״א האיך אורח עובר שבת ,ושכים עוברים מקבל אבי־הם אין וכי מפלות
 שאין לך יאמר ומי :רש״י ל”וז ,יצחק את אקים בריתי ואת ברית הפר ,אורה לשרה
̂א מדבר הזה הפפוק  שרפים להלן ונאמר לעצים ממע^ כאן נאמר ,השרת במלאכי אי

 מתן הוא היכן מפלות נשפו צועקים היו פה הרנינו במדרש ומפרש לו ממעל עומדים
 בטיל אורה עובר שבת .בעולם מודיעך אברהם שהיה ושבים עוברים של שכרן
 ולעשות ולשיתות לאכול אברהם אצל נים‘י והיו מקום מכל באים שהיו אורחים של שירן
 את אקים בריתי ואת לאברהם שאמ-ת ברית הפר אלא עולם לבורא שיברכו אותם

:עכ״ל ממתין אתה מתי עד צוארו על המאכלת הרי יצחק
ש ם מדר :וז״ל נדרשת התורה מדות בי׳יג ישמעאל א״ר בפ׳ באכודרהם מיכא .העב

ובמנורת עכ״ל, נדרשת התורה מדות עשרה משלש השכם ובמדרש
גלתה לא השכם במדרש וגרפינן : וז״ל פ״ב) נ׳ חלק ט׳ כלל שלישי אבוהב(נר ר״י המאור
 וגו׳ מיעה מצאו לא כאילים שריה היו שנאמר הדין את העמידו שלא על אלא יהודה

פניו כובשי זה דור באותו ישראל דייני כך זה של זנבו בצד זה של ראשו זה איל מה
ונו׳ גנבים וחברי םוררים שיריך הנביא להם אמר כך ,זה מפני פניו כובש וזה זה מפני
 צווח והנביא למחר לך אשלם ואני היום עמי עשה לזה זה אומרים שהיו שלמונים ומהו

 ויקיימו שופטים שיעמידו להם הכיתי ,מ־־צהים ועתה בה ילין צדק משפט מלאתי ואומר
 הם נעשו לפיכך ,טפל הדין ואת עיקר עשו שלהם אלא כן עשו לא והם הדין את

 ונו׳) אחת אל נא פפהני כמו [פי׳ מםפח והנה למשפט ויקו שנאמר בארצם לנוים טפלים
 הכרם בערתם ואתם ושריו עמו זקני עם יבוא במשפט ה׳ ולפיכך צעקה, והנה לצדקה

 על והעניים והאלמנות היתומים שצווחין מתוך אלא ,הגזלה היתה בבתיהם וכי ,וגו׳
 שנאמר בבתיהם הגזלה באלו הכתוב עליהם פעלה ,עיניהם מעלימים והם ,גזלותיהם

אמרו ,כו׳ ולא בקרבנותיכם חפץ לי אין הקב״ה להם אמר ולפיכך ,ישפוטו לא יתום
וגמרו .ע״כ משפט דרשו היטב למדו להם אפר ,אפך חרון לשוב נעשה ומה ישראל

הקב״ה גרםינן השכם ובמדרש :וז׳יל הריינין פ׳ =) המאור במנורת עיין ההוא המאמר של
הזהיר

מהמו׳יל ונוספות הערות
מעבירין מרותיו ‘עי המעביר ‘כי רבא אדר ; ר־״ר כס•' הרודה ע־ד הביא יב; ,די"? בסי׳ והכס־דו

מד ואש עי•1פ*: כל
ב ובז ז פ ביומא מ וב׳ ר נ

ו ד,־א ב

 יניהעכיד 'כי׳ כ״ק יצאה וכז' א״ב• ואמר ר״ע כיציר־
 רב״ק, :כהיםכי;א הרנינו ובמדר־צ ‘החיב־־ פ׳ ביי־-צי־מי

קנ״א^ ה״א במו^ג״י״א ה׳ קדז־צ ‘עי צרף‘״•: ז'^ :ר־*ה



49כהn אותרב
‘ ץי' ׳

̂וRל אמת p שדנ'ן שופטים למנות ישראל את הזהיר  מנוגרין ג»
̂י»_ יהיחש^*׳©נ^ו לאמתו אמת דץ שבשתין המקולקלות את ויתקנו פחוות להם  .ןיחג
p ועל האמת ■על קיים העולם דברים שלשה על שנינו שכך n פלום* הגל  ̂ו

^ז שקיק p בשעריצם(זכריה שפטו שלום ומשפט אמת שנאמר נאמרו אחד בפסוק  שנ
p n נ^פני תץ הם מי. את לדעת הדיינים צריבים לפיכך , שלום ונעשה האמת נעשה 

 שגורמץ ר״ל ,וגו׳ יתהלט ברמוכה יבינו ידעו(לא ולא דגק הם והאיך דגק] הם מי
 תנוע נוע מזמר וגו? pHn התרועעה רועה ואומר pא מוסדי ויחהזזו וכן שיתמוטט לעולם

 mim אין בי בעיני? וירע ה׳ וירא שנאמר משפם עושין שאק לפי למה כך וכל ,וגו׳ ארץ
 האלהים ער במו דיינים) (ר״ל אתם אלהים אמרתי אני לדיינים הקב״ה אמר נט) דעזעיה

 אחרת לאומה נתתי שלא מה לכם נתתי .תמותון כאדם אכן כן עשיתם לא ואתם וגר
 שד%ינק ולפי הנמזפט לפניו וחביב, אהוב במה ראה וגו/ ליעקב דבריו מגיד שנאמר

 ומשפט הק לו טם שם שנאמר מצות תרי״ג קודם למשה מסרה הקב״ה לפני טובה מרה
 כאדם וגו׳ תשים אשר המהזפטים ואלה רבתיב ערוך כשלחן טי לפני וא״לסדרם נסהו ושם

 תלוי עזהשלום לפי המשפטים כ״כ אהב ולמה .בפיהם שימה שנאמר תינוק בפי שמשים
 נעשה השלום רץ ביניהם ועושין וקטטה ותחרות דין לחברו אדם בין כשיש כי בהם

 שהדבתתו הדטיות כעשרת ששקלן הקב״ה לפני חביבין הדינין כמה וראה בא .ביניהם
 .ל׳׳ת מצמז וי׳ עשה מצות י׳ בהם נאמר הרינץ אבל בפ״ע מצוה הוא ודבור דבור בל

 שופטים נ׳ ,עמיתך תשפוט בצדק ב׳ .וגר המשפטים ואלה א׳ ;עשה מצות הן ■ואלו
 ועאוטום, המשטז אל וגגשו ו׳ צדק. חזפטתם ה׳ העם. את ושפטו ד׳ ושוטרים.

 והפילו ח׳ ,ושפטם ז׳ ,המשפט אל ונגשו ר שמצוה נ״ל חסר (ח׳ השופט והפילו ז׳
, אלהיך ה׳ יבחר אשר י׳ מלך. עליך חשים שום ט׳ השופט).  ^זוין ועשרה ט

 במשפט. עול תעזצו לא ג׳ איעז. מפני תגורו לא ב׳ במעופט. פנים תכירו לא א׳ ;הם
 «6 ז׳ אביונך. מעזפט תטה לא ר גדול. פגי תהדד ולא ה׳ דל. פני תשא לא ד׳

 .שחד תקח ולא י׳ .פנים תביר לא ט׳ .משפט תטה לא ח׳ .יתום גר משפט חטה
 ומצוח טצוה כל דברות י׳ הדברות כעעזרת הקב״ה לפני חביבץ שהדינץ למדת הא

 גרסיגן .•וז״ל כתב ב׳ שער הקצות ובפ׳ .עכ״ל מצות כ׳ צוה הדינין מצות ועל ,בפ״ע
 וכשראו עשיר ובא ח״ל אrש רשב׳׳י מתלמידי אחד בתלמיד מעשה השכם במדרש

 למדינה, חוץ והוציאן רשב״י בא לארץ, לחוץ לצאת הם אף בקשו שהעשיר התלמידים
 שמבקש מי כל א״ל זהב, דינרי הבקעה ונתמלאה הקב״ד, לפני והתפלל אחת לבקעה
 מתן שאין נוטל הוא. עוה״ב של מחלקו שנוטל מי שכל יודעץ הוו אלא יטול ליטול
 חלפתא ̂בן בר״ש ימעעזה .אחרק ליום ותשחק שנאמר בעוה׳׳ב אלא תורה של שכרה
 להתפלל לעיר לחוץ מא חשכה עם שבת באותו לאכול מה לו היה ולא בע״ש שהיה
 ,,זה בל לך ומנין אשתו א״ל ,שבת אותו ופירגם לשולחני ונתנה טובה אבן לו ונתנו
 להואירח עליך שתקבל עד כלום טועמת איני אשתו א״ל ,המעשה היה וכך כך א׳׳ל

 למהמר להחזירה, עליו קבל חסר חטול ואתה שלם חלקם ונוטלין חבריך באין שלמחר
לבך הראשון מן יותר האחרק נם הוא וגדול ונטלתה יד פס כמץ ויצאה החזירה שבת

נאמר

מהמו״ל ונוספות הערות
 ראשיה <»רו גםון« תעו!^: י״ח ובעל ,הם שלו ומתן משא ם׳ ,המצות ם׳ ,הדיינין פ׳ להלן הנוכרים והפרקים
 לו̂י המאור כממדת גם גמצא להלן המוגא וה השכם וטררש שם, גם האלה המאמרים תמצא לכן הכמה,

 האהרון כי הויאשץ, המאור מנורת את האחרון המאור מנורת ראה ואולי פ״א), א׳ חלק ט׳ כלל ג׳ אבוהב(נר
רנה. אליהו הופה ם׳ על גהערתי ה׳ אות לקמן וע׳ ,הראשון אחר שנה ק״ב ,רנ״ג ה״א נפסר

\ '



תרב50 ו פעליםה א
 המציץ ירע ולא משלי סוף כילקוט מובא זה ומאמר עכ״ל, אחרון ליום ותשחק נאמר
 הקנ״ה, שפרנס ממר, א״ל אלו מחיכן אשתו א׳׳ל :וז״ל ,שנוי במעט אבל אותו לציין
 איני א״ל ,המעשה היה ובך כך א״ל ,בלום טועמת א'ני ל' אומר אתר, אין אם א״ל

 אתה למחר א״ל למה א״ל שבת, במוצאי מחדרה שאתר, לי שתאמר ער כלום טועמת
 של שכרה מתן שאין למה מד,ם פחות דטל ואתר, יותר גומלין והן עמך וחבריך בא

 נ״ב) (פ׳ שמות רבה במדרש ונם .ב ע״ ,אהרון ליום ותשחק שנאמר לעוה״ב אלא חורה
 רואץ התלמידים וד,יו עשיר ובא ,חו״ל שיצא רשב״י של אחר בתלמיד מעשה ;וז״ל

 פגי של אחת לבקעה, והוציאן ר״ש וירע להו״ל לצאת הן מבקשין והיו בו ומקנאין אותו
 יצא להתפרנס מאן לו היה ולא ע״ש שבא חלפתא בן בר״ש מעשה וכו׳ והתפלל מרון

 אשר הוא .ע״ש וכו׳ השמים מן טובה אבן לו וניתן האלהים לפני והתפלל לעיר הו׳ן' לו
 אותו. חבר יוחנן שר׳ גם רבה נקרא ולכן רבה במדרש נכללו המדרשים שכל דברתי

 את איש תונו ולא השכם במדרש וגרסינן :וז״ל ז״ל ישראל הר״ר כתב ומתן משא ובפ׳
 הרי ,אחיו את איש תונו אל איר־ כשהיא ממון אונאת או דברים אונאת יכול עמיתו
 ,כיצד .דברים אונאת הרי עמיתו את איש תונו ולא מקיים אני ומה אמור, ממון אונאת

לו יאמר לא ב״ג היה ואם ,ה־אשונים מעשיך זביר לו יאמר לא הוא תשובד, בעל אם
את קובר או עליו באין ויסורים הלאים היו,תונה לאוגי שנאמר ,אבותיך מעשי זכור
 נקי הוא מי נא זכר כסלתך יראתך הלא לא־יב הב־־יו שאמרו כדרך לו יאמר אל ,בניו
 נח וב׳יס הגמרא לשין ממש והוא היכנם מר־ש בשם שכתבי הבנתי ולא .עכ״ל אבד

 :שם הביא עצמו שהוא הגמרא את ראה שלא לדונו ואין ,בו׳ איש תונו לא ת״ר ב)
 מיד בא זה ומאמר ,ממון מא־נאת דב־ים אונאת גדול רשב"י משום אר״י בב״מ וגרםיגן

 ממאמר והתחיל השכם במדרש המאמר כל דיייג שהמעתיק ונראה ,ראשון מאמר אחר
 .חייבין השיבם, במדרש גרםינן :וז״ל כתב הדיינין ובפ' התלמוד. בשם אח״ב שהביא
 שחד, מקח ולא פנים משוא בהם יהיה שלא כדי שמים יראי שיהיו דיינים למנות ישראל

 מן ומתרהקים ובתמימות בישרות הולכים הדור וגדולי ומנהיגיו ישראל שכששופטי
 .הראש אה־ הולך שהגוף יש־אל כל נמי הווין כך החטא ומן לו הדומה ומן הכעור

נפשותם על מדקיקין יש־אל כל היו ,חטא ירא המלך כשהיד, ,ישראל במלכי מציינו וכן
 יש־אל כל היו המלך ובשפשיע

ה׳ יראת מ״ד א): ט [יומא תורתא
 מכאן וכו׳ ראשון מקדש זה ימים תוסיף ה׳ יראת , תקצורנה רשעים ושנות תוםיף״ימים

 אמר שינתו. היציא לא כארא וחשוב צא ואילך
ר׳ אמר מתהיל שבגמ׳ יעקב בעי; ומצאתי המאמר זד, חסר

 שינאיהם על מתגברין והיו ובבטחה בר,שקט והיו
בן ר״י מאמר סמיכת יובן זעפ׳יז .עכ״ל בפורעניות

 ובגמרא למה כך בל תו־תא בן ־חנן
חרבה מ״מ תורתא בן יוחנן

 חרבד, מ”מ אח״ז מאמרו בא כו׳ כך כל ריב״ת שאמר מפני אבל ,סמיכות לו ואין שילה
 בת מרתא ליה עיילא דדיניי תרקבא. אסי דא״ר ברמים אותר, לוקחין שהיו לפי כו׳ז

 מ״ם ריב״ת ואמר , רב״בא בכהנא גמלא בן ליהישע דאוקמ,יה עד מלכא לינאי ביתום
 והם ,ראוים שאינם גדולים בכהנים שדבר מפני ,מחורבן דבר לכן ,כו׳ שילה חרבד,
 כי קורם שהיה אף שילה חורבן הביא לכן ,ה־אש אחר הולך שהגוף לחורבן גרמו

 במחבר :וז׳יל תרומה פ' סוף המור צרור בספר סבע אברהם ר׳ הביא וכן .הוא מענינו
 ביד, דכתיב בבל גלות כנגד זהב וגו', התרומה וזאת בפסוק השיבם במדרש הפרשה בזאת
 מלכות כנגד ונהש־ת , לך נתון הכסף כיה דכתיב מרי גלות וכסף ,דרהבא רישא הוא אנת

 ועדת וגו׳ וארגמן ותכלת לב), דינחשזדניאלב [וירכתה]0מעוד,י(ודרעוה ביד, דכתיב יון
 כא זד, מי וכתיב הזד, האדום האדום מן ביה דכתיב אדום מלבות כנגר מאדמים אילם

להאיר שעתיד לפי ,זך זית רענן זית שנקרא המשיה מלך זה למאור שמן ,וגו׳ מאדום
לישראל



תרב ו 51 טבעליםn א
 עכ״ל: והלכוטיםלאורךונו׳, וכתיב צאווגו׳ לאפורים זךדכתיבלאסר6מתוךהחי ליעראל
 כר שמואל א״ר השכם כמדרש וגרסינן ן וז״ל פ״כ כלץ יהודה ר׳ שחבר המוסר ובספר

 דרך את לשמר שנאמר דורות ב״ו לתורה שקדמה pא דרך היא גדולה נחמני
 דבי תנא כהתחלת זאת ותמצא עכ״ל. תורה זו החיים ארץ, דרך זו דרך החיים, עץ

 הקב״ה אמר השכם במדרש כדנרסינן 5 ה״ל ט״ו ובפרק .התנא שם נזכר ולא אליהו
 לא ואתם ,שניהם) דבר יבא האלהים עד כמו ,(דיינץ אתם אלהים אמרתי אני לדיינין
 מגיד שנאמר אחרת לאומה נתתי שלא מה להם ונתתי תמותץ כאדם אכן ,כן עשיתם
 ואמרו 5 וז״ל פ״ב) ענוה (שער הבמה ובראשית .עכ״ל ,כן עשה לא וגו׳ ליעקב דבריו

 וברחמנות הוא נאק ביתי בכל בו שכתוב רבינו משה ומה ,זה ענין על השכם במדרש
 ולנביאים לחכמים אב וגו׳ נא מחני אין ואם ואמר עליהם נפשו ונתן ישראל עם נהג

 ;א) עכ״ל ,וכמה כמה אחת על הדיוטות ,הלכה ממנו נתעלמה אחת שעה כשכעם
 וכו־ בתיה כבר ליה לדזיו עוקבא למר ליה שלחו ב) לא רש״י(םנהדרץ מביאו ,הגדה

 תשובה בעל עוקבא מר שהיה הגדה בם׳ ומצאתי וכו׳, בתיה בן שהוא כמשה פירש״י
 ללוות האשד. נצרכה לימים ,היחד. וא״א בחולי ונפל טינא לבו והעלה אחת באשה עינו שנתן
 היה לשוק יוצא וכשהיד. ונתרפא לשלום ופטרה יצרו וכבש לו נתרצית דחקד. ומתוך ממנו

 כתבו להכי נמי הכא ט) דצוציתא(שבת נתן ליה קרו ועש״ב ,השמים מן בראשו דולק נר
 ואולי ן הדורות בסדר יחיאל ר׳ הרב וכתב ,עכ״ל עליו זורח שהיה האור ע״ש הכי ליה

 דצוציתא נתן כי מצאתי ואני נחמיה בר עוקבן צ״ל עוקבא מר רש״י שמצא הגדר. ם׳ אוחו
 :ע״ש עכ״ל לז) חתנו(רף לדונש יעקב בר נסים ר׳ של מעשיות בספר ר״ע בזמן היה
 המלך ובעמק וברקאגטי ציוני בם׳ מובא ור״ע. אלישע בן ישמעאל ר׳ .ב) היכלות פרקי

 וז״ל .נפלאים דברים ש״ט לר׳ האמונות ובם׳ גבאי ן׳ הקדש ובעבודת
 וחבריהם עקיבא ור׳ אלישע בן ישמעאל ר׳ באגדת תטעה ואל 5 יתרו בפ׳ ציוני מנחם ר׳

 ונוראים מופלאים ובדברים ובכםא הקוטר. כשעור והפליגו היכלות בספר ספרו מאשר
 בספר ואיתא ;וז״ל כתב ויקרא ובפ׳ .עכ״ל דעת למוצאי וישרים למבין נכוחים וכלם בו

עמק ובם׳ .עכ״ל וכפות והיד הפדחת שרטוטי על ישמעאל לר׳ הפנים שר א״ל היכלות

מהטו״ל ונוספות הערות
 בספר מצאמי ״יכן ־. וז׳׳ל כ׳} (פי׳ שטחית הלבות השלם הלקט שבלי בספר גם גמיאתיי יאני א)

א בשם תסיר לי יקירא השבם״ בםפר ״מצאתי ימ״ד י״י בםי׳ יבן ז*.שכם״ ל י ר פ , ס ש ר ד  רבעי נם מ
 ישעיה מרבעי המכריע יבם׳ ,השבם״ ר פ ם ב רביתעו ״דרשו אומר יארא) (פ׳ זוטרתא בפסיקתא טוביה

 ובן ,השכם״ בם׳ איתא ״והבי ם״ד) רבתי(סי׳ יבתניא ,השכם״ כספר ״יכן כתב יי״ד) הראשון(סי׳ מטראני
 מחם ויש ,בהגדה יבן בהלכה כן רבים מאמרים ממגי ומביאים יזכירוד.י פוסקים כמה ועוד ירוחם רבעו

ר שם לו שיעשו פ , שמי אח תמיר שיקראו ויש ס ש ר ד ם ונקרא מ כ ש  אח לדרוש החלו שם ^ ה
 ד״א גדולד. הג״ל ומאמר ואיננו, אבר בנר זח ומדרש ספרו, בראש מז) ה׳ (שמות כבקר השכם הפסוק

ופל״ו!, פ״ט בויק״ר גם נמצא זט׳
 מעשה על נם וקצת ,ה׳ יר.יכל הבטד וכסא וצבאותם השמים מערכת על עמוקים וסודות קבלד. ב)

ך ס׳ ג״ב ונקרא לפרקים, או והלכות למשניות ומפורר וד.נפש בראשית ו נ א או ח ר פ ך ס ו נ ח  ע״ש ד
 לפי כן שנקרא נוהר בט״ש או ,תהלתם ע״ש הנקראים אחרים מדרשים במד. כמו חנוך ויתד,לך בפ׳ החלתו
י לד.ם קורץ ויש ,חנוך זה מטטרון ע״י שחובר ת ר ט י ז ת ו ל כ י ת אלם׳ בערך ה ו בל  [היבלות רבתי הי

, והם: סדריס, בד׳ חכמתהאלד.ות על ח״נן בהמ״ד בקובץ נדפם רבתי ן י ח ו ר ר ד ר ס ד ם , ן י ר י ע ד ד  ם
, ן , סדר די ת ו נ ח נדח נקראו ציוני ובם׳ ט  סוד מדרש נקראו רוסי די ובב״י ישמעאל ר׳ א

 וועטחון האמונה כען, מדרש שונים: חבורים י׳ כולל קונץ [הוא לבנון אחי בם׳ ממנו קצת ונדפס תורה
 לד׳ היכלות פרקי ,למרע״ד. מיוחם החכמה מעץ ,החשמל סוד ,ניקטליא לר״י הנקוד ם׳ ,להרמב״ן
 ,תקמ״ח שקלאב :לבדו וגם ,שם״א] וועיציא ,עקרא בן אברד.ם לר׳ רבה מדרש כללי ,כה״ג ישמעאל
ת, שבעה בשם בזהר נדפסו וקצתם ,תקצ״ג זאלקווא ו בל  סעע בשו״חהגאעים הזכירו גאון האי רב הי

שלו, תפלה נסדר ממנו מאמרים הביא גאון עמרם ורב צ״ט



תרב52 פעליםה או
 בערך הערוך וכתב ,ע״ש היבלות מב' מעשה מלבות הרוגי עשרה מענין מביא המלך

 ארבעה ת״ר י׳יר] [חגיגה ;וז״ל ע׳יש זוטרתי והיכלות רבתי היכלות שיש המגוגעת אבן
 ומתפללין מעשים עושין שהיו זוטרתי ובהיכלות רבתי בהיכלות המפורש זהו לפרדס נכגסו

 במעמרן מלאכים משמרות היאך ורוא־ן בהיכלות וצופין נכתי ומשתמשין בטהרה תפלות
 אבגי אצל מגיעים כשאתם ר׳יע להו וקאמר מהיכל לפגים היכל היכל אחר היכל והיאך

 וכן אומר הוא שקר כי לפי גהדף ,מים אלו הרי אמר ואם , מים תאמרו אל טהור שיש
 אלפי אלף מטילין , שיש היכל פתח שש־מרי ומפגי .הזה בלש־ן רבתי בהיכלות מפורש

 אפילו בו ואין מים גלי בו שיש כמי גראה [אר״ע אהת טפה אפילו שם ואין מים גלי
 דומה פניהם זיו שהיה בהיכל כלולות שהן ,טהור שיש אבני זיו אויר אלא אחת] מפה
 מביא תשא) בי אמוג־ם(פ׳ שומר ובס׳ .עב״ל בו׳ ט׳בן מה הללו מים אמר ואם למים
 ,למרכבה העולים שם וכשמגיע למעלה ידוע היכל יש היכלות בפרקי :וז״ל קצת יותר

 טיבן מה ואומר מים שהוא בדעתו מדמה והוא גדילים עגיגים ההיכל באיתו להם ונראה
 געגש ומיד העגל ממגשקי שהוא האיש זה על ומכריז קול בת יצא מיד ,המים אלו של

 (שחברו שי״ו] בפירארה [נדפם ופאה שכהה לקוטי ובספר .אחרון בקונטרס עיין ,עכ״ל
 בפרקי ואמרו וז״ל: הפגים שר סוד בעגין ב׳׳גב׳ דף אלימלך! יהודה ב״ר אברהם הג״ם

 לפי גורעים כלם למט״ט) (ר״ל לו נקראו שמות ששבעים עקיבא ר׳ בפרקי היכלות
 הוא שימותיו משבעים מטטרו״ן של הראשון השם כי דע ,וכו׳ גימטריאות ולפי צירופם
 הוא כי גוא״ל הו״א והגה ש״ם כפל והוא ו״ו יו״ד יו״ד המיוהד שם והוא כן וסודו יהו״א

 נאמר ועליו בי״ם וסודו כלו הגיף את המנהיג כלב העולם את מנהיג והוא לב״ך בבל
 גכח״ו אמר וגם אלהי איש כל מהב״ב והוא באהי״ה פועל והוא בי״ם רמה ורכבו םום

:עכ״ל ,וכו' הדברים ה‘ואי חנוך ששמו מט״ט זה הים ‘עי תחנו
 ושאר כשוף לבטל שמות ,אופנהיים דוד ר׳ של בביבליטיקא .עקיבא דר׳ הבדלה

עשרה ופי' , כהגים מברכה הייצאים שמות ועל האוחז פיוט על ופי' עגינים
ןא),הימ• קין עת עד קדם מימי נייו

L
פ' ובזהר ההיסק בס׳ ומובא א׳ הקדויסים שמות

 יתהון ונקב גליין דמאריהון רזי ועזאזי עזא אמר דר״ע ובהבדלה : וז״ל קע״ה) בראשית(ע׳
 ע״ש ב) רן׳ אפ־הק על נשבא לא ורוחא הזיין לא דשמשא קבל בטורי יתה׳ין ותלא מנהיריהון

:ב־אשית פ׳ ברקאנטי זה מובא ובן

ת ו ו א
ע ר ד  אמרו רז״ל א) (ג דה״א בפי׳ ריס״י) תלמידי י״א לפי או1 -ש״י הביאו ויכלו. מ

 שמו נקרא ולמה שמו דגיאל אלא שמו בלאב לא יוהגן ר׳ אמר ד.) (ברכות
 דניאל שני כתיב בד״ה ;וז״ל ויכלו במדרש .בהלכה מפיבשת פני מכלים שהיה כלאב

̂פי לאביגיל כלאב והשני כתיב יבשמואל לאביגיל  גבל מות אחר אביגיל נשא שדוד י
 דגי דניאל ודניאל, כלאב שמות ב׳ קראוהו לכך נבל של שהוא הב; אותו חושדין והיו

מצוה בבהב׳׳ג ק״ש אדם שררא אי<"פ אריב״ל וד:): ושם . עכ״ל אב בלו בלאב אל

ר ״ הו ה ־ י מ וניכפות העריה
ג c •בא־צד,' )א ה J דמנו כ״י ג' יד״א בנ״י ־נדצא , ייר״ע ונ-י־הה ,ע:־נ׳■ ניכר עיי קד-יד, ׳צה־א נ

ר ונונרבס' . די! מינכע; ’:״ 2 י ד, יי א נ : י ר ס' •ציי ׳ג־מהכר' ניאה רדיצ׳ייצ ייה־־ה׳יח קנ  הוא ם י ה ■י א נ
' ■ב־ה־ה אכי;'.יעפיא אברר,ס ר' ג א ה ספי■: :י׳■ ■הבר ה ד כ ר  סי' הר״־ב״א :•:ו״־ ארור,•ו על ועיי; , הקנייה י

קבייה. ע"פ ■:•עד־ה כה:■: ב־בת כ־ד־ת נויי־ והיא ,תקד״ח
הר בו ב , ■תא‘׳ !ה נ־אכיי ■בינו נז עיי: בדרדיב אצנ  ״(אד״ז :בת־ב נ־צ־את■ ד^׳׳ה ■־■נ״ציא ד' רור. הנ

ה ־ז״יי ■■ר,ר נרצא א' נ-״ז קר־נ״נה ר׳ בזה־ זכיהא] מ־בה [אדר  רדאר־הון רז־ ‘ועזאי עזא אדר דרי׳ע ־בהברי
ו׳ נ , •נ-עה ■נ־■ •דז בי אפיהין ע•■ נ".-:א לא ו ' ן כ ״ ע



!בעליםו אותרב > »
ffio W חד לכדטר ליה מיבעי ת״ח אף אביי אמר ובו׳ מטתו על לקרותו f1 KpiM 

 עומםליך עד י«ן ואינו לישן מישראל א׳ כשבא :ז״ל ויכלו ובמדרש ,רוחי אפקיד בידך
 שהזביד שומעין והמחכלץ ,אחד ה׳ אלהינו ח׳ שאומר טרף יאבל עד ישכב לא לקוב״ה

mp ביח נפשו ופוקד בזה נסמך והוא ובורחץ בשבטל״ו אחריו מלחשין הקב״ה של 
 נפשי שנאמר היום מזומרי אותו מוסרין בלילה והשומרק ,רוחי אפקיד בידך שמע אחר
 נפשו שמוסר פי׳ ,בלק פ׳ תנחומא במדרש ממש הוא ובן ,עב״ל לבקר משומרים לה׳
 שכ״ז). נרמיזא(סי׳ ר״א ברוקח מובא עב״ל יום שוטרי והן בבקר שומרים מיד בלילה לה׳
 צריך בע״ש המתפלל Trtי אפילו ריב״ל ואיתימא רבא אמר קיט:) (שבת ז״ל אמרו ובן

 כאלי הכתוב עליו מעלה ויבלו ואומר בע״ש המתפלל כל המנונא רב דאמר ויבלו לומר
 :וז״ל מ״ט) מי׳ שבת (הלבות הרקה בתב .ובו׳ בראשית במעשה להקב״ה שותף נעשה
 לאחר וא׳ כתפלה א׳ ויבלו בשבת לומר אדם חייב פעמים נ׳ ויבלו במדרש רבא ומסיק

 רב אמר גורם שהר^ו מפני רב ומסיק שצ״ל נראה . עב״ל הכום על וא׳ התפלה
 בשאר כמ׳׳ש חברו ורב רב ומסיק קאי ועליה ובו׳ המתפלל יחיד אפילו ריב״ל ואיתימא

 בהגהות בן נם הוזכר המאמר חה ,בעזה״י בונן במדרש ב׳ באות כט״ש דב דבי ספרי
 תום״ ועק ויכלו, בפ׳ שכתוב אשר ג׳ כנגד שהוא ע״ש, פ׳כ״ט) שבת (הלכות מיימוני
 אמרו וכן עב״ל, ובו׳ בשבת להיות שחל יו״ט משום אחר טעם שכתבו א) (קו פסחים

 תיקן עזרא ,וחמישי בשני קורין ושיהיו בו׳ עזרא תיקן תקנות עשרה א) פב (ב״ק חז״ל
 דורעזי מים מצאו ולא במדבר ימים שלשת וילבו דתניא מיתקנא הוד, מעיקרא והא

 ימים נ׳ שהלכו כיץ למים לט צמא כל הוי שנאמר תורה אלא מים אין אמרו רשומות
 בשבת באחד ומפס״קין בשבת קורץ שיהיו להם ותקנו שביניהם נביאים עמדו תורה בלא

 ב׳ שתקנו מ״ש וא״ת בתום׳ כתבו .תורה בלא ימים נ׳ ילינו שלא כדי כו׳ בשני וקורץ
 וירד אחרונות לוחות לקבל בחמישי עלה ע״ה רבינו משה במדרש דאטד משום וי״ל ,וה׳

 ולבך וה׳ בב׳ קבעו וירידה עליה באותה רצץ עת שד,יה ולפי ,המקום לו ונתרצד, בשני
 שמתעגץ ומה ר״ט)וז״ל: סי׳ ר״ה (הלבות הרוקח כתב .עכ״ל וה׳ בב׳ להתענות נהנו נטי
 עלח בעגל בשחמאו .עטורה ועל סדום על המטיר וה׳ בפסוק בתנחומא אומר וה׳ בב׳

 ח׳ ויום ב׳ יום שמתענץ חכמים תקנו מכאן שני יום היה יום ם׳ וסוף בחמישי משה
 הביא א) צ״ב סי׳ לקט ובשבלי .עב״ל בהעלתך פ׳ ויבלו מדרש וכן ,וירידתו בעליתו

 בהמצאו ה׳ דרשו פיק ט נותנץ ויש וכתב ,וירא פ׳ תנחומא מדרש בשם ק נם זאת
 דראג) פ' בתנחומא מצאתי ולא .עכ״ל שוץ מעלה ושל מטה של שב״ד יום' מצאו כה׳
 מררעז בשם זאת תום׳ הזכירו שלא מה בעיני היא ונפלאת .בעזד,״י ת׳ באות מ״ש עיין

 רבי היה מיחיבי א) נט (סנהדרץ הביאו ונם ויכלו מדרש ראו תום׳ בעלי כי ויבלו,
 אותם יעשה אשר שנאמר גד^ ככהן שהוא בתורד. ועוסק עו״ג שאפילו מנץ אומר מאיר
 שאפילו למדת הא ונו׳ האדם אלא נאמר לא וישראלים לוים• כהנים בהם וחי האדם
 קרויים אתם לר׳׳ם ליה ולית בתום׳-,פירש״י כתט וכו׳. בבה״ג ה״ה בתורה העוסק עו״נ
 טעמא דהד ומשמע ,לעו״ג המשחה משמן סך פטר (ו׳) דכריתות דבפ״ק וקשה אדם

 אדם בין חילוק ריש מפרש ור״ת ,כו׳ קרויץ אתם ייסך לא אדם בשר על דבתיב משום
לכתוב ראד ראץ ,ט׳ אותם קרא טרענות גבי חקא פי׳ משולם וד,״ר וט׳ תדע להאדם

שם

, : - מהמו״ל ונוספות הערות
^ם הלקט ובעבלי ר,ק*ר הלקט גשפלי הוא צ״ב סי' א) .רע״ז בפי׳ דוא ה
 &אפעו חוטאה חנחומא במלח* אכן ,איגו הנדכס שלנו תנהומא במדרש כי הדבר נכון אמת כ)

,וגו׳ המטיר וה׳ פסוק וירא בפ׳ כצורתו המאמר נמצא



6i פעלים ו אות רב
 שדג׳ כמו וישראלים לוים נהנים למיכהב הל״ל בהם וחי אדם גני אנל ישראל שם

 והכי ,ישראל בני אל דנר ,תדבר הלדם ואל ,היהנים אל אמר כדכתיב מקום נכל
 יהיה כי אדם ,פורענות על שמו הזכיר שלא אל קבה לא אקב מה ויכלו במדרש איתא
 ונכי ,העם את לכרך יעטרו אלה ,בישראל ולא באדם תהיה כי שרעת נגע ,בשרו בעור

 והכי מביא תvמקוב ובשמה ,עכ״ל כו׳ התם דפריך והא הקללה על יעמרו אלה פורענות
 טל ואלו ד״ה א׳) נ׳ (תענית תום׳ שהביאו מה וכן ,עכ״ל וכו׳ רבה ויכלו במדרש איתא

 שהוא נראה ,וכו׳ שטו מזכיר הש״י אין כי וכו׳ הארק כל ועל כשאמר מצאתי ועוד וכו׳
 יליף ויכלו כמדרש :וז״ל שכ״ו) (סימן הרוקח מביא וכן .הנ״ל ויכלו מדרש מדברי ג״כ

 .מתים מחיה ,ומחיה ממית , אברהם מנן ,קרני רמה ,ברכות י״ח מתפללת שהיתה מחנה
 ,כתשובה הרוצה ,חיל אזרו ונכשלים .הדעת חונן ,דעות .הקדוש האל ,קדוש אין

 ,מעפר מקים .ישראל נואל ,בישועתך שמחתי .לסלוח המרבה חנון ,ויעל שאול מוריד
 .ומשפפ צדקה אוהב ,ירין .מקבץ ,ישמור חסידיו . מברך ,כלחם שבעים .רופא

 צור אין .דוד ,משיחו קרן .לצדיקים מבטח , נבורים קשת . מכניע ,בחשך ורשעים
 ,מפיכם עתק יצא ,נעבוד ביראה לבדך שאותך ,תדברו תרבו אל .שומע ,באלהינו

כשם זה הביא פ׳] רמז [שמואל ובילקוט .עכ״ל .השלום עשה ,למלכו עז ויתן .הטוב
:א) ילמדנו מדרש

ש סעו. מדר  בגי שני אם אמרו ,אלהים חתת ויהי ויסעו ;וז״ל וישלח פ׳ בילקוט מובא ד
 העולם את להחריב יכולים כלם יאספו אם ,הזה הגדול הדבר עשו יעקב

 אע״פ אמרו רבותינו .יעקב בני אחרי רדפו לא לכך ,עליהם הקב״ה של פחדו ונפל בלו
 האמרי מלכי כל ונתכנסו רדפו שנים ז׳ לאחר אבל ,ההיא בפעם אחריהם רדפו שלא

 לשכם ובניו יעקב חזר מכאן שלאחר לפי , שכם נבקעת להרגם ונקשו יעקב בני על
 ,עצמם את שיורשים אלא שכם אנשי כל שהרגו להם די לא אמרו ,שם וישבו שם ועמדו

 הרגלים מערכות לתוך קפץ כך יהודה שראה כיון ,להרגם עליהם ובאו כלם נתקבצו
 בברזל רגליו ועד מראשו מכוסה שהיה תפוח מלך לישוב בתחלה והרג עמהם הנלחמים

 ולא ומלאחריו מלפניו הסוס מעל ידיו בב׳ חניתות מורה והיה סום על רוכב והיה ונחשת
 יהודה שראהו כיון .ידיו בשתי לירות בכחו נבור היה בי מטיל שהיה מקום בכל יחטיא

 סלעים ם׳ משקלה הארץ מן אבן נטל לקראתו ורץ קפץ ,מנכודתו ולא ממנו נתירא לא
 בא היה והוא ,ושליש אמות קע״ז שהן ריס חלקי ב׳ ממנו רחוק היה והוא עליו והשליכה

 והפילו מגנו על אבן באותה יהודה והכהו חניתות ומורה ברזל בכלי מקושט יהודה לקראת
 שמצא בסה״ד יחיאל ה״ר וכתב ,זה כעין הישר ובם׳ ,ויסעו מדרש וציין עכ״ל וכו׳ המום מן

 לקט לא שהשמעוני ידוע כי א״א וזה ,עכ״ל חפ*ן רב מר שוע מר״ן ויסעו מדרש א׳ בם׳
 בזה דעתי ואודיעך ,כהעלתך כפ׳ רק גאון דבר שום הביא ולא ומדרשים מהבבלי אפם

 דברי מביא שועיב ן׳ דרשות בם' שראה שצ״ל הרואה שטעה אומר ע״כ ,בעזה״י ר׳ באות
על אין ממנטובא הרופא אברהם ר׳ שחבר הנבורים שלטי בם׳ ראיתי וכן חפץ רב מר

עפר

מהמו״ל ונוספות הערות
 rפרר מביא פ״ה) ברכזת ׳f>n( של׳י גדוליוו בהלנו־ן תקם״ז) ד״א בסורא גאון(גאון יהוראי ורב א)

 אגדת הוא הילמדנו כי והוא ,)יג״ט ר׳ (בבה*ג ילמדנו מדרש כצדו ומצויין כמערכא״ ״אפרין כלשון זה
 רבינו תלמידי של כס׳גימטדיאות ויכלו מדרש נזכר גם הכהיג, כלשון מכיא כ״ט) כם'הפרדס(פי׳ גם א״י.

 מטמינץ שישראל יעקב עפר מנה פי ויכלו במדרש ־. ק״ח סי׳ כרוקה גם .(שה״ג) קלף על כת״י חסיד יהודה
 קללה טין שהוא לפי (ירושלמי) ומלח ממים חוץ הדזומין עירובי פערבין בכל ־. קצ׳׳ב ובסי' .כעפר ערלתן

.ואיננו אבד זה ויכלו ומדרש . פדום על המטיר וה' בפסוק ויכלו במ-רש והטעם , היפנה ניזון הגוף ואין



85 כח0&עליniH ורב
ת מוזם לקט א«ר ומותם טדרשים בהקדטתו מיץ ם«לו ן»ו■ מ  מרחו נהוגם חוץ ב

 ף םרח» ג«ם טהגיא טאסר ומצאתי הנ׳׳ל הגבורים שלמי ספר גתוך ותפשתי שועיב ן
א נדפס שועיב ך דרשות בם׳ שכתוב מה ממש הוא שוע ק א , }א) של״ג שנת ^י

ל ,בשלח פ׳ בחיי בם׳ מובא ויושעב). מדרש  נוסע מצרים והנה המדרש וע״ד : ^
מצרים, את לעזור השמים מן נוסע שהיה ראו מצרים של שר אחריהם,

 בספר ג״ב ומובא עכ״ל, מצרים של שר עזא ויושע במדרש ראיתי וכן עזא, היה אזוא
בשלח: פ׳ מנורצי רפאל ר׳ שהבר שי מנחת

ת ז או
ד תורה מעשה עם ונדפס שמות, פ׳ א״ע אברהם ר׳ החכם הביא !חבבלג). ר ^ 

 שאלתיאל צן דובנל6 מטטרץ דברי סליק אמר זרובבל ם׳ ובסוף ,הדני
 והוא עכ״ל, ז״ל, ואליהו עדו בן זכריה ויבתבם פרם מלבות בימי נדול יהודה •חת
 אבל זרובבל, לדברי תאמץ אל בתב וא״ע ז״ל אופנהיים ר״ד של ספרים בקבוצת נמצא

 ברחל ונו׳ האשת את ה׳ יתן פסק על בחת הרקה יץ בספר וז״ל ,לברייתא חשבו חרוקה
כדאיתא חמי היא נינוה אל לך שם באותו המשיח יד. לחם בבית שם וקרא וגו׳ זבלאד.

:עכ״ל דזרובבל בברייתא
 על ותוספתא הנעלם ומדרש רצניעותא וספרא חורה סתרי עם רשב״י תלמידי י), ודיר

ריס ממאץ כ״י הסבא פי׳ אצלנו (דש משפטים פ׳ על וסבא פרשיות קצת
^רדוכירו

מהמו״ל ונוקפות העחת
ז»א יעקג «י ד«י «מן מ׳ עה״ח הרמג״ן •מזכירו יעקב״ גגי *מ^חמוח ם׳ ני י״א א)

̂וז ׳6ב מסרו נחון כלו הבליעו הימר ובע״ם ,וימעו מדר• הוא  ,דמעו ^מיר• קורא ווורמב״ן , •& זימ
 בלמון»וא& הי״ל מדר• על יאמר •הרמב״ן להאמין אין אגל ,יעקב בגי מלחמוה ,הז״ל מדרש •הוא
 וימעו מדר• גמעא גמ ,גו•! י•! בדסוס •הוא בהב חיד״א והג״מ וכז', יעקב״ בני מלחמות במסר נאמין

, דף לעיל בהעדותי עיין *,7089 בלונדון םוועאום בבריטי• אשר שונים מסרים י״ט מן נ״י בקובין '  נ
 הוא חזה חמדח* כל ותוכן תרי״ז) א׳(לייסמיג מי׳ נ׳ חדר בהמ״ד בקובין ויסעו המדרש נדסם אלה *יבינו

^ הישד, לם׳ בהערתי לקמן וע׳ יעקב, בני באמת,,ממלהמת
 נם ,יאדה מדרשי י״ח בקובץ רע״ט קושט׳ ראשונה נדסם ,מ«רימ דציאת משה שירת על ב)

ם דברי בקובץ מי  בסראג ובל״א ח״א. המדרש בית בקובץ גמ .ישנים כ״י וב׳ ישן דסוס ע״ס מוגה הנ
ויושע* גססוק התחלתו ע״ש ויושע מדרש ונקרא נווארשא, גם נדסם ובעת דסומים שארי ועוד ,הדסום שנת בלי

 ומסורים אגרות בקונץ ראשונה מ0נד המשיח, וימות הקץ טעניני קדמוניות אגדות בל. רוב ז נ)
 לאברהם הסד ום׳ יילקוט רנתא וססיקתא היבלות מסרקי דברים בתוססת שנית רס״ד, קושט׳ קדמונים,

ח״ב, בהמ״ד בקובץ שלישית תקע״ט, ווילנא מלניאל, לם׳ נלוח
ר וצורתו עצמותו ע״• זד.ר נקרא זהר, ד) י ה ז מ  חמוק כזמרי ונסשגנוגימ חכמים עיני ומאיר ונבהיר •

 בראשיתברי• •הואי הראשונים בג׳דסוסים התחלתו ע״• נם נשא(רףקנמ). ׳0 מהימנא ברעיא וצמ״ש
ו והמשנילים בסמוק ומתחיל דמלכא חרמנותא ר י ה ז ר י ה ז  4הרשב״ץבשו״תתשב״ץשלו(ח״ הרקיע, נ

שו בשם ^אוהו גבאי ן׳ לר״ט הנף־• ועבודת משסטים ׳0 ובחיי נ״וונ״ו) שאלה ל מדר • , י ״ ב ש  ר
• —רשב״י נמלת היוחסין ר ד חי מ ר. י מדרש עולת«בת(ט׳ע״א)קוראחו נמסרו ר״יאבןשועיב או  

, ר ה ז ל םסרהזהר נקרא לרקאנטי מצות בטעמי ה ו ד ג  המוסלא. הזהר מסר קורא הנעלם ולמדרש ה
ל רבו סרץ מרבעו האלהות מערבת על (סל׳ יהודה מנחת במסרו חייט יהירה ר׳ נם  הרי״ף) מסר• הר״ן •

, אותו קודא א ל ס ו ט ה ר ה סי—ז ד וד׳ יוחאי בן שמעק ר׳ חתגא ע״י חובר המקובל ל  נהיזתם בנז ^וי
ח זנס' ממנו קונטרסים איזה מצאו תלמידיהם ותלמידי ,שנים י״ג במערה נהנאיס  n*1 מותם אוודי •נ

ומיימוהו(שח״ק). שלם למסר אותו
•מונית א) (שער יוחאי בן נמסרו קוגיץ הו״מ דברי לשמוע אע הקורא לך אעיר אגב [דרך

ימנריע



תרב56 ו פעליםז א
וסאטר בהיר וחדועי פינחס ’בפ מהימנא ורעיא טעמא) בסבא אותו ולןרא קורדובירו,

תא

‘סהסו״י ונוספות הערות
מ״ע ,סהם e!״• נקרא היה המערה‘״ •Jכר‘י עד רק כי הרכה והוכחות בראיות ומכריע  ר״׳# היא ר״ע פתם נ

י כקצור הר^מור מבוא יוחאי(עיין בן שופ אומר יהורה כן ד׳יכ אמרו (קבי.) כ׳'כ ר־כ״י ועיק הגמרא כי̂י  מ
 חכתובים המאמרים יכל ,תנו״א) בפרר יפה״ג יעיין יוחאי כן 1ר״״. והיינו ר״ש סתם משום ופירש״י ,ד״ש

ן בשם נקכוהו המערה מן צאתו ואחרי י^המערה, כיאו קידם ממני הנאמרים הטה סתם רי׳ש בשם בש״ם  ב
י א ח ו ע ש ר׳ או י ש בשם כש״ם ממנו הנאמרים והמאמרים י א ח ו י בן ון מ ״ ן ר י כ א ח ו  אותם י

 טאה ממםפר י׳מעלה העילית היכות יהוכחיתיו ראיותיו כ^ ומיכר . המערה מן צאתו אחרי וגלה חרש
ן יוסי ור' יהודה ר' יתכי יג;) (שכת הגמרא שין‘״ זה כי בעצמה. המערה מן ראיתי עיקר ו ע מ ש ' ר ו  

 וכריה הוא אזל יהרג, שגינה שמעין יכו׳ אמרי מי׳כית‘״ ונשמעו יכו' גכייהו גרים בן יהודה ויתיב (סתם)
יהי אתא במערתא. •כנין תריסר יתכי וכו' כמערתא טשו אזלו יכו׳  טאן אמר דמערתא, אפתחא וקם א̂י

ר לודעיה ב י ל א ח ו / קיסר דמית י ו כ י בן טיהר סבא ההיא אפר ז א ח ו כו', הקברות בית י  בספור ראינו ו
 קראות המערה מן כצאתו ומיד שמעין ר׳ סתם בשם קראוהו למערה רכתו טרס שמו כשהזכירו בעצמו זה

י בן בשם סבא וההוא אליהו א ח ו  (פרשת רשב״י שי* במדרשו וכ״כ ,■יר״ש זה שם נולד אז כי ,כנ״י־ י
בר אנת א״ל ובו׳ יוחאי דבר אטיט־יה ינא“אז־ מקפיטקיא יודאי א״ל לטבריה רשב״י בראתי חיי׳שרה)

א/ ח שאסור לפי הטעם ,׳■האינמעיןר' א‘ויבן שקראוהו ומה ובו', יוחאי כר אנא א״ל יו
ת בשמו וני‘פי ר׳ בפניו לרבי לקרות ע ש. צ״ח), (סנהדרין כמב־אר תלמידו היה שאי׳יהו שאומר מי יד  ע׳׳

א ר׳יש שי רבו ר׳יע תלמידי כל כין כי ויען  ר״ש מדרש כבית גם זוייתו ר׳יש ששמו בזמנו אחד נמצא י
א כי ונידע , סתם ר׳׳ש מייפנים קראוהו כן‘״ ,בכה ששמו איש היה לא יוסי ור' יהודה ור׳ ר״ט וחבריו  ת

 כן ר״ש התנא ביניהם נולד במערה היות־ זמן משך שנה י׳יג או י׳יב לתקיפת ויהי .אחר ולא ר״ש זה
דה, בן ר״ש ואחריו אלעזר, הו  את לקרוא הוכרחו אז בוי) ביצה כרש׳יי (כמביאר מנסיא בן ריש ואחריו י

 שהיה עור כל כי עוד שיוביח בב״י ■ע״ש ,שמעין ששמם התנאים משאר• להבדילו ,יוהאי בן ד׳יש שמו
̂א אות שום מכינו נשמע לא סתם ר״ש־ נקרא  ער בהשתלמותו בא שאז המערה מן צאתו מעת ורק ופ״

 אלה רעה ימי כל הגה ה׳ בתורת רק ,תבר תענוגי מכל עצמי את וכהפרישו בהבדילו ראש למעלה
 ״בן ובהוספת לר״ש פי^יאה מאמרי הרכה מייחסים והייאה מאז ,רו נחשבו ותהו כאפס העולם ומחמדי
 תייר. ,לגי.) (שבת גזרתו ובטיל קיסר דמית רו לבשר משמים יוחאי בן לר׳יש שזרח אליהו י. כמו יוחאי"

 .לדי) (שם עצמות שר גל ועינזאו בו עיניו נתן בעולם ריה יש עדיין אמר גרים כן ליהודה יוחאי בן ר״ש
 לההוא נחש שנשיכו הוית ובן נחש ישכנו גדר ופירק עירויה קרא שביעית מרקט חד חזא יוחאי בן ר״׳ם

. שבייעית (ירושלמי ומית גברא  על וישב המערה מן ברא.שונה כשיצא ברית גברת יוחאי בן רר״ש פ"ט)
 בסקופ מת קבר א׳ כותי ,(שם) ונמלט יפלט אז במצודה הגרכד שהצפור ב״ק שמע ,צפור ירי על הסף

 עשה זה שמתי ברוה״ק רשב״י צפה ,דבריו וי־הבחיש בו התייוצק למען בטבריה לכהנים דשב״י שטיהר
 המת ואת נשקע החי שהכותי היה יכן ,שיעלו התחתונים ועל שירדו העליונים על אני גוזר אמר ,זאת

. הארץ הקיאה  כי רשכ״י נשבע מקדם, לקברות שנהשב המקים שטיהר דבר על התלוצץ א' ספרא (שם)
 עצמות של גל נעשה מיד ,דבריו האמין שלא זה ספרא על וכעם , לד,טהר עתידה יסטבריה שמע השטים מן

שם, . ובכלי ( ( ז ג  כעלה ורצה ילדה ולא שנים עשר כעלה עם ששהתה בצירן אחת באשה מעשה שבתל
שה,  פ' רבד. (שה״ש ונפקדו עליהם ־התפלל עמד רשכ״י אצל הלכו ,זא׳יז אהבו כי מאד להם ויצר לגר

 יוחאי בן ר״ש אמר פ״ט). כרכות (ירושלמי בענן קשת נראתה לא רשב״י שי" ימיו כל ונשמחד.). נגילה
שתגעה, קיסר בכת עייל תפליון בן שר .פל׳יה) (ב׳יר מתמלאת זהכוה־תה כדינרי התמלאי בקעה בקעד.  ונ

ה, שיצא רשב״י נזר מנ , (מעילה ונתרפאת אזיל נפק ■ותאי כן ש ר׳ ליה דקרי וכיון מ ( ז  P ר"ש ילך א
 ,צזז) (םנהדרין המאירה. באספקלריא כר בלא עייל ייחאי בן ר׳׳ש .(שם) בנסים מלומד שהוא לפנינו יוחאי
 והתפלל רשב״י חזר ,אסכרה ואחזתי אביו אצל הכן יחזיר אל וא׳ל כר״י אלעזר ר' את קלל יוחאי בן ר״ש
 דמערתא אפתחא קיימא דהוד. לאליהו אשבחיד. ריכ״ל יז;). מעילה הירושלמי, בשם (תום' ונתרפא עליו

 ,שימעתי ג׳ וקול ראיתי ב' ריכ״ל א״ל ,הזה הארון ירצה אם א״ל ,דאתי לעלמא אתינא א״ל ,דרשב״י
 המאמרים אלה וכל ממנו נמצאים באלה מאמרים כמה ועוד צחי) (סנהררי; בהרייהו הוד. רשבינה יפירש״י

,יוחאי״] ״בן שם גם עליהם נחתם
 בלבד התודר. על רק כידינו אין ואנו ,וכתובים נביאים ‘עי גם הזהר ספר נתחבר המקובל ולפי

ארוכה התימה עם ,ראשונה נדפס .המגלות על גם נמצא מזער ומעט שלמות פרשיות במה עור ובוזסרון
יפסק



תרב 87 כטפעליםז או
 ואדחו נ^לאיי) פי׳ לוגאטו ר״ט פי׳ אצלנו גויש נשא פ׳ רבא ואידרא והיכלות חיי תא

 ג) ישראל ה״ר של המאור מנורת בספר אור יהי מדרש נקרא והוא ,האזינו בפ׳ זוטא
 שקבלו מה על חברו תלמידיו תלמידי רק ,עשה שלא מה אף רשב״י של שמו על בנוהו
 שאלו אע״פ דר״ע אליבא כלהו ותוספתא וספרי וספרא שהמשנה שאמרנו כמו ממנו

 מות אחר שנה ס׳ נעשה ספרא (ר״ל מותו אחר שנה מס׳ יותר פיו •על נעשו הספרים
 הקבלה שלשלת בעל וכתב .תלמידיו מתלמידי רשב״י מות אחר הזהר נתחבר בן ר״ע)
 בם׳ ועיין ,חברו מי והמחלוקת הדעות ורבו .נמל משא היה בשלמות הזהר ם׳ היה אלו

יצא שזה השה״ק; דעת הוא הישר דעת אמנם להעתיקםי), עלי קשה כי לחכמה מצרף
מפי

מהמו״ל ונוספות הערות
 קוימונה א׳ וגפיו ש״ן — שי״ח מגטוגא ג״וו*. הדפסתו, להתיר דילמאש יצחק הד״ר ופסק

 ד׳וויניציא זהי יאה שע״א נפיאג הניפם הזהי בספי הסויות מלות על (פי׳ בינה אמיי ובעל , 2® ®(זליו)
 .2° שפ״ג לובלין שפייא, נתן לה׳׳י ותקונים הנהות ועם וחייושים תוספות כמה עם ספיו, הקימת ע׳
ת ך י ד ספר ע״פ ותקונים יבות הגהות תוספת עם מ  גאו גיאשונים אשי טאטיים וקצת ז״ל להאי״י א

 הגיפסים בוחר הדפין וסימני ה נ י ג י י ט א מטפי הטלות פי׳ ועם ,לנמיי מהם הסיו ואשי במקומם שלא
 שלשתן חולצבאך ולובלין קיימונה [זהי תמ״י. זולצבאך ,הפםוקים למ״מ ם י נ י ע ח ת פ ובסופו ,לפניהם
 הזהר בספיי אשי ,ימלכא הוימנותא בייש גיאשית *. מתחיל הראשון והרף ,בויגין חצי בכיך נדפסו

 אותו שהדפיסו שנה ובאותה ,ע״א ט״ו ביף הוא זה מאמי הרפוסים) ויחי מנטובא שלפנינו(ביפום
 המאטייט בל וקראו והנוסחאות הסיד בו והחליפו קטן בכיך מנטובא בעיי נס הזהר נדפס בקייטוגח

 אחיות ונוסחאות אחי בסיד ע׳׳ב מ״ח דף ועי הי ז ה ם׳ ת מ י ק ה בשם ע״א ט״ו יף עי פחח חזקיה מד׳
 הוא העיקי אבל ופולין, וחסיא אשבנז pוא וסלוניקי וקושט' שבאמ״י המדפיסים כל נמשכו ואחריהם

 הנוספות ובל יף על יף מנטובא דפוס ובפי הג״ל בכל עור ,זזולצבאך] ולובלין קיימונה דפוס של הסיד
 ,תצ״ו קישט׳ ,ותקס׳׳ה ותקל׳׳ב ותפ״ח תע״ה אמ״י :ג״ח שונים וםימנים וציונים לימ״ק מ״ט ועם הנ״ל

 תקס״ט, ותקע״ט,קאפוםט סלאוויטאתקס״ד תקנ׳׳א, ליווינו תקל״ח, קאייין תק״י, זאלקווא ת׳׳ק, פפי״א
 ושנת מקום בחסיון נדפסו האחרונים אלה (שני ותיי״ח תי׳׳ד קראטאשין ,ת״י לבוב ,ע״ר■—חק״ע שקלאב

. נ״ם) (דפוס ווארשא תיכ״ב, זיטאטיי ,באמשטידם״) ״כמ״ש יק בשער עליהם וכתוב דפוס . .  ועם ח״י
 ב׳ ועם המלות פי׳ עם ,י״ו—תי״י ירושלים כנ״ח ,תקפיא ליווינו ז חלקים בה׳ וזולתו חיד״א הריר נטוקי

י האחי שם פירושים ה י מ  יחזקית בר׳ אביהם לתי״י ייות שתי טס' ח״ב והוא ה׳ יד השני ושם י
 ד׳ בווילנא הזהר ניפם ולאחיונח ,ווילמישיאיף י׳ ממנו א׳ קונטרס יאה ישנים שפתי ובעל ,חזקוני

 נצוצי ,השליה הנדיות ,זיל טהיח״ו בהנהות הוספות :האלה הפירושים עם והשלמות ההיוי בתכלית רעם
 ושמונת להימ״ק דמונים פייס מם׳ זוה״ק לפירושי חרש ילקוט הוא ,נונה שביבי ,ז״ל חיי״א מהיר אורות
 אשמורת ,ישיאל נזי ,מלאיי היב באורי ,המאירה אספקלריא ,חמה זהרי ,הרקיע זהי ,למהיח״ו שעיים
 חיה זה בתיי (פי׳ הישב״א מתלמידי מאחי [כיי] לבסוף) (הנוסף הבהיי על פירוש ,צבי ועטרת הבקי
 טהי״מ האדי״ז על פי׳ (ב״י) מן עוטי ז״ל. הגי״א ובאויי הנהות עם ז״ל), הנר״א של כי״ק באוצר ספון

 באור ב) הזהר. חלקי ג׳ בל על באור א) כולל: והוא ז״ל, הגי״א באורי (כ״י) אוי יהל אנזאנו, די
 הגהות ה) בלחלק. בסוף רבים ד)'ילקוטים היע״ט. על באורו ג) פקודי. ופ׳ בראשית יפ׳ היבלות על

 רצניעותא ספרא .ח״א בסוף נדפסו זד.) ספי (מחבר ז״ל אביהם חנ״מ כני מכ״י שנעתקו לו המיוחסות
 ועוד .ז״ל מהניר״ל (כ״י) דוי נפש .העבודה ושיש יסוד מבעל (ב״י) אוי קרני .ז״ל הגי״א באור עם

והקונים. רבות הוספות
.מינבען וב״י יד״א בב״י והוא נדפס לא עור קויבא ב״י ביכיאל י׳ ע״י בלח״ק מחויגם הנ״ל זהי

 לייפציג ייםט,6 <ןייענמם, רעם ליטעיאטויבלאטט‘—קיים עק״י(עלי בתוספות לאניויעי הח׳ ערות לפי
יר״א, ב״י קוייובייו, מדד״ם באורי עם איכה זהי —(אוצה״ם). בלה״ק קצתו תי״ה, )1840—51

,במרום״ ,אדיר בשם לוייא י״ש היה״ג י“ע בוואישא שנתים לפני נדפס א)
. 48 צי לעיל בהעיותי ע׳ ב)
 היחד ספי כתבו לא ובגו ישב״י בי שתדע וראוי שכתב שח״ק ם׳ דברי נא ״ושמע :שם ז״ל ג)

 ששים כמו וחבריהם הם שבתבו הקונטרסים שחברו תלמידיו ותלמידי תלמידיו היו אכל היום בידינו הוא אשי
 הבמות גדול ב״ב הוא החבור שזח ע״פ וקבלתי המשגה, חתימת לזמן קרוב מותו אחיי שנד. ם׳) (בשה״ק

בשבזזו ש*פ שבשנת אמת יTמנ מפי שמעתי יש״ר אמי ,נמל משאת היד. יחי בלו נמצא היד. שאם
הספירים
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 ובמשך ,מפוזרים בקוגטרסים אלא נבון סדר על ככתבו לא בדורותם אבל ,וחבורתו רשב״י ספי
 בטלה רבי משמת כמשנה שהוסיפו כמד מתלמידיו הוספות בו ויש ,כהלכתן חוברו הזמן
 חלקי כל על גדולים חבורים שלשים כמו חבר זצללה״ה הגאון אבי ואדונינו .חטא ויראת ענוה

;ז״ל רשב״י בפני לאמרן יבוש שלא מלא כפה ואמר הזהר
ש זהר  ר׳ לדפוס ונתנו אותו סדר הזהר ספר הדפסת אחר שנמצא הנעלם ומדרש א) חד

 תיקונים ועם איכה וקצת ורות ש ושה״ התורה על והוא יצחק בר שלמה
;הרבה אותו הגיה זצללה״ה הב״ם הגאון וא״א טעיות בו ינפלו ,מרשב״י

ל זהר ח  מאה וכםפר רקאנטי מנחם לה״ר המצוה טעמי בספר מובא .המופלא זהר ג
 היה ז״ל שלהראשונים ונראה .הרקאנטי נ"כ שחברו שנראה בהקדמה שערים

 ראה .דבריו הביאו אבל ,בפירוש להזכירו רצו ולא סתרים מגלת כמו הזהר ספר בידם
 הן ,יום בכל הלל נומרי עם חלקי יהא יוסי דא״ר הא על פירש ז״ל שרש״' ראה גם אבי
 מדרש בשום נמצא לא זה ,בקדשו אל והללו ,השמים מן ה׳ את הללו מזמורים שני
 ת״ח וגו׳ השמים מן ה׳ את הללו הללויה וז״ל: ע״א) רל״ב (דף פקידי פ׳ בזהר רק

תרי ,דכלא דתושבחתא כללא דאיהו קדישא דשמא רזא לקבל דוד אמר דא תושבחתא
תושבחן

מהמו״ל ונוספות הערות
ה מ׳) (גשה״ק ת גדול כ״כ הוא החבור עזה ע״פ וקבלהי ,המענה חתימת לזמן קרוב מותו אחרי ענ  הנמו

אט ת אמת מגידי מפי עמעתי יע״ר אמר .גמל משא היה יחד כלו נמזנא היה ע שנ  כשכזזו ע"פ עכ
ה איןדימיאה) ( הרועיפ עקר מבית לקחו היידילנירגה עיר הםפרדים מ  וביגיהמ לעו; מבי* םפרים d׳c‘'X נ

 שולחו וקצתם סבל משא וארבעה עשרים ‘כי ‘עי הזהר ספר שם גם ף‘קי על נתוכים קדושים ספריס כמה
 בנשים היפה דודך הלך אנה מהם. קצת שולחו לטפרד גם כאיואדיאר. דובום לקח וקצתם לחשמן לרומא

ב עוד .עמך וננקיצנו דודך פנה אנה ת  בספר שראיתי כמו נישראיי מ־סכם הוא נבר כי ודע הנ״ל כספר נ
 דאזלינן מפרשיו והיא בגמרא מפידש שאינו דבר שיהיא או הגמרא על יחלוק א‘’ החגור שזה שברבר יוחסין
 ,רוצה שאינו הזהר כתר 'נן‘אזי ,אחרונים הפוסקים בי; מחלוקת שיש ישרא־' גאל אחר אמן נמו ,בהריה

 טעונה אינה דיהיד מזון וכרבת ,נח־ת״מ תפייין רוצה ואינו ,שכת ‘שי שי״יעית בסעודה קרוש רוצה זבן
 בשנת והוא לפניך להעתיקו ובאתי מתמיה רב־ יוחסין כספר וראיתי ‘יד־ כתב עוד .ונו' בזה וכיוצא כוס
מו  בליסון הם איםד את הזהר דברי ני שאמרו אנשיס כתות נמצאו הזהר] ם׳ ה‘נתני [עת נ׳ אלפים ה' נ

 ושלחו בא״י מצאו שהרמנ׳׳ן וי״א ̂ דבריו אינם ה"ק‘כי הם איסר את אכל ,רשב׳׳י דברי הם •רושלמי
ה יוהד ומאריך יוחסין בם׳ ע״ב בו' בו' דיי׳יאין משה ר׳ ביד ונפל לארגון הלך אהר לקטלוגיא  אבל ,הרנ

 יוכל אבל הרבה ויותר ההם הדברים אמרו הקדושה וחבורתו שרשב׳׳י יהיה והאמת הבל הכל ני מאמין אני
 .כהלכתן חוברו הזמן ובמשך מפיזרים בק־נבירס־ם א‘א• נכון סדר על בדוריתס דבריהס נכתבו שלא להיות

 הארין כנפות בארבע הקונטרסים מפיזרים שהיו המשניות בחביר הקדוש רנינו עשר, בן כי מזה תתמה יאל
 מהרב כתוב ראיתי ;והד) ז׳ (אות שה״ג זע׳ ,במצרף ומובא שד,״ק עב״ל הגמרא בחבור אשי רב עשה ובן

,נר״ו זכות מהר״ם טורי אצל נושן ישן כ׳יי בזהד מצאתי !וז״ל זכית] משה הג״ם מיד‘ןתי רווינו מהר׳׳א  

ת כתוב מצאתי מ א  עשה רשכ״י ואחריו הבהיר ספר חבר והוא הקנה ן' נחוניא ר' ים‘ד,םקוכ' ראש ני נ
ה בו וחבר הזהר ספר מ  חכמת אבדה ההוא הדור ובל [כנו] ור״א רשב״י וכשמת .התיקינים במו הביריס נ

 ונמצא ,ממון עסקי על אחד במקום לחפור שצוה מזרח ממלכי אחד מלך לפני ה' שהקרה עד ̂ הקבלה
 וראו אצלו באו היהודים אחר שלח ,יבינו ולא ידעו ולא אדום להבמי ושלה הזהר ספר ובו אחד ארון שם

 יהודי אין ובי א״ל ,אותו מבינים אנו ואין עמוק והוא אחד חבם עשאו הספר זה המלך אדונינו וא״ל הספר
 ינשראוהו לטזליטולא נבוריו עם הפפרים •סלח והמלך טוליטולא. כמדינת ייס אייל ,אותו שימבין בעולם

ו שמחו טוליטולא הבמי  ע״כ בישראל, הקבלה נתפרסמה ומשם דנית מתנות למלך ושלחו ר,‘נדו■ שמחה נ
.•סה״ג עכ׳׳ל ,הגזבר ,מהרב כתוב מצאתי

ר א) ה ש ז ד ״נ נזכר הספר שעד [על שנ״ז נשאלוגיקי ראיסונה נדפס ח ת נ ו  ולכן נמצא ולא ר
 בר מדרבי משה ה״ר ע״י זזלהו ורבות ז״ל האר״י הגהות תוספת עם עור ,שאחריו] הדפוסים בשארי נשמט

, וויניציא שס״ג, קראקא מרגליות שמואל נ בי א, אמ׳׳ד ת ק קושטא תס״  זאלקווא חקנ״ג, סלאוויטא ,ת׳
תרמ׳׳ה. כשנת נדפס וב־ואריסא , ועוד ותקצ״ד ותקס״ר תקנ״ד
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 ואעון דבלא דתוי»בחתא כללא דאיהו עלאה קדישא דחא כגוונא אינון תושנחן
 בקדשו אל הללו הללויה דכתיב דבלא דתושכהתא כללא דאיהי בתראה ותושבחתא דא

 ,,השבטים בשטות היו לא ח״ט שאותיות מדרש בשם הביא ז״ל הבהיי ובן ,עכ״ל ובו׳
t יעו״ש ע״א) ד״ל שם(דף מהר נמצא

ח אות
בעין והוא ,א) ישראל הר״ר הטאור מנורת בם׳ טמנו קצת מובא .רבא אליהו חופת

 מבבלי השלימו נר״ו הטפורםם החסיד הנאון הקדוש(וא״א רבינו שחבר תורה מעשה
א בו נם ממדרשים) הוספתי הצעיר ואני ומבילתא וספרי וספרא ותוםפמ« ומירושלמי  ג

 טרי רב אמר ן וז׳׳ל ג) קנג (שבת ויל אמרו .בקצור בבבלי שגא במה הבאור
 דחוו קפולאי הנהו .כשהיה הארץ על העפר וישוב דכתיב עפרא דהוו צדיקים עתידים

 שם),, קבור (שהיה בריאשיה אחאי רבי בהו נחר נחמן דרג בארעא חופרים) (פי׳ קפלי
 גר אחאי אנא א״ל מר, ניהו מאן וא״ל אתא נברא, כן נחר נחמן לרב ליה ואמרו אתו

 ידענא• דלא מרי ומנו א״ל ,עפרא דהוו צדיקי עתידי מרי רב אמר ולאו א״ל ,יאשיה
̂ בשהיה הארץ על העפר וישוב כתיב קרא והא א״ל ,לדבריו) חש ואיני (פירש״י ליה
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מהטו״ל ונוספות הערות
 גן יחודח זהר״י חוא גסולסי^א העם קדוע Vy נערף אעד א^נקונה, יוסף ג״ר יעראל ר׳ הרב א)

 העם] קרועה על יד. אה m הרנו הטורים w יעקב ד׳ הגאון אעה וחסוהו ואעהו !ובניו הרא״ע נבר אער
 המאור,, מנורה ם' חבר קכ״ג), ה״א מענה ממנו עיר קנ״א(ונמצא ה״א בענת העכחה) (עמר עמם זס״ה

ר דראה חכמה מופר בקרבו המבלבל  עד גרפם לא המרנו יד״א בפ״י נמצא וטרקים, בעערים גר^ «
ורה בעם ענ*ג בענה בקראקא נרפם ממנו קטן והלק ד.יומ,  J1מנור בעם הר*א (ובירועלים כלה הב י מנ
 טעא טרק כנים, גירול פרק המצוה, פרק ! והם הנ״ל, המאור מנורה מספרו פרקים ה׳ בו עכולל יהב)

ע והוא רבא, אליהו חופה בעם מאמר ואח״י ארץ, ררך פרק והריינין, הרינין פרק ומתן, ו ר  קרטון• מ
 נמצא המאור מנורה בספרו ובו ארם, לכל ובפרט בכלל ארץ ררך מעניגי המרבר עתיקתא ברייתא או

 עהמחבר או , 1812 נויבויער רר׳ רעימה אוקספורד כת״י והוא זה, א״ר חופת מררש העתקת לראשונה
 הוא■ יה ומאמר אחר, מעתיק ע״י אח״ב לד.ב״י ענתחבר או המאור, מנורת לספרו והברו העתיקו בעצמו

ה ספר מעין ע הקרוע. רבינו עתבר תורה מע
ח ספרו את לאור להוציא ווידאש די אליד,ו הר״ר בא ובאשר י ע א ה ר ט ב  העלימו (אער ח

 ענדפם מקום ובאותו ענה באותה על״ט] וויניציא [ראשונה ענ״ג בקראקא שנית של״ד.) שנת בצפת
 ספרו מעין עענינם ,רבא אליהו חופת מאמר וגם פרקים הד.׳ את וראד. הנ״ל, ה ל כ ב ה י ת ר ו נ מ ספר
 לסוף וחברם ,הוא טוב לדבק ויאמר המשלש חוט מהם עשה ,ארץ ירו מעניגי מדברים כלם בי ,ר״ח

 כמ״ע המאור, מגורה ספר קצור כלל גם הנ״ל, חוא׳׳ר ממאמר קצור גס פרקים, הה׳ את גם ספרו,
 ז שמביא ח״בפי׳׳ג) ז׳ כלל ג׳ (נר ח״ארנ׳׳ג] [נפטר אבוהב יצחק מר׳ המאור במנורת לספרו.וע׳ בהקדמתו

 .נקרא צדקות העושה וכל ,ובו׳ הבכור כסא כנגד ויושב עולה צדקה הנותן רבא אליד.ו בהופת יגרסינן
 בסוף אשד ובחוא״ר ,צדקה מאמרי במה עוד וכו׳ יבעוה״ב כעוה״י עבר נוטל צדקות והעושה ,ובו׳ יער
 על והבל צדקה מעניני חומן בארן רבים מאמרים מטנו געמטו וכנראה אינם האלה המאמרים ר״ח ם׳

 לר״ח הנספח המספרים סרר על שנוסד יה רבא אליהו חופה עלו חופה בכבוד הרחמ״ר. ולדעת ■דאבדץ,
 סדר על נוסד החוא׳יר —ישראל. ר׳ על המאור ומנורה ר״יאבוהב המאור מנורת בעל שוברם החוא״ר אינו

 וכו׳ המעה ,ארבעד. ,עלעח בטנץ ומדרש בע״ם הנמצאים רי״ל מאמרי בל אחד אחד ויחשב המספרים
 סופרים ומעפחות כתיב אבד.ו וא״ר י פ״ח שקלים ביחעלמי י״ל אמרם ע״ד וד.וא ,ט״ז עד ואזיל חשיב וקא

 דברים שמונח יהרומו, לא חמשה ספורות, ספורות ההורה אה עעעו אלא סופרים, ה״ל מה יעבץ יושבי
 ,טחור עוף בנבלה נאמרו דברים י״ג ,בתורה כריתות ל״ו ,צרוהיד.ן פוטרות נעים ט״י ,כחלה חייבץ

 היה כך כר*ה סופר עררה בעם סופר, ה*ל מה אההובו', הסר ׳0 מלאבוה אבות נזיקין, אבות ארבעה
 בעם נקרא ,פרקים כ׳ ,לעולם״ בלעק המתחיל בע״ם רי״ל מאמרי כל מסדר אח״י .חבמים בדברי סופר

 חופה הספר דברי יריב עילם. אוד בעם וגיב פרקים כ׳ ג״ב ,גדולה״ או ,גדול״ לשון וכן «ם ל ו ע ר ו א
השעי, לאלף ג׳ בענת חגבתב רוסי די בכ״י נמצא אליוע



ת60 פעליםח או
 קנאה לו שיש מי כל קנאה עצמות ורקב דכתיב משלי אקרייך לא קהלת דקרייך א״ל

 חזייה גששיה ,מרקיבין עצמותיו אץ בלבו קנאה לו שאין כל מרקיבין עצמותיו בלבו
 אדעתך גלית א״ל לבית) ארוני (יבא דביתא לנויה מר ליקום ל”א ,מששא ביה ראית

 קברותיכם את בפתחי ה׳ אני כי וירעתם לז) (יחזקאל רכתיב קרית לא נביאי דאפילו
 עפר כי כתיב והא א׳יל ,לעלות) רשות לנו אין מקברותינו הקכי׳ה שיעלנו ער (בהעלותי

 ,עכ״ל המתים תהית קורם אחת שעה ההוא א״ל ,נ׳) (בראשית תשוב עפר ואל אתה
 רג ! וז״ל ישראל) ה״ר המאור במנורת שהעתיק בקצת (אינו נרפינן רבא אליהו ובחופת

 אותו וחפרו התל את לחפור פועלים והביא כרמו בתוך עפר תל לו היה יצחק בר נחמן
 להתנודד והתחיל ,התל על וישב ביתו מתוך אהד אדם קפין חופרין כשהן ב׳ ליום ,כלו יום

 הפועלים רצו .ת״ה הניע שמא המתים תהית הגיע שמא ,קורא היה ומה ,ולקרות
 רב א״ל ,ת״ה זמן הגיע שמא אני מת א״ל ,אהה מי א״ל ומצאו באו נהמן לרב והודיעו

 מת לך אמרתי והלא א״ל ,זה בתל טיבך מה א״ל ,מ”תחה זמן הגיע לא עדיין נחמן
 כך ולא משלי ספר הקרוך ולא הרב לבית הכניסוך לא א׳יל ,נרקב אינו ומת א״ל ,אני

 קנאת בלבי תפשתי ולא מרותי על העמדתי לא מימי קנאה עצמות ורקב שלמה אמר
 ספרתי ולא מלבו) והעתיק בה אחז לא הברו קנאת בלבו עלה אם (פי׳ מעולם חברי

 על אלא ואזני] 53 צד חופח [בכיור ועיני לבי נתתי ולא ,בבהמי׳ד ולא בבהכ״נ לא
 א׳ קובה לך אבנה נחמן רב א״ל ,א') (משלי בטח ישכן לי ושומע שנאמר תורה דברי
 ,קברוני שברשות מפני הזה ממקום העמידני ואל רע מאומה לי תעש אל א״ל ,אהל) (פי׳
 כלו, היום כל ומתעצב מפחד נהמן רב והיה למקומו, מעלי שנטלת העפר השב אלא

 מיד , דאסא בסוכה יושב שהיה בחלום ראה מיד . מת לאותו הרגשתי שמא לי אוי ואמר
 דלתותי על לשקוד לי שומע אדם אשרי זה מקרא וקרא הקב״ה לפגי והודאה שבח נתן
 בכל אליהו דבי בתנא שתמצא כמו א^׳הו לשון (זה הקב״ה של שמו ישתבח יום, יום

 בלבד שתיקה שכר אלא בירו היה שלא זה ומה ,וכריה בריר, כל שכר מקפח שאינו פרק)
 בניו והמנדל לת״ת עצמו המרגיל שכרו, הקב״ה לו שלם כך מרותיו על העמיר ולא

 לו שישלם עאב״ו רוח ובשפלות בענוה] חופה [בכבוד בעבורה והולך תורה לתלמוד
 כל רבא אמר :וז״ל א) יז (ר״ה ז״ל אמרו וכן ,א) עכ״ל ,ומכופל כפול שכרו הקב״ה

 ,ז׳) (מיכה פשע על ועובר עון גושא שנאמר פשעיו כל על לו מעבירין מדותיו על המעביר
 פפא רב על ,חלש יהושע ררב בריה הונא רב ,פשע על שעובר למי עץ נושא למי

 ,לדרך) צדה זוורתא(תרגומו ליה צביתו להו אמר ,עלמא ליה רהליש חזייה ,ביה לשיולי
 ,הוה הכי אין להו אמר ,הזית כאי א״ל ,למיחזייה פפא רב מיבסיף הוה ,איתפח לסוף
 ועובד עון נושא שנאמר בהדיה תקומו י׳א יה‘במיי מוקים ולא הואיל הקכ״ה להו ואמר

 שלשה שער רבא אליהו ובחופת ,עכ׳יל ,פשע על שעובר למי עון נושא למי ,פשע על
 (היא ימים וכמה לילות כמה עולם באותו ינמשך חלש יהושע ררב כריה הונא רב : וז״ל
 כמה בזה נמשך גר״ו החסיד הגאון אאמו׳׳ר וגם ,פלע״ט הע״ר הי״ן העולם שקורין מה

 ופטרוהו, בעולם לתקן ויכול כשנים רך עריין שהיה זכות עליו למר שאחר וסיפר ימים
 כשחזר מעלה), ושרי האש שר עם מרבר הוא איך לו סביב העומרים שמעו ובבואו

 באו העבודה ,מדותיו על מעמיר שאינו מי אשרי בני להם אמר ,פטחך במה לו אמרו
להם ואמר מלאך שבא ער ,מהם קבלו ולא זכות עלי ולמדו השרת מלאכי של כתות

על

מהמו״ל ונוספות הערות
.פ״ג הענוה שער חכמה בראשית תמצא זה מאמר א)



תרב םn או א ע נ» לאמ
< על יממיד שלא זה על עמא זכות מלמדים אתם מי «ל ת ח  hmsb א!ןד»י* מ

ע מ1 ע»ת.אנילהר ולא אכל תניא א) מא (מבת ארז״ל וכן .עכ״ל לחיים,  תתלו! מ
 *קגיו חגזודך רע; ריוו החלת וזהו טרקבת אכילתו אמות ד׳ הלך ולא אכל ,טעים »לי
 <raw ולא ומיןfwv &1 זוד^א. ריח ^ולת וזהו אפרו, ע״ג שהםיקוהו לחגור דומה ואבל
 נשתטף ולא בחמץ מ^ן מבפנים הסיקוהו ולא מכח^ שהסיקוהו לתנור דומה ,מהן

 דם אכילזו שתה ו*ו אכל אז״ל דברים ג׳ t וז״ל שלשה שער א״ר ובחופת ,עכ״ל כי בצען
 ד׳ הלך ולא mwi אבל שחרית, בםעודת אלא אמרו ולא טעים חולי חחלת והוא

 בי צריך היה ,בערבית vhn אמח ולא רעה רוח תחלח והוא מעיו בני נרקבץ אמות
 ימיו מאריפק •בחט, המאריך דברים נ׳ יהודה וא״ר ב) גד (ברכות ז״ל אמרו וכן .עכ״ל

 ובחופת .כ״ל7 בבה״ב והמאריך בשלחנו והמאריך בתפלתו המאריך ,אדם של ושנותיו
 על והםאריך בתפלתו, המאריך ,אדם של ושנותיו ימיו מאריכים נ׳׳ד 5 וז״ל רבא אליהו
 בתלמור) מתקבל(עיין סופו בתפלהי המעק כל רתניא בבה״ב עצמו והמצניע ,שלחנו

 לחם ויהי “מתעשרשנאט מפו ש־*חנו על יד] והמרחיב [בר׳׳ח והמאריך אזנך, תקשיב לבם תכץ
 שלמחלמאומז, בימי נחשב כסף אץ בתריה כתיב מה ,ונו׳ כור שלשים אחד ליום שלמה

 למערה כשנכנס בשאול מצינו שכן עליו שולטין מיתה ואץ רעה רוח אץ בבה״ב עצמו והמצגיע
 עליך ותחם להחגך ר1«0 שנאמר הרט לא עצמו שהצניע שראה כיץ להרגו דוד בקש

 הכי נמי תניא ב) יב אמח(שכת וכן עליך, חמה שבך צניעות רז״ל שדרשו כמו עכ״ל,
 לפנע ויושב מתעטף אלא כבא ע״נ ולא מטה ע״ג לא ישב לא החולה את לבקר הנכנס

 עכ״ל, דוי ערש על יסעדנו ה׳ שנאמר חולה של מראשותיו למעלה שהשכינה מפני
 ומלאך מראשותיו, למעלה שהשבעה מפני הני׳ מות אחרי פרשת גאון דר״א ובשאלהות

 ..דוי ערש על יסעדנו ה׳ שנאמר מראשותיו למעלה שהשכינה ומנץ .רגליו מעל המות
 פינחס, פ׳ זהר ועק עכ״ל אמסה ערשי בדמעתי מטתי שנאמר למרגלותיו המות שמלאך ומנץ

 תלו אל בני ריב״ל, אח צוהמלה״ם דברים ששה ;וז״ל ששה שער רבא אליהו ובחופת
 (טווסי המת מן שחוזרין בשעה הנשים בפני תעמוד ואל הדבר בשעת הדרך באמצע
 ות־בי לחבל רשות לי שיש ע״ש) המות מלאך לי סח נ״ד ריב״ל אמר א) (נא בברכות
 למרגלותע ^ למראשותע תשב לא לחולה וכשתכנם .בפניהם מרקד ואני בידי שלופה

 למרגלותע ואני למראשותיו שהשכינה מפני כנגדו הארץ על אלא וכסתות כרים על ולא
 בתשמיש ולא צבעעץ בבגדי במקושמת ולא אשה בנוי תסתכל ואל ,בירי שלופה וחרבי
 בבגדי ולא טמאים) ועופות בבהמה רק להסחכל שאסור יראים בם׳ כמ״ש (לא ועוף בהמה

 עיניס לך יש ואפילו אלה בכל זהיר הוי .לך ניכר ובעלה לך הנכרת אשה של צבעונין
 חיים לו אץ שוב החולה אצל בא שאני כיון ,עינים מלא שאני בהם תסתכל אל כמותי

 ממנה פיו לתוך טפלת וכשהיא בה תלויה מרה וטפה בידי וחרבי ממנו למטה עומד ואני
 ממנו למרגלותיו, ומלה״ט בשאלתות ומ״ש .עכ״ל מוריקות פניו ממנה מסריח ממנה מת

 חברו את הק f ת ב) קכז רז״ל(שבת כמ׳׳ש .תיבות כמה ממדרשים להוסיף כדרכו ,לקח
 בדרום א׳ בעה״ב אצל עשכר העליץ בבליל שירד באחד ומעשה לזכות אותו דנין זכות לכף

ש שמא אמרתי חעזדתני, במה ובמזות כרים לי אין לך שאמרתי ובשעה כר, שנים ג׳  הקז̂י
 בני הורקנום בשביל לשמים נכסי כל הדרתי היה כך העבודה א״ל ,לשמים נכסיו כל

 בן בר״ע מעעמז וז״ל כתב דר״אנאץ(פ׳שמות) ובשאלתות עכ״ל, כו׳ בתורה עסק שלא
ב חברו רשב׳׳ם דברי לפי כי קהורקנוס, אליעזר ר׳ אצל מושכר שהיה יוסף  הנזכר אחאי י

 המדרשים כל בימיויהיו אבל שיהיה מי יהיה ,אחאי רב פריך אהאי, רב פשיט בתלמוד,
ו ב׳^בותיה גברי ההוא הוה שבי מוקיר יוסף א) קיט (שבת ז״ל אמרו וכן ,נגלים ^

^נפישי



תרב•62 ת ו פעליםא
 ביה אשכח ובו׳ להו אנ'ל שבי עיקיר יוסף נכסיה כי׳הו כלראי ליה אמרו ,טובא נכסיה נפישי

 פרשת גאון רר״א וביסאלתות ,עכ״ל דדהנא דדיניי עליתא אלפי בתליסר זבנה ,מרגניתא
 נפשיה וחנק ואזל סודרא לההוא עו״נ ההוא חזייה סודרא והלא וז״ל: מסיים כראשית

 רחיצת חונה בשית נר הרלקת ב! כח (שבת זי׳ל אמרו וכן .במדרש ראה ובודאי ענ״ל
 כך א״ר יהודה רב דאמר מצוה מאי .מצוה אומר ואני ,רשות בע״ש בחמין ורגלים ירים
 ורגליו יריו פניו ורוח־ן חמין מלאה עריבה לו מביאין ע״ש אלעאי בר ר״י של מנהגו היה
 היה כך ראיה והביא ,מצוה מאי בעיני היא נפלאת דעתי על עמדתי מיום .עכ״ל ובו׳

 :וז״ל בראיסית פ׳ גאון דר״א נשאלתות שראיתי עד ,עצמו על מחמיר היה שמא מנהגו
 ,הולך אהה לחיין אדם לו אומר שבתא במעלי הזקן הלל של מנהגו היה רכך מצוה מאי

ת, כבוד כשביל גופי יונקות כדי המרחק לבית מצוה היא ואיזו מצוד, לעשות לו אומד  שנ
 ת״ר ב) כא ז״ל(שם אמרו וכן ,ובו' אלעאי בר ר״י של מנהגו היה כך אי׳ש ר״י דאמר
 שהיה שמן של אחר פך אלא מצאו ולא בדקו בו׳ אינון המניא דחנוכה יומי בכסלו בכ״ה
 ראשון יום הלא כ״י והקשה כו׳ א׳ יום להדליק אלא בו היה ולא כד,״ג ש^ כהותמו מונח

 ולא הגי׳ וישלח פ׳ דרא׳׳ג בשא^תות אכל [בט״ז! וכן(מ״א( אופנים כשני ותירק נם בו היה לא
 והחלק חלקים שני בו שיש וזוטא רבא אליהו חופת ונקרא ,א׳ יום אפי׳ להדליק בו היה

 בו יש והרבא וזוטא רבא אליהו דבי בתנא שיש כמו זוטא נקרא והקטן רכא נקרא הגדול
 מלאכים ששה :כראשית פ׳ אמונים שומר בס' מובא וכן . כתובות בתום׳ כמ״ש ידות ד'

 הקטנים על מיסחית החיות על משבית ,עךהכחורים קפציאל המלאכים על גבריאל ממונים
 .אתנו המאמר זה נמצא ולא , רבא אליהי בהופת כמבואר וכד,מד, הארס על וחמד, אף

 בברכות ז׳יל הי־א״ש במ״ש ברייתא ולא מדרש רבא אליהו להופת קראו שהראשונים ודע
 כו׳ הפרשה שתגמרו עד נשיבת לחם תאכלו אל לבניו רבי צוד, יש במדרש ח) סי׳ (פ״א
 ליראת ג׳ לבניו הקדוש רניגו צוד. דברים ששה ;ששה שער רבא אליהו בחופת והוא
 חבד,כ״נ תכנם ואל ,ק״ש שתקרא עד המטה על תישן אל לי״ח נ׳ .ארק לררך ג׳ חטא

 על כשר תחתוך אל הן ואלו בר׳׳א וג׳ ,הפישה שתגמור עד בשבת תאכל ואל ,אחרון
 לנד,ר וכשתגיע לכותל, אזנים דאז״ל הכותל אהורי תשיח ואל בשרך, תחתוך שלא ירכך

 תסמוך אל מטתך, שיציעו ושפחות עבדים לך שיש ואע״פ שתעבויי, ער ברגליך מנעליך חן
: עכ״ל מטתך הצע בעצמך אתד, אלא נהם

ש ר ד ת מ ד , ה (  עיין במלאכתו, מד,יר איש חזית בפסוק מתחיל קהלת מררש הוא א
:הריב״ש בתשובת

. ( ב ך י ק ה ט ו ב י ח ״ י ק ר עור וז״ל! וידאשז״ל, די ר'אליהו ד,אלד,י החסיר הפילוסוף כתב פ
מצאתי

מהמו״ל ונוספות הערות
ת ג״כ נקרא א) ד ג , א ת י ז  יעה״ש רכה מדרשי נ; כי ,וקה^ת שה״־ס על אשר רכה המדרש והוא ח

ת מד״ר יכן  הלקפו '‘כשני —.רע״ט כפיזארו ראשונה נדפס .וגו' מהיר איש חזית בפסוק מתחילים קהי
ת השלם  מה לפי :‘וז״י כתכ הגדה ■סבסדר חדש" שיר ך‘־ ,,ונודה י׳שו; ‘עי בפירושו רי״ח) (סי' פסח הלנו

ת שדרשו ד ג א , ב ת י ז פיס עשור שנוס־יית הזאת כנקבה ירשו ממצרים ישלאר כשיצאו לפי ח  ירשו כך ננ
 ‘ישראי וכני משה ייםיד אז נקבה נליסו; שירה אמרי לפיכך אומות שכעים עשור שהן אומות שיכע ישראל

 לה׳ שירו מזמור שנאמר זכר כלשין שיר יאמרו כזכר יורשי; שיהו לעתיד אבל ,וכו׳ הזאת השירה את
 .״ב5סי׳»טן לו^ב בדול׳ שם וכן ,ונאוה אני שחורה נפהוק שה״שי רבה במדרש והוא ,עכ״ל זכו׳ חרש ■נזיר

ת מציגו שבך ד ג א ת ב י ז  ויעש שלמים ויעש עולות ויעל ה' ברית ארון לפני ויעמד ירושלים ויבא ח
 הכפיל גם ,עכ״ל תורה של לגמרה סעודה שעושין מכאן יצחק] [בילקונז אלעזר א״ר עבדיו לבל מינזתר,
הל׳ שם זה מאמר , פ״א קד,רת ומד״ר פ״א שה״ש כמד״ר והוא .ט״ז סי׳ שמחות נ

, ג״ב ונקרא ,קדמוניות מאגדות אתת ב) ת כ ס  עם ארם חשבו; קונטרס בספר ראשיונה נדפסה מ
,ספרים בשארי גם נעתקד, ומשם ,שנ״ה ערך בפראג וגם של״ז—ש״ל ערך נקונשטנטינא הנדפס ,קונו



תרב ץ 6̂ לבפעליםn א
 ועת להעתי<^ ראיתי הקנר חיבוט ענין על מרברים ח״ל מדברי פרקים מצאתי

ק .עכ״ל  ובאר לאברהם חסד המפואר בספרו אזולאי אברהם ר׳ הגאק העתיקם ו
 תשבי בספר כתב בחור אליהו ר׳ הגדול והמדקדק ,פרקים ה׳ והן קצרות במלות אותן
 P הוא (ואפשר פרנך בן יצחק ר׳ במדרש כתוב :וז״ל הקבר) חיבוט ערך ח׳ (אות

 האוחז א״ר,יוחנן פרנך ר׳ א&ר א) (יד בשבת שנזכר יוחנן ר׳ תלמיד שהיה פרנך ר׳
 ב) (לב סוכה ובמס׳ סופרים(פ״ג) מסכת (לב) במנלה וכן ערום, נקבר ערום מ״ת
 א) ובמו״ק(ט .טפח ההדס מן שיצא צריך לולב של שדרו יוחנן א״ר פרנך ור׳ א) (כו נדה
 ח״ו שמא ואומרים דואגים והיו יוה״ב ישראל עשו לא שנה אותה אר״י פרנך ר׳ אמר

 תלמידיו שאלו העוה״ב). לחיי מזומנים כלבם להם ואמרה ב״ק יצתה כליה שש״י נתחייבו
 ויושב מלה״ם גא העולם p אדם שנפטר כיון א״ל הקבר, חיבוט p כיצד אליעזר ר׳ את
 וTוב אריב״ל עד פ״ב) (והוא ובו׳ רגליו על ומעמידו כגופו נשמתו נכנסה מיד קברו על

 שניה ,מתפרקים אבריו ראשונה פעם אותו, ומכה אש של וחציה ברזל של חציה שלשלת
 ואפר עפר ונעשה נ׳ פעם אותם ומכה אותם ומקבצים מלאכים ובאים מתפזרים עצמותיו
 שאפילו גיהנם של מדינה הקבר חיבוט דץ קשה מאיר א״ר עד ובו׳, לקברו ומחזירו
 ע״ש ובו׳ בא״י והדר בע״ש שמת מי חח בו נדונין ונפלים שדים ויונקי גמורים צדיקים

 גםהגאק פרנך. בן יצחק ר׳ שעשה ממדרש חלק שהוא משמע שגוי, קצת בו ויש עכ״ל
 עראמה ור״מ ,לאברהם חסד ובם׳ ע״ש עוז מגדל בם׳ פרקים החמשה העתיק עמדן ר״י
 חיבוט של בברייתא אמנם :וז״ל א) נב (דף איוב מאיר בספר כתב ז׳׳ל העקדה בעל בן

 מלאך ואחד השרת ממלאכי אחד השרת מלאכי עליו באין מת אדם כיצד ,כן מצאתי הקבר
 קצי הניע לא עדיץ להם אומר קצך הניע קום לו ואמר עמו שממונה [ואחד סופר ואחד המות

 ונופל מזדעזע מלה״מ ורואה עיניו את ודם בשר פותח מיד ושנותיו ימיו ומחשב הסופר יושב מיד
 הביאו בתשובותיו ז״ל [והרדב״ז .עכ״ל בו׳ סופו ועד העולם מסוף ארבו ארז״ל .פניו] על

אבי אדונינו ע״פהנהות שהגהתי א) קטנות במם׳ הנוסחאות כל והעתקתי שונות בנוסחאות
:בה ועוד תמורה ומסכת נרים מסכת הוספתי ושם זצללה״ה] הכ״ם הגאון

ה, ספר מ כ  דחכמתא בספרא אלא קצג)וז״ל: בלק(רף פ׳ מובאבזהר המלך. לשלמה ח
ק אינו), סימנין תלת אמר הכי טלכא דשלמה ק ירקק, לעבירוז פי  פי

 ג״בכלשון מביאו בהקדמתו ובפי׳רמב׳ץ עכ״ל. כלוםשבוחי ידע סימןדלא לשטותמלץ,
: שם עיץ ,הקדש ללעזץ ומעתיקו ב) ארמי

 דהא וז׳׳ל; קעב) (דף תרומה פ׳ בזהר מובא המלך. לשלמה יקרות אבני חכמת ספר
 חםר דאי יקיק דאבנין בחכמתא מלכא דשלמה בספרא רטיז דא כנוונא
̂ :עכ״ל וכר ידיען דככבים ולהיטו דנציצו נגהא מנהון

מהמו״ל ונוספות הערות
 ונוואחמו ,גהעתז ארקים סרר במדח» (דףיטו) לעיל ועיין ועוד. בהט״ד בקובץ ,בראשיוז אגדת במדרש

 לד.גאון לאניזוט תטד מטטד הקבד תיבוט סאמדי לו ומווודף הקנד תיבוט מטבת ת)”כביו(תומ לא ור. גר&ט
,ו״ל אזולאי אברהם ד׳

 סימנה בקריה זע׳ ,להם הקדמה והקדים תקס״ב בשגת בווילגא לאור הוציאם ז״ל המחבר הרב א)
ץ.6 להחכם

ה ר6ם ב) מ ל ש ת מ כ ה ו א ה מ ב ח ה ו א ה מ ב ה בעברית, ח מ ל ש ד א ה ב י א ת מ ב ה ו א  
 דהבי וז״לו הד יומא ח״ר ד״ה ד׳ *רשחא בראשית) פרשת (וה״ת הנעלם במררש גם מובא בארמית,

א בםפרא אשבחן ב ל מ ה מ ל ש ד א ת מ ב ה  בבל משתמע בממלניומן בבנוםייא מתבנםי בד ארבע ואלין ד
 שמשה דההוא קלא וכההוא רבבן ורבו אלפץ אלף ראתקח עילאין םגיאץ מלאבץ בקל מטלניהון קל רקיעא

 יקר טיבו עליהע לאשפעא דאתי בעידנא מחבנפי דאינון בנופייא וההוא עילאה רמלכא קמיה דמשמש תד
סלכא. דשלמה גגייא ם*רא אתמשבא דרוין בריא עי)ו יתרו(דף פ׳ ובזהר .ובו׳ סבלהון

הר׳יד



 ,.יר“ד.' ם׳ ה-צקריות, גלד ס׳ הרצון, ם' העמירה,
יות ם' , החכטים נת־ת ס' ,הזרוז שמירה ם'  ,התכ̂י

 הצורות במשאבת המצפון ס׳ , יימליאוש ם' ,הכרות
 , ובכזגים ונחות והעשנים הסכים נמו , הטנעים

 נאהנפגרריד, וחונר היהורי פירון הוא נםנררונ'‘האי
 מאמ כניא הפונה בסוד יעקנ

דכ אין ה^נ כרצון העניים

פעלים ח אות רב 64
.מהר ומובא .רע״ח קונשטאנמץ ד (אדרים) ערבי בלשון הנקרא .א) דחנוך ספרא

מהמו״ל ונוספות הערות
ק ספרו כהקדמת אליפאן יוחנן ר׳ ד,רכ ש ה ה מ ל ג שה״ש) S' (פי' ש ת  הקדמונים החוקרים כשם נ

ת ם׳ ומהם רכים, ספרים ע״ה המלך שלמה שחכר אל, ם' המושני^ת, מלאנ  האלמדיל, ס' הרזי
ת, ו נ ו י נ הנ שדמות, ם' המשיאים, ם' ,הוקנה ם' ס׳ קריאת ס׳ הררישה, ס' היחוד, ם' לים,‘המעי ס' ה

, הנכואה ם׳ , הנחירות ם׳ , האמונה ם' , הרפואות ם׳
ה ם' , העיייונית המראית ם׳  נחירת ם׳ , אי׳הית מלאנ

 וננסיונות הדנרים כטנעי המנעים פור ם' , ׳הארקימיאה
ר וי״א שה״ג, וע' פ ס ה ש מ נ ח  ידידיה מחנרו ה

̂פני שנה כמאתים מצרים “שי ת, חרנן י על הני  תולעת נ
 על שחס זי5 ני* מרנא דשירמה רנתא דהנמתא כספרא וכתוכ : וז״ל מכנו ד

ו נרשם זה שדמות וניון אדם ש̂י כדמותו משתנה תו ̂ש נ  הנריות ‘כי עיי שיוי
.ונו׳ כמנו ויראים זעים וכלם ונו׳ יהיה וחתנם ומוראכם דנתיכ

י ס׳ א) ; הם ספרים שלשה א) ק ר ת פ ו ק י נ י ס׳ נדפס ר״יכה׳יג,‘' ה שס״א, וויניציא ארזילכנון, נ
. פרקים וז׳ ר כן כו פ ת ס ו ל כ י ה מעשה מעניני ,כה״נ לר״י ה  , נו פרקים ול' נפלאות ודר׳םות כרכנ

פ׳ ומתחיל תר״י, לכוכ ס' נקרא ולזה ויתד,רךחנוך, נ כ ״  .לימנזשרון אמר ארי״ש מתחילין פרקיו ורוני חניך, נ
א נ) ר פ ך ס ו נ ת  אין כזה שיש ומה זה נראי זה ראי לא אלה ספרים ושילשת ,לה־׳ן מכואר וענינו ה

על והמאמר ,נזה אחד אין חנוך ספר ניצם הכופר מנ  או ,הוא אחר חנוך וכנראה ,אלה נ׳ ‘מכי נ
 היכלות ספר ני רק ,היכלות פרקי ספר היא דחניך שספרא אוצה׳יס כעל כדעת ולא ,חנוך ספר כוונתו
״נ' נמ״ע וע׳ ,חניך בשם נ״ב נקרא ̂ם ד׳ 85 צד פ״ב א  היונלים ספר‘׳ כמבוא ועיין — .בההערה רז

שון (אניסיניען) כוש נארין דורנו חכמי שמצאו הנדול חנוך״ ״םפר י• שמביא  נכתב (איטיאפיש), כושית ^
ת שונים ממחכרים כא״י בראשונה  כלישון החשמונאים כימי הבית חרבן ייפני שנה ככאתים האיסיים ככ

ת, ת, אח״כ ונעתק עברי שית, וממנה ליוני  ההעתקה רק לפליטה ונשארה בעברית מאתנו ונאבד רכו
ת, שי  בשנת האפפכאן האשכנזי העתיקהו אח״נ ,18י_1 בשנת אנגלית בהעתקה ראשונה לאור ויצאה בכו

 ה>זפפמאן] העתקת מביא 185ג־ משנת כיזנאמשריפט םSפראנק' נככ״ע זכם שניאור ר' החכם [גם 1838
 ״וזאת י• קירא הספר שער הענאך", כיך ״ראס מכונה דיללמאנן הח׳ ע״י בלייפציג 1853 בשנת זאח״ז

 .והרשעים״ הרעים כל בהנחה צרה ביום יהיו אשר הצדיקים ואת הבחירים את חנוך ברך אשר הברכה
 באחרית הצרות חבלי יאפפום לעת היהורים חסידי כ‘בי אמין רוח להסיח דניאל, כנבואת ענינו ותוכן

 אשר אכים,‘מי מאתים המה , ים‘הנפיי חטאת בספור הספר פתיחת והנורא. הגדול המשפט יום הוא , הימים
 אמה],ויגלו ש׳ [נבהם הענקים להם ותלדנה ,‘דעזאי שכהזאי ובראשם האדם, כנות את חמדו חנוך אבי ירר בימי

 הענקים ו‘הואיי כאשר ויהי זין, ׳‘חרבוני אכת‘מי האדם בני את למד ‘ועזאי ואיצטננינות, נשוך. מסתרי בארץ
 נבריאד מיכאל אכיו‘מ' ארבעת להם ה' ח‘וישי , השמימה חלר מתי צעקת ותער ,ארם כשר נם לאכול
 נכעותעולם לקצכי וחברר שמחזאי את אסור‘׳ פקר ‘מינאי על .בנפירים משפטים לעשות ואוריאל, רפאל

 באחיו איש האדם בנוח להם ילדו אשר האלהים בני לסכסך נטל גבריאל על .שבועים עשרה קץ עת עד
 הודיע‘׳ צווה ואוריאל ,מרעתו הארץ את ורטהר עזאל את לאסור צור, רפאל את .ברעדזו איש חרב זד,יתר,

 לעולמי ישורו ומשפט וחסד ,בארץ הצידקה צמח יפרה אז ,בשר כל לשהת יבוא אשר המבול מי את לנח
ד.  ובין השופטים אכים‘ד,כ!י בין ומכיא מוציא יח‘שי היה הארץ מן האלהים אותו לקח אשר וחנוך ע

 חנוך אל ה' ויקרא ,המרכבה מע׳כיד, את ים‘בחי וירא חנוך עיני זתפקחנד, היום ויהי .הנשפטים הרפאים
 ;האדם בני נין רעות לרוחות והיו ,כאדין ידון ורוחם , לשחת ימות בשרם בי , הרפאים משפט אר. וילמדדזו

 כן אחדי .שנד, ועשרים מאה רק ימיהם יהיו , יד,ם‘ע' מבול יבא כי , אונם לגלות צוהו האדם בני ואל
 וירא הארץ, כל פני על חנוך אח ‘ונכריאי ‘זרעא־ מיכאל רעואל ‘רפאי אוריאל העליונים המלאכים הוליכו
 ,ומערכה־,יהם השמים מאורי תקופית S הספר את לחנוך הראה ואוריאל ובאר*;. כיטמים ונצורות גדולות

ת .האחרון הדור עד האדם בני מעשי כל נחרתו עליהם אשר השמים לוחות זזת נם וירא ^ ננ  הדברים כל ו
 בנו אל ה‘האי הדברים ‘נ• את יודיע למען ,ביתו פתח לפני הארץ על חנוך את המלאכים השיבו האלה

 זרעם את יקרא אשר את לבניו וינבא ,בספר ראה איכר והמראות החזיונות כל את חנוך ויכתוב ,מתושלח
א היום עד הנקרא והוא , הימים באחרית ר פ ס .ך" ו נ ח ד ״

ה הנד, ועתד, א ר זה ני חדשה והודיעה תרני׳ב) , 200 (נו' הצפירה, נ פ ך ס ו נ  מינזפת נעתק ח
ראיתיו ואני , 1802 כנרלין ינדפם דשמידט‘נוי אליעזר הה׳ ע״י ובאורים הערות עם עברית לשפת בושית



תרב 65 לגn או
 בסוד מ חנוך בספר ראיתי ודל: כ) המוסר״)(נד כספר כתב כובכים. ומשפטי מענייני

 האריגה גי ,לאשרה בתים האורגות נשים בסוד וגסתוי גדול ענץ ורע טוג הדעת עץ
 ונפלאים, גדולים תמוהים בסודות מתהפבים בתים ארגעה שהם ידועים בבתים ההיא

 ונפלאים. עמוקים והדברים (?) (חסר) בשמות שמות להם יש הבתים אותן ובל
 והוא ,הדוב בית הבתים בסוד הסכמה באותה הנקרא הבית והוא י״ג בבית ראיתי

 לזה קוראות בכשפנותן ההיא האריגה היודעות והנשים ,ועניניו בקורותיו נפלא דבר
 אדם מבני בארץ הנופלות העפרנים מלקטות והן ידוע. ענין על והוא שמיר צפורן הבית

 ההבטה מסוד רעתן תבפותה ולא רוב של הימין עין ידוע לעגץ קטרת מהן ועושין
 דולקת אש יקה ומעשיהן כחן להחיש הרוצה אמרו .האשרה לסוד לאילות בח לתת ההיא
 ידו ויפתח לפניהם וישליך אותן ויכרות .היטב בהן ויסתכל ימין של צפרניו כנגד וישים

 יקצצם וכיצד .ההיא הסיבה כח חשש בי מעשיהם תצלחנה לא אצבעותיו בחמש לעיניהם
 ואח״ב האמה ואח״ב הזרת ונוטל תודל ומדלג באצבע ונוטל האמה ומדלג בקמיצה יתחיל

 יקבור הוא באמה יתחיל ואם מאד. עד שכחן יהיה זו אחר זו אותם נוטל אם ס הגודל,
 אבל שמאל ביד מילי והני .עליו ויתקיים רע שם עליו יוציאו בזרת יתחיל ואם ,בניו את

 מתיש האש לאור שבת במוצאי בצפרניו והמסתבל בקמיצה ומסיים בגודל מתהיל בימין
 .עכ״ל ובו׳ שבוע אותו בל ניזוק ואינו בעולם לילה באותו המתפשטת אחרת סבה בח

 :וז״ל בראשית בפ׳ חיים] מקור [בספרו סנה אבן בלה״ק המכונה צרצה שמואל ה״ר וכתב
 שהבנים ,וחסיד גדול חכם היה חנוך בי הנביאים דתות בספר נכתב בי כתוב ומצאתי
 ז׳ יושבי לבל דת וששם ,הכוכבים חכמת תחלה ושהוציא יתברך האל עבודת תחת העמים

 להם וצוה .המדות) במזג אקלים(ר״ל אותו הטבע לפי יאות אשר הדת א׳ לכל האקלימים
 ,ידועים מאבלים יאכלו שלא מהם לקצת וצוה בו׳ קרבנות בהם ושיעשו מועדים שיעשו
 המתים, מטומאת עצמם ושישמרו הנדות עם מלשכב ושישטרו לקצתם, אותם והתיר

 וחמק, מלבים, משמרות,כהנים, לשלשה העם וחלק הישוב, להתמדת כוונתם ושתהיה
 גדול כהן ישמעאל לר׳ חנוך ספר :מביא רד״א ספרי וברשימת .ע״ב אחרים רבים וענינים

 שהוא או הקבלה ביריעת האדם לחנך הוא אם כוונתו הבנתי ולא עכ״ל, בקבלה עמוק
בזד%ג). המובא הנ״ל דחגוך ספרא על הוספות

ט אות
 ובמם׳ י״ז) (םי׳ פ״ה ברבות במסכת ז״ל אשר רבינו הביא .ויתרות חסרות טעמי מדרש

קורא לשנים חננאל רבינו בפירוש כתוב וכן ת״ל: ג) בא) פ״ג(סי׳ מגלה
החזן

מהמו״ל ונוספות הערות
,הטוער הרב כרעת ,ג״ב הנובבים ומשפטי מעניני באמה שהיא ומגאתי

«,#קושט׳ גרפם .הקבלה הכמה ועל התפלות ועל הדינים על סודות והוא ,כלץ יהודה לה״ר א) ״ « 
יי שנ״ח, קראקא ,מנטובורשי׳׳ח

ה מדדש [היססה. ב) כ ו נ ח י״גוי״זי], סי׳ נוסחאות בשתי ה״א נהמ״ד כקובץ מחדש נדפס ל
וכסמ״ג ,יענה לא ד״ה ע״א) ל״ד (דף ברכוה ובתוספות במדבר רבה כמדרש נס ונזכר נ)

דרש לאור יווא ובימינו .כ׳ עשי(סי׳ ר הסר מ י ת י  שם הוא. הוא ואולי ,ברליגר טיהר״א ע״יהדה״ה ו
 הזח בעולם פיחת אוכלין שחן כתיב בה״א תבואתה ראשית לה' ישראל ״קדש :וז״ל כתוב ל״ט) (כדף
 i וז״ל י׳) אות בראשית (פרשת כאבער הועאה ב״י בתנחומא נמצא זה ומאמר ,״הבא לעולם קיימת והקרן

 לח״ ישראל קדש שנאמר ״ ישראל בזכות ,בראו מי וכזכות ,וארץ שמים משברא ,הקב״ה נתנדל מאימתי
 התבואה מן אלא אובלין אנו שאין ,תבואתו קורין אנו ולמה ,נתיב תבואתה ב״ב אר״א תבואתה ראשית

 רמז ירמיה יבילקוט ,א׳ א׳ בראשית טוב בלקח מובא וכן ,הבא לעולם לנו קיימת שהיא הקרן מן ולא
.למהרש״ב) למ״ח רצ״ז)(מבוא (רף האזעו בזהר ועיין , הנ״ל ב״י תנחומא וד.וא התנחומא כשם רס״ר

6 ה



תרב66 ו פעליםט א
 אומר צבור שהשליח מה אבל ,בידו היא עבירה המפסיק צבור שליח אבל , יהגים החזן

 ויתרות חסרות טעמי במדרש איתא והבי .הפסק הש־ב לא נהנים ברכת של הררבות
 אמרו וכן .עכ״ל ודבור דבור בל על להם אומי עביר שש^יה מלמד וא״ון [מלא להס אמור

 אשר דנתיב חרף בסערה השיבוהו״ ובסערה הרף בסערה א'וי רבה אמר 1טז. (ב״ב ז״ל
 ,לאויב איוב בין לך ונתהלף י׳פניך עברה פערה רוה שמא רבש״ע לפניו אמר ,ישופני נשערה
 והודיעני אשאלך וגו׳ ויאמר סערה מן איוב את ה׳ ויען ו[ מ [איוב דכתיב היסינוהו בסערה

 יהיו שלא ,בפ״ע גומא לה בראתי ונימא נימא ובל באדם בראתי נימין הרנה א״ל ,וגו׳
 גומא בין אדם של עיגיו מאור מחשיבות אחת מגומא יונקות ב׳ שאלמלי א׳ מגומא יונקות ב׳

̂י נתחלף ^אויב איוב בין לי נתחלף לא לגומא  מגורצי רפאל שלמה ר׳ והגאון . עב׳׳ל ובו' י
 ויתרות חסרות במררש הסעיה מן איוב את ה׳ ויען :יז״י" ^ה! שי(איוב מנחת בם׳ כתב

 רבש״ע ואומר מעלה כלפי דברים מטיה איוב שהיה לפי . בתיב מנהסערה קרי הסערה מן
 ובשינגלה לך לאויב ותחשבני תסתיר פניך ^מה שנאמר לאויב איוב בין ^ך נתחלף שמא
 ולא אדם של שערותיו מונה אני הקב׳׳ה א״ל מנהסערה איוב את ה' ויען שנאמר הש״י עליו

 מעלים זה מי להקב״ה איוב השיב ומה ,לאייב איוב בי; לי ונתהייף לנימא נימא בי; לי נתחלף
 ותוספות .עב״ל ג] מב [שים אדע ולא ממני אות‘נפ' אבין וייא הגדתי לכן דעת בלי עצה

 וז״לדוקא התוס׳ כתבו עשה בג׳ עובר יירוכן עולה שאינו בה; בל א) מד הניאו(מנהות
 ידיכם שאו הכנסת חזן להם שיאמי־ צריך !^טן בסוטה בדאיר״א לדוב; עלה לו כשאומר

 שלפנינו וני׳ ״ קדשים צאן ,נו׳ צריך בספרי כדאיתא צ״ל בצדו נכתב ,עב״ל ובו׳ קדש
ה מסכת ר״ן ועיין בסוטה איננו  אבל הספדי מביא ז״ל שהר״ן האמת .עב"^ פי׳ד מג̂י

5 נח) סי׳ פ״נ (מגלה ז״ל הרא״ש שהביא ויתרות חסרות מדרש על התוספות סוונת

י אות
 היה אבינו אביהס בימי וז״ל: בתנו ז׳יל עדי ואבן ב! גאץ סעדיה רבינו א). יצירה ספר

 על חולקים היו הכשדים וחכמי ,העולם נחרוש האמין שלא פילוסוף
והתחיל .גן יצירה הנקרא הספר זה א״א הבר ,הנפסדות דעות אלו להסיר .באמונתו אברהם

ספרו

מהמי״ל ונוספית העיות
ת זיי״ב בראיצ־ת נ־עיםה נעלמים בי׳יעון מדנר א)  ועשר א״ב אותיות נ״ב והם , ההנמה נהיני

מו ש־ינית בנוסחאות קצת ממנו ויש ,•משיניות לפרקים ונחייק ,האיתיות צרופי וררבי ספירות  שתראה (נ
א ועם פירוש •נום בל• פ׳׳א נדפס ,ביוארשא) גאיידמא; ר״י בדפוס האהרונה בההדפסה ר פ ת ר ס ו ע י נ  א צ

 ר׳׳ם מפי' וקצת בוטריל והרמנ׳יןיר"מ דראב׳יד פי' עם —,תע״ג ד אמי׳ , עבודות סדר על תמיד מסבת ופרקי
שבניי הוא הוד. הראב״ד היד״א הנ״מ (ולדיעת שב׳׳ב מנטיבה (רוקח), מנרמיוא תר״א ופי׳ גאון  אישהבסא

, יוסף ר' ושמו ך ו ר א  של רבו עזריאל לר' שהוא יי׳א הרמב״ן פי׳ גם ,הידועים ראבי׳ד מארבעה א' ולא ה
 מאשר הקצור רק היא מגרמיזא הר״א ופי' ,רד׳׳ק היא ל• ייא לרס״ג המיוחס הפי׳ בן , בקבלה הדמכ״ן

 ובל הראב״ד פי׳ קציר ועם .הדפיס שנת ■חסר , הנ״ל הפידיש־ס בל עם בפראג נדפס ונם כב׳יי) נמצא
חר, בניסח יצירה ספר ובסופי זייל פי'האר״י וקצת הרמנ״ן פי׳  נוסה בשנוי תק״ר ויזאלקיוא ,תיע״ס• קישטא א

ר ,תקס׳׳■ היי־אדנא ז״ל הנר״א פי' ועם הנ״ל פירושים ה׳ ועם ,בסופו הנ״ל  רומי, לשו; ובהעתקת הנ״ל הפירושים י
ם—תס״ב. אמ״ר  כסרור הנ״ל יצירה ם׳ תקל״ט, קאריץ יעקב) נ״ר משה (יבינו סירות ה'ויבוש; אוצר פי׳כע״ס ע

 ולאחרונה , אוקספירד כ״י ,בערבית ג״ב עליו פירושו עם הנ"׳־ רס״ג ע״י ערב• ובלשון . רד״א ב״י גאון ר׳׳ב
פי' הראב״ד פי' ,תרע׳יג) א”דונולו(ד שבר״י מר׳ חנמוני פי׳ הארה; הפירושים עם בווארשאבדפוסיג״מ נדפס , 

 ווארשא ,ז״ל האי״י פי׳ , יצהק פרי פי׳ , הגר״א פי׳ , סודות שושן בעל פי׳ ,בוטריל ר׳'מ , הרקה ,רס״ג ,רמב״ן
 פירושו בראש ממנו זה מאמר והביא בוטריל הרר״מ לעיני היד, זד, וטפי , הפילוסופים אבן נספרו ב) , הרמ״ר

 לאברהם והוא , יצירה ספר מהם , החבר אמר י. וז״ל נ׳יה) סי' ד׳ (מאד,ר הכוזרי דעת ובן גן , יצירה לספר
יגי. חגיגה רש״י ע׳ ברייתא יצירה לם׳ קורא ז״ל ורש״י ינו׳. ארוך ופירושו עמוק והוא אבינו,



6פעליגי אותרב
W נגד פרקיס mw בנ׳, שמחחלת התורה כמו ב׳ באות ספרו fW ייי . תפעית) 

 »״ל'ר׳פ»^פ ^<רוךוהקןנוי. יווירה ספר מביא רד״א ובחפימת לר״עב) מיחסו א) דילטאש
 א<דה שאברהם מאבותינו בידינו מסורת בחרן, עשו אשר הנפש ואת ג), לך לך פ׳ *יוני
 ספר בידינו אין ואנו .עכ״ל משביל לבל ודי ,אתו ה׳ בי ,מתכנתו על יצירה ספר חבר

 משל אמר גניבא מדרשברא^פיתרבה(פח»הי׳)ו בפי׳ הביא ז״ל רש״י בי השלם, יצירה
̂יום ז״ל רש״י פי׳ שבח, חסר, העולם היה מה כך בו׳ וציירה חופה לו שעשה למלך  שב̂ת

 שברא מה ^:ל מטוניס עשה וארץ הקב״השמים כשברא יצירה בם׳ מפורש וכן הקילוס
 וקלפולמןב״ת הממונים כל נתקבצו השבת יום וכשבא ולימים ולאילנות ולרשאים למזלות

 ן *דנו שלנו ובנוסח > רש׳׳י עכ״ל ע״ב השבת ליום שיר מזמור ואמרו
 כ״יבביבלי• יציח*.הנ״ל« ספר על הוספות י) ירמיהו Tתלם עוזיאל בן יוסף יצירה, ספר

 להס ענק {על בראשית פ׳ ובס׳רקאגטי אופנהיים. דוד שלהנמ״ו טיקא
 i יצירה ספר על הוספות הוא ואפשר ע׳׳ש״), עוזיאל בן יוסף דר׳ ברייתא מביא החרב]
 בבבודו תמונה שום ראו לא כי ,עודאל בן יוסף באר זה סוד עוד :וז״ל יתרו פ׳ ובציוני
 הנאצל המיוחד כרוב המקובלים בפי המכונה מלכותו ראו אך דהיה, הוד, היה שהוא
מכרוב הרבה ומדבר בו, ה׳ וזכני .עכ״ל רי״ש של הקופה שעור וד,וא הנדולד, מאשו

מאד: נעלם בלשון
 . י) בהקדמתו ממנטובא הרופא אברהם ר׳ של הגבורים בשלטי מובא ,ישעיה מדרש

 יוצשע שירת בר!ב ובו אחד זקן אצל נמצא החורבן שבשעת נאמר בהקדמתו .י) הישר ספר
המדבר, דור בימי שחובר תראד, הישר, ספר על היאכתובד, הלא הנאמר

 1בל?מ ופרשת ספרו כתב משה :וז״ל בלק) ציוני(פרשת מנחם הר״ר בציוני מצאתי וכן
א חידוש ומאי היא החורד, ככל בלעם פ׳ והלא הטוען יטעון איוב. וספר  •ידוע דבר ^
 משה של לאזגיו הקב״ה של מפיו ישראל כל לעיני עד מבראשית כלה התורה שכל הוא

 .^א ,בדיו הספר על גותב ואני האלד, הדברים כל את אלי יקרא מפיו שנאמר כענץ
 הכתוב קצר וגם■ עמס■!, לפי לישראל ובנבואתו בלעם בענין בקוצר כאן כתובים כי דע

 וחבר כלל, רגתוב בו ם®• שלא אנוש דור של ע׳׳ז בענין שקצר כמו קסמיו חכמת בענין
̂י־ עמק דעת כן פרקים(לא ת׳ בו שהיו ספר א״א בו ^:רחם ^ז נמיף ^ל מ״ש שכתב המ
— . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ן\ , , , .. , ..״_ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«̂ .ו^M*■ljוו:fcווW■וו■ו . . . . . . . . . . . . . *"“’י י י. " "

' מד,מדל ונוספות הערות
ועראזאי wwK iliii %גו»ג y״nV התיל סי היהר: בהקרמת dv וד^ ,הזהר ע״ם 1̂1? םק6ג א)

, • וכי׳ עליז פירועז מעובה ולד\מב״ן ע״ה מא*א בקבלה בפיהם מוטה מהיתה ממגח
«8לה״רימ״ימש לחבטה גסבמזנו־ף ע״ה. א״א ער הקבלה מפי כן ^מנה ב) ^ א. יעיוא Htt די

. לר״ע, המכונה
4; . ' : מ״נ, גקדימזנח ראמונח נרפם ספרו,,*יוני״ נ)

_ ,הנביא] [באזצה״ם ר) _
,■ פירא, לובן בא״ג הנזכר הוא זה עזיאל בן יופף רממ״מ זלרעת ,רוסי רי בנ״י ונמצא ה)
,׳ג*« פרמה ויק״ר כהונה ובטועזת ג׳) (רל״ג להאברבנאל ז ח י ממ ת ו ע ז מ י בם' גם ונזכר ו)

ותמא«ד.הערה. כפפוק פ'מלח) (פ׳ט״ז זבכמר״ר לחרמ באחר המכיעי כחדש בם׳ אמוד פרמת
 אחר ער התורה כסיל ארה״ר מימות לאבותינו קרו אמר והמעשיות המאורעות כל יספר בו )1

 (מרגגז הקטן מ^ואל ג״ר ור׳יזסף המופמים. ימי ער ויהושע ורברים כמרבר מספר ספודם וקצת מצרים
̂יוא חלוי מתתיח ירנרח כוע״ט יעקב ר׳ ע״י אשכנז כל׳ ונעתק ההבנה, קמי רכיים כו מבאר ליווינו)  ו

̂ייחפין מעשיית קצת וכפופי ,קמנח היוצא יר.מיםר הקצור נמנד. פרמד. כל ובסוף ר מ י ו ם ח לו  יס* מט׳
ח סקרמיגים דש רבים. רפזפים ועור תם״ו ר״מ66 ,יפים ציורים ועם כל״א ותחנות ותפלות הרדים  לו קו
ך, הימים רברי ו ר ^,, מגיא הילקוט אכל הנובר בספר מאמינים אינם ורבים׳ כתבו זבמה״ג הא ב  ^גוו

ת גאמיןבםפר «ואם שכתב כממחפק נראה כפירושו הרמב״ן אך זכו׳, הממי אלף כתחלת היה הילקוט  ;מלחמי
י * ויפעו, גמררש פ6 צי לעיל בהערוחי וע׳ ,הרבה פעמים ועור מפ״ה כוויגיציא וגרפפ עכ״ל, יעקב״ בנ
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 וכאשר אפור ואיזה בהם לשמש מוהר איזה הטומאה שמות ענין הם הוה פרקי ת׳ אבינו
 מרין במלחמת וכן פרקים) ה׳ אם כי לנו נשאר לא ילגשים3ה לבני הטומאה שמות מסר

 ונפלו שהפילם הקרש נזר ציץ לולי עמהם פורח והוא באויר מרין מלכי מפריח שהיה
 םפ,י ולשם בתורה שכתוב מה לבר ספר חבר רבינו שמשה רז״ל מרעת ונראה ,חללים

 הוא ואפשר . עכ״ל וכי אחרים ספרים שנאברו כמו ההוא הספר ונאבר באורך, הענין כל
 זהו רעתו (ואפשר יעקב בני מלחמית כפר הישר לספר קרא ז׳יל והבחיי .הישר ספר

 וכל הוא :וישלח פרשת הכחיי וז״ל .והב) את ה׳ מי׳חמוה בספר יאמר כן על שאמר הספר
 עמהם ועשו שכם שכני נתאספו כי יעקב בני מלחמות בספר כתוב ,עמו אשר העם
 היו בם ונלחם מלחמתו וכלי הרבו הוא נם שהנר אביהם ולולא גרולות מלחמות שלש

;הישר בספר באורך זאת ותמצא עכ״ל ,נרולה בסכנה
 חכמה(רף נובלות כספר מובא .גרול כהן ישמעאל ור' הקנה בן נחוניא ר׳ .היחוד ספר

 היחוד בספר וראיתי :וז״ל פי׳׳ח) היהוד (חייק הקרש עבורת ובספר א) קצה
 היה ישראל וצורות :הלשון בזה שם אמר נפלא ענין בזה כה״ג) ר״י (והוא התמונה לבעל
 וקושיה השמיטה חק אבל ונפשם הנחות כשאר הארם ממין ומשונות מוברלות להיותם ראוי

 למקומם ישובו וכלם משונים רבים בגופים ומתני^נלות ומנו^גלות מתערבות הבחות להיות
̂כן פי' עכ״ר מהבהמות לרצון המזבח ע״ג הנקרבות הקרבנות ע״י  העכורה ובחלק .עכ״ל וכו׳ י

 לא זה ואת תאכלו זה את לכן :בזה׳׳ל כתב היחיר בם׳ התמינה בע^ והרב ;וז״ל (פל״ר)
 כל כפור בקרבנות הנפלא כפור היורע כה שבם הנקרכות ובהמות בעיוף כפור תאכלו

;א) וכו׳.עס״ל רכריו ופי׳ ע״כ בסורו תמורתו ואם נפשו אם לנרתקו מתקרב
מסכת

מהמו״ל ונוספות הערות
ם ר s ם .[הוספה א) י ל ב ו י ש המכונה ה ר ד א מ ת ר ט ו ו ת י ש א ר ת או ב י ש א ר . ב א ט ו  תכונתו ו

 עם מסכים דבריו וברוב ,התורה למצות טעמים נותן אגדה בעלי כדרך ,אגרה מדרשי תכונת
 הפרושים על ומפקפק מערער גם אבל המצות, מעשה ‘עי ומקפיד המצות, בעניגי הפרושים
ה, ראית ע׳־פ הרשים וי׳קרש השנים לעבר הנוהגים  שהם עי׳יהם יאמר קשים וכדברים הלבנ

 נמצאים דברים כמה .החמה חרשי חשכון‘י רק להיות הראוים והמועדים החרשים את מקלקלים
 שלו בההוספה הורוויין רת"מ הרה״ח באריכות שיוכיח כמו , רר״א הפרקי דברי עם המתאימים בו

כל העולם דורות וסדר פרקים ג׳ ומכיל בראשית פפר על יסוב זה ספר .תלמוד בית למ״ע  ו
 דניאל כספר שהשתמש כמו והשמטות היובלים מספר ע״פ ויספור ימנה הזה שבספר המעשיות

 1 היה בישראל השונות מהכתות כתה מאיזה י הוא מי ומוזברו מקומו זגזנו על —,זה במספר

 ))ריענם במ״ע טרייענפעל^ ,ח״ג המדרש לבית במבואו יעללינעק ; החכמים אלה חקור העמיקו
,1856( שלו הירח במ״ע ‘פראנקעי מדרשים,‘' היובלים יחוס בם׳ מדרעזרען בעער , )1846( (

.1849—50( וח״ג ח״ב לעוואלד היסנתי כמ״ע והדפיסו לאשכנזית מכושית העתיקו דיללמאן (
 עברית כשפת כתוב היה בראשונה ,השלטת רת מיסד בזמן י”בא היהודים רעות בם' לאנגען
 לפליטה נשאר בעברית זה ספר ובאבדן הכושית או לכושית נעתק וממנה ליונית אח״ב ונעתק
 נמצא שנה כארבעים וזה ,זאת נכריה שמיכה תחת שכב הזה שנה וכאלפים וכושית ביונית
 ולאחרונת הנ״ל. היונית ההעתקה מן אליה נעתק אשר ,הכושית בשפתה (אביסיניען) כוש בארץ
א עם רובין החכם ע״י עברית נעתק ו ב  שנתחבר ברורות בראיות ומוכיח הספר דות‘^' כולל מ

״ל, מהחכמים כ״א שטת ומביא 1870 ווין ש׳יא) השחר במ״ע (נדפס' עברית בלשון  וזה הנ
 ישראל סופרי מאחד שיני בית חרבן לפני שנה כמאה נתחבר דיללמאן ה׳ לפ״ד :בקצרה שטתם
 ע"פ והחגים והמועדים הדורות סדר בצמצום לחשב הספר תכלית —.ארמית או עברית בלשון
עני, לארץ כבואם בנ״י לחשבון משרע״ה קבע אשר , שנים מ״ט בעלי היובלים מספר  וכה הכנ
 בעלי יובלים חמימים שלהם) ליצירה 2150 (בשנת לארץ בואם עד העולם מבריאת ומונה הילך
 אוהבי האיסיים מכת מאחר עברית בלשון שני בית ביניי נתחבר יעללינעק הח' לדעת שנים. מ״ט

מאד והזהיר ויובלים, שבועים לפי השנים חשבון סדר בן על וכי שבתות, ומכבדי השביעיות
על



•9לד,י אותרב
irvA שרש במור מובא חטא, יראת מםכת0«  ntr על ,אלקבץ pttfc םל»וו אני־ 

 יראת בססכת ז״ל חכםים ברברי כיונה כי ונ״ל :ת״ל הלכתי
 שבא לי אוי ,שהטאהי לי אד ואמור הרבה בעיניך יהיה מעט הרשעת אם ,פ״ב סוף חטא
 ובמעט שחטאתי, לי אד ואמור מעט, בעיניך יהי הרבה הרעוך אם .ירי על מכשול דבר

שהוא נראה חיה המאמר ומזה ,עכ״ל שוה הייתי מכן יותר הרבה «6וה ננביתי, ■מחובותי
ז תכאואהו שם כי > ד*א מסכת

כ אות
 כתב למט״ט שמות ובשבעים תוירח. בםוףםפר מובא הקליר, אליעזר ר׳ השם, כבוד

 שהוא לפי הכבוד בנים׳ והוא זנויה״ו הוא שמותיו משבעים כ״א שם :ודל
 שנקרא וזה עכ״ל, יתעלה הבורא מכבוד הרבה בתוכו דש הכבוד םפר עקיבא לר׳ כסר

 .ז״לו החמיר ר״י שחבר הכבוד בם׳ תחליפהו ואל ,אלהים] כנוי ג״כ [ונקרא השם כבוד
ם מסכת .כלה טסכת  ;הספר בתחלת קטנות מםכתות בז׳ מ״ש עיין .טתי
. כונן מדרש (  מדבר בתבונה. שמים כונן ארץ יםד בחכמה ה׳ בו שמתחיל הכתוב ע״ש ג

 שמואל האמורא שחברו ונראה ,מרכבה ומעשה בראשית מעשה מנפלאות
בר ____________________________________________

מהמו״ל וגוםפות העחת
 ולא גג״ד יאיח ע״# mim אוז prrpat׳ ח«ים6ד. על לערער חנליחו ,ד.שגו« עמירוו על

 חקנע בעתים אך לדעתו באער הענים, לעבר יפח דבדול ב״ד נח וסדוע ,קבוע חשבון ע״פ
 חמבול שגת ע״ם או ,יטים שס״ד ומונח הנפורים ביום המתחלת היובל שנת ע״ם אם ,השנה

 P ולא ,חחםת בשנת ונחשבת אייר בחדש י״א) יהושע(ר״ה ר׳ לדעת במו רעתו לפי שהתחילה
 חבסי יהושע, בר׳ ולתקופה ישראלמוגיןלמבולבר״א תנמי שם, שאמרו הפרושים דעת היתה

 מתלמידי במצרים באלבסנדריא היהודים מאחד שנתחבר בעער ה׳ דעת בר״י, למבול אף מונין אוה״ע
 והכושית היהתת דת את לעשות שרצתה ,דוסחאי מיסדה ע״ש ,דוםתאית המנונה השמרוגית הבת

 הזאת המעורבת האמונה ונשארה וםהשמרוגים מחאיםיים היהודים מעיני ממקור שאבה וע״ב לאחת
 נמצאבפםר ולבן חוה. היום ער םאלאשאם המכונים אניפיניע( נושאו יהודי בץ אפריקה בארץ

 ואגרות להלכות עם-מםכיםים6 ודבריו והברושים, וחאיםיים השמרונים מדעות רב ערב זה
 קאליגולאבארץ הסיסר בימי נתחבר פדאנקעל ה׳ ולדעת להם. מתנגדים ופעם ישראל שבארץ
 ולהאדיר להעריץ וחנליתו ,בחמ״ק טנחני אחד היה ומחברו ,חוגיו בית בימי לע^נטע בעיר מצרים

 לאכול והצריך ,חראשק מאדם ונפרטיהן הקרבנות בתורת הרבה וע׳׳ב ,שבמצרים בהמ״ק את
,ירושלים נמו קרושה חומה מוקפת שאינה העיר בבל ולא במקדש שני ומעשר פסח

א הגה ועתה השנים״, ומנץ סברו,טהעבור את בווארשא לאור והוציא בברד ר״י החנם היח״ג נ
ם מבר על ונמרצח, עזה בבקרת חמתו את שובך שם י ל ב ו י  להם טוב בי מחברו, ועל ה

א, טהור לא שטטפור ונכוחות נחרות בראיות ומוכיח משנבראו, יותר נבראו שלא  המחבר ובי ב
 ועל בבלל הג״ל החבמים בל על שהשיג מאד, באדנות בספרו שם ועיין ,הוא ישראל מבני לא

חזה, הסבר והונחותיהסעל ראיותיהם והשערותיהם, דעותיהם בל את ובטל החכםחז״םבםרט,
ד יסוד ב׳ א)[הוםפה. ל הנקו  1שהיז נתב שלו הקמיצה בספר זיל גאון האי רב אשי. רב של הגדו

 והסוחת הטעמים גלה ושם בבבל אשי רב שחברו הגדול״ הנקוד ,יסוד ספר בישיבתו נמצא
 מנחת וע׳ ,מ״ג פ״ב בוטריל מהר״ם יצירה בבי׳לם׳ ע׳ הקדש. לשון בנללי הזרים הדגושים סן
ד ספר הפור חוברע״ז ונבר שכתבח״ל: מקץ פ׳ שי קו ל הנ בבבל, אשי רב חברו אשר הגדו

 מחברו אם עצמו הקמיצה בם' מפתבק רבאבורט רש״ל מהגאון גאון האי רב בחולדות טפט
 מביאו אוצה״ם ובעל שם, נחחערד. 92 צר בכרך יעקב ר׳ להרח״ח היחש בם׳ וע׳ רה״ג, הוא

ד בשם ג׳ באות ל הנקו ו ד ג ןןזלשון,5דקדו מסוג רק והמדרש ההגרה מפוג איננו ני ואף .ה
הגמרא. מפרר אשי רב הוא מהנח בי בשביל פה הבאתיו

א ג״ב ונקרא ב) ת י י ר ה ב ש ע מ , ד ת י ש א ר ן ארזי בם׳ ונדפס ב ו נ ב ,שפ״א וויניציא ל
ם״ג. ח״ב בהמ״ר בקובץ גם תקמ״ג, שקלאוו ,תפ״ר ברלין תע״ט. מפי״א
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 נזכר מרכבה וכמעשה ואמורא תנא שום נזכר לא המררש שבכל תדע ,דרב פלוגתיה בר

 המחכר שהוא לנו להודיע כא כי וחכם דבריו ראה .וכו׳ למה הללו זרועות ב׳ שמואל אמר
 נשים עזרת דתנן היא ראכ״י מדות תנא מאן הונא רב אמר טז! (יומא ז״ל שאמרו במו

 א) בחולין(צד וכן כו/ משמשת היתה מה שכהתי אראב״י דרומית מערבית בו׳ אורך היתה
 שראב״י וכו/ נהרגו זה דבר על ראכ״י אמר כו׳ בצורת בשני אורחים ג׳ שזימן באחד ומעשה

 בעת הקדמונים המחברים הסדר זה אחר נמשכו וכן .רבא אר*ן דרך מסכת וחבר סרר
 אמר רבתי בפסיקתא בא וכן ,פלוני המחבר אמר ראינו מצאנו החבור שבאמצע ,הגאונים

שפתותיו שיהיו כדי למשכיל למעלה בם‘י וכונת המחבר שם להודיע והוא טוביה בר ר״א
:וכו' דובבות

בספר ממנטובא הרופא אברהם ר׳ הביאו . אותיות בכתרי עקיבא רבי מדרש
[ר׳ ומהר״מ קעז). (דף ») הנבורים שלטי

 מצאנו זה גם ;וז״ל כתב א) לח דף תע״ג יעסני׳ן (ד׳ [להאריז׳יל] הכוונות בספר טרינקו משה]
 והוא וכתבוהו הכרים לקצת שאמר זללה״ה האר״י בשם יצ״ו החברים של הקונטרסין בין
 שהוא וראיתי ,עכ״ל יוסף בן עקיבא ר׳ דורש שהיה ימו משונות אותיות ועל התנין על

 מצוי שאינו בעבור הנמרים שלטי דביי לך ואעתיק הרופא ר״א שהביא מה באות אות
 והחסרים המרובים התנים משפטי לכם הודעתי אשר אחרי והנה :הנ׳יל בדף וז״ל כ״כ

 בקונטרס שמצאתי מה כאן שאעתיק הוא טוב ,כשלם הורה חומשי חמשה אותיות שבכל
 המעולה הסופר ביד שלו אחרים מכתבים בחברת ז״ל מפאדווה מאיר ר׳ סופר יד בתב

 .זצ״ל יוסף בן ר״ע הקדוש שדרש התנים רמזי על והוא ,יצ״ו מפונטרימולי עמנואל ר׳
 שלא מדברים כאן פירשתי ,חפצתי כאשר שלהם הציונים להדפיס ידי לאל אין כי ועל

 שהם אותיות כתרי הדורש זצוק״ל יוסף בר עקיבא ר' אמר :מדעתי בברור שם נאמרו
 ג׳ לה יש הא כי שבתורה, וקטנות גדולות אותיות על והמדבר שלהם ובזיינין בתגים
 השרת מלאכי כנגד לאלכסון) בה ועולה ההולך האמצעי שרביטה על (היינו לעיל ציונים
 לה יש וגם ,צבאות ה׳ קדוש קדוש קדוש שנאמר תימת ג׳ לאחר השם את בזכירין שהם

 ית׳ השם המזכירים ישראל כנגד באלכסון) היורד ההוא בשרביט (היינו למטה ציונים ב׳
 כנגד ע״ג לעיל ציונים ב׳ לה יש הי :אלהינו ה׳ ישראל שמע שנאמר תיבות מ אחר
 נ כתב טרינקו מהר״ם וובכוונת הדין ליום שוים ושניהם מעלה של וב״ד מטה של ב״ד

 של לאורו העולם שנשתמש ימים ג׳ כננד לעיל ציונים ג׳ לה יש ג שוים). ששניהם
 ג׳ לה יש ה .המאורות ב׳ נבראו ד׳ שביום לפי בראשה ציונים ב׳ לה יש ד .הקב״ה
 (אמר .ודגים עופות חיות היינו ,חיים בעלי מיני נ' נבראו ה' שביום לפי ,בראשה ציונים

 שהם וכדומה הלויתן כמו אינן הזה כמקים הנזכרים החיות כי דע הקורא אתה ,אברהם
ד האיפופוטאמ״ו כמו הם אמנם שבים הנדולים הדגים בכלל באמת בטבעו בים הנו̂י

כאשר

מהמו״ל ונוספות הערות
 וסגולתפ החשן אבני יכרי נגרים •ברונה ותבנית הבית מצורות ידבר הגבורים •עלטי הוד, הספר א)

 ע״ה המלך דוד שידע זמר בלי ל״ו ומונה וצורותם זמר כלי ובל והמוסיקא השיר עניני יכל הלוים ועבודת
ש־ונות עניני ■על והבהם־ת והעופות החיות וטבעי הקרבנות עניני ובל  וכל וטכסיםיהן מלחמות ומערכת ה̂י

 ותפלות יום לכל המעמדות וסדר הקטרת ופט־ם שהר ‘ש■ תמיד עי* א) : מגינים שלשה עוד לו ומצורף כליהן.
) כסדרן. המועדים יכל השואבה כיח ושמהת המועדות חני ועל ובקשות על ג) הערבים. שלבין תמיד ‘עי נ

 ובאשמורת השנה לילות לכל התורה לטור ותקו> פדר
א נדפס ,השנה ובל השבוע טונ מנ . 2° פ^ליא שע״ב נ

כל חם עד מהר ומדרש וגמרא ומשנה ונו״ב "ת



ת רב לוו? , פעאם נ או
 לוט עיש הדוסים חיים בעלי מזאר הזה הגבורים שלטי םפרי בפרקי זכרתי נאשר

 א׳ ציון לה יש הו .ובל) מכל בצורתו להם ודוטין משלם ארציים חיים הבעלי חלקי כל
 מלרע וי״ו אורן ומוטה ,השמים p לו נתונה ונשמתו האדם, נברא ו׳ שכיום לפי ,לעיל
 טרינקו מהר״ם ובכוונת .מלמטה שהוא עפר מן הוא האדם שנוף לפי ,שלה) ננה (היינו
 התחרמן בעולם יחיד הוא אשר הראשק ארם נברא ו׳ שביום לפי א׳ [ציקז לה יש ו :וז״ל כתב

 מלמטה, מעפר שגופו לפי מלרע) ו׳ אות ומוטה (צ״ל מלרע ונופו השמים מן ונשמתו
 יש ז .הרופא אברהם ר׳ כגירםת הנכץ אבל מעפר שנופו אעפ״י״ שר״ל ״נ״ל הניה ומהר״ט

 בג׳ להתענג אדם חייב ביום ובו וינפש וינח הקב״ה שבת הז׳ שביום לפי ציונים, ג׳ לה
 המחלל שכל לפי מנולנלת היא הז׳ ועוד נקיה ובכסות ומשתה במאכל היינו ענוגים
 שאם ימין כנגד כפופה היא ולמה תשובה שיעשה ער ראש הרמת לו אין בזדון שבת
 עונותיו(ובכוונות כל לו ומוחל בחשובה ומקבלו ידו הקב״ה לו פושט בתשובה חוזר

 יש ח עונותיו״. ״כל כתב לא ושם הבנתי) ולא בנ׳פירות להתענג כתב טרינקו מהר״ם
 מילה מצות ב׳ בה •יש ובברית ,ערלתו בשר אדם ימול ח׳ שביום לפי לעיל ציונים ב׳ לה

 כי ,אבררט (אמר ירבים חמוקת היא הה׳ ועוד .מל לא כאלו פרע ולא ומל ופריעה
 לצד וא׳ ימין לצד מהופך א׳ רגל עמוקות ברגלים הסופרים אותה יכתבו פעימים ברוב

 לו, פתוחים גיהנם שערי מילה ברית עול טמנו הפורק ישראל בר שכל לפי שמאל)
 שקאי כוונתו עכ״ל. ירך חמוקת הזאת הצורה נקראת גם וז״ל: כתב טרינקו מהר״ט (ובכוונת

 ,שמאל מצד ציונים ג׳ לה יש ט .נכק) והוא ךן חטוטרת על זיין ב׳ על למעלה על
 מפתחות נ׳ כנגד כתוב (ובכווגות וישראלים לוים כהנים שבישראל טובות משפחות ג׳ כנגד

 בכלל שומרים הם שכלם לפי ימין לצד ציונים ב׳ לה יש ועוד ,עכ״ל) כו׳ טובות משפחות וג׳
 זה). כל כתב לא (ובכוונות שבע״פ וחורה שבכתב תורה שהם תורה חומשי חמשה

 לבם ומכוונים קומתם שכופפים בבהכ״ג המתפללים עשרה כנגד בקומתה כפופה היא הי
 ,ואיתמר אלעזר כהונה משפחות ב׳ כנגד ,ע״ג ציונים ב׳ לה יש כ .שבשמים לאביהם

 לוי בני של לויה משפחות ג׳ הכהנים על להוסיף כדי עליה ציונים ג׳ לה יש מנצפך ך
 סביב מלופפת או מעוטרת היינו ,לעיל מעוטרת ל ,המקדש שומרי ומררי קהת גרשון
 על זקוף שהוא עולם של מלכותו כנגד שרביטה) (היינו וזקוף .מתויגת ולא העליון קוצה

 ,מלמעלה קוצו עטרת ולמה ,העליק) בקוצה הלפיפה בראשו(היינו תהלה וכתר כלו העולם
 הזקוף מלעילא מעוטרת ל (ובכווטת למטה ומסתכל וצופה למעלה יושב שהקב״ה לפי

 ,ההעתקה) ח«־ הוא כו׳ יושב לפישהקב״ה מלמטן עטרתו ולמטה עולם של מלואו כנגר
 שמאל) מצד ואחר ימץ מצד האחד למעלה (דהיינו ציונים ב׳ לה יש מנצפך ום מ

 בו לדק רחמים וכסא ד%שעים את בו לדק דין כסא והם להקב״ה שיש בסאות ב׳ כנגר
 רמנצפ״ך ון נ .ונכון) צדיקים שאר עם כתב לא הצדיקים(ובכוונות שאר עם ישראל את
 כתר (היינו התורה כשקבלו לישראל שנתנו כתרים ג׳ כנגד ע״ג ציונים ג׳ אחד לכל יש

 מצורף כתב לא ע״ג(ובכוונות העולה טוב שם לכתר מצורף ,ומלכות) כהונה תורה
 פשוטה ן כתב (ובכוונות למטה ברגלה נטויה היא דמנצפ״ך ן ועור טוב) שם לכתר
 וירדו רגליהם יטו כהן או חכם או שלטון או מלך סרח שאם לפי ,ונכק) למטה רגלה

 (צ״ל לגאלתן חוזדק בתשובה שכשחוזרק מפני ,ימין כנגד נו״ן של נטיתה ולמה .בגיהגם
 מטה לצד ונוטה העליון) בקוצר. (ר.יינו מגולגלת היא ועוד בכוונות), הוא וכן לגדולתן

 שאץ העוד.״ב חיי ומנחילו מגדלו הקב״ה רוח ושפלות ענוה בו שיש מי שכל מפני מימין
 העוםק שכל לפי ,מלעיל ציונים ב׳ לה יש ם .חטא ויראת כענוה בעולם טובה מרה לך

 ג׳ לה יש ע ליראיו. ה׳ סוד שנאמר לו גלויים ותחתונים עליונים סוד לשמה בתורד.
השרת ולמלאכי לבוראם חביבק שהן ארץ עטי כטד השמאלי בשרביטה לעיל ציונים

ולבני

.ן



תרב72 ו פעליםכ א
 מפני ימין לצד ג״כ מעט ומוטה זקוף הוא ע׳ של הימני שרביטה ועוד אדם. ולבני
 בתשובה חזר שאם מפני ימין כנגד מוטה הוא ולמה ,משפילו הקב״ה עצמו המגביה שבל

 ,שמאל לצד ג״כ ומוטה זקוף הוא ע' של השמאלי שרביט ועוד .לגדולתו מחזירו הקב״ה
 ציונים ב׳ ע״ג להם יש ף פ .למפלתו תקומה תהיה לא רוח גם אותו לבו קרע לא שאם
 כל לו עושין ובתפלה) ובמצות כתיב (ובכווגות בתורה פיו הפותח שכל ,מהם אחד לכל

 מעשים בה שאין ותפלה תורה שכל מפגי ,זייגין ג׳ ומצוינים מגולגלות פ״ף ועוד חפציו
 (היינו מגולגלות הן ועוד .רצויה ואינה בטלה והתפלה בטלה התורה ,ותשובה מובים

 נשבר לב בה שאין ה‘תפי שכל לפי שרביטם!, לצד והולך לפגיה כפוף שהוא בראשם
 ג׳ כנגד השמאלי) העליון (כשרכיטם ציונים ג׳ להם יש *ן צ .רצויה אינה ראש וכפיפת

 שרביט בכל ציונים ב׳ (דהיינו ציונים ר' להם שיש ופשוטה כפופה צד״י ועוד .אבות
 מהם אחד לכל ציונים ה׳ להם שיש צ״־ן ועוד אמהות ד׳ כנגד והשמאלי) הימני העליון
 תורה מתן יום של קולות ה׳ כנגד ימני) על ציונים ב' שמאלי קוין על ציונים ג׳ (דהיינו

 ב׳קשריתפלין כנגד ראשיה על ציונים ב׳ לה יש* ק ש^ד׳ציונים). בבא (ובכוונותחםר
 ציון לה יש ר .המצנפת שעל הציין כנגד והוא א׳ ציון לה יש ופעמים ,יד ושל ראש של
 ומזוזה תפלין ב׳ כנגד השמאלי בקוין ציונים נ׳ לה יש יט .ציצית מצות כנגד בראשה א׳

 ציצייות ד׳ כנגד ציונים ד׳ לה יש ש׳ ועוד ,ומזוזה) הפלין ציצית ננד כתוב (ובכוונות
 ציונים הג׳ על נוסף א׳ ציון יש אולי היא היכן פירש (לא ציונים ה׳ לה יש ופעמים

 .וציץ ומזוזה תפלין וב׳ ציצית נגד הנותרים) שרביטים מב׳ בכ״א השמאלי שבשרביט
 וציץ) ותפלין קשרים וב׳ ומזוזה ציצית כנגד והוא זייגין ששה בו שיש פעמים (ובכוונות

 .רקיעים ז׳ כנגד בימני) ב׳ באמצע כ' בשימאדי נ' והיינו ציונים ז' לה יש ופעמים
 אלו) דברים הבנתי (לא פעמים כ״ר של ותרגום העברי לשון כנגד ציונים ב' לה יש ת

 א׳ בצייון ת׳ יש ופעמים ספרים) כ׳יד של ותרגום מקרא כנגד נכונה הגי׳ בכוונות אבל
 לקיים (ונראה חכמים) רברי הם אשר הגמרא כנגד הימים(ובכוונות דברי וספר ד,נמ' נגד
 ספר מר לי ניתני א״ל דר״י לקמיה אתא שמלאי ר׳ סב:) (פםחים כמ״ש הראשונה ני׳

 יחוסי כל מפורש ושם .עכ״ל הימים דדב־י מתניתין היינו יוחסין ם׳ רש״י פי׳ ,יוחסין
 ,ועלה עצמו את שייחם ער מכבל עלה ש^א עזרא שעשה וכמו ודור דור שבכל השבטים

 שלא כדי ורוד דור כל של היחום וכתבו ואילך מעזרא ודור דור חכמי בכל עשיו כן כמו
 ע״כדברי הנבודים בשלטי כתב הימים). דברי ספר כוונתו וזה בישדאל, פסולין יתערבו
 בשם וקטנות גדולות אותיות על עיד נמצא בכוונות אבל ,ז״ל יוסף בן עקיבא ר׳ הקדוש

 רציתי לא בנמצא הכוונות שספק ובעבור .סתם ממנו ששמעו ר״ע דברי הם אבל האריז״ל
(והארץ) השמים הקב״ה שהיצביע נשימע הכל דבר סיף גדולה סמך אות רק ,להעתיקו

בהם{ העשיוי לגלות

ל אות
 Tלתלט הפרדם לקוטי ובספר בב״י) (המובא תניא בספר הובא ב). טוב לקח מדרש א)

למאמרי ובאורים טעמים ג״כ תמצא ובו שי מנחת ובם' ז׳יל רש״י
רז״ל

מהמו׳יל ונוספות הערות
.ר״ת] פ׳ כסוף הנמצא המדר־צ והוא ח״ג, כהמ״ר כקובין מחדש נרשם לעולם' ״מדרש [הוספה. אן

א ם' הלא טוכ לקח מדרש כ) ת ק י ס א ש ת ר ט ו ח‘’ ד,עקרי ושמו ז , ק כ ו  השדרם מספר כנראה ט
שה״ג די' והרא״ש קי״ח סי' הלקט ושכלי ש״ה סי' תניא ומספר ח״ה י״ט נתיכ ירוחם ומרכינו בתחלתו תפלין(

ח״א)



73לז פעלים ל אות רב
 לקת בםדח» לשגת טעמו ובא חובה, בשבת נר הדלקת אומר שאני כה;) (שבת ח״ל,

 אמר קהלת וכן עין, כמראית אלא שביעה שאין מכאן לשבוע, בבקר ולחם וז״ל; טוב
 הנר(יומא לאור אלא תבשילו אדם יאכל לא חכמים אמרו וכן נפש, מהלך עינים מראה טוב
 אוכלים שאין לפי ,ידמו בחשך נר בלא והאוכלים שבעים ואינם אוכלים הסומים .עד:}

 אמרו לפיכך רואהו, ואינו במאכל איסור דבר שום או זבוב יפול שמא ועור נפשם, לשובע
 ז״ל אמרו וכן .ובמשתה במאכל בשבת שיתעננ כדי א) חובה בשבת נר הדלקת חכמים
 וחד ,העולם בסוף וכוש העולם בסוף הדו אמר חד ושמואל רב כוש ועד מהדו יא.) (מנילה

דבר' מקיימים אנו והאיך טובנ)וז״ל; לקח ובמדרש קיימי, הוו הדדי נבי וכוש הדו אמר

מהמו״ל ונוספות הערות
̂ר טוביה רבינו הוא מהברז בי המהבר, עם על הסבר ם8ה ,ה״א) ל כי גם ,אליעזר ב  מו»ויל רשדו6 ננ

ה כי הכתוב מביא בראשית ובהתחלת ב, ז ט כי בו שנאמר בטהוק ק ב ל  בסוף אולם לכם. נתתי טו
א זאת השלמת והיתד. ש״ו): (וויניכיא המדםים כתב הספר ת ק י ס ם א ה ת ר ט ז  שנת ד.םםה בערב ז
א שמו את ד.םב בה׳״ צדיקים דננ״ו ת ק י ס א פ ת ר ט ז  ואחריו שמוהאמתי, את אי״דעת בסבת ז

 ן באבער. ר״ש להוה״ה זה לספר במבוא עיין כלם, בפי כמעט האחרון שם לו וקרא אחריו הבאים נמשכו
קועיין א pל ת ק י ס פ וטרתא. ב ז

 שת הישר בספר מביאו ר״ת כן כמותי. פירש טוב לקח ובספר !הביא י) מא (בראשית הרשב״ם
 ,כז דף ח״ב העיטור ״ רנז סי׳ ר״ח ה׳ ה״ב הגדול זרוע אור ״ עה״ת בהקדמתו הראב״ע ״ תק״פ סי׳

 אחרוג ענין רבתי תניא שסו, סי׳ י״ב וערוגה נ״ט סי׳ א׳ ערוגד. הלקט שבלי יד, סי׳ תפלין ה׳ הרא״ש
טוב, לקח ובלשון יביאוהו כלם פה, סי׳

^ רק ממנו נדפס ולא שנה מאוח כשמונה זה בב״י מונח היה הזה הספר  בפו (הממנה שני ח
 תקכ״ד, שם ג״ב רומית זכהעתקה ש״ו, כוויניציא זדברים כמדבר ויקרא על זוטרתא) פסיקתא האחרונים

 לאור והוציאו ,כאבער מד.ר״ש החכם ״ רבה תהום עד ומרד החוקר הרב ה׳ ברוך בא מקרוב זה ועתה
 האחר ,כ״י ב׳ עוד וע״פ ,ז״ל חיד״א הגאון ביד שהיד. מיחשלים ב״י ע״פ בהדרו כלול הראשונה בפעם
̂רענץ הספרים מאוצר  ממנו גדול מבוא ועם וציונים ומ״ט והקונים הערות עם ״ בפט״ב מאוצד."ס וד.שני ב&לז
.חרמ״ד ווילנא ״ דמחבר וזמן הספר על אור הטפיץ

בפ׳ שם ומצא ושטות מבראשית ב״י זומרתא פסיקתא לית בא כי ח״א) (שד.״ג חיד״א הג״מ ונתב
 ז״ל הגדול אליעזר בנזשלרבינו טוביה אגי לחרבן, ופ״ח אלף שהיא תת״ן אלפים ד׳ ״בשנת כתובו שמות
 בחשובה״ אלא תלוי הדבר ואץ הקצים כל וכלו יד אזלת כי גלותנו ארך על לבי ואתנה אלהעו בם׳ בינותי

 והנוסחא בטעות, זה מובא בשה״ג אבל זוטרתא). פסיקתא פ׳ באות לקטן המחבר מ״ש (ועיין עכ״ל ובז׳
 לבריאת ושבע והטשים מאות ושטונד. אלפים ארבעת ״ובשנת ו היא כך הנכונה, והיא באבער, בהוצאת

 מרנא רנ״ו, למחוור עשרה שתים שנח שהיא שני, בית לחרבן ותשע ועשרים אלף שנח שהיא עולם,
 ,גלותנו ♦ורך על לבו אח ונתן ,אלהיגו בספרי הבין ,זצ״ל אליעזר הגדול רבעו של בגו טזביהו, ורבנא

 ע״פ והוא ,עכ״ל בתשובד.״ אלא תלוי ד^בר ואין ,הקצים כל כלו והנה ,ועזוב עציר ואפס ,יד אולת ני
א מלוח בפט״ב. כ״י וב׳ פל^רענץ ב״י נ ב ר ו א נ ר  פלו^רענץכחובז ובב״י פט״ב, בכ״י נמצאים אינם מ
^ אני  י כזוב בפט״ב הנמצא שגי ובכ״י לני, את ואתנר. אלהינו בספרי ביגותי אליעזר רביגו של בנו טוב
 מרנא I וכתבו לפעמים הוסיפו חמעחיקים ,זכו׳ ביגותי ז״ל אליעזר ר׳ הגדול הרב של בנו טוניהו אני

 יון בארצות יושב היה טוביה רביגו —.אליעזר ב״ר טוביה יבינו .אליעזר rב טוביה ר׳ אחר ,טוביהז ורנגא
ה חמחהלת סליחד. הבר בי הפייטנים, בין גם נמנה 'וד.יה,בולגריא במלכות קסטוריא במדינת י ה  אשר א
ה י ה  צד לצונץ ז״פ ם׳ רד״א(עיין בנ״י נמצאה ,לעד״ ואמץ חזק יחי אליעזר בירבי ״טוביה •. בה יחתום א

 פסחים ברש״י הסובא הגדיל אליעזר ר׳ הוא שלו), נמחזור רזו״ה (לדעת יצחק ב״ר אליעזר ר׳ ואביו )194
 חר.נ״ו,, משנת אשכנז בארצות ישראל בגי על שעברו הגזרות בשנות עסק זה ספרו בחבור — ע״ב). (ע״י
 ממצא קהל עליון קדושי שעשו מעשה לזכרץ להיות כותב ״ואני ז שאומר אמר בם׳ מדבריו שנראה במו

 אלחי שם קדוש על אחד כאיש ונשחטו השבועות חג בפרס אחד ביום ובניהם נשיהם ואת עצמם שמסרו
עליון״. משכנות לרשת לעלות הארץ יושבי יד כשנתנו העולם לבריאת תתנ״ו ד״א בשנת ישראל

 י גם) סי׳ שנת לקט(חלבית השבלי גם כהז, שבת הגמרא לשץ הוא וחובה מצוד., טוב: בלקח א)
הגמרא, כלשץ חובה גורסים טוב הלקח דברי שהעתיקו רבתי ותניא

כה עד וטמץ ספון חיה אסתר על הזה המדרש — בוש, ועד טהדו המלן מפסוק אסתר, על ב)
באוצרות



תרב74 פעליםh או
 אל למזרח והוי׳ך מהדו היוצא [כאדם] אלא ,עומדים היו ביחד הדבר בך אלא שניהם

 ממשלתו החת היה שיהבל מגיד ,כוש ‘אצי להדו שהוזר ער רדום אל וסובב והולך משי
 יש בשם הביאו לקח וביוכף המלך וביר לדשב׳י׳ן המיוהס ישיאל תפארת ובספר ,עכ״ל

 בן מז ויבמות דל אמרו ובן טוב. לקח ממדרש נובע מאמרו כי ידעו ולא מפרשים
 אלין הליני באשר יחיד לן אפיר ,אלך כיSר אשיר אל שבת תהוס לן אסיר לה אמרה

 ,עמי עמך מצות תרי״ג מפקדינן ,מזוזה) בו שאין בבית יידוי־ יינו אסור טוב לקח (ובמדרש
 הרי״געב״ל. הרי עמך ואותיות ע״מהריק׳יי מאות עט׳יךך־המש מנין טוב לקח במדרש

 דל אלקבין רי׳ש הנ"מ שהבר ישי ש־ש ספר בשם זאת הביא אגדות בהדושי והמה־שי׳א
 ;בשילח פ׳ מ״ש ובס׳ .טוב לקח מדרש בשם זאת הביא שהיא ישי שרש בס׳ ראיתי אבל

 מתחסרין שהיו וי״ו הפר למה טוב ^קח ובמדרש ,ישראל בני תלונת את שמעתי
 אע״פ , ישראל בגי תלוגת נאמר כך‘' ,אהת בתלונה עלי תלונות שכל ד״א .מזכיותיהם

לשימי הנעקד יצהק בני אביהם בני ,הם אהובי בני ,הם ישראל בני ,מתלוננים שד,ם
:‘עב״י בכורי בני א) ‘אשי נטיע

 בס׳ וההזקוני .הזהר בכו ארמית ביישון הקבייה דרך על התורה על פי׳ הספיר. לבנת
 בקרית ,וז״ל הספיר לבנת בספר איתא :וז״ל כתב שיה חיי פ׳ ידית שתי

 בקרית שרה ותמה בן‘י זקנתי ואני אייר אמנם שאמיר, בשבייי ארבע בקריאת ארבע
 אותיות ד׳ בן שם שהזכירה בש־ביל כתב ייהציוני ע״ב )‘אי תיבות ארב;־ בקריאת ארבע
 ובענין : וז״ל בתב י״ד ובדף .עבי׳יי.) ארבע קריאת א־'א איבג<• קרית תקרי אל הוי״ה ישפוט

 וד,ארק* :ביאשית בפ׳ וז״ל הספיר לבנת בספר ס‘נעי מדרש תמוה מאמר לבאור נבא זד,
 הקב׳יה הביא מים אינון נקבה בלשון המבול דור אלי תהו היתה וגו׳ ובהו תה,ו היתה

 מרחפת אלהים ורוח ,סדום אגשיי אינון והשך , המגדל דור אלו ובהו ,אשה ברמות עליהם
 מייבא, דוד הא אור יד,י אייהים בד,נאויאמר אהרן רא דהסד רוהא קורשא רוח איהו

 עב״ל, העדה מתוך הבדלו כד״א ועדתו קרח איהו החשך ובין האור בין אלהים ויבדל
 ג׳יב ומובא ,עבי׳ל ובו׳ המבול דור ראו מה תמים הצוי בפסוק האזינו פ' בילקוט ודוגמא
 .המואביה רות את וגם פסוק על אלקכין שלמה מוה־״ר הגאון שחבר ישי שרש בספר
 ראיתי וכן : וז״ל א׳) ג׳ (רףז״ל ביגו יצהק ר׳ ם‘השי ההכם שבנה נאמן בית בס' ומובא
 דמצריס גלותא לקבל ,לבן בבית ריעקב עבכיתא את עתה עד וארר הספיר לבנת בספר

 בד דהבא וכגוונא ,אהריתא לקבלא ריתהז־ן סא‘א־בי שיעור דישר^מו ער דהתם וכגוונא
 עמלק עליד,ון ייתי בארחא ייתון רבד לבניי הוא פימנא עליה, עשו אתא בארהא אתא
 התם אוף עשו של כחו והותיס אבק א‘נתמ' שעמו האיש דהכא וכגוונא בדרך קרך אשר

 : וז״ל ע״ב) ר״ל ורף הולדות בפ׳ הספיד־ רש״ל הביא וכן עב׳יל. ויד,רוג ולא ירוושע ויחלש
 עד היבטים מן וגו' יעין מה נא זכר עמי בפסוק הספיי בייבנת שכתוב מד, ירעת וכבר

 לבנת בספר כדברי מצאתי ושוב : וז״ל ב׳) ק״ה ודף הלוי מנות ובס' .עב״ל ע״ש הגלגל
 שהמתין מתושלח של אבלו ימי שבע־ת אלו אתערו :וז׳׳ל הימים לש־בעת ויהי בפ׳ נח) הספיר(פ׳

אבלו ימי עליהם יגן שמא כסבור באדר ב־״ג ישראל על ייגזור המן למד ומכאן ובו׳ להם
של

מהמו׳יל ונוספות הערות
׳ ' נ  ה״ס5ייאו , רד״א וכ'׳ , כאיטליא בפאד״א דוש■ דיוכע; איי,כפידד נ

 ר7גש מדני אשר , ר־י־־א שיא כנכתכ .*עלזיוכי] ו״אונכיש קש״א היא כשנה
 בי*״ד אסתר) שגאת (פי' הא־׳ דנור, ששפרו רמנו כ־אמרים ־דכיא ,
ד.כ״• ע"פ ד,רא־שונה בפעם י־א־י• ודדציאו ר-ש״ש הרה״ח בא ש■ ער ,

 (הוא ד,שפרים באוצרות
 ונעהק ;;;p עג ניןאדנדיש: ,נמיננע;
 ראה אלי,בין שלמד, ודייר ,נדסוב)

 ניד אהד ד־א וד ומאמר סר,ומות,
. ישיאר טוב לקד כמרריש א) .דרכ-״ו וויי־נא הערות, עש ,רמ״א ה״א סשגת



?6 לחפעליםל אותרב
 וראיתי ז וז״ל כתב פ״י) החבלית גבאי(חלל! לן׳ הקדש עבודת ובם׳ עכ״ל. משה של

 למשרי וצלותא באורייתא' לאתערא נש בר ובעי הלשון, בזה נה) הספיר(פ׳, לבנת בספר
 אתנזרת דנשמתא בנק ,וגו׳ עליו ותהי המנגן כנגן והיה ואתערו ,קדישא רוח עלוי

 עתת ,הגלגלים ושיר השרת מלאכי של ובשיר בניגונין ורגילה החיים מצרור מלעילא
 דבקה בהיותה רגילה שחיתה מה כפי ונהנית רוח נחת מוצאה אז נגק ושומעת בגוף בהיותה
ה לשרות ראויה והערבות ההנאה ומרבוי הגלגלים קול כנועם ביסודה  אלהים רוח ^י

• «עכ״ל ע״ב, הראשון ביסודה הנהגתה כפי

מ ׳אות
 שהיו מגלות לחם שהיו שקד בדברי ישעו ואל שמות פ׳ ובתנחומא דבה במדרש כגלות.

 בדברי ישעו אל פרעה א״ל גואלן, שהקב״ד. לומר לשבת משבת בהם משתעשעין
 רש״י כוונת היה וכן ,עכ״ל נפושים יהו ואל משתעשעים יהו ואל נשעג>ם יהו אל ,שהר
 ואששז לו ודומה ובו׳ דוח בדברי תמיד וידברו יהגו ואל !וז״ל ישעו ואל בבאורו ז״ל

 5 ׳1כ ואשתעי ויספר ,לעזועין מתרנמינן ולשנינה למשל תמיד, בחקיך
 בהמ״ק מגלת יצחק ר׳ כשם ירמיה ר׳ ט״ו] [פרשה שמואל במדחזז .המקדש בית מגלת

 עמר .עמדי עמד פד, ואתה הה״ד בעמידה [למשה] הקכ״ה מסר
 ומסרה יהושע עמר .וגו׳ והתיצבו יהושע אח קרא הר,״ד ,[בעמידה] ליד,ושע ומסרה משה

 עמדו וגו׳. ויתיצבו וגו׳ ישראל שבטי בל את יהושע ויאסף הה״ד בעמידה, לזקנים
 לדור ומסרוה נביאים עמדו .וגו׳] התיצבו ועתה [ד,ה״ר בעמידה לנביאים ומסרוה זקנים

 והקימני, הנני ה׳ ואתה בעמידה בנו לשלמה ומסרה דוד עמד קריה]. [וליתלד, בעמידה
ברוח שנתנה מלמד העזכיל עלי ,במסורות שנתנה מלמד ה׳ מיז בכתב הכל ואומר

עב״לאב). הקדש

מהמו״ל ונוספות הערות
 חילה דוד ע«ח שנים י״ג לח) (פרק בראשית אגדת בטררש ט4 טגאתי חג״ל טאטר כעי! א)
 טמח יום בבל טתחתיו טחליפין היו ברים ושבעה בטטה וטוטל דוד) נצטרע חדשים ששה קו* (ובסנהדרין

 ובל טעשח אותו שעשה בשביל טתיסר שהיה שנים י״ג אלו וגו׳ באנחתי יגעתי שנאמר ממסין שהיו
 רהטים שבקש עד שמו, ואבד ימות מתי לי רע יאמרו ארבי שנאמר וה מת, הוא אימתי אומרים היו שונאיו
 בבקשת אלא הנביא שמואל לי שמסר המקדש בית בשביל העמידני רבש״ע לפניו ואמר חקב״ח מלפני

 נקפ1 קמסין קמסין וגפ!» «ק1נ5נ הנשל והרזון החולי מפני נ׳ הקמנדן שיתסשסו ל׳ תן קימיאטון(פי׳ לי תן ממך
 כפעשס שנה ק׳ל נח היחה שננר (ליוכנד נח לה קרו ואמאי קני נ׳נ וע׳ ,הקמהין ויחפשסו הנשר שיחמדן דוד
 למקומו) היופי וחור הקמסין נחפשסו הנשר נחעדן נפלוח הימני נה שנולדו מלמד נו׳ שנייה) לקוחין טמרה <ה

ת להם ואשלים הזו המטה מן שאעמוד ל ג ן מ י נ ש ב ד ק מ ה ת י  והקימגי חנגי ח׳ ואתה שנאמר ב
ת להם ואשלים המטה מן הקימני להם ואשלמה ל ג ן מ י ג ת ב י . ב ש ד ק מ  את ה^״ח שמע מיד ה

 רגליו, על ומחו רגליו על לא עומד אדם והיכן רגליו, על ד«לך דוד ויקם שנאמר המטה מן ועמד תפלתו
ת להן ומסר השנים אותן כל אחר ברגליו ועטר בריא ונעשה שנתרפא אלא ל ג ת מ  מיד בנתב הבל חבי

 ברות חיה אשר כל ותבנית וגו' האולם תבנית את בנו לשלמה Tn ויחן יט) כח (רה״א השכיל עלי ה׳
כח. יהליפו ה׳ וקוי מ) (ישעיה נאמר לפיכך יא), שם עמו(שם

ת או חשמונאי בית מגלת [הוספה.ב) ל ג , מ י א נ ו מ ש סופרים) (הלכות גדולות הלבות בעל ח
 גם ומובאה ,וכו׳ חשמונאי בית מגלת כתבו חם הלל כית הקני שמאי בית זקני !וז׳׳ל כתב

 מצויה היתה עוד שבימיו מדבריו ונראה יעקב ב״ר נסים לה״ר מהישועה יפה חבור ספר בריש
מ׳) חערח ם׳ דןו תקצ״ב העתים (בכורי (שי״ר) רפאפורט רש״ל הגאון ודעת ,אדם כל כיד

(ןקריפען)1חנ״ך(אפ על הנוספים בספרים אשר המכבים מקורות ח״א כוללת זאת חשמונאי כית מגלח
אשר
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 וגרסינן :וז״ל פ״ד) ענוה (•צער חכרה בראשית מובא .חסידים] משנת [או חסידים סגלת

 בטובתו ונותן הוי,נושא אוהב לך להדבק רוצה אם חסידים במגלת
 יומים תעזבה יום אם כתוב מצאו חסידים במגלת :א) שמואל באגדות מובא וגם .ענ״ל

 ובו׳ משכגא בחדא בזה זה יפגעו מצפורי ואחד ממבריא אחד שיצאו לשגים משל נ) תעזבך
:ג) בקצור מובא הנ״ל פ׳ וברש״י עקב פ׳ נרשב״ם מובא בן

מהטו״ל וגוספות הערות
ל ועיין ,עברית כלשון הספר גוף ב״א ממנה נאכד לא ולפ״ו היום גם כידינו נמצא אשר ו כ  ג

ה. הלבות כ חנו
ת נקרא רוסי די ובכ׳יי רבתי שמואל מדרש הוא א) ד ג ד א ל מ א ו מ  אגדה לו קורא והרוקח ש

.‘שמואי מדרש כהוספה ם׳ רף לקמן וע' .שכ״ג) (סי' דשמואל
ם ת ‘י נ ם כשם וה מאכר מ״ח) פיסקא הספרי(עקב הכיא ובן כ) י ר י ס  עקב פ׳ כחומש וברש״י ה

ה בשם מביאו י״ג) (י״א ל ג  מצאו חסידים במגלת שמוא^ כאגרת שנויה כך כתב יגס והרשב״ם סתם מ
, כתוב כו' ר במגלת כתוב :חתע״ג) (פיסקא עקב ובילקוט שמואל, מדרש בריש והוא ו ת  יום אם ם י פ

ם וצ״ל כילקוט הוא ט״ם וכנראה , יומיםאעוכך תעזבני י ד י ס ם תחת ח י ר ת  להוכיח שרוצה בצונץ ,ורלא ס
ת ל ג מ ם ש י ר ת ת ס ל ג מ ם ו י ד י ס  ,חסידים מגלת ופעם סתרים מגלת בשם נקרא ופעם ,היא אחת ח

ת כשם חנ״ל בספרים המובא וכו' תעוכני יום אם מאמר כי ספני ל ג ם מ י ד י ס  בשם בילקוט מובא ח
ת ל ג ם מ י ר ת  מאמר מובא ברכות שלהי ובירושלמי הנ״ל המקומות ככל כי ;ד״י) ׳פ’גד בספרו (ע׳ ס

ם מגלת בשם זה י ד י ס  לחלוח טוב יותר לכן ,סתרים הגורם האחד הוא הילקוט ורק ,ם י ר ת ם א‘וי ח
 ודדן מוסר כולל ספר היה הוא —.אעזבך יומים יום תעזבני אם ; כתוב ה) (כ״ד. סירא בן ובם׳ . בט׳ים הדבר
 הגלות וטלטול הזמן ובארך ,ממנו המוכאים היקרים המאמייו כנראה ,דחסידות ומילי הכמה דכרי , ארק
 ספר, על תעניות ומגלת היחס ספרי הראשונים בדורות כותבים היו וכן דאכדין. על וחבל ואיננו ממנו אבד

 דברי ולפי לנו, מקובלים ואינם הקדש כתבי על הנוספיס הספרים מ; אחד יהודית. מגלת ג)[ר.ופפס.
 בית ימי כתחלת הגדול הכהן יהוצדק כן ישוע אותה כתב העתים בספרו האלכסנררונ־ ידידיה

 האפז^קריפען כין ונמנה 1819ועוד ותקס״ב, תקנ״ט ווין אשכנזית ומתורגם לעברית נעתק שני.
אחרונים)]. (כתובים

 מצאתי אומר עזאי בן שמעון תני שם ובגמרא ,כמשנה (מטי) יבמות כמס׳ .יוחסין מגלת • [הזספה
ן ת מגיל י ס ח ו  אליעזר ר' משנת כה וכתוב איש מאשת ממזר פל־ני איש בד. וכתוב כירוש־יים י

 א״ד ה״ב) (פ״ד תענית ובירושיימי ,וכו' ישיעיה את הרג מנשה בה וכתוב ונקי קב יעקב כן
אה] [במר״ר יצף כן דדוד מן הלל בה וכתוב בירושי^ים מצאו יוחסין מגלת לוי  בן דאסף מן יצ

[ינאי] יניי ר׳ דכלב מן שבוע כלבא כן דאחאב מן [כובשין] קוביסין בן דאבנר מן הבסת ציצית
ר׳ בי יוסי ר' אביטל בן •נזפטיד. מבני רכה חייה ד' ציפודין מן [יהוא] יהוד |בן] מן רעלי מן

 ובבבלי צ״ח), (פ׳ בכ״ר וב״ה ,וכו׳ התרשתא נחמיה מ; נחמיר. ר' רכב בן יונרב מבני חלפתא
ר מר לי א״רניתני יוחנן דר' לקמיה אר.א שנילאי ר׳ ע״ב) (ס״ב פסחים פ א״ל יוחסין ס  מהיכן ,

ת,  וכ״ש לנהרדעאים ולא ללודים לא ןשונין) נדונין אין א״ל , בנהרדעא מותבך והיכן מלוד א״ל א
ם בנר,רדעא ומותבך מלוד דאת ש כו',ו  בחן תשש יוחסין ספר (נשתכח) שנגנז מיום רב אמר ו

 אצל בין זוטרא מר אמר ,עיניהם מאור וכהה חכמים של רש׳׳י) ,בו שהיו תורה טעמי מהן (שנגנזו
 יוחסין מגלת שבין וההבדל ,דדרשא גמל• מאה ד' טעינו ט') ח׳ בדה״א מקראית (כ' ‘לאדי
ר ובין הנ״ל פ ת כי , זה הוא יוחסין ס ל ג  המשפחות מיחס דברים זכרון רק כוללת היחד. יוחסין מ

 על ופירושים באורים כולל ספר היה יוחסין יספר ,דברים שארי מן ומעט שבירושלים המיוחסית
הנ״ל. ממאמרים שנראה כסו תורה וטעמי ד,רבד, והלכות הימים שבדברי המקראות

 ן י נ מ מ ם ת ל ג מ ו אחר זקן מצאתי אחת פעם נורי בן אר׳׳י (לחי) יומא במסכת .סממני] מגלת .(הוספה
 סמטנין(פירש״י מגלת לי אמר בידך ומד, אני אבטינס מבית לי אמר אתה מאין לו אמדתי בידו

 היו לא קיימין היו אבא שבית זמן כל לי אמר לי הראהו הקטרת), סמני שמות בר, שכתובין
 בסגנון ה״ט) (פ״ג יומא ובירושלמי ,ובו' כה והזהר לך הוא הרי ועכשיו אדם לכל אותו מוסרין
 צנועין אבא בית היו לשעבר רבי לי אניר אבטינם בית משל אחד זקן בי פגע דיכ״ג אמר אחרי.

ה את מוסרין והיו ל ג מ קה״ע) ,פטומו וסדר להכירן איך הקטרת סמני בה (שכתובין הזאת ה
שקלים בירושלמר וכ׳יה וכו', בד, ותזהר ה“ר,מגי את הילך נאמגין שא.ינן ועכשיו לאלו אלו

פ״ה



ז7לטמחסרל וגומות חעחתרב
y״»n( : ו ם י«גלת 6וינ9אב גי» מ*ל אחד מקן אני ן»וביס חייחי מלקט ר״י אסר י נ W*׳ ,גיוו מ  V 

 לך הא אמגק1 אגא גיה «אק נט»ו9 לאלו אלו מגלוחט אח מוסדן חיו גאמנין אבא ביח היו ועבר6
w עולה. ואח סי נח׳ ז) רבה(ג׳ בטה״י* נס ונ״ה ונו׳, בה והיר והוי

 בה ובחוב הייא ר׳ בי סחרים מגלח מצאחי רב דאסד ע״ב) (ו׳ «בח בססבח סתרים. מגלת .[בוססה
 סגלה וביריס״י ונו׳, אהח חסר ארבעים מלאנוח אנוח אומר יהורה בן איסי

 ונוחבץ בבהמ״ר נעוגק סואינן הדיסים יחיר דברי ונסרסומעין לינחב ניחנה שלא מפני שהסחיחה סחרים
ח הדברים את לך בחב בתטורח(יר!) ונמ״ש המנלה את מסתיחן ישתכחו שלא אותן  בוחב אחה אלה ^

 שאין לפי שהסתירו סתרים מגלת נ״ב שם ופירש״י זה מאמר («!) שם וע״ע ,הלנות כותב אתה ואי
 שם«י בתלמוד שאק הלבות ספר כעין פסוקות הלכות בה מנלה,שיש ערך הערוך פי׳ ובן הלכות, נותנין

ח וכתוב חייא ר׳ בי םתרים מנלת מזואתי רב דאמר (*בי) ובב״מ אדם. כל אצל  אומר יהורה בן איסי נ
 שאסור לפי ממונח מנלה סתרים, מנלח רש״י ופי׳ ,ונו׳ מדבר הכתוב אדם כל בביאת רעך בכרם תבא בי

 מעשרות ובירושלמי .העין מן ומסתיר נותב היה לשונחו וירא החש דבר שומע וכשהיה הלכות לכתוב
 איוו נכתבו שבו «ור פירושו ראילפא, אפנקסא (עי) מנחות בבבלי וכן רהלפיי פנקסיה נובר ה״ט) (פ׳׳ב

«), (כחובות יוחנן ר׳ של חברו היה וחלפיי נרייחות, פיי ם  בעל —בבבלי, אילפא הוא בירושלמי ^
 פה על המשנה ולומדים איש מפי איש מקבלים היו ז״ל החבמים כי בחב פ״א) א׳ (שער עולם הליכות
 ,כרנריס המצויה השכהה ספני אותם וכותבים לסשנתן סימנים עושים התלמירים שהיו אלא נמסרה כאשר

ת ההם לסימנים וקורק אותם מסתירים והיו ל נ ת כי וראה הקרוש רבינו שנא ער ובו׳ מתרים מ ^ 
 בהסנסת דינו ובית הוא עמד ,שנ<ףפ חורה מאד עד ותדל מתחדשות ונזרוח תנופות והצרות החכמה יד

 ט״ש ונו׳(וע׳ לה׳ לעשות עת המקרא על וסמנו מסיני הנתונה בקבלה ספר לחבר כזמנו שהיו החכמים
 פסוקות הלכות רק כוללת היתה זו םתרים מנלת כי ברור נראה מזה ,רבה) מדרש — רי״ש באות המחבר

היו שם), פירש״י זע׳ ם« ונו׳(נימין שבע״ס דברים מפני לינתב ניחנה ולא לכד, ש כ  לכתבם לעצמם ו
 קמוז [ובשבת ידז) תורה(חמורה כשורפי הלטת כותבי שאמרו לפי ,ישתכחו שלא בשביל רק היה ספר על

ת נזתט כו ר  בספרי טעייני ור״ל ר״י שם: חמורה ע׳ עראי, דרך רק בהם מםתבלין היו ולא ונו׳], ב
 אותם קראו ולזה (מה) שטעות רש״י וע׳ עראי, דרך שהוא ישתכחו, שלא פירש״י כשבתא, דאנדחא

בית ספרא רב נדתני (סב:) ב״ם זע׳ סתרים, מנלת בית ספרא רב דחני יא י ח רבי דבי ברי ברי  
א, רבי דבי י ן אבין בר אידי רב זתני וסנהדרין(לז) הי קי זי  ח׳) חערוך*(זק ופי׳ קרנא רבי בנ

 דבי ונזיקין חייא רבי דבי מילית שנם נראה קרנא״, אותה שונה שהיה חיצונה משנח דנזיקין «מםכת
 דער «טך ז מתריס מנלת ד״י נד״פ נספרו שהעתיק כצונק ודלא כתובות. מנלות היו חם נם קרנא

 גאלת היא היא זו סתרים מנלת כי להוכיח רצה ונם ,נו מדבר נסחרות לדעתו בי יען געהיימניסע״
 נם ני יען הסירים, מנלת נקרא ופעמים וסוהת, נסתרים דברים ט שנמצאו זףש סתרים ושם ,חסידים

בהערתי לעיל יע׳ ,פניו על יכחשו הנ״ל המאמרים כל ני ט, נמצאו וד״א מוסר ודברי דחסידות מילי
חסירים, לטנלת

 ומקצתם בחם מתענין שאין השנה, חדשי לפי הימים ורשומים כתובים עליה .תענית טגלת .[טספס
ם, טספירק אין שנם ה  אשר והשטרות הנזרות במול מפני ליו״ט שקבעום לפי נ

 אלו, בימים להם שנעשו והנפלאות הנטם על או הצרות, מן בהם שנצולו או אטתינו, על ננורו
 נססבת .המשנה ולפני הקדוש) רבי(רבעו קודם עוד ונכתבה הבית מומן עוד רשומה היתה זו מסכת

 ליהודאי טבתא בשורחא אתת כיח ותמניא בעשרים דתניא ז ממנה ברייתא מביאים (יט•) ור״ה (יה•) תענית
 ושיחללו »יהם את ימולו ושלא בחורח יעסקו שלא ישראל על ננזר אחת שפעם אורייתא מן יעידון ^א

 מצויין העיר גדולי שבל אחת מטמרוגיחא עצה ונפלו הלנו ,וחבריו שסוע בן יהודה עשה מה ,שנתות
 אנחנו, אחים לא שמים אי אסרו בלילה, והפגעו הלנו בלילה, והפנעו(צעקו) עמדו להם אמרה ,אצלה

 נוחת עלינו נוזתן שאתם ולשון אומה מכל נשתנינו מה ,אנחנו אהת 0בני»ן לא ,אנחנו אהד אב בני לא
 משם, ולקוחה תענית מגלת דמסנח ברייתא והיא ,הגמרא עב״ל ע״ט עשאוהו העם ואותו ובטלום רעות

 להתענאת (דלא ב״פ בחון בהק ת״ל ומח שם בגם׳ רשב״ג שהקשה וממה עתר. באריכות במנ״ת וע׳
 הרטו בי ,נראה רש״י) ,מעוט משמע בהון לקמן כדדייק ליה יריש וקא בהון למספד רלא ומקצתן בהזן

 בלשון שידקדקו כמו למוד איזה אחת מלה יחזר ממשמעות להוציא במלותיה זו במסכת נס רז״ל דקדקו
 מתני ומפרקים ̂ומקשים לרז״ל היא וחשובה , רשTל מ מגלה וניתנה ,בנטרא וטייחות משניות בשארי
 ברייתות וכמה זו מסבת דברי ונשנו נאמרו ובמדרשים בש״ס ובכ״ם ,הלנות מהם ולמדין שנר. עובדות
 ז וזיל (מת) תענית במם׳ רשיי שפירש נמו מקרא, היא כאלו היא חשובה ני יותר, ועוד טמנה. שלמות
 תעניזן במגלת הכתוב בל דקתני והיינו הלכות כותנין הע שלא אע*פ חכמים בימי נבתנה תענית מגלת
ענ״ל, מקרא היה באלו

זנקדאוו



פערים ם אות רב ד8
ם ספר תי  *דץ דן בפירושי מאוסטויפא^יע ר״ש וכתב .קרנים בם׳ הזק; אהרן ר׳ הביאו .מג

 ואיני לראותו, זכיתי ולא זה ספר אחר הפוש אחר חפוש פשפשתי :וז״ל
 יהודה ר' הקרדש רביגו והטהור הקדוש שחברו ורא־ת־ וכתבו, חברו הקדוש מי יודע

 עליו וכתב מביאו הי־״ח גם ,אינו אבל הוא שהוא לי ואמרו זה ספר וראיתי הנשיא
עכ״לא); מימיו, אותו ראה שלא

מהמו״ל ינוספות הערות
ר כתביה כי יען ,מגלה ונקראת מגי׳ שכת שפ־דש״י כרו ,הפ־ נ  נל ששאר לפי :וז״ל (׳ג;) נ

 נקרא לכך בתענית האסורין ירים לדעת לזכרון נכתבה ויו לנותבב דאפור כתובי! היו לא וברייתא משנה
ת נקט להבי ־. וז״ל (סב:) ובעירובי! .ע״ב ספר ברגימת שבתוב מגלה  הלבה דבי היתר שייא תענית מני

.!יחי.) ר׳יד יש״י וע׳ , מגיה ה‘' קרי הבי‘וי תענית ממגלת חוץ אחת אות אפילו בימיה! כחובה
כל ה׳ ואהבת יראת שמוסיפה היא היאת ה‘המגי תועלת ה׳ עיני בי כיא־ת׳ ,בה יה־גה הקורא ̂י

כי פרטית בהשגתה ‘ישראי בני עם עמו על ישגיה שבתו וטמבון האיץ ‘כבי משוטגיים המה  ודור דיר ב
 ■'כתוב שהתייי קודם עוד לכתבה רו״ל התירו ולכן וצוקה, צרה מכל ולהצילגו ומצוק צר מכל להושיענו

.שבע״ם תורה שאר
שהיומחבבי! וסיעתו הבית] בומן —תש־ב׳׳ח [ג"א גרי! ב! חוקיה ב! חנניה תענית? מגלח כתב ומי

 רבדים י״ח גורו ובביתו לבקרו עלו הלל ובית שמאי שבית חוקיה בן חנניה הוא .יג:) (שיבת הצרות את
ה). (שם כיום בו שנ  ד״ת סותרי: שידברי• יחוקאל ספר נגנו הוא שיאלמלא יהוקאל, ספר פירש הוא במ

 כשבעה תעשה וכן ובג־! אכלי, •שיאל הא הכהנים, יאכלו לא הבהמה ומן העוף מן וטרפה נבלה כל [כגון
 שמי גרבי מאית שיש העלה ,כ״ח חנניה עשה מה ,בתורה] וה קרבן מרומי היכן כ) מה (יחזקאל כחדש

 האיש אותו ובור ברם עליי רב אמר יהודה, רב אמר וע״ו ,ודרשו בעליה וישיב רש״י: ,ולמוונות (למאיר
ם, לטוב ש ו א ר של סיעתו כתוב תענית מגלת ובסוף מהי), מנחות ,יגי חגיגה ( ע  חוקיה בן חנניה בן ר י

 חדשים בתוספות וע' .תצא) פ' סוף (ספרי ב״ח חנניה של בנו אלעור ר' והוא ,תענית מגלת כתבו גרון בן
 מג״ת לכתוב התהיי'ו וסיעתו דחננית ,יה שיייטב דקראטאשיין דיין ל־כ יהודה מהר״ר תענית למגלת

 , ע״ש אח״ב הנסים ע״י שנעשו הי׳׳ט יו ברגלה עיר הוסיפו ■סיעתי בנו ור׳יא ימיהם סוף ער שיגעשו מהנסים
ר היוחסין וגידסת ע״ש. ,ראיטון במאמר היוחסין יכ״ב ו ע ל אליעזר. ולא א

עליהם, בוא‘■ מצויות הצרות ואין בצרות למורים שאין מפני כתבוה ולמה י. תענית(פי״ב) ובמגלר,
 וכל ק־יימום־ס האגמים וכל דיו הימים כל היו אם , עליהם באות והצרות בצרות למודים שהם הוה בורן אבל

ושנה. שנה בבל עליהם הבאות הצרות לכתוב מספיקים אינם ,לבלרי! ארם בני
פי, ויודעי מהלומדים אף הם ורבים היום עד זוית בקרן זו,מונחת מסבת כי ויען  אתם אין אשר ס

ת מגלת אלו תיבות שתי ורק ,זו ממסכת מה עד יודע עני  הבאתיה לכן , לא ותו באזנם יצלצלו ת
.הנשכחות אח להזכיר הנה

 גם יניפסה ,פרקים י״ב ובה שלנו ש״ם בתוך הקטינות רסכתית אל חוברה יו תענית מגלת משכת
 וויניציא , רע״ח מנטוכה קושטארע״ז, י. וזוטא דכא עולם סרר ם׳ יעם ש״ע, וויניציא רע״ג, כנטיבה לבדה:

 ושאר מרש״י מלוקט פי׳ א) ,יוסף ב״ר הלוי אברהם לה״ר פירויסים ב' עם מג״ת —. ש״ס באזיליא ,ש״ה
 ברלין ,תי״ט אמ״ר מרא״ה: חידושי בשם הידישיו בן וירושלמי, בבלי כשיים יו מגלה מאמרי על מפרשים

־ הורארנא תק״ד, - ג, ״ ס ק  סג״ת — תרי״ג, קעניגסבערג לחניכה: אנטיוכום מגלת יבסיפו ל כני עיר ה
 לר."ו פירושים ב' עם —תקי״ו המבורג י. וזוטא רכא ע ם עם ביחד ערד; יעקב ייהרי׳ר זהגהית קצר פי' עם

 בשם ונקרא הנ״ל מהרא״ה ע׳יי ורשב״ס מרש״י מליקט פי' א! ,דקראטאשין דיי; נינהם ב״ר ליב יהודה
 מהנ״ל: יהירה מסך פירוים עם זינזא עילם ברר ובסיפו , הרשים תיסבית בשם חידושיו כ) ,פירש״י

יג״מ). (ד' ותרל׳יד תקצ״ט ווארשא ,תק׳יע דיהרנפורט
ה ר׳ חברו הנראה לפי א) ד ו ה א י י ש נ ת מם׳ קציר עשה אשר ה ר ו ץ צ ר א  ותבונתה הארץ כדור [ער ה
ם לר' ש״י] באם־־יאה , ׳בערים י' ציורים עם הבוכבים ומהלך השרים ותבנית ה ר ב  א י שי נ ה י י ‘י ה א י י ח בר א

י ד ר פ ס  ,אלברצלוני הנשיא ברייל׳ כן רבינויהודה היא והיא , בכיכבים דחוזה הצבא) (שד אלשרטא צאחב ה
 ספר שחבר הרי״ף) שבזמן ראיבן כ״ר יצחק רביני (תייריד החמישי לאלף התשיעית המאה באמצע שהיה

 ונמצא הנשיא חייא בר אברהם רבינו של רויו ב; היה הוא כי ,זימני תרי ד״ה יז: ברכית התים' כמ״ש העתים
, במקום אתו . בזר! אהרין היא וא״ב ביניהם, טענית דברי ועברו אחד .רד״א כב״י ונמצא מאד
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ז0מפעלים מוזמו״ל זנוספות הערות לב

ץ מדרש .[סימסה  ל׳ א(»ר ג^זגרון, מומיווס סיי^״ו h« 6גאו«ן״ נט«א1 מתימן חזנא ב״י .לור̂ו
« ״*מעאל א״ר מתחיל י׳»ס באימליא במארמא כ״י ממנו נמגא גם ,ישמעאל

ת, ששאלת שבא ממלכת חירות י״ס נם*או שם .ו6םו ועד העולם מםוןו שחיתה שלמה של חכמתו מ ^  מ
 לשלמה, שאלה אשר משלי מדרש בריש המובאות חידות הד׳ עם מתאימות מהן הראשונות חידות וד׳

 t על שני בתרגום הנמעאות שאלות מג׳ הן ומשונות ,משלי במדרש וולתי אחרים במדרשים נמצאו לא והם
 m החםי|■ (מדרש משלי מדרש בשם החידות את מביא פ״ה אלן» רמו דה״י ילקום וע׳ ,הן ואחדות אםתר

 הואץ במדרש הידות דר״ם את ראה הוא בי שעצטער הרר״ש בשם שהביא ,לכאבער למ״מ במבוא מצאתי
• )]863 צד 1890 משנת Folk Lore בם*ע והביאם הנ״ל

ת משלי םררש .[הוססה ד ג א ו  ,מוב שוחר המיםיםים לו יקראו ובטעות נקר) ערו (ערוך משלי א
 יבסש טוב שוחר םוק6ב התחלתו ע״ש טוב שוהר יקרא תהלים מדרש רק בי

 בלם משלי ומדרש שמואל ומדרש טוב) (שוחר תהלים מדרש נדפםו ש״ו בוויגיציא בי ויק ,יא) רצון(משלי
 הםםרן שער על המרפים הציג שע״ג בפראג כן יתר. שלשתם על הולך םובב טוב שוחר שם כי דמו יחד,

̂  תק״ס בזאלקווא וכן ,רבתי״ שמואל מדרש עם רבתי ומשלי תהלים מדרש טוב שוחר ״מדרש
 שלו הקצר פי׳ עם <ח) למפר בההדמתי (ע׳ מבראדי הירץ גפתלי בר יעואנ ה״ר ומשלי שמואל מדרש

 ווארשא בדפום גם כתוב ובן ,רבתי״ משלי מדרש והוא טוב שוחר ״מדרש 1 שערו על בטעות הוא גם ויכתוב
 על טוב שוחר ״מדרש משליו על ובן שמואל״ על טוב שוחר ״מדרש ו השער על שמואל מדרש על תרל״ד

״. ^י  שמואל תהלים למדרש הכולל הוא,שם טוב שוחר ״מדרש כתבו כן כי ביה, טעה בעלאוצה״ם גם מ
« 6וג ,המרפיםים אחרי הוא גם נמשו בי רצון״ יבקש טוב שוחר בפסוק שמתחיל לפי ומשלי  ^ית ב

ש ובסופו ז קד שם כתב כי ר ד תא א פ אל ה מ  לר׳ ל׳ אות עד בתהלים קי״ט מזמור על פי׳ בי
׳ , מתתי י ר ה צ י  ש אות עד בתד.לים קי״ט מזמור. על פי׳ והוא ביתא האלפא פירוש ״ובסופו צ״לז ה

 חוברו, אחד סחבו• מן ולא ,נסדרו אחד ספדר מן לא ,הם נפרדים מדרשים יבאטת ,היצהרי״ מתתי׳ לר׳
.נולדו אחד במולד ולא

 החכם ולדעת ,תת״ם לד״א תש״ם ר״א בין משלי המדרש נסדר גד״פ בספרו קנץ החכם לדעת
 מאמרים במה בי ההוא, לזמן הרבה קורם והוא בבלי התלמוד חתימת אחר גסדר למ״מ) מבואו (ע׳ באבער

 ליק ד׳ הגאונים בשו״ת תקכ״ט) ד״א עד תקט״ז ר״א מן (שמלך גאון יהודאי מרב כבר מובאים ממנו
ן חננאל ומרביגו ,שלו בםדור תרי״ח) ד״א במורא לגאון היה (שכבר גאון עמרם ומרב ,מ״ה סי׳ ק ) 

 ,בבבל ונסדר —,שנה וק״נ אלף היום עד גאק מר״י עבח וכבר (כ״י) המקצועות בס) ת״ת)—תש״נ ד״א
̂בער כדעת ראהו, לא קקרבי יחשלמיבל מתלמוד ולא מבבלי מאמרים הרבה העתיק ע״ב אשר במבואו, בז

 בשארי ואגדות בדרשות ולא ,ובקצרה הפשט ע״ם רק המקראות לפרש לרוב הוא וסגנונו תכונתו
,ארוכה ובדרך המדרשים

 המדרש עם ביחד רע״ב בשנת תוגרמה) י׳ (הטבונח בקונשטנטינא ראשונה נדפס משלי המדרש
 מעריה לרב שאלות עשר ותשובות היצד.רי, לד׳מתתי׳ בתהלים קי״ט מזמור על פי׳ ובסופו ושמואל חהלים

 עם —ש״ו. שם נדפס ושמואל תחלים ומדרש ,ש״ז וויניציא ,רם״ג שו״ת ובלי .המתים תהית בענין גאון
 ההדפסה ונמשכה בפראג ז״ל) מפראג מהר״ל הגאק (חתן ב״׳ן שמשון בר יצחק ר׳ מהרה״ג קצר פי׳
 אמ״ד ,ב״ץ הר״י פי׳ עם כנ״ל קד —,ושמואל חהלים מדרש עם ביחד ונדפס ,שפ״ב עד שע״ג מן

 זאלקווא ,מבראדי הידץ נפתלי ב״ר יעקב לח״ר קצר פי׳ עם —,ושמואל תר.לים מדרש עם ביחד ג״ב ת״צ
 דקאזניץ הם״מ הסכמת היא מהן ואוזת הספר, בראש הסכמות חמש עם שטואל) מדרש עם (ביחד תק״ם

 להסבים כדאי איננו הקצר והפי' ,לד.םכמה צריך איננו משלי המדרש גוף כי עליו יאמר זמהרש״ב ,ז״ל
 ליב יהודה אריה ב״ר אברהם מה״ר אברד.ם זרע פי׳ עם —.1833 סרילקאוו ותר״י, תקס״ח לבוב עליו,

 לבוב הג״ל) כ״ק יצחק ר׳ של הקצר פי׳ (הוא כ״ץ מהר״י פי׳ עם —,תקצ״ג והוראדנא ווילנא ,שיק
 הוא אחחן ואוזרון .תרל״ד ווארשא )1 חר״ך שטעטטין יוסף וענף יוסף עין פי׳ תרכ״א(עם ושטעטטין תרכ״א
 השואה וע״י ,בפאריז מאוצה״ס כ״י ע״פ הזה המדרש את לאור והוציא בא כי באבער ד״ש החכם הרב !™ביב

 במציאות מאד היקר דע״ב קונשטנטינא הראשון דפוס וע״פ ,בפארמא ואוצה״ם ברומי וואטיקאן ב״י עם
.הרבים] את זכות למען ,ב״י נטו !וחשוב

̂־ןזר נקרא רוםי די ובכ״י דשטואל, אגרתא שמואל, אנדת או שטואל. מדרש (הוססה. ^, אגדת  שטו
דשמואל״ ״אגדתא תחת הספר בראש שהעתיק המעתיק טעות באבערהוא ולדעת

 עת ״מדרש לו קורא ורש״י ,דשמואל״ אגדתא לה ״סליק המעתיק סיים הכ״י בסוף כי ,שמואל״ מר ״אגדת
 (בראשית עה״ת רש״י ופי׳ ,דפרדם) (ם׳ תורתך הפח לה׳ לעשות עת בפ׳ התחלתו ע״ש לה׳״ לעשות

 ברה״א שמואל״. במדרש ראיתי ״זו ז ל׳) (ב׳ כש״א שמואל״. ספר מדרש באגדת ״מציגי :כתב ג) לו
נדפסו ש״ו בוויגיציא כי יען והוא בטעות, טוב שוחר לו שקורין דש שנינו״. דשמואל ״ובאגדד. 5ג) (י׳

מדרש



פעליםם אותרב80
ש שלוה. מי מדר  נו נם [ה״ל] . »)אונקניירה יצחק ר׳ שחבר קנדגלות איומה נספר הובא ה

 אמי בר חייא ר׳ דאמר והיינו 1 א ח (ברכות ז״ל כמ׳יש חדל דברי בנאור מרנוע תמצא
 בלבד הלבה של אמות ד׳ אלא בעולמו י׳הקב״ה לו אין בהמ״ק שחרב מיום דעולא משמיה

 חסידא יודא דרב דאבא מאבא שמעתי סבא עקיבא ר' אמר ;ודל השלוה מי ובמדרש ,עכ״ל
 שאין רמז דת״ו השלישיות ידי, השניות ,בי״ת הראשונות האותיות תיו יוד בית במלואו בית

 דל אמרו ובן .ביתו שם דתו שלומדים מקום ובכל ,הלבה של אמות ד אלא בעולמו להקב״ה
 א״ר בראשית :וז״ל השלוח מי ובמדרש ,בשנים בראשית במעשה ולא ב) יא (חנינה
 ז״ל אמרו ובן .עכ׳יל בשנים בראשית במעשה דורשין שאין רמז רבתי והוא ב פתחיה
 שקרא מיליד, מרחקא אמת מיליד, מקרבן שק־ מעמא מאי אמת ת יבקר ש א) קד (שבת
 :ודל השלוח מי ובמדרש ,קאי לא שק־א קאי קושטא נו׳ שביהא לא קושטא שכיח

 מבני כחור היד, ראשונים בימים אירע ומעשה לעוי^ם, נבימל אינו אמת הרובד ובל
 ,לפעמו ה׳ רוח ותחל היום ויהי ,ותו בתא הלך לבו שרירות אחר ,ומנערותו ,האיתנים

 אמרתי ,סביבי מעקב כאבי, אנוש רני, אבי ואייל ,שטח בן שמעון ר' לפני ,ונשתטח והלך
 למבתך, תרופה אמצא קל נדבר ,תבך אל בני בני לו ויאמר ויען .לשוב בלבי אני

 צרה מבל ונפשך ,תבשל ולא ,עניניך בבל הכזב מן בני השטר אך ,למחלתך ותעלה
 ויד,י .לאהלו וילך וישבע השבעה לו ויאמר ,ואקיימנה הוא קטן דבר לו ,ויאמר .תנצל
כלי בביתר, אתר, אשר כל ונגב ,תאותו עליו ונברר, ,שכנתו המרחין לבית הלבד, היום

כסף

מהמו״ל ונוספות הערות
 מעלי ומדוע שמואל ומדרש רצו]) יבקש טוב שוחר בס׳ התחלתו ע״ש טוב שוחר (הנקרא תד,לים מררש

 על המדפים הציג שע״ג בפראג ואח״ב ,תהילים מדרש בשביל טחב שוחר שם כיים ־הם קנו ,יחד כלם
 בי יעקב ה׳יר ובבוא , רבתי שמואל מדרש עם רבתי ומשיי תדלים מדרש טוב שוחר מדרש :ד.םפר שער

 ,טוב שוחר הוא גם לו קרא שלו הקצר פי' עם לבד שמואי* המדרש את להדפיס מבראדי תירץ נפתלי
.שונים וממחברים , ובמק־ם בזמן מזה זה זרחוקיב הם נפדד־ם מדרשים שלשתם ובאמת

 אותם וסדר וקבצס אספם א׳םר ,קדמוניות אגדות ,ומפיזריש בודדים מאמרים מלקט רק היה מסדרו
 בראשית מדרש• ,מירושלמי ,שמעוני יי׳קוט כעין ,פסוק לאותו השייך ואגדד, דרש בל ,הכתובים סדר על

 —.הגאונים כומן והוא ת״ת לד״א תש״ם ד׳יא בי; המחבר חי צונץ השערת לפי —.רכא ויקרא רבא
 רק עיקר, כל מכבלי ולא רבה ומדרש• מירושלמי הם וד,נקבצים הנלקטים מאמריו רוב כי ויען

 ,ישראל כארץ נסדר כי באבער הכריע ,י' אות בפ״ב והוא (סד־} עירובי; מסכת מבבלי הביא אחד מאמר
 הנזכרים האמוראים שמות וגם ,ב) מז א״י(בראשית אגדת כ׳םם ו״ל ר׳ע״י יכנה ב״ר המדרש את גם כי
בלי, מן העתיק מאמרים הרבה כי רע״ו) צד (ח״ג רדו״ד בעל ומי׳ש א׳׳י. בגי שמית הם בו ב  מ״ש ע׳ ה

בער . בהערה 7 צד למד״ש במבואו בז̂ן
 ב״ר ,ירוינזלמי תלמוד ,ספדי , מכילתא ,תוספתא ,משנה :הם המסדר מהם שאב אשר המקורות

 הנדפס תנחומא ,הקדום תנחומא ,רבתי פסיקתא , דר״ב פסיקתא ,תר,לים מדרש , רבה מגלות חמש ייק״ר
 וויניציא ,רפ״ב קושטא ראשונה נדפס ומשלי תד,לים מדרש עם ביחד שמואל המדרש —. היום ביריגו אשר
 מדרש עם ביחד מפראג) נזהר״ל (חתן ב״ץ מתר״י קצר פי' עם שע״ג פראג . יפ‘’תד, מדרש עם ביחד ש״ו

 נפתי׳י כר יעקב מד,״ר קצר פי׳ עם חק״ס ואי׳קיוא —,ומשילי תתל־ם מדרש עם ת׳'צ אמ״ד ,ומשלי תר,לים
 פי׳ עס תרי״א ווארשא , 1833 סדילקאוו ,קצרות הערות איוו עם תר״י שם .כנ״ל תקפ״ח לבוב ,טבראדי

 המלות לבאור יוסף וענף יוסף עץ פי׳ עם לכד שניואל מדרש תר״ב שטעטטין .הרד״ל והגהות מבוארי ר״י
 מהר״י פי' עם תרל״ר ווארשא ,כ״ץ כהר״י פי' עם תרנ״א ^ביב .מכיאליסטאק זונדל חנוך להי׳ר והעני;
 קונשטנטינא דפוס ראשונה הוצאה ע״פ באבער ר״ש החכם הרב ע״י תרנ״ג קראקא כדפ;פ ולאחרונה כ״ץ.
 ומ״ט ותקונים הערות עם ,בפארמא רוסי די של מאוצה״ם כ״י עם השיואה ועם ש״ו וויניציא ודפים רפ״ב

.הספר בראש ומבוא
 בתחלת ,עצמו יוהף דון הוא ולי׳יא ,מנאקסאם דוכס יוסף דון השיר ממקורבי ,קושטא מחכמי א)

שנה בקושטא שניהם ונדפסו ,ופילופופיא באמינה ונוח , יוסף פורת ב; ספר גם ותבר ,לשיטי הד' המאה  כ
חס״א. בברלין שנית נדפס בגדגלות ואיומה שלי׳ז, שגת אתת



»1 מאפעליםa אותרב
 ותצעק העכנוו ת«ונ אם בלבו, אסר ובצאתו עוללות, השאיר לא זהב וכלי כסף

 מבזב, הריני ®שע, כלי אני זך אוסר אס אשיבנה, סה יפקד כי טמונה, ועל נכסיה
 שסעקקשטח, חכמת והבץ שלקח, כלמה השיב אז שבועתי. ואיה בתשובתי, ומשקר
 אטח וכן .הג״ל המחבר של או המדרש דברי היא המליצה אס נפשי עתיT לא ,עכ״ל

 דכתיב שחות דאיקרו צרקי אשכחן היכא וסיעתו חזקיה למ״ד אלא ן ב) כו ז״ל(סנהדרין
 נחמיה rא ;וז״ל השלוח מי במדרש באוח ובא ,תבל עליהס דשת ארץ מצוקי לה׳ כי

 לב׳ ורמז המכע עס הקב׳׳ה שהתנה ומכאן ואילך נח מימות שני ובנץ לישוב רמז בית
 בו׳ נקנה קיוסעוה״ז, אס ,כ׳ר׳א׳ש׳י׳ח׳ במלח ושניהס קיוסעוה״זוקיוסעוה״ב, קיומיס,
 בו? נקנה ,עוה׳׳ב קיוס אס ,׳׳תרדמה ״ישיבה ״שתיה ״אכילה ״רחיצה ״ביאה דבריס
 אי השש ובלתי בראשית הרי ״תלמוד, ״ישוב ״שמיעה ״אמירה ״ראיה ״בינה דברים
 להורות ;קא בדף וז״ל .עכ״ל פעל מה צדיק יהרסון השתות כי הה״ד ,בעולם אפשר

 פסוק על השלוח מי במדרש כמבואר נברא אמת ובמדת אמת במרת קיים שהעולם
 ובן ויכזב אל איש לא כי ישוב לא מאי אמת מאי ,ממנה ישוב לא אמת לדוד ה׳ נשבע
 תחזור במספרו שתעלה עוד וכל ממנה ישוב לא אמת שמלת כשם אלא ,ויתנחם אדם

טל, שפע בספר ועיין מבואר, והוא עכ״ל, לך לכסא אשית בטנך מפרי כך למקומה
בודניציא נדפס .ז״ל והרמב״ן בחומש ז״ל רש״י הביא .א) רסשכן דמלאכת ברייתא

כב!)ב): הביאו(שבת והתוספות שס״ב,
 לרש״טושערנ׳פ״נ), האמונות כספר מובא הראשון. לאדם רזיאל שמסר המלבוש ספד

 משמות מדבר בהתחלתו אותו וראיתי רד״א, של בביבליוטקא והוא
 שחבר ספרים עשר שמונה המלכים באוצרות שראה כתוב אחד בספר וראיתי .הטומאה

שחבר אחד וספר הכוכבים בחכמת כנו שת שחבר אחד ספר ראה נם הראשון, אדם
אליבסיע: בחכמת נח

 מסעי מסור הוא אם בו לחקמ־ שהרבה בחור לר״א המסורת מסורת בספר עק .מסורת
 משמע תוספות ומבעלי ,דעות הרבה והביא צד לכל ידו והניף ואכנה״נ מעזרא או

 שלנו הש״ם :וז״ל כתיב מעבירם ד״ה תום׳ ב) נה (שבת .אשי ורב רבינא אחר שנתחבר
 שפט והוא בשמשץ בירושלמי מצינו וכן מעבירים בהם שכתוב שלנו ספרים על חולק

 בחייו כמו מותו אחר שנה כ׳ טמנו יראים פלשתים שהיו מלמד שנה ארבעים ישראל ז:ת
 ו׳,xח כתיב והנשא תוס׳ד״ה א) (נדהלנ עכ״ל. שנה עשרים כתיב שלנו ספרים ובבל
 נכי שבת במסכת הש״ם על חולק הוא שהמסורת מצינו מיהו מלא הוא דבמסורת תימא

 היו שלא משמע ,עכ״ל מלא מעבירים כתיב שלנו ובטקראות כתיב מעבירם עלי בני
 שנתתי״כש׳ 0כקונשטנטינא הנדפס הרדכ״ז בתשובות ועיין המסורה, רז״לןצל סומכים
נדרים](כב [הלכות הסמ״ק הביא דין פסק למד ז״ל הרמב״ם .ק״א בשאלה חשובות

 על ואידך ,נפש לענות נדרים בפרשת ,לישני בחרי שנים במסורת לענות :וז״ל ב)
 שלא או ,במחול לילך שלא שנדרה אשה ז״ל הרמב״ם פסק מכאן ,לענות בשיר מחלת
,נפש ענוי נדרי מפר שהבעל לפי לה מפר שבעלה ,שיר קול לשמוע שלא או ,לשורר

וזה

מהמו״ל ונוספות הערות
חקס״ג, ביוילגא לאור ד.ו»יא אשר כראשית אגדת למדרש חכרו •והממכר .פרקים י״ר מדמיק א)

.(עב•) ויומא ב) .כ׳ באות לעיל אתת פעם הובא וכבר ,ג' תדר כהמ״ד בקוב*ן גם זגדפס
 גל מביא 6ש מ4ו תגכון, והוא »בל»וורגו״ בחב ווילגא דפוס בראשית אגדת לספר בהקדמתו ג)

להלן. האמור
ני ו



תרב82 פעליםמ או
המועד בחול תב־ביטיה עושה אשה ט.) (דף רמו״ק בפ״ק כדאיתא נפש ענוי קרוי וזה

:א) עב״^
יה מעניני נ) חכמה מעץ  ארד בספר נדפס ,שם לו שאירע ומה ימרום משה ע̂י

 היבלות מפרקי אחר מאמר נעתק שהוא ורע .שש עמודי ונספ־ לבנון
 ;ג) היכלות פי׳ וציין באות אות העתיקו משפטים פרשת [הגדול] ראובני בילקוט שתראה

 להמבורג סמוך רר׳יא של נביבליוטיקא .הראשון לאדט המלאך שמסר המעלות ספר
 בר,בלה מעלות שבע והוא .בהמבורג בהן איציק ר׳ יר תחת בעת והוא

 של ב״י בספרי מצאתי [וקצתו מיוחדות והשבעות מיוחרים מלאכים שמות מעלה ולכל
:זצללה״ה] הב״מ הגאון אבי אדונינו

;וז״ל פ״ד] [פרק ב) ז״ל(יד נבאי ן' לר״ם הקדש בעבודת מובא ,הצובאות מראות ספר
 דשב״י של ממדרשו והוא היחור (בעגין הצובאית מראות ובם׳
:עב״ל בו׳ וראה בא הלשון בזה אמר ז״ל)

 שמלת ודע .הרפ״ג שנת וויניציא רפוס .ויק־א ער בא מפ' ,ישמעאל ר׳ .י) מכילתא
לג), שבי־(ב״ם עליה ונוטל מרה במשגה העוסק ע״ש ונקרא מרה לשון הוא מכילתא

 ממי ורגיל ומרה הלכות שונה שהוא מי טוב ,נחת כף מלא טוב ג] [פרשה רבא ויקרא ובריש
 משניות שונה שהוא מי טוב הערוך פי' ,רגיל ואינו ותלמוד ומרה הלבות שונה שהוא

:עב״ל בפיו [‘ומרני מבילתא בעין מדרשות כלומר ומבילתות
 במכילתא וראיתי :וז״ל ויחי פ־שת בסוף הימב״ן מביא .יוחאי בן רי׳ש .מכילתא

שתרצי מקום בבל אות• קברו אותי מעי׳ין וכשאתם יוסף להם שאמר לרשב״י
מקובל

לשלבלשלמה נ־־וחם ח־ים ובעלי פ
סהמו״ל וניספות הע־ות

ועי א־לנור״ ומבע והשב; השד־פ השבעת ‘ע■ . שלמה מפתח . [לובפז א,)
 הוא רזיאל ם' באור בשפ פפר עוד ויש ,שה״ר,( בשם םר.״ר1 ע״ה המלך

ת סגולות בולל  שלפה שט כתוב מאמר ‘ני ו-׳פני , מאד ‘מבד,י■ בדרך ובע״ה דרק־ת כיבוד, מאבנים נביאו
ה ם' הוא |יאול־ ר״פמאנ; ב״י ,המע״ה ת פ ה’ מ מ ל .(אוצה״ס)] בשיה״ק) הנובר הנ״יי צ

נ״ו] דף לעיל בהערה ע׳ הבורים, ז' ‘'‘כוי ק־ב•; |היא לבני; ארז• בם' נדפם החכמה. אי ב)
 כי אומר פה״ד ובעל , א׳ חדר בהמ״ד בקיבץ גם ונדםם ,תקני״ד קאריץ , ה ת קראקא , שפ׳׳א זויניציא
ב שב; ומעיד ע״ה רבינו משה ע״י הוא מחובר ת  מבל מפתח הוא אורה, שערי בספרו גיקכייליא הר׳יד־־סף נ

בם' גם , שיי״ט כרינגיו די בייווא פ״ר ונדפם ספיר־ה ועשר העדיש־ם שמוה וננויי הקבלה הבמה כללי
פאל•‘י מיכאל שגת; החכמה מעי; היפר ״זה :כתיב הבפי ובראש ,נ"כ ישינים שפתי

ה׳ אורך אמר •דיעה■ ״ל ״־
 יבינו למשיה ופאלי

•אכבדה כב■‘י ‘בכי ם גלהו ומיסרע״ר, ע׳יה הנ ת ה  דיר ■כשעמד ,יידור־ר, בי י
. כ"פ נדפס כבר יכיוב דפי; נ׳ ערך מהזיק הוא ,פו) (תהלים (ועדן״ לעולם שפך

* בשם ממנו מאמר ג"כ מביא ואתחנ; פ' עה״ת בפירויסו הציוני וכן ג) . ת ו ל כ י ה
 ישמעאל ר׳ היד, הרמב״ם [ויידעה ישמעאל ד' של הביו עקיבא ר' וי״א ישמעאל ר' התנא חברו דן

א חבד ורב וז׳יל: כפיו‘־ בהקדמתו כתב כ; כי רב, הוא מחברו לר־ך צדד, בעל ולרעת ר׳יע] תלמיד ת ל כי  מ
תא חבור ומן והיה ופפריעכ׳יל. ספרא  ובב־ישחבר הספרא אחר , האמיראים שי ראי:״; פריד , בבבל המניי
, ירד מא״י כי ישראי בארץ אור.פ  פפרא—לקמן (וע׳ חברו רב בי בהקדנ•־,׳) (ע' המהבי הרב וב'ר לבבל

 שהתורה מרית י״ג ע"פ ובאיים התייה בדיני הקדמינים יזי׳ל ממדרש״ אהד והוא —ר״ש׳). פפרי ,יודא ר'
 מהחד•: בידינו שנמצא בפי או ונוסד ,בה; נדרשת
ע, ב; ישמעאל ר' ערך א׳ מאמר ד.יוחםי; ״: וו אי

א עד בא בפ' היה ו־רהי בפ' אש־ תבערו י
״ר-ד ̂ל

כמ״ש , .
 לא עד הזה מהחדש• ״:כיעאל דר' מכייתא וראיה־

 עד היא שיו ה־״ד לש' בהקדמתו ה־שביים ■לדעת , עכי׳י ירשיב״י ספי׳ במו ל־ מכונה והיא ובו' אש תבערו
גדולות הלבות בעל הוא הניליילתא שם את הלביר אשיי■ הראש״; דדשב״י במכילתא וע'לקמן התורה, פוף

 לא בתלמוד ובר לה ■גי-אי; ה,גאינים בזג;; היה פקידתה יראש־ת,שמות דואלר, מכילתא שב לה וקרא
 ט״ם לעשיות הר.אמין פיפרים .—מד פיייש״ עם המכילתא

הי^כתא שכיית ,השי״ב וכולא יכפר־ יפפייא הלכ'־,א גמיר׳ דה״ שתכה ד איימי ר,ר• כהנהו גן (דף גחגיגה
ט״ם

בהקרמת׳ וניה־אה׳ו בירושיימי, 'א



ת רב 83 מב פעלים ם או

 אמהות וג׳ אבות ג׳ אלא אבות לקבר נכנסין שאץ אבותי לקבורת נכנם שאיני אני מקובל
 ♦ עכ״ל פוסק הוא כי לי כריתי אשר בקברי ואומר ונו׳ אברהם את קברו שמה שנאמר

 יתכן ,פתח ב״י שמעון ר׳ הביא איכה מנלת מדרש בריש דהכימי בפתיחתא ועיין
 יתרו פרשת הרמב״ן וכתב .הספר בתהלת מ״ש ועיין ,שחבר מטכילתא דבריו שהעתיק
 אומר גרון בן חזקיה בן חנניה ר׳אלעזרבן כך, במכילתא ששנויה היא ברייתא וז״ל:ויו

 תהא יפה חלק לך נזדמן שאם ,בשבת מאחד זוכרהו תהא ,לקדשו השבת יום את זכור
 ,וכו׳ תניא אמרו ממרא שהרי הלבה ואינה שנויה ה*א יחיר בלשון אבל ,לשבת מתקנו

 בשמאי ומעשה ,משתבא שמירה ,תבא שלא עד זכירה אומר הזקן שמאי אחרת ובמכילתא
 זה אומר כליחדעז לשבת, זה אומר טוב חפץ לקח מפיו, זכרוןשבתח היה שלא הזקן

 אם שבעץ דר׳ אחריתא במכילתא מצאתי ושוב ;וז״ל מעזפטים בפרשת כתב וכן .עכ״ל להזבת
 במסורה ג״כ ומובא ,עכ״ל הזו הברייתא כאן ער כו׳ במזונותיו חייב הוא מה הוא אשה בעל

 משה מן בר בי׳׳י בי״י נס טעמא פסק שמחן בג׳ דרשב״י כמכילתא ;וז״ל שטות) קטנה(פרשת
 המסורה על בפי׳ באורו ועיין .עכ״ל א) וידום יבין והמשכיל שלים ובתראה דקדמאה בגין

 הוספות עם ישכו״ןבט״ח בשנת שנית פעם ונדפס =) שלו״ם בשנת צויזמר יעקב ר׳ שחבר
ושלישית ______

מהםו״ל ונוספות הערות
 S״r טעיוו ו«רי ם*רא הלכתא כש״ם ענזגר בנ״מ ני היות יוכל וא״נ מכילתא, וצ״ל ט״ם

 afA האטת מן הוא רחוק אבל ,הן נכוגות זו להעערה שם ראיותיו כי ואף .הלכתא תחת מכילתא
 כ״ד ע״ז יחשלמי !היא וזאת ,לאמת וקרוכה היא נכונה ראיה ,כיחשלמי זכר לה יש כי ראיתו אכן מנין.
 ,ע״ג בטיב משיודע א״ל ,יי״נ עושה מאימתי כוננים עוכר ב״ר לחייא מתני נ״ח שמעון אמרו ת״ח

 במכילתא מפורשת ברייתא באמת הוא זד. וענין ,בן נאמר אופן באיזה לו ופירש מכילתא יאשיה ר׳ אפיק
 היו ני ,ממנה קונטרס על לפחות או ,הזו המכילתא על יאשיה ר' שכוונת לנו קרוב ע״כ ,משפטים ם׳

.וע״ש הנ״ל מהראה״ו לדעת מכילתא בשם נודעים וד.יו המכילתא מן בודדים קונטדסים או נמצאים
 תע״ב אמ״ד ג) .פירוש בלי ש״ה וויניציא ב} ,עה״ר קושט׳ ראשונה ,לה הדפסות שכע היום ועד מאז

 לתקב״ט, תק״ד בין וויניציא נוצרי חנם מאת רומי בל׳ העתקד. עם ד) .ורטר6רנק6 לר״מ ינחמנו זה פי׳ עם
 הפשט, בדרך באור הסחת בחרי פי׳ עם ו) תקס״א). (ליוורנו נגאר יהודה לר׳ יהורה שבות פי׳ עם ה)

 איפת בשם להגר״א המיוהסות הגווות עם לנדא אליהו יצחק ד׳ מהרב שונים חדושים המרות ומצוי
 הלחמי דוד בר אברהם להר״ר םצאiד בת״י ע״פ נדפם יארא ופי שמות פ׳ על גם מכילתא ובסופו , צרק

 הלחמי ר״א כנ״י נמצאו אשר האלה הפרשיות שתי להמנילתא בד.קדםתו מד.ראד.״ו ולדעת ,תר״ד) ;ווילנא
תרכ״ה). (ווין הנ״ל מדותסופריס פי׳ עם האחרונד., היא והשביעית מאד, מאוחרים והם המכילתא מן אינם

 זמני תרי אדבר דשמא אתר בבלהו שם! וז״ל קלח•) (רף נשא פ׳ כזהר תמצא זו מסורה באור א)
 ממשה חוץ בגווייהו טעמא פסיק כלד.ו שמואל שמואל יעקב יעקב אברהם אכרד.ם כגון כגווייהו טעמא פסיק
 בעשר שלים דהשתא שלים לא קרמאה שלים בתראה אברר.ם אברהם מ״ט, כגווייהו, טעמא פסיק דלא משה
 קדמאה שלים בתראח יעקב יעקב כקדמיתא. איהו הוד. לא דהשחא בניוייר.ו טעמא פסיק בך ובנין נסיוני

כנוונא קדישא אילנא בארעא דד.שתאאשתלים ועוד עליוושנינתא ושראת במסף אתבשר דהשחא שלים לא
 שלים לא קדמאה שלים בחראד. כך ובגיני בקדמיתא הוה רלא מה אנפין כשבעין תחומין בתריסר רלעילא .

 דהשתא שלים לא קדמאה שלים נתראה מ״ט בגויה. פסיק טעמא שמואל שמואל נגווייהו, מעמא ופסיק
 שלים דאחיליר רמיומא בנווייד.ו טעמא אפסיק לא משה משה אבל ,נביאה הוה לא לכן וקודם נכיאד. הוא
 שלים קדמאה בגווייהו טערא פסיק ו) לד י״י(שמות י״י הכי אוף .הוא טוב כי אותו וחרא דכחיב הוה

 ומובא .וכו׳ אנפין לזעיר רחמין קדישא מעתיקא לון לנחתא אמר דינא באתר ומשה בנלד,ו שלים בתראה
 אברהם אכרהם בין היינו שמהן בג׳ ררשב״י המכילתא כוונת חד. ,ע״ש קב•) וירא(רף פ׳ נזהר גס זה מאמר

 טעם ביניהם יש טעמא, פסיק י) נ שמואל(ש״א שמואל ובין ב) טו (שם יעקב יעקב ובץ יא) כב (בראשית
 ר) ג (שמות משה משח בין אבל שלים, לא קרמאה שבהם משום המלות, ב׳ בין הפסק שמורה פסיק

 פי׳ ום׳ .שכינתא מניה אעדי לא דאתיליד מיומא בי ,שלים ובתראד. קרמאה בו בי יען והוא פסיק, שם אין
,בו לעיין בידי אין צויזמר מר״י המסורה על

 f ישבו בשנת דרשן יצחק יהודה ה״ר מבנו הוספות עם שם ג׳ ופעם שפ״ב•, שם ועוד בלובלין, ב)
חע״ה, זולצבאך ,תקנ״ו לבוב תע״א, האלי ,ותס״ג ת״ט אמ״ד ,(ת״ר.) בט״ח



פעלים ם אות רב 84
 ר׳ של שהיא יתכן אהדת ברנילהא ומ״ש הע״ת. בשנת בזולצגאך נדפס ושלישית

 שמות מואלה פי׳ ישסעיאל ור' :וז״ל הי״ד לספר בפתיחתו !׳'ל הרמב״ם כט״ש ןקיבא
 בעצמך והגע ,עב״ל נובלתק חבר עקיבא ר׳ וכן מכלהין הנקרא והוא התורה סוף עד

: ההורה סוף עד הבר שר״י שכתב
 ואמרו :וו״ל לכם] ממטיר הנני [בפ' בשלח) בציוני(פרשת מובא . חפמא ק ר״א . מכילתא

 אותו מוצאים אתם אבל מוצאים אתם אי היום ,חסמא בן אלעזר דר׳ במכילתין
עב״ל; ובו׳ פירושים ב׳ יסבול וזה הבא, לעולם

 דר׳ במכילתא תטן איתא ועוד וז״ל: נשא) (פרשת בציוני מובא רחומאי. דר׳ מכילתא
י׳ בידים דאית משום אלא בכוונה להו ולברך כפים נשיאות מ״ט רחומאי

 דברות י׳ כנגד הם י׳ ואותן ואר׳ן שמים נחתמו שבהם ספירות ליו״ד הרומזים אצבעות
:מכילתא קראהו למה ידעתי ולא בהיר מם׳ והוא ,עכ׳׳ל מצות תרי״ג נכלל ובהם

 ן וז״ל ש״ך) (סי׳ ברכות היבבות ברוקח מובא .יהושע ר׳ אחי בן חנינא ר׳ .מכילתא
 יש״ר שעונין ומנין בשכמל״ו שעונין ומנין אמן שעונין ומנין וכו׳ בספרי ברכו

 ,לאלהינו גדל הבו אומר יהושע ר׳ אחי בן חנינא דר׳ במכילתא ,לאלהינו נדל הבו ה״ל
: »)עכ׳׳ל וכו׳ המבורך ה׳ ברוך העונין אלו

 הם מרכבה ומעשה כי־אשית דמעשה [יג.] בחנינה כתב רש׳׳י נ) בראשית מעשה
 בעל וכתב :וז׳׳ל כראשית) (פרשת בציוני מנחם ר׳ וז״ל ,ברייתות

 המניעו, המלאך p מושפע המזלות נל‘בגי לו יש אדם כל כדמותנו, בצלמנו הסוד
 ועל כדמותנו ,מלמעלה עליו אדם כמראה בצלמנו וזהו ,השכינה מכבוד נאצל והמלאך

 .אדם בפני כקוף השכינה בפני אדם חז״ל אמרו זה ומסעם .אדם כמראה [דמות] הכסא דמות
הי כדאיתא דמותם למטה ברא דמיונות למעלה וכשברא  בברייתא כראשית מעשה בש̂י
 ואגמון בפה יג): (ט ישעיה בפי׳ רש״י וז״ל עכ׳׳ל. לראות המשפילי לשבת המגביהי

 עוד יכתב .עכ״ל שמותם ואלה ממונים כרקיע מזלות שיש מצינו דשמואל וכברייתא
 צור בראש תפלין קושר סנדלפון כי ,מרכבה כמעשה דאיתא :וז״ל בא) (פרשת רמ״ץ

 להשבע חפקי וכשהוא .גדול גוי ומי ,ישראל כעמך ומי בהו כתיב ומה ,ישראל אלהי יה׳
 פני צור בראש הבתר וכשעולה .הארץ מן גזרוה ומבטל מראשו תפלין נוטל בתפלין

 ,משוררים שישראל כיון ,סנדלפון ונקרא ישראל אלהי ה׳ אדירירון לפני יאירו יעקב
ך הוד עה עטרת לתקן הדבור לקבל פונה  נקרא ישראל שירות שמושך ולפי הכביד, למ̂י

 שם סנדלפון וכשמזכיר ,חביביאל נקרא ישראל תפלות לו שחכיכין ולפי ,נגודיאל ׳בכניי
 נושאם ג״ה אשר השרת מלאכי כ״ו מיד צבאות ה׳ יה אכתריאל בראש העולה הכתר

 חסדו לעולם כי טוב כי לה' הודו יאמר אחד ,הקש את השואבת כאבן ונושאם וסובלם
ומעשה בראשית ממעשה ענינים ושאר .עכ״ל כ״ו הלל מנין והשבון גמירא עד כלם וכן

מרכבה

מהמו״ל ונוספות הערות
מזהנראד. כז/ ^עזכוו דק נפק במכילתיך פ־קעיי; זריקא לר׳ ירכ״ד, ר׳ S»״ע׳יא) (מר גיטין ן' א)

 , מריי^תא י׳ז הבר כי ראיה אין ך״‘’ הבר־רה ״ריבנד• ׳:!מ פיר׳ב״י פ•‘י אכיי ,מב־י־הא לו עשה וריקא ר' גם כי
ץ שיידד מה אחד דב- א• אהה משגה רזנר•; אצלו רשם ני היות יוכל רק מכיי^תא. ^המשנה וקירא זה נענ

ה, ה״א משנת נוואמיקא; כ״י מרכבה ומעשה בראשית מעשה ספר נמצא הנה ב) ״  ואולי נ
 המפורש ד.שמ ועל בראשית מם' הראש־נוח פרשיות ב' על קבלה ,בראשית מעשה ם׳ עוד ויש ? הוא ד.זא

 הנזכר כ״ג אלישע ב; לר״י היכלות מס' קצה הוא •אולי רינבע;, כ״י ,כהנים וברכת הסנה ממראה ד.מאד
כל כו (א־צה״ם). ל׳׳ו ל״ה דף ע״ש רזיאל בס' הנדפס אולי או דן• ג



טנ<י פעלים d mh רנ
 נרי¥ pwn איא ולפי .לאדה״ו־ המיוחס חיאל ובם׳ כונן במדרע תנמא ׳מרבבה

 רוקזו בספר חראה כאשר בשלםוח והברייחות המררשים לו היו כי ז״ל, התקה חברו
 בראשית סעשה ם׳ בהקרסתו מביא שה״ש על פי׳ נפש משיבת ובספר .שלו חי סורי ובספר

 חכמתו שגזרה ואחר ז וז״ל בראשית(פ׳׳י) מעשה בם׳ וכתוב וז״ל; ברייתא איננו הנראה לפי
 זח והיה השלמות, אל יניע ירה שעל המשכלת שהיא חיים נשמת באדם לתת ית״ש
 ,תורה אין קמח אין אם שאחדל כמו זורכיו כל לו יהיו לא אם לאדם לו אפשר בלתי

pV חםרונותיו ישלימו שהם שע״י ,חםרונותיו שישלימו בראשית מעשה כל על וצוד. נזר, 
 נעשה אומרו וזה עשוי דהיה אדם יעשה המשכלת הנפש שהיא חיים גשםת בו יתן ושהוא

 בחנינה כתב דל ורש״י .הכרייתא לשץ שאינו בו ענתה לשונו הכרת ,עכ״ל אדם
 היכלות, שבם׳ במעזנה כגון מרכבה במעשה ולא ,יצירה ם׳ כגון בראשית במעשה ולא
 , ישמעאל ר׳ מחמר אינו היכלות שם׳ משמע עכ״לא), ישמעאל דר׳ ברייתא כגק א״נ
 גד בא ן וז״ל נמולי(פ׳׳י) ובמדחפ .וצ׳׳ע זה בענץ ברייתא עוד חבר ישמעאל שר׳ א׳׳נ
 צפית במרכבה, צפית בתלמוד, ונתעסקת הואיל בני לו אומר הקב״ה תלמוד, בידו שיש

 ומציצין בתורה ועוסקץ יושבץ חכמים יTשתלמ בשעה אלא בעולמי הגייה שאין ,בנאוה
 הראשונה רגל עומר, הוא היאך כבודי כסא הזה, התלמוד המץ והוגץ ורואין ומביטין

 משמשת, היא במה ד׳ משמשת היא במה נ׳ מעזמשת היא במה שניה משמשת היא במה
 משמש. הוא רוח לאיזה אחת, בשעה מתהפך הוא פנים ובכמה עומד הוא היאך חשמל
^ הברק  ,משמש הוא רוח לאהד, ,כתפיו בין נראין זהר של פנים כמה ,עומד הוא ה
 היאך הכבוד כסא עיק מכלם גדולה .משמש הוא רוח לאיזה עומד הוא היאך ברוב
 נשרים [כמה בו) יש כמה ,גשרים (כמין הוא ומתוקן מלבן כמץ הוא עגול ,עומד הוא
 עובר וכשאני לנשר, גשר ישכין הפסק כמה באבער] הוצאת משלי במדרש כ״ה בו. יש

 ,עוברץ המרכבה גלגלי נשר ובאתה ,עוברים האופנים גשר ובאיזה ,עובר אני גשר באיזה
 שעור וכמה ידי בפסת שעור כמה ,עומד אני היאך ,קדקדי ועד מצפרני מכלן גדולה

 [באחד הואכמזמש רוח לאיזה עומד, הוא היאך כבודי כסא מכולן גדולה רגלי. אצבעות
 לאיזה בשבת בג׳ ,משמש] הוא רוח לאיזה בשבת בשני ,משמש הוא רוח לאיזה בשבת

 נהדרי כבודי זהו לא וכי ,וכו׳ משמש הוא רוח לאתה בשבת בר׳ משמש הוא רוח
 וכו׳ הזאת במרה כבודי את מכירץ [שבני] יפיי הדר זהו גדולתי זהו ב^בער] במ׳׳ם
 נ ת״ל כתב ןצירה] [לם׳ הראב׳׳ד ובהקדמת .מרכבה מעשה מפר של מפתח וזהו .עכ״ל

 תאמרו אל טהור שיש' לאבני כשתגיעו ,לפררם עמו כשנכנסו לחבריו ר״ע צוה כן ועל
ם, מים  חברו, רבא משמע עכ״ל. מ׳ מקום מאותו כי דרבא מרכבה וכמעשה מי
 בראשית מעשה שנמצא ורע .וכר שפרה שמים ברוחו פסוק על א״ע פי׳ (כו) איוב ועיין
 ראשי לג׳ דומה תהו רבא בראשית ובמעשה יא) משנה (פ׳׳א הראב״ד וז׳׳ל ,וזוטא רבא

 אלישע בן ישמעאל ר׳ ומתלמידיו :ת׳׳ל ס״ה) סימן ג׳ ובכוזרי(מאמר ,עכ״ל וכו׳ השור
 כתב עכ״ל, מרכבה ומעשה פנים והכרת ב) היכלות של ישמעאל ר׳ והוא נדול, כהן

הנקרא המפורסם ספרו שם על כן נקרא וכר היכלות של ישמעאל ר׳ ;וז״ל ד^וסקאטו
בפי

מהטו׳׳ל ונוספות הערות
לית». עגגמרא וברש״י יעקב, שבעין ברש״י גסצא הוא א)
 ביבטוה התום׳ הנח היכלות, של ישמעאל ר׳ וד.וא !וו״ל נתב הכוזרי) על י׳6( גהמד ובאוזנר ב)

 והשני הראשון היד. כה״ג ר״י הה ,חוו אלישע בן ישמעאל ר׳ דהרי כחכו ישמעאל ר׳ אמר ד״ה (קד)
 ,החרבן אחר האסורים מנית אהד תינוק שפדה בריב״ה מעשה שאמר (נח) מגיטין ליה ראיה ויש ,נכרו
גדול. כהן אלישע בן ד״י זה אין וע׳׳נ אלישע, בן ישמעאל ד׳ זהוא
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 בצפייתי להסתנל למרום כשעליתי ישמעאל אייר יאיר דבייו שפתח ,היכלות ספר כל בפי

 שביעי ‘היכי לפתח שהגעתי דון ,חרר בתוך חרר ררכלות כששח נכנס הייתי במרכבה
 האם ,פנים הכרת לשם זכה מאין ידעתי ^א ואנכי ,יכו הקכ׳יה לפני בתפלה עמדתי

 שאכלו שלשה פ׳ בברכות מענינו שכופר מח על או ,ממנו חובר ספר שם על זה היה
 המוסקאטו עכ״ל וכי הפנים שר פוריאל לי כח דברים נ׳ אלישע בן ישמעאל א״ר

 כתב וכן , רבא מרכבה במעשה נאמר פנים הכרת ענין ובודאי ,יהודה] קול [בפירושו
 בהיכלות ישמעאל ר׳ של חכמתו והיא :וז״ל כרכות מסכת סוף במלחמות ז״ל הרמב״ן

:עכ״ל כי אמרו ולפיכך פנים ובהכרת
 לר׳ כריתות ובם׳ הנניר שמואל לר׳ התלמוד מבוא אצל נעתק .א) מדות ל״ב מדרש

,הש״ם לכללי השייך קצהו אפס שנעתק ומשמע ,מקינון שמשון
 (דף הכמה בראשית ונעתק בנים גידול פרק שלו המאור במנורת הביא ישראל שר׳
 ויניחך תורה בנך למד ,ויניהך בנך יסר ,מדות ל״ב במדרש וגרסינן :וז״ל א) רמה

 ודע ,עכ״ל וכו׳ הצדיקים עם עדן לנן שיכניכך לנפשך מעדנים ויתן ניהנם של מדינה
 במבוא מובא ג׳ כמדד, ,וחכם ראה קציר, נ'׳כ הוא המובא קצת אותו כי , האהוב הקורא יריד

 נח שאף מלמד ,נח אך וישאר ;מן ,רק ,אך ,לשינות נ׳ ,כיצד ממיעוט ;וז״ל התלמוד
,היו יראים אך היו רשעים ,הזה כמקום אלהיט יראת אין רק . הצנה מן היה דם נונח  

יראים, היו באזניהם] מששמעו יראים, היו [לא באזניהם שמעו שלא עד מעתד, אמור
,הערב עד הבקר מן משה על העם ויעמד .ונו׳ מאד האנשים וייראו אומר הוא וכן

 באריכות מביא נח פ׳ ובילקוט ,שעות שש חכמים ושערו היום כל יושב היה שלא למעט
 ,ריעוטין מן רק אך אומ־ הגלילי יוסי ר׳ של בנו ר״א .הגלילי דר״י מדות בל״ב :וז״ל
 .הצנה מפני כתבה דם גונח היה נח שאף ,אך מת״ל ,נח אך וישאר ? כיצד למעט אך

 שאינם יעל השבים על מכפר שהוא יכול ונו׳ לחדש בעשור אך אומר אתה בדבר כיוצא
 ,אלהים יראת אין רק אמרתי כי ? כיצד למעט רק . הכפרה את מיעט אך ת״ל ,שבים
 באזניהם שמעו שלא עד מעתה אמור ,רק ת״ל ,עיקר כל השם מן יראים היו לא יכול
 . מאד האנשים וייראו אומר הוא וכן ,יראים היו באזניהם מששמעו ,יראים היו לא

אמת רק אלי תדבר לא אשר משביעך אני פעמים כמה עד המלך לו ויאמר בו כיוצא
? כיצד למעט מן .שם יהודה מלך יהושפט שהיה אלא ,לבו מכל אמרד, שלא מלסד
 היו אימתי א״כ דן היה היום כל יכול ,הערב עד הבקר מן משה על העם ויעמד

ל לומדין,  שמים מן ירעים בו כיוצא . שעות שש עד אלא דן היה שלא מיעט מן ת'
/  אפרכיא מן אלא נשימע שאינו מן ת״ל השמים, קצות מכל במשמע רעם יכול ה

וקצר מצאתי הרבה ומאמריס ,עכ״ל נפלאית בקולו אל ירעם אומר הוא וכן לה שנתבע
:מלהעתיקם המצע

 נבולות יצב זש״ה נח בני ויהיו וז״ל: נה* ןפ' שמעוני בילקוט מובא מחת. מ״ט מדרש
 ובניו חם ,ט״ו ובניו יפת נח בני ויהיו .ישראל בני למספר עמים

.לע׳ אלא העולם נחלק ולא היו ע״ד ,האר־ן כל נפצה ומאלה ,כ״ז ובניו שם ,ל״ב
יצב

מהמו״ל ונוספות הערות
; אליעזר דר׳ מדות] [דל״ב כרייחא א);והוא  התורה ללמוד כללים מרות ל״ב והן הגליל• יום• ר' י

 ממהרצ״ה עולם נתיבות כ־ג־ם לק־טים ובסופו ■הדושים נא-רים עם נדפס ,יוסי] ר' לאביו אותר. מיחסי; (ויתז
ב, ווילגא ,רןאציגעלנבויג; פ״ ק ת עם נדפס הקצ״ט ״גיס ,ת־י״ג׳ •בם לי רבית נ־ספ־ת עם הפעם ועוד ת  הגהו

 כסוף '‘בבי כיב״ם ונדפסה ,הניד״ר על מהיז״וו פיריש מחבר איינהארן מהרו״וו תנאים מדרש בשם יבאיר
.התלמוד מבוא אחרי ברבות מסכת
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 וארפבשד שם סעתה אטור ,היו ע׳ למצרים בירידתם ובניו יעקב ,עמים גבולות יצב

 ור״א מדות. ם׳׳מ מדרש וציין עב״ל, האומות עם נכללו ולא היו צדיקים ועבר ושלח
 המרות חכמת ידע לא אם ועוד :מירא יסוד בספרו וז״ל ,חברו נתן שר׳ כתב עזרא בן
 השכלתי לא .עכ״ל נתן ר׳ של מדות ותשע ארבעים וגם בעירובק המדות ראיות עT לא
 משמע וכן ,בעירובץ כמו חשבק של המרות על מיוסד שהוא משמע שמלשונו כוונתו עדן

 כו) (ד׳ ב״ב על בתוספותיו ז״ל הרא״ש מדברי משמע וכן ,בילקוט שהובא מהמאמר
 עTל באת ואם מדות דמ״ט בברייתא וכדתניא רביע העיגול על יתר מרובע כמה :וז״ל

 ובו׳ ורביעי שלישי שני בחוט תקיף ועוד ,אחד בחוט ותקיפנה משהו אחת נקודה עשה
 על יתר מרובע כמה ככדי ח.) (סוכה כתברש״י וכן ב״ב. מקובצת בשטה מובא עכ״ל

 במס״ צ״ל ברש״י הגהה ונדפס ,עכ״ל מדות ותשע בארבעים היא מתניתא ,רביע העיגול
 מדברי לדבריו ראיה (שם) המגיה שהביא ומה ,מדות מ״ט מדרש שיש ידע לא כי ,מדות
 למדרש כנו תוספות שב^י נכון ויותר .המגיהים ידי נכנסו שטה נס אולי ב״ב(בז.) התוס׳

 הרמב״ן שהזכיר כסו הש״ם כסדר ברייתות להם שהיו מדות דמם׳ ברייתא בשם מדות מ״ט
:הספר בריש והבאתי נדה דמם׳ ברייתא ז״ל

 מדות(צ״ל טעמא דמאי יוסי] [דר׳ ובברייתא ,וישלח] [פ׳ רבה בראשית בפי׳ רש״י הביא וכן
 במקום באדום אין ומלך יהושפט בימי אימת ה׳ אמר כה עובדיה חזון מפרש מדות) דמ״ט

 אדומיים משנפלו מפורש יוסי דר׳ עולם ובסדר הגדולה בעיר מלך נצב אחר ובמקום שעיר
 בסי׳ רש״י הביא וכן .עכ״ל ובו׳ היום עד במקום מלך העמידו לא שוב יהושפט בימי

 עושין היו והנשיאיס הבאר מן נוזלים שהיו ;וז״ל מים כנהרות ויורד ע״ח) (פרשה תהלים
 במחוקק שנאמר כענץ ושבט שבט חניית לכל אחריהן נמשכין והמים במשענותם שרמיט

 ופסוק טז א׳(פסוק מלכים ובפי׳ .עכ״ל מדות ותשע בארבעים שמפורש כמו במשענותם
 ובו׳ טבלאית כמין המסגרות מדות ותשע אדבעים במשנת דאיתי !וז״ל רש״י הביא כח)

 כך ובו׳ המזבח כרכב ד״ה ה) (בז תרומה פ׳ התורה על בפי׳ רש״י הביא וכן .עכ״ל
 המדות כל אבא בר ר״ש בשם סימק א״ר וכב״ר(פ״ט) .עכ״ל מדות מ״ט במשנת מצאתי

 שבהן מדות וארבעים תשע המרות כל ז״ל רש״י פי׳ ,בטלה לא מדה כנגד מדה במלו
:א) תכונתו עד ואבא ואמצאהו יתן ומי ,עכ״ל העולם נברא

 ראשית בם׳ הנדפם רבא אליהו חופת מעין והוא ,סירא בן ם׳ עם נדפס .ב) תורה מעשה
דברים מקצת כאן לכתוב וראיתי :וז״ל א) רסז (דף ד״א מוסר חכמה

מחופת

מהמו״ל ונוספות הערות
 לאור מהוגיא נראשיוו יערת מרר׳» לס׳ היקרה נהקדמהו גם כ״ז מביא המחבר ד%ב יא)

 ואבואער ואנמאהו ירעתי טי דבריו מאד ״סתוםים וכתב: וה רע״י פי׳ על שם גם והתפלא הקס״ב, שנת
 ראשונה במחברת הורוויץ רה״ם הרה״ח לאור שהוציא עתיקתא בתוספתא ראיתי מצאתי ואני .תכונתו״

 פרש״י במלו המרות בל ו בוה״ל רש״י רבדי שמביא (פ״ט) שם ב״ר המדרש על תאר ביפה שמצא הביא
 טובות מדות מלות מן כי הוא, וטד.״ר רש״י, דברי מובנים ועתה העולם״, נברא שבהן טובות *מדות

(חז), סוכזה וע׳ ותשע, ארבעים למספר מ״ט הר״ת את פתרו ימים ואחרי ט״ט ר״ה בדפום אח״ז עשו
 זמן מאוחר לוישהיח בן יהושע ר׳ בו שנובר לפי בזה ימאן אוצד.״ם [ובעל הקדוש לרבינו מיוחם ב)

 י דברי פתח ם׳ עם ראשונד. נדפם מינבען. ובכ״י רוסי, די כ״י וג׳ וואטיקאן בכ״י נמצא ,מרבד.״ק] ד\בה
 ומדרשוה חיים וארחות בןסירא רע״ט,ועםם׳ שם קטנים ספרים י״ח ובקובין רע״ד., קושט׳ ,חלומות פתרון

 התדיד ובספר ,אוקספורד כ״י וימרי במחזור ונכלל ,תנ״ז אמ״ד ,וש״ז ש״ר וויניציא התלמוד ומעשיות
̂ הדפום שנח בלי ארמינו דפוס מאד ישן רפום קי״ח) בו(סי׳ בל בם׳ נדפס גם ,רוסי רי כ״י אחד מקדמק  
 הקחש״. רבינו עיי נאמר תורה ״מעשר. »עליו נרשם ובכלם ב׳ חרר כד.ם״ר בקובץ נם ,וזו״ז ר״פ קושט׳

צעין (והוא מאמרים) (קי״ט עשרה יעד משלשה המספרים ע״ד ומסודר ה׳ ויראת מוסר ומשלי הנהגית בו
ם׳
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 משסע ,עי״ל וכו׳ ז״ל הקדוש רבינו שחבר תורה מעשה םעץ והוא רבא אליהו מחופת
 הכותב וא:־ ,ותוספתא מש״ם השלימו נר״ו הגאון וא״א ,מחא׳^ קצור רק שהוא מלשונו
 שהוא ודע .יותר בקצור נ ג" הביא פוסק בו ובכל ,א) לעיל כט״ש טםררשים הוספתי

 כאות ז״ל בחיי רבינו שחבר הקמח בד בס׳ שראיתי ,קיצר שהוא די לא ,טאטרים חסר
 מח דברים ז׳ ,הקדוש רבינו ע״י הנעשה חורה כמעשה ודרשו :וז״ל פנים] [הלבנת ה'
 ואל ימות ,בחייו בניו ימותו ולא ארם ימות .אותם יראה ואל נברא שלא לאדם לו

 ,להשתעבד ודם בשר ביד יטסי־ ואל ימות ,משונה מיתה ימות ואל ימות ,לבריות יצטרך
̂בין ואל ימות , יתענה ואל ימות ,למודו ישתבח ואל אדם ימות  ,עכ״ל ברבים חברו פני יי

 וער עשרה עד רק נאמר ושם קי״ח.) (סי' בו כל מם' לקוח הוא שנדפס הורה ומעשה
ל ועד עשר חמשה עד חושב אליהו ובחופת בכלל ;נ) מה נכתב שלא בזה מ״ש ככ̂י

ג אות
 הכהן יצחק לר׳ ופרח כפתור כספ־־ מובא .דסורא מתיבתא ריש ,נחמן רב נימוקי

 רב בנימוקי מצאתי ;וז״ל פ״ב] ה״א ספרו [חבר פרחי משה ב״ר
ק כל רבנן דאמור והיינו היה, נמור נוי צור מלך חירם דסורא, מתיבתא ריש נחמן  ז
 נחלה נתתי ,לפני עצמכם ממעימים אתס גדולה] [ינמרא טובה עליכם משפיע שאני

 הבה [אמר לנם־וד גדולה נתתי כ; אינם עו״ג או״ה אבל ,וכו׳ ואפר עפר ואנכי אמר לאברהם
לנביכדנצר] / הארצות אלהי ככל מי אמ~ לסנחריב ,ה׳ מי אמר לפרעה ,ע־ר לנו נבנה

אמ-

מהמו״ל ונוספות הערות
פת ם' החכם —,ט"•) עד ממשפר ‘רז״י ראטרי 'הוי־ך טונה הוא •כגם ר״ח ס' כסיף הנדפס רבא איייהו חי

ת חקירות בספרו דוקעם א 43 כיד הרבנים נדיכונו  טוכית טד־ת עי׳יט׳ :זה טאמד כ״י הורה מעהיה ביסס טני
ע •ץר אי; אס ,ורחמים וקנאה הרע יצר ה; ואלו בעולמו הקכ״ה ברא  בפריה מתעסק כריה כל אי; הי

ע׳ עומר העורם אי; רחמים אי; אם ,בנטיעה מתעסי, בריה ‘כי אין קנאה אי; אם ורביד  ע״ב) סט יומא |
 מהם׳ •צמע או ידע ז״ל ריטי״י גם בי , מצא ■‘׳םי חופה כבביר הרחמ״ה —,איננו היום שבידינו תורה ובמע׳טה

ה ר שהחו ה ד׳יד, (נכי.) סוכה במס' ; סע ע  ? אזל להיכן ויצחק נע־ימא ראסרינן ס■ כמדימד, ;ידי־ כתב רועים ענ
ה כניו להציל .בסופי ז' שער תורה כמעשיה נמצא זה ׳מאמר ,אבינו אהה כי בדכהיב ,גיהנם ‘שי מדינ

הו עליות עיין א) ה איי כרכים. כ' ומחזיקים ההוספות שראה ‘רד״י הגאי; כערות ם"ט) (סי׳ קיר כעי״
ס׳ נזכר דכינו" מיער, ״מדרש ; וז״ל רכינו" משה ״מדרש המדרשים בין הביא איביה״ם בעל ב) בהו

אוי׳ ,ע״א) כ' דף וראכי׳יה וילקוט ובדוקה (פכי) ג״ק שה״ שי* ״דה״י ם׳ היא ו שה״עכ״ל^ ״פטירת או מ  מ
י' “הניר הזם' רק הוא מקורו עיקר כל הלא ,נכון ואינו הו נ ו יכם ו הנ  רבינן משה , במדרש ראמר משים ; וז״ל כ
ה שי עלה ע״ המי יה‘עי כאיהה רצי; עת שיהיה פי‘וי הטקום י‘׳ ונתרצה בשני וירד האחרונות י׳וחוה ‘לקני נ

שכוונת ‘בעי'■' נראה הלאעב״לחדדייה נהגו נמי ויינךבשני קבעו וירידה
ש, במלה ר,תום' ר מד ם, במדרשי ב ת מי , הנחימא מדרש• והוא ס טא ״במדרש בצדו: שינרשם י חו  בפסיק הנ

ה' ה' ב' יום שמתענים ומה ; •טם וו״ל ר״ט פי' ברוקח והוא ,הרוקח" ב״ב המטיר ז מא אומר ו חו  בפסוק בהנ
 שמתענין חכמים תקני מיכן ב׳ יום היה יים מ׳ ■סיף כחמ״טי משה ע־׳ה ‘בעני כשחטאו המטיר וה׳
ה׳ נ׳ יום ת ״כיי• מדריט וכן וירידתו משה שי כעליהו ו ש פי  הישר בס׳ ר״ת וכן .עכ״ל כריי^והך ב

 •כתנ-א רע״זו וסי׳ •כשלם ,צי׳ב ל‘כ• הקצר הלקט כשיבחי וכן תנהומא כשם זה מאמר מביא הקר״ז) (סי•
הומא כשם זה מאכר יביאו כלם ס״ב) (ם•'  וכעל רכינו" משה ״מדרש בשם יכנהו סכד■ ה הראכי' ורק תנ

 בי דביני משד, ״מררש■ שם ולברוא אחריו, נמשך אוצה׳ים
מא אינו וה ומאמר .כדאי אינו רכינו הי ביד•־. איטר הנדפס בהנ

ע' החכם הרב ע״י לאור יבא ב א פ' ב ). וסי׳ המטיר יה' פסיק וירא כ  מביא משה״ פטירה ״מדרש — ט״ז
ם' משיה" פטירה ״מדרש עי״יו ומציין מאמר ממנו הילקוט מיך, קרבי הן כפסוק ויק־ נ  בילקום בכ״מ יעוד י
,חי׳א בהס׳יד בקובץ מחדש נדפס זה זםדר׳ט

שה כי ידבר אשר ייבר אחד מאמר ‘ביי  ממ
מא רק ם תו תנ אשר והישן הקדום כ״י נ
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מב שנאסר בכללם וחירם פט.] [חולק הדם) כסוי בפרק גכדאיתא וגי׳ אעלה אסר  מ

 והוא סמטהנפתלי, הוא אלסנה אשה בן שלמה בימי שהיה וחירם ,אלהיםישבתיונו׳
:עכ״ל כו ששמש הבית בזנות עדן לגן שנכנס

אותם
 לספר בהקדמתו אברבנאל יצחק p השר כתב .חלפתא בן יוסי ר׳ .כ) [רבאן עולה סדר יי)

 שהיו הדברים באותם עולם בסדר חז״ל שקבלו וכפי :וז״ל מלכים
 ישראל ולמלכי יהודה למלכי הימים דברי ספר ביניהם שהיה ספק אין כי אצלם מקובלים

 בקבוצת כ״י והוא שנדפס מה על הוספה רבא עולם סדר שיש ודע .עכ״ל קבלתם לקחו שמהם
 שקין להניח שלא ליזהר צריך וכן ;וז״ל נט) (סי׳ לקט בשבלי וראיתי .רד״א של מפרים
 שמצאתי עד בעיני נפלאת והיא .עכ״ל עולם בסדר איחא הכי ,זה ע״ג זה קמח מלאק

 ,רש״י תלמיד שמחה ר׳ שחבר עולם סדר שהביא הגדולים שם בספר אזולאי ר״י להגאון
 כללי על עולם סדר הבר ז״ל הרמב״ם וכן .לב סי׳ בא״ח הקארו החכם שמו והזכיר דינין,

 וני יוסי ר׳ ״אמר [מצינו] י״ז בפ׳ כי ,יוסי ר׳ ע״ש עולם סדר שמיוחם ומה .הגמרא
 אמרו ולכן ,המחבר שהוא שנו להודיע כו׳״ שנים בשתי מאביו גדול שיהא לבן אפשר
 תנא מאן יוחנן ר׳ ואמר וכו׳ אבותיך ירשו אשר עולם בסדר והתניא פב:) יבמות מו! (נדה
 חייא ר׳ ותנא :וז״ל בפ״ה ראיתי אבל ,לה סבר ולא לה תני יוסי ר׳ ,יוסי ר׳ עולם מדר

:וצ״ע כו׳ גזל משום אסור בגנה הנשמר
 אהרן קרבן המפרש כתב ע״א). פו וסנהדרין ג) שמעון ר׳ ספרי יהודה. ד ספרא

לבאר וספרי ספרא חבר שרב בדעתו חשב הרטב״ם :וז״ל בהקדמתו
ולהודיע

מהמו״ל ונוספות הערות
 K9 נדםם ועזב נוזיניציא ונדפס אליהו דבי תנא הוא זומא אליהו וסדר רבא אליהו סדר .[הוספה א)

 רבא אליהו סדר וז״ל*. כתב סדי) (ערך והערוך שה״ג. כ״ב דאשא, ובעורין דנורא וקוקין פי׳
 שניס וזוטא ״ פרקין ול׳ בבי שלשה הוי ירבא ,הן חיצוניות מיזזניות פי׳ ,קו) (כתובות זוטא אליהו וסרר
 ועא ם׳ זה שאין נראה אלה מדבריו עב״ל, בגווייהו נלהון אליהו רבי תנא בגמרא וראכרי ,פירקי עשר
 וממנו הש״ם מסדרי לפני עוד נמצא שהיה קדמון מדרש או ברייתא שם כ״א היום עמנו אשר אליהו רבי

 (כחובות ענן לרב אליהו שלמד מה הוא ווה ,וכו׳ אליהו דבי תנא המתחילים הש׳ים מאמרי בל לוקחו
 וחובר מאד מאוחר מזמן הוא שבידינו וזד. והיינו) ד״ה שם תום' (וע׳ ואיננו אבר הקדמון זה זה ולפי ,שם)

 הקדמון נם ינוTשב זה החנד״א את המחבר לעיני היה ואולי .גאון שרירא רב בימי חשל״ד דיא בשנת בכבד
 ז בארשבע] בשם שהביא אליהומר. דבי תנא ח׳׳ב בשה״ג יע׳ ממנו. האבר

 חשבון הוא זוטא עולם סדר עם קיסר אנרריאנום זמן ער עילם מבריאת הדורות סדר פפורי כילל כ)
 ז הם הישנים הדפוסים הראב״ד. וקבלת תענית מגלת עם סבוראי רבנן זמן סוף עד העולם מימות קצר

 —. 1796 פראג ,חע״א אמ״ד רומי דברי זכרון ועם ,ש״מ באזיל ,ש״ה וויניציא רע״ח/ מנטובא רע״ז. קושנז׳
 ועם ,חר״ה ווילגא יוסף וענף יוסף עץ באורים ב׳ ועם . תקס״א שקלאב הנר׳׳א ובאור הגהות עם רבא ס״ע

רומי. בלשון העתקות כמה ועוד חקי״ז המבורג עמדן יעקב ר׳ באור
 כולל ייקרא, ספר על ומחובר שמסודר לפי כהנים, תורת או רב דבי ספרא אי ספרא ג)

 אליבא וסתמו רב דעות) רוב חברו(לפי ,ישמעאל דר׳ מדות י״ג ע״פ וטהרות קדשים םדר מדיני ברייתות
 עם —קושטנטינא?). ההשגות בעל הראכ״ר פי׳ (עם —ש׳׳ה. וויניציא ראשון דפוס אלעאי, בר יהודה דר׳
 —דעסויאחק״ב. שס׳׳ט, וויגיציא ררי״ש, מדות עלי״ג גדול באור אהרן מדוח ם׳ ובראשו אהרן קרבן פי׳
 ווארשא דזוישעגראד, דודאב״ד מה״דיעקב והגד.וח ומ״ט ציונים עם התום׳) (מבעלי משאנץ ר׳ש פי׳ עם

 התלמוד, הראב׳׳דומסורת פי׳ עם i860בוקארעשט מלבי׳׳ם להגאון והמצוה התורה פי׳ עם —תרכ״ו.
 הנהן ץvה נפתלי ב״ר הירש צבי מה״י העזרד. ותוספות כהנים עזרת בשם פירושים ב׳ עם —. 1862 ווין

—. 1848 לבוב האיפה עשירית פי׳ עם —,חר״ה ווילנא יפאפורט
לחי או רב דבי ספרי או ספרי (נשא), המחנד. p דשלחו בם׳ המתחיל חחלתו ע״ש וישלחו מדרש אז י̂י

חברנ ,דשלהו לו קורא ספר בערך נם ,וכו׳ מסעי אלה פ׳ בסוף בויעזלחו ז בזד.״ל מביא יחניף ערך בערוך
רב
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 ,לדרך צדה ם׳ בעל נתב וכן ,תורה משנה בהקדמת בתב בן ,המשנה עיקר' ולהודיע

 ביום הבור בתוך הארי את הכה הוא יח:] [כרכות שמתו מי פרק ממ״ש זה שלמדו ונ״ל
 ורש׳יי ,המחבר היה דרב לומר באו ומזה ,רם־תוא ביומא רב דני ספרא דתנא השלג

 בתורת ששנויה לברייתא קרי רב רבי תנא שפי׳ סי.) והוי׳ין א״ט נפ׳ דעתו היה כך לא ז״ל
 פרק בנימין ומדבריו ,כלם בפי בביהמ׳יד שגור שריה י׳פי רב רבי ספרא דאיקרי כהנים
 .וחברו כתבו מי באר לא אבל ,לתלמידיו ושנאו סדרו שר״ע דסנר ,נראה האומר

 נהמיה,פתם ר׳ תוספתא סתם ,מתניתיןר׳'מ כתם [פי.] 1הנהנקין הן אלו (פרק ובסנהדרין
 טעו ולדעתי ,יהודה ר׳ היה שמהברו מההנמים קצת ללמוד רצו ומזה ,יהודה ר' ספרא

 הוא סתם וכששונה המהבר שרבי בוונהם ,ר״מ מהניתין סתם אומרים שאנו שכמו ,כזה
 שנאה סתם הברייתא בששונה הספרא שהמחבר לימי־ צריכים אנו כן ,מאיר דר׳ אליבא
 להכריע נמור הכרח אצלי וזה עקיבא דר׳ אליבא אסרה יהודה ור׳ ,יהודה דר' אליבא

 מצרף בספרו מקנדיא יש״ר ר׳ הרב עליו ונתב : עני׳ר שיהיה מי יהיה ספרא המחבר היה שרב
 הוא ונם אהרן) קרבן בעל ל זר׳ כווינצייאה הרב מניר הייתי אני יוסף אמר : וז״ל לחכמה

 חייא] ['׳ רב אמר ב) פרשה (י״א מצי־ע פ־־שת בת״נ מ״ש לו וכשהיאיתי ,מחבוריו א' לי נתן
 ,הברו יהודה ר׳ או ר״ע שלא ב־ו־ה ״איה שמשם ראשי על נשקני ,ונו׳ רבי לפני השבתי
 ,הזה לדבר לבו שת לא המפרש שהוא דמתא כשבילי דםפרא שבילי ליה דנהירין ואע״ג

 חברו רב ואולי יוחנן ור׳ ר״ל בפי שגורות ה״ב] [של ברייתות שהיו אה״כ מצאתי אבל
 וצ״ע כרו חובר לא ועדיין ,הקדמונים נפי היו ממנו מקצ־ת או ,בעילם נתפרסם ותיכף
 רבי ; וז״ל שלה) (פרשה בספרי תראה תשיב [ועוד הספר. בזהבתחלת בתבתי וכבר עכ״ל,
 חייא ר׳ של מדרשו לב־ת שבאה מעשה הפ״שה בסוף ושים ציצית, קדושית זו אומר

;א) ר״ש] ולא יהודה ר׳ ולא חברו שרב ה־מב״ם בדעת והוא

כתב ישנים השפתי דהנוך ספרא ־). טנא יישא דר׳ םבא,םפרא ייבא דרב ספרא
:רע״ט שנת שנדפס

מהמו״ל ונוספות הע״ות
ג ע"פ נדרשית כרייתות נולר ,שמעו; דר׳ אליבא והתמו רב ׳'  עד נשיא פ' מתיך מהודרות התורה מדות '

א כמו התורה ס־ף ר פ  פי׳ עס תקפ״ב !ורצבאך ,תקמ״ט המבורג ש"־, ״•נ־ציא ויקי־א, ע״ם ‘דלע" ס
 — הקנ״מ, שאייוניקי פאררו דוד ה״ר פי' עה תק״פ ראדיוויר ב ה' , תקע״א דיהרנפורט חי׳א אברהם זרע
ד. ווי; ,השוג־ת ־הגירהאות והמהחא־ת ■מי'ג■ הקשיה המאמריה עי־ קצר באיר עין מאיר תוספות יעם כ״ ר ת

א הספר שנקרא אימר הייתי דמסתפיגא לולא א) א כי , רב דבי ספרא ‘רז״י בפי ״ק-  הספר הי
תס היינו לשינותמקרא, בש״גיעו ,הספר בבית לאמר: , רב בבי יילריד התינוקות יתחילו שבו ש, בני בה״ מ  ח
ם תורת נבלי^ו בו כי יען ת ומעשה הגהני בני ה כן וב• , הקי הג הי  יבמ״ש ,התי׳מוד חכמי בזמן עוד הוד, המנ

ה‘׳ אס־א א״ר :ציו פ' תנחומא במדרש■  אלא , ״קרא בספר ־ימוד‘׳ רנן בית ‘•צי התינוקית מתח״יי; הם מ
ם הקרבנות שכל נופגי  ייפיכך , ועון חטא טעם מהו יודעים ׳אינם עביה״ ער טד,יר־ס שהם ■מפני בי נתובי
אני טהורים במעשה ■יתעסקו מהירים יבואו הקרבתת בסדר תחרה מתהילין שיה׳ הקב״ה אמר ב־ ע' י־פי  ה‘מ

ח רפני ומקריבים עומדים הם כאלו עליהם בח , ע״ש יפי' ק־בנו בי  מתחילין מה מפני אס׳ א״ר ןשם) ו
ת מתהירי; ■אי; בתו״ב לתינוקות  ויתעסקו מהירי; יביאו גיהירי; ■הקרבנית מחורי; שהת־ניקית ארא כביאיצי
 שאה״ב , רב רבי ספרי שיא״ בשם רז״ר בפי משה מתי־ת התיקים שאד בקיאים ה״ וה ובנגד .בטהירי;

ת ובגמרם ימם‘בהש■י י  הגובר בש״ם מקים אי; ני ידע .התי־ה הימשי שאר רימדים הי• ויקרא כדר הספר בי
א שיבוא רב דבי ספרי ת ראיה וו• ,שיאר ת‘מ■ בי ה  חומיסי שאר —רב דבי פפרי בשם בווגתם נ־ מינ

ה, ר תו ש, (קבד׳•! ב׳יב ירשב״ם (עדי) ״מא פוי) (דף סנהדרי; פירש״י וב; ה א:. ברבות יע׳ ע״ י
 ריימוד ם‘בהחי שהתיניקית ,רמנהג קבע אשר הוא היא הספרא שחכר רב ני היית עוד ויובל

.ד,;״ר טעם מפני ויקרא בספר ה‘תהי יתחילו , סקרא
א הניאמר בער הוא סבא ייבא דרב ספרא ג) פנ ע' ק־״ד. דף עד מימפטים פ׳ ריש• בותר ה ו

ר ה ,ע״ב ז׳ דף ח״ג «
א ספי



CT^D& אותרב

ר ספרא irsdn tm •נ»ר m pwe על •vn גחגןוני מובא .כרוספדא״ ד  wnVin ומו» 
 mhtn «ורא ,אח0^' ואדס ספרא ,סבא ד«נונא ררב ספרא

ש^ה תורערן וספרא , העבור סוד שלסה) (של דחרשץ ספרא ,מלכא  אצל געוצן ד
 ,«״# ונדפסו ,סירושלים הביאו וטיטוס ,שלאסאניש קלאויקולא אוחו וקוראץ האומות

אכיאנוו») עסו ו>«ל באלידי ואחד נוסואוות

ת ת העדו ספו ל ונו סו״ מד
גוויקוניו* וממם גם״ן» ומיקוגים גומר מגר החגוך ספרא בתיקינץ מנר סבא ייסא דר׳ ספרא

ך לעיל וע׳ וקל׳׳ז קל״ו חו ד׳ ספרא —.64«ר תו אי ז ספד ח ו דף ימר גמיקוני מבר לגא חסיד כ ^ 
א דרב ספרא .וקלו  1נםםרו Rawiw ילוו מיגחם בוחר רמוד רגב• ורם: ו: דף ח״ג בוחר מנר סבא המנונ
-קלו קח»ט׳ ד׳ והר ובתיקוני ,נבא חסנוגא דרב ־ א ע׳ דף יתרו »׳ נוחר קדסאה דאדס ספרא . ח חיו נ  י

אדס ספרא אמרו א ספרא אתמשנא דמממן קדמאה ד •חרו. ם׳ rm וגומר ,סלבא ראולנוה גניז
תא ספרא .[הוםפה א) עו ,.ntmn ם׳ «ף גומר מונא אע״ח, לאנרחם ינירח גסנר אע״ה ליעקב מיוחם דצני

חגי ידו נמב עעם ונמגא עליו גירוש חבר והאריז״ל ל מחרמ״ו ננ  ד
חגי׳ סו סחרמ״ו מנ״י שמעמיק חלד בנימין ח״ד מנ״י דור בן מגר בעל ליד בא החוא ו  ממש עי

הגנו ומתעינו השחיתו האחרות חנו׳ חגי׳ שבהעתקות נתב דוד בן למגרו ובהקדמתו ם חנרי ו חי  איים ^
אנו(גי׳ די מנחם לחר״ר וומא איררא על מן עומר ובם׳ .ח״ו  רבינו עשאו ינגיעו^וא סגרא שגי׳ נתב )t לונו

^ מן עומר מגר עם ביחד חנדגם חנ״ל רוו־ בן ובם׳ עליו שם והשיג בבחרותו חאריו״ל ^ (אמ״ד חנ ״  מג
ת אמרי מגדו גם ,השגותיו(שח״ג) על להשיב מרבה מ ת גי׳ על בקו» בולל לונואנו) די (לחר״ם א ו די  הי

^ |5 חטנוטי מערבי יוסף ח״ד גי׳ ועל ו״ל מחרח״ו גי׳ על והשגות ,דווניעותא למגרא
 מנחם [אמר 1 נחוערמו שם מנא אשר ווה בודלגא, נת*י ראהו בעיניו אועח׳׳ם ובעל , רבא האידרא

 נקרס מפיוט ניפוו^$7 גמפד למפם פי' פשם רל גמוהר׳י םמורגו שיזפתי לפי ,ו*ל לונואמ די יהודה בן
 •ל םמפיין :רל9ל1 מנפג םיזי מקום 7פ וא9ם נפי׳ לגזוק נסגמגי לגן , '9 זבר אליו יגלם וקלם 9n9»9 לגזרגג

 1א»9םא*ייק«ל נ9» וגל אמוו. אמרי :ם9אתקונקר קראתי ולק נאמת, פל ומפמידו באמת גדתק שראוי. מם
 אוע לנשיג מלן9 גרי6 שיקא 07א9 99 נאגרו פ9שו יתשוני ופן ,ת9א9 בררן •נתנו אמת אלסים '9ו ,שאמרו מ*9

,9 משית פל קולמוסי יד ^לות יראתי לא ואין ״ מותו אחרי סאר״י  לסיפם לי «א גם אזלנם גי למפיץ אוריפ ׳
^ ^ ^:ל דנריס קלת גו גאו ולק ממגרתו פיונו גתתלת וא99 פי'9 9פש נרת׳ל גי .9אל גמפשי אדוני וישמח  ק
 קפלו ש««ו מיד גי יגיל לא אגל .גומו או מתקט 9י9 יגול 9י9 אלו 9וגינ 9חגמ רוח רוס׳ק פליו גנוח ואח״ג
׳א׳ מע*ג(אוח בשמ*ג וע׳ .ו«'] וגר לרוג גפולם ונתפשק וגו׳ אותו וגפתיקו וגו' אוגניו  שראה(אוולאי> עו) »

^ אשננוי בעלאל רבעו תלמיד מונסון. אברהם חר*ר שנתונה נ״י קונמדם  **ם,08נ עם מקובעת שימה ב
ג שחבר אמת אמרי ם׳ על לונואנו די פי מיי ז״ל מהרח״ו על ^ חנ ^נטע בעל הראבי״ח —יייימי*• נ  מו

 מקומר ועיקר ,תרומה ג׳ בסוף בוחר דעניעותא סגרא שמדגימו עשו נן לא ני מנטוגא מרגימי גני על יוניה
אך. לובלין קרימונא הראשונים: דגוסים ג׳ גדול(היינו בוחר שנדפם כמו בראשית בג׳ הוא ^צב  וס־גסד ו

א מוהר ני חומר. קודם נתמבר דעניעותא ססרא לדעתו ני .נדגין) העי על גריל בגרר  מסגדנג את «י
 גשא «אחרי םו« תודיע קעו* תרומת נב: מי: (בשלמ געמים ח׳ חעקדי בותר מיינו .געמים נ״ו דעניעותא

 נשא■ שנג׳ רבא ונאררא ע*א רעא רף אחת געם (מאוינו) טמא ונאררא רגב־) ואתחנן קעה* שלה קמו:
• קלא• ,ע״ב שם ,קל• (קבוד :געמים י״ח דסגרא״ ״בעניעיתא הובא  דעגיעותז^• *בספרא —.ע״ב שם ,^ג
« דעגיעוחא בםגרא שםע״ב, קלה• ,ע״ב שם •,1̂ קלה• דספרא בצניעותא .קלד•  בענתףמא ק

א, חאדדא בנל מוסד ליסוד הוא דצגיעותא ע״ב)לגישהםםרא שם .קמני קמב• קמא• דסגרא ב  מקומר וא״ב י
 בראשית וטא חתהלתו עיקר ני בראשית ג׳ על גי׳ הוא סג״ד ני ועוד מוהר, ם׳ בראש הוא לי הראוי
 מדשא אלמים דאמד וגוי מארת ימי אלמים דאמר וגו׳ אט• יהי אלהים ויאמר הפסוקים מפרש ואח״ב
.הסדרא סוף עד באדם חחי ידון לא ה׳ ויאמר ומסיים

ד ם׳ אלה: חם דדגיעותא ספרא על הפירושים ח|), שלום ממ״ר מלך הו תקנ״ אגלו(לונדון בוו
 'יי״ייז* (ר*יג» בשיאג אלעורגערילש ח״ר הגהות עם להאחו״ל דעגיעותא םגרא על גי׳ נמעא רד״א בב״י

T< ב״י גי׳ גם .תקמ״ב רד״א בנ״י וגמעא עליו גי׳ עשה המלן• עמק ם׳ בעל .תקמ׳׳ב) p f אש״)ד מישל י»אל 
ג במי^נא נרגם מיוילגא ז״ל הגר״א גי׳ עם סג״ד .ח׳יג) ישנים (שפתי דאטנאווע  ,תהט״ג שם .^

ל ג*ב אקרא .שבידינו מסגח ע*ד והוא בילקוט פעמים נמה מובא צטא ספרי .9ס9ו9[ ש שיי קג נ  פנ
ם. י ויקרא ברש״י שגי שת בשם אותו קורא ג״נ) (א״ב מ״ע ונעל י ש״י(פר י



תרב02 ו פעליםD א
 שםפר« שבתי ובספר !ח״ל ב) יח ד׳1 תיאל ובספר ,שמואל חברו .העיבור סוד

 לן דקים ומשום :פ״ו ב״ר בפי׳ רש״י ה״ל .עכ״ל ונו' רשמזאל ברייתא
 היה והמולד היה ה׳ יום ,מנמרים ישראל יצאו שבו ניסן ,ירחיגאה רשמואל בברייתא

 פחים צנים :וז״ל נ״א בפרשה ושם ,עב״ל אחרונות שש בתהלת חצות אחר ד׳ ביום
 מיני שני אף ,שנים פחים .בהם נבשל שהאדם צנה מיני שני צנים דשמואל בברייתא ומפרש

 בריח נחש ;וז״ל ונו) איוב נפי' נתב והרמנ״ן .עכ״ל בהם נבשל שהארם הן חמימות
 והוא מעוות כמו שהוא בעבור ,נריח נחש ,אמרו הע־בור סוד של דשמואל בברייתא אבל

 יום ואגמון כפה יג) (ט ישעיה כפי׳ רש״י הביא וכן / עכ״ל הקצה אל הקצה מן מבריח
שמוהסעכ״לא)? ואלה ממונים ברקיע מרות שיש מצאתי דשמואל ובברייתא : וז״ל אחד

ש  המדור הוא ושאול :וז״ל לנ] [טז קרח פרשת בבחיי הובא ,עולם של סידורו מדר
 שכחי גוים כל לשאולה רשעים ישובו כתוב וכן התחתון

 לתוקף ירמוז ,ירדו אמר ולא ישובו ומייש ,שאול שיי התחתונה לדיוטא רז׳יל ודרשו אלהים
 ומתחדשים חוזרים הם גיהום, שי* כאש נאכלים שחם אחרי קץ, להם שאין היסורין

 לשץ וזהו ,דורות לדורי חייילה חוזרים ובן ,אש למאכלת עוד שיהיו כדי ,כבתחלה
 חציו הוא השביעי מדור שאול ,עולם של סידורי כמדרש וראיתי ,לשאולה רשעים ישיבו

 טורד גיהנם של ומלאך לאש ומביד לברד מאש שם קופצים והרשעים ברד וחציו אש
שתו לשאול כצאן שנאמר להר ומגנעה לגבעה מהד צאנו את המנדד כרועה אותם

: עכ״ל ובו'

ע אות
 בספר שכתב וזהו ;וז״ל י׳׳ג מאמר קינים בספר הזקן אהרן ר׳ הביאו . עדינות ספר

בפי׳ מאוסמרפאלי שמימון ר׳ הגאון יבתב ,לאיוב אכלו זבובים עדינות
 בקילה ואמרו לוהיר] [מגדולי הגדול שמעין ר׳ חברו עדינות ספר הנה :וז״ל ידין דן

 ,פלאות פלאי קדשים קדש כלו והוא ,הסופר מעזרא הגדולה כנסת מאנשי בא שמקורו
נפלא בר ד שם ועיין .עכ״ל עו״ג שגנביהו שמעתי בי ,כלו ולא קצת אתנו ונמצא

עצת ־ הי-י- ב־-ע

מהמו״ל ונוספות הערות
 בפנים שני מדרש .י' כי׳גנה פ״ח פדד. הר״״^ יפ•' בד,ו.הות זומא וישלחו ■ שני פנים של ברייתא זו)

א ובספרי :וו״ל טז׳ סוטר, רש״י אלדים ם בפנים הוא שני מדרש אני ואזמר ברייתא לתך הכי תני י  ,אד־י
 או^י שלנו, בספרי וייא דספדי בברייתא מצאתי וד, ■דיסון :וז״יי בט• סנהדרין רש׳יי ע׳ רפפרי ברייתא

 ״ובמררש סתב מג וערך ב׳ ברדס ערך בערוך ויימייחו •מל אחרים פנים מרר־מ ווטא. הספרי על כוונתו
 כ' ן• . בה־ייות היוושלניי על משה פני הרב ^יסבr ומה ,(א־צה״ם) ציצית'' לעני; וישלחו של אחרים פנים

(ינוה׳יג)]: להיד ווטרתא ופסיקתא לחיד זוטא אניתיבפרי •באינו נראה [זוטרתא] פסיקהא הוא זוטא דספרי

H( ם, שמות ושאר הוי׳׳ה משם .הקנה בן נהוניא ר׳ המיוחד, שם סוד . [הוספה שי ה ק  נובלות בס' ע' ה
ב ונמצא ,ישנים) (שפתי קצ״ח דף מקנדיא ליש״ר חכמה .מהבר] שם בל' אבל בכ״י'הי*מ נ״

ם; ‘וז״י יוסיפו;. לם׳ יהייא ;׳ תם הר״ר בהקדמת נזכר עזרא. סדרעז .[הוססה ב) בן יופת ואמנם ש | 
 במררש רז״ל ע״פ ושלמו־,• ענינו נודע נבר אליו כוונתנו אשר הגדול והוא הכהן נוריין]

ה חכר הוא ,ישרים תמת בם׳ הנדפס הם אה^י שו׳ית בעל הוא — ובו׳ הימים דברי ובמדרש עזרא פ  כ
ל4 הבור , חבורים  על או נסים מעשה ס' , ודרישים פירושים הידושים , שו״ת והרכד, הגמרא דיני ברוב ח
ס ספרים ,הרין פי' שם שאין בטקים הריי׳ף על נאור הנסים י נ  המוקר על עלו וביים ,חכמות בשאר י

עי בהקדמת ע׳ ,בערה ביום  יוסף בית מרן מזכירו יחייא אב; דוד הר׳׳ר אבי־ את ,שס ■שרים הנ-ת ב
ד ״ א, גב־יארכא מא; וחזי טרפית] הדב־ח ניו הו



תרב םע ווו לי ע wפ ? a

ת צ ה ע מ n נזד% סובא המלך, לעלטה חכ n e רכה דחי(דף :( ׳ ימוי ר״ ר6א נ ^  י
 ד^־א *ה6צ ומזוא טלכא דעלסה כמורא מלי אשכחנא והא הוא הכי

עכ״ל* ט׳ ריחיר אומיו^יה רחא ואסר גלי הכי סבא המנוגא ורב דכלא, דחכטתא עימא
ש ח, פרעת כבחיי מובא .הדבחת»} עשרת מדר מי קם.) אפרו(מהדרין 'ח״ל נ י

^ דכי ומרי עכוד, מאי לעוה״כ, חלק להם אץ ד&לגה
 וססיים עכ״ל. טיטיו עיזוט כדי כקרדוטות אותו ונכה לרקיע תעלה טגדל נכנה עילא,
ל לדור עעעה כטו לנו ^»ח עלא בדי :וז״ל הדברות עערת כטדרע עו  תע#) מ

ת כאותו והיו עבעטים, הטלך עם מלחטה תעעה חתיכות, עטים  הטנדלע׳טעלו
 לעתם וכלכל טלאכים ע׳ עם עם ירד והקכ״ה לטערכ, טעלות ע׳ וכננדם לנמרה,
, הדברות עערת על דרעות והוא עכ״ל,  הנעודג, א«ל רד״א על בכיבליאטימא מ׳

מ כרלץ בעיר בדפוס אותו עראה נאמן טאיע ועטעתי  הפעם עוד תדפט העטע, א
או קעור רק עהוא ונראה בחיי רביט הרב עהביא המאמר נטעאעס ולא בואלקווא )■<9 מ

ת ע׳ *)  ,אטעסררם ד׳ ,לעמים עעלה בעת עקבל מה םעאלr ר׳ עגלה י), לממ״ט שטו
 פסוק ימתן איר נחמני בר עמואל א״ר טו:) אטרו(יבטות ח״ל

 וטסיק ובו׳ זה פמק ד״ה תום׳ ועיץ ,לז) זקנתי(תהלים נס הייתי נער אטרו העולם ער זה
 טנרט(וכחולץ עטותעל כע׳ ג״ל ,עב״ל נער נטי טתה טטטרון על עסות בה׳ ובפסיקתא

א מה א״נ וז״ל מ׳ זה פסוק ד״ה תום׳ .0 ק בעכיל לא נער לטטטרון הפייט ^ «ו  ה
 עטות עכעים) (ט״א עבע לו ה* דלמטטרץ יוסיפון בספר עכתובה לפי אלא הייתי, נער

 ידעתי ולא הוא ט״ם ובודאי טזה, נזכר יוסיפץ בספר ראיתי ולא עכ״ל, נער וחזמיב
 נ׳1ג ,קתך ס0ב נקרא אתה מה טפני לממיט אטרתי ייזזטעאל ר׳ אסר :וז״ל לכוונו)
̂  מכבד הטערתים נעל וחביב הטלאכים טכל תבוה הערים, מכל אתה וגדול עטות

\ מובאות _____________________________________________

םד&ו״ל תוספות הערות
 1סגא* ונאףר אנועזיו, m על נוסד מענינו, ודמוי ינוד נל על nmm עארח על אגדות הוא א)

 ה״ו, ווייונא ,n״wr וויניעיא עד״ד, #ידאיה דאעונה נד#ם עכועות, על ועדה נקיא ביומי וואמיקאן
 41וויייו לנוב הגדיל ר״א עוואוו ועם תר״י. זימאמיר ,תק״ע זאלקווא «ל״ב, חיים ארוזות ם׳ עם לובלין

.עםע*מ גס נוואיאא סעסים נמה ועוד ה״א, נהס״י בקונץ ניסם גס
עסהמהנר^ moo ה«עי ועל מהנדסם, מאי גדול יתד בנת״י גמזנא יייסמאנן הדי״י ביי אמנם ב)

.חר״ד) קדים עלי ו1(תום« יעקב י׳ וזסמו מאיים מיםל ביין יפה הקימה ועם מיפלס בן אמי ד׳
 העולם מםוןו *מלבו מלבים העזירה ע״י הוא ענינו . 827 חמי די נח״י מלכים עערת טדרע .ג)(הוספה

אהאב, זפלמה, יוהןו, נמדוד, אוויון, יאיפוןוהוא הוא הקב״ה מני). (תי«מ מופו ועי
 האגדות. עקד בבית היהס״ה ע״י יאיפונה ניפמ —.יוד בן מיפית ,מוקיון אלכסניי ,נוריפ ,נבונינזנד

 האהרוגים, הגאונים לפני מפער ומן היה הסהנר ני יפהוביה דבר נראע ועיים .הרמ״ב) (פפי״ם היא
 ומלבות הנוערים את ונר ולא יזפמעאל, מלבות על אן נסבו רבדיו בל בי יען ,יפנה ומאתים אלף ערך «ה

 י לנתוב אתתיל וגסוביס גבותים היופי 0»ניפ בתובז ביאיפו ייפסעאל. מלבות באופות היה ומקומו איומ,
 ליען! נותן בדיר ימייען דחמנא ,ביין• ז ובפופו ,מופו״ ועי העולם ממוף ו׳פימלמ יפמלכו המלכים עיפרת

 ר* בנוי p מ״ב המוסר זפמואל ר׳ בנוי בן יפ״ץ המופר ממף בי׳ יפסואל אני יינה עפמוז אונים ולאין בה
 המיזפי יום והוא מנת irm נדאיפ אותו וסיימתי חלק פיק זפמו יפנקו־א וה מפר כתבתי ז״ל הסופד ייכך•

 נבנין ויראנו יירויים זפאגו מן'הפיות יפילנו ברחמיו והאל קיפהיל באון ליפירה והמ׳פים אלפים תנדפת בעגת
.ואמן״ אמן ויהודה ייפראל בל עס הבחירה בית

 מוס הוא ואולי ,היסום מקום והמר 1878 גראף מנתם ב״ר מיפה ה״ר ע״י לנה״י הינא י)
 יימות עם יהנקאל מרבבת וענינו ,המלאך י̂ם עטות עבעים מסר הוא הוא ואולי ,המחבר בם״מ אמ״י

 ד!וןד ביפם המנתה תקפ״ו גTהמי. הניפסת ונר־גימר.ו ,הקמ״ב אפנהיים ר׳יד נכת״י הנייפם ,נידאים
, aifr גו׳ החת מעטץ) אייזיק ה״ר (ע״י
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 ואמר נער מרום בדמי לך קודאין מה ומפני ייקר במלוכה ההיילות מכל ויקר הפיבאוה

 או ובו׳ ממנו סור לאל ואמרו המבול דוי בני ובשהטאו ,ירר ב; חנוך ע־אני מפני לי
 יאמיו ׳בילא בדי ,עילם באי לכל מרום ביכמי עד עליהם להיות מביניהם הקכי׳ה העלני
 גורם הרזים (בםפרחכם יבנותיהם בניהם חטאי הם אם ואף ובו' ה״ו אכזרי הוא הרהמן

 מה ועופות וחיות בהמות יקניניהם מקניהם 1 וכו' ופ״דיהם פוםיהם חטאו מה ובנות בנים
 לשמי לעיניהם הקנ״ה הע^ני רפיכך העולם מן הקב׳יה ואבדן עמהן נאספו אשיר חטאו
באו ,מרום לשמי הקב׳יה כשהעלני שעה באותה .בו׳ לעוה׳יב לעד עליהם להיות מרום

לפניו, ואמרו מרום בשמי יהם■רימסטינים והיי , ועזאל עוא מלאכי מן מלאכים נ'
 אני הקב״ה להם והשיב ,האדם את תביא שלא הראשונים לפניך אמרו יפה לא רבש״ע
 של טיבו מה רבשי׳ע ,לפניו אמי־ו אותי שראו וכיון ,לבד אסבול ואני אשא ואני עשיתי

 מלות הבנתי (לא הוא דמבו^ בימי שנאבדי אא של בניהם מבני לא למרום שעלה זה
שאתם טיבכם מה להם ואפי הקב׳יה עוד להם והשיב ברקיע, טיבו ומה בניהם) מבני

̂ייןונניה •  להיית ,מכלם יותר כו הפצתי ואני לדבר נכנםתם
שאנ ומפני ,קונך בך שיצה הוריך ואשרי אש־יך ואמרו כלם עמדו

מיד , מרים בשמי כם

עכ נער אותיקורץ לפיכך
וה רפיוז בא ואיייך

 בשנים אנכי ונער
 שמאנו דע :וזי׳ל בראשית

 כפר שעשה הרוקח בעל על (כוונתו סודי
־ות‘ומרני טיכית ואבנים וזהב ככף ומביאים

S"
 ביניהם ונער ן

 פרשת הציוני מ׳יש ,הקורא יריד ודע
איש גלה חטאם היה מה ,בעולם לייי

,סופו ועד העולם מסוף מהלכין שהיי רזי) סודי
והיי פייסה אלף כשעור ריחות בד' ע׳יז מהן ועשו ,

היה והיאך הקב״ה, שמשמשיןלפני כדרך להם לשמש , ומזלות כוכבים ולבנה הפה פורירין I -׳ ״׳ו- -י ׳  יין ״׳ ׳
המלאכים קטרגו ואז •ים

 ,אנוש מה אלא נאמר ^א ארם מה ,■/■יל)
המאמי־ וזה ,עכ״ל בתרועה אלהים לה

 כ מעשה כל להם ו רמו ו^;אל שמהזא־ איא בידם, היכולת
 תנא ״במתניתא (טז.) בב׳יב -;׳׳ר מ״׳;] ך־א הב•,;י ואמי׳ .תזכרנו כי אנוש מה ואמרו

 והם כשפים מעשה רהם ימרו ועזאל שמדזאי ׳״עראכי ̂ ומרגיז״ ועולה ומתעה יורד
 ל' שהבאתי' למט״ט שמות כמש־״לבע׳ קטרגו,

 שנאמ השכינה עלתה ואז לע״ז ראש שיהיה
 ילקוט בעל שהביא פה הכיא וכן ,באריכית יותר שם ועיין למט״ט שמות מע׳ לקוה

 כ׳יה ודף רזא םורי בשם וכו׳ יימכעאר ד אנז- דץ ג׳ בי א' עמוד בג רף בראשית ראובני(פ׳
 פסוק) רי׳ה טז; (ביבמות ותוספית .למט״ט שמות בע' תמצא הכל הרזים תכם בשים ב'

 ;ענייל נער ג״כ מונה א,) רמט׳יט שמות בעי ובפסיקתא ;וז״ל ,פסיקתא אותו קראו
 ר׳ להחסיר נאמן מצאתי אבל ,גאון המאי לרב ייחסו ישנים השפתי .ב) העיון ספר

 ראש המאי לרב העיון ובספר וז״ל: פ״ז! ר׳ (שער האמונות בם' ש״ט
 פ׳ וברקאנטי ,גא־ן הזכיי־ ולא ,כו׳ והתלמוד המשנה מחכמי הגדול המקובל ,המרבדים
 ספר הנקיא בכפרו המאי רבי כתב וה ובלשין ;וז״ר חנוך ויתהלך פסוק על בראשית

!עכ״ל התפלה כעת בו לבך לכוון בו תמר אל העיון

פ אות
ש אייבו א׳יר למית ימיך קרבו הן ומתחיל; וילך פ' ביייקוט מובא מי^יהג). פטירת מדר

מהמו״ל ונוספות הערות
,בראשית אגדת למדרש בהקדמתו גם המחבר מ״ש ועיין א)
ת, וכמה ,אחדותו בענין הספקות ובאור השס מגייאות עניני עיי וסודות קבלה פ׳ הוא ב) תפל-

ם. רר״א בת״י ר׳ אי מיב לקוט־ס בספר נדפס ראשיה׳ שוגי , פי׳ גאון ה ' שס שם וסופו ה  שער נ
ם י׳ר' הגייוחס ׳החשמל) הגירכבה סור ‘עי (קבלה השיטים אברה סףב״ר תקנ׳יח, בווארשא הנדפס , גיקטיליא יו

ת ‘עי אגדה מדרש הוא ג) פסירת מדרשי גם ,משד. של דה״י מס' חי׳ק והוא ע״ה רבינו משר, פו
אדר:
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 קנסת שטך י8םקדר רבוא ששים בתוך שקלסתיך בדבר רבש״ע הקב״ה לפגי משה אמר
 ננגדימדה רעה מרה [שמא מרה כנגד מרה מדותיך כל ,כו׳ קרבו הן שנאמר מיתה עלי

 אנכי הנה שנאמר הן לך שאמרתי היא טובה מדה זו אף למשה הקב״ה א״ל ,וכו׳] טובה
 הנביא(מלאכי אליה את לכם שלה אנכי הנה ,יא) ישלם(משלי בארץ צדיק הן ,מלאך שלה
 צדיקים עלנ״ה לבוא לעתיד אותך מעלה אני כך ששימרבוא על אותי שהעלית כשם נ),

 ,כו׳ כו׳ משה על כתובות מיתות עשר יוחנן ר׳ אמר .נ״ה בנימטריא הן שנאמר גמורים
 מהול שיצאתי עמרם בן אני א״ל ,כהך ומה א״ל ,עולם באי מכל יותר כה בי יש א״ל

 ואמי אבי עם ודברתי ברגלי והלכתי פה פתחץ מצאתי שנולדתי וביום ,אמי ממעי
 לקבל אני שעתיד ואמרתי התנבאתי שנים שלש בן וכשהייתי ינקתי, לא חלב ואפילו
שתשוב כמו יוהנן ור׳ אייבו ר׳ כמו מאמוראים שהוא ראה ,וכו׳ אש להב מתוך התורה

̂ ז דעתי תראה
 מימות מעשיות וספורי וחדושים תמוהים מדרשים .הורקנום בן .א) הגדול ר״א פרקי

משכיל קורא ודע שם״ח, בוויניציאה נדפס פרקים], [נ״ד עולם
שפרקי

מהמו״ל ונוספות הערות
 פפרים שאר בצרוף ר<ף« קושט׳ בדפוס יחד נל׳ם נדפסו ,משה של דה״י רס׳ חלק הוא נס אשר אהרן

 המדרש בית בקובץ משה ופטירת אהק פטירת נדפסו גס שונים, דפוסים שאר ועוד ש״ד וויניציא אחרים,
 עולם״ שם משה ״פטירת לו וקרא אהק בית ם׳ המהבר ע״י נעתק ל״א עם הנ״ל בשה פטירת נתם גם .ח״א

 נעתקו וכהיום ,חקס״ח ווילנא משה נשי^ת בשם ונקרא לבד בל״א ונם ,פ״ר ועוד תנ״נ פפר״א
המחזורים. בבל דגדפסו

 1א בה•) זנאי(סובה בן יוחנן ר׳ תלמיד תתל״נ], [נ״א הורקנום בן הנדול אליעזר ר׳ התנא א)
 אביוהורקנום הבית, בזמן קדמאי מתנאי היה והוא בגמרא הנזכר אליעזר ר׳ סתם הוא ,ה!) ביצה (ע׳ ^ברו
 קרוא ירע לא עוד ,שנה נ״ב) אדר״נ (ני׳ ב״ח בן בנו ר״א וכשהיה ,לירושלים םמוך ודר נדול עשיר -היה
 ויבא לירושלים ויעל מפניו ויברח אביו בבית האדמה עבודת עבודתו את ויעזוב ,ונהמ״ו ותפלה ק״ש אף
 הית ר״ע התנא כי עד להפליא, עד בלמודו והצליח גדל ריב״ז בישיבת .תורה ללמוד זנאי בן יוחנן רבן אל

 פרקי הם׳ את חגר והוא בחן. ןסוכה חרבנו ואחר הבית בזמן וה והיה וב׳). פ״א פדר״א (ע׳ תלמידו אח״ז
 ב״ר יצחק כ״ר לר״א שהיא נראה יותר כי כתב אוצה״ם ונעל ;ובה״ד Yוצ׳ והיוחסין הכוזרי בדעת ,דר״א

 ואני V אבון ב״ר יהושע ב״ר יצחק ב״ר ר״א זה הוא מי פירש ולא יחוסו והעליב סחם ,אבון ב״ר יהושע
 קלונימוס ר׳ ז והוא ,הדקח כשם שמביא מקנדיאה יש״ר לד.״ר לחכמה מצרף בם׳ יחוסו שלשלת מצאתי

 מאביו קבל יצחק ורבינו יצחק רבינו מאביו קבל משפירא) החסיד יהודה ר׳ אני החסיד שמואל ר׳ (אבי הזק;
 ממננצא, הגדול שמעון ר׳ של זקנו אבון ר׳ הוא ,אבון בר יהושע בר יצחק בר הנחל אליעזר רנינו
 קטן עדיין ר״א כשהיה נפטר יצחק ר׳ אביו ני ,הגדול שמעון רבינו לפני חורה למד הגרול אליעזר ורבי

 היה ולפ״ז ,בקצור ענ״ל הנהן יהודה ור׳ הגולה מאור גרשום ורבינו הוא תורה וילמדוהו כביתו ר״ש וגדלו
 רש״י) של (רבו זה יהודה בר ור״י ,יהודה בר ור״י יקיר בר ר״י רש״י של רבותיו ובימי הדרשן משה ר׳ בימי
 ר״א פרקי בשם כנזהו והכוזרי גאון עמרם ורב מתיבתא ריש נטרונאי רב —.הגדול ר״א של תלמידו היה
 שמות כארבעים כי ,והישן הקדמון השם והוא ,דר״א ברייתא תמיד שם לו קרא הערוך מנעל .הורקנוס בן

 ותום׳ כן, לו קוראים תרס״ה) (סי׳ הישר בם׳ ור״ת יזג) רש״י(בראשית גם בספרים, שמו יכונה שונים
םר״א הגדת בשם (צטי) כתובות שוני א  לרעת גדולות הלכות (בעל קיירא שמעון ר׳ הם שהזכירוהו הר

 הלקט שבלי ונעל ,חננאל רנינו גאון, שרירא רב ,גאון עמרם רב מתיבתא, ריש נטרונאי רב ,הראב״ד)
p רח״מ החנם הרב .רר״א ברייתא בשם פעמים וז׳ דר״א פרקי בשם פעמים שבונה מזכירו נספרו m 

 ה׳ בפני הפדר״א, את נתב לא בעצמו ר״א ני יוניה, תלמוד בית למ״ע הנספח פתוחה״ ״אגרת במאמרו
 [טעם מפדר״א פ״א בראש מעשה מתיבת נראה וכאשר מתזלדותיו יספר נעצמו הוא באשר א) !טעמים

 אליעזר ר' הוא מי לדעת כך אחר נופפו אמנם הראשונים פרקים הב׳ כי היות ויוכל ,הוא קלוש
 שרק ומוכח נראה פתה" הורקנום בן אליעזר ״ר׳ בלשון ג׳ פרק בראש שהתחיל כזה ואדרבה ,ותולדותיו

 בראשית ספרו בראש ע״ע רנה הושעיא ר׳ שנתב כמו נסתר בלשון עצמו על וכתב ,הספר התחלת הוא כאן
 ,אותיות הי״ב עם שעשועים״ ״ואהיה בגימטחא שמו ורמוז רבה הושעיא ר׳ חברו הרקה שלדעת ,רנה

נמצאים רבים תנאים נ) .נ״ב] ספרים מחברי כמה אצל נמצא ובן ,זה בפסוק המדרש בראש .המתחיל
בפרר״א



פעליםפ אותרב96
 דר״א בפרקי יז׳׳ל; נתב ויעאו (פ׳ ציוני בספר תראה כאשר כלו נדפס לא ר״א שפרקי

 בקברא דאשתאר דשדרא לנרמא קריין דד״יו ושמענא הים בכרכי הויתא אנא אמר רב
 וההוא .רמאה דאיהו דחויא ברישיה הוא אמרי עליה שאילית ,רכאה בתואל נופא מכל

 יתירא אשתאר למה נימא ההוא שמעון א״ר דתניא נרטין שאר מכל רמאה הוא גרמא
 נרמין] כשאר נשא רבני דמזוני מעמא סביל דלא רמאה דאיהו [משום גרמין שאר מכל
 אהבני וניפא דגופא עקנא) (צ״ל עיק״א ליהו• והוא נרמי שאר מכל הקיף הוא כך ובנין
 א) הנדפס בפדר״א מקצתו או המאמר זה מצאתי ולא ,כו׳ הארסי בתואל בת הה״ד מניה
 P קדש הדרת הנקרא שכלי אדם ונספר . -) א׳ באות שהזכרתי ר״א באותיות הוא אולי

 משאר יותר ישאר למה גרמא ההוא שמעון ר׳ אמר ר״א בפרקי וכן :וז״ל בפ״י י״ג בעיקר
 מכל תקיף הוא כך ובגיני ,נשא דבני דמזוני טעמא סביל לא ני־מא דאיהו משום גרמי
 ט״ז) (סי' בו כל בספר מביא וכן עכי׳ל. כי מגיה אתנני רנופא עיקרא ליה והוי גרמי
 בעלינו יש גדול שבה אומר ר״א בפרקי ,לשבה עלינו אומר התפי׳ות כל ואחר :וז״ל

 פענח בם׳ וכן .שלנו בנוסחאות נמצא ולא ענ״ל וכו' מעומד יאמרו צריך כן על לשבח
 וכן .עכ״ל להריון טוב ארנבת רקכת יש ר״א בפרקי :וז״ל תזריע) (פ' התורה על רזא

 המיוחדת ההכמה מן עדין ונשאר וז״ל: כ״ט) סי׳ רביעי ומאמר הכוז־י בםפר החבר כתב
 וכל האי־ץ מדת בי הורקנוס, בן ר״א פ־קי הנקיא ספר התכונה) חכמת !ר״ל זה בענין
ועלייתם ורעתם, וטובתם ובתיהם והצורות והמזלות הכוכבים וטבעי מהגלגלים אחד

וירידתם

מהמו״ל ונוספות הערות
 ייינל , היא קייויצ טעם זה [גם פותו אחרי ■פי־,י• תייפיד־ו תייפידי מהם ורבים תימיריו היו והפה גפדר״א

ת ז״ל המחבר וכמ״ש , אחי׳ב תלמידיו מתימירי מאפרים כמה באמת הפרר״א עי נוספו כי הייה די  זהר ב
 נסתר בייבי; אריעזר מר׳ ידבר באיבר דן אומר״ אליעזר ״ר' תגיד יאפד באיבר נ) ,ע״יב] ̂ ריגיב׳יי אצל
ל[. יכפ״יבי הם חייבים הד׳ הטעם נם הג' הטעם [נם ׳ביי־ייבי גנוף עי  ר״א לדברי סותר הפרר״א באיבר ה) י

ה ובירו־ביפי א׳ ובב׳׳ר ע״ה היה ר״א ני יספר הנה ,התקופית חיבב׳; ר ע' וביחור מקום ניבאר  פ״א מני
פ ■ברר׳בו התינוקית בי; ר״א את מצאנו ךפנג  יאמר ובב״ר בהן היה וא״ב אייהו זה פינחס יאר' נפדר״א , '

 ,החמישי גיעס והוא א׳ עי רק טיעפים הה' יהעמיר ניני־ |וא״ב היה בנימי; מיבבט דאליהי עייא) (פ' ר״א
 נכתבו ר״א פרקי ני החייט מעמים ט' עור ומפני ,בעיני] נ׳יב .,:זק אמיי; אית; איננו הטעם זה בם אשיר
 החזון •בנחחם מזגי; לו קודם הביר אתנו נמצא א‘’ אשר הדאיבו; החבור והוא .ע״ש , בבבל ולא גא״י

(רד״ר). הנבואה ספרי בתיבת
 ושיד״מ ש״ד וייניציא ,רע״ד קויבט' ראשיונה, נדפס

 , ותפ׳יה ותע״א ט'—תס״ח אמ״ר ̂ תנ״ג דיר,רנפורט ,שיע״ז
תקנ״ז הוראדנא ,קצרות הגהות עם ה תקס' שם ,הקנ״ר

 קראקא ,שנ״ה לובי-׳; שב״ז, סב־ינימה . ושס׳יח
 זאלקווא ,תקמ״ד ושס , דפוס שינת בייי פ־אג

 לבוב ,תקצ״ב ווארשא ,תקע״ח ברדיטיבוב ,
 (בעל איינהאר; פהרז״וו פי׳ יעם תקצ״ח, ־יינא

מביחאב לוריא דוד ר' הגאו; פי' ם
י בית פי' ועם ,תרי״ח דו ג  ברודא אהר; אביהם ו!ד,׳ר5 מ

 תקצ׳׳ט שם ת:א'ס מדרש המנגינה מד^ין עי פהרז״וו פי׳
.ר.רי'כ וואריבא (רד״ל)

. 4 צר המחבר בהקדמת שיהעירותי מה ■יעיל ע' ן א
 החכם הרב יד מצאה כביר כיום ני , היום עד מפנו נדפס מהרבה כעיט רק כי , הדבר נכי; אמת בן

 ער ̂ שים זעיר שם זעיר פפיזריס ,׳ברמים ים; רבים מאמרים נדתי יקבי; בפפד'מ היויבב הירו״ין תז"מ
תי, ביום יצרם יעשיותו הצליח איבר דנו היא מאיבר מיבנה כמעט עתה מה,יק יהיא נתינ  ונוסף היום, בי

 היותר |הכ"י שיינים ספרים עקד בבתי הנמצאים ישנים יד כתב■ עשר ששה טמוני פשיפוני ותקנו הגיה־ ע״ז
)1עו.5( פ״ה מיבנה כרימי קאואנאטא הכ״י הוא י־יד■ כאו אשד כ״י מהט״ז קרכון  להוציאו ד,כ; עומד והנהו |
 בחינת בעל יאור נסים, כ; יהירה רכינו 'ידוש : עולם מגאוני נת״י והגהות פירושים עם הימים בקרב לאור
. ז״ל עמד; יעיקב ור׳ הגד״א והגד,ות עולם

״יכן :וז״י מביאי פ״דן (ה״ג העירה תורת בספרו והרמ״א ,שג;ו>'.ר בר שרעי; הר״ר הוא מחברו ג)
בטהיננען ונדפס ,ותשובה מוסר ועניני עיקרים ג  והוא ,קדש" הדרת גתפרתו הנדול ׳ברעו; רבי יסד

, הוראדגא , שנ״ט ליביי; שי׳ב, ז ל ק ו׳-קיוא ת
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 ממודםםים י«ראל מחכמי והוא תנועתם, ומשך ושפלותם, ונשיאותם וירידתם,
:תקופות מעט אלא בה לנו אין ואנו .

^ ר  W איר תניא דברנות(ג) פ״א ואמרינן וזיל: שי״ב) (סי׳ ברוקח מובא .יוסי ד פ
» לחורבה ונכנסתי בדרך מהלך הייתי אחת פעם  וכת יחשלים מחרבות או

כי רבא שמיה יהא ועונץ ולכמ״ד לבכנ״ם נכנסים כשישראל עד  נמואתי יוסי ר׳ ובפרקי ,ו
ק והניע בדרך מהלך הייתי אחת פעס יוסי א״ר  אחת לחורבה ונכנסתי מנחה תפלת ז

 rולבם לבכנ״ם נכנסין שישראל בשעה אלא עוד ולא כי, להתפלל ירושלים מחרבות
 אשוב מתי כך, בביתו אותו שמקלסין ושלך אשרי הקב״ה אומר מברך יש״ר אמן ועונץ
 שיהיו עו״ג האומות מכין בני ישראל שארית את אקבץ מתי להיכלי, אשוב מתי לביתי

 ן ע״כ הנדול שמי קדושת ומקדשים וומרוםםים ומפארים מהדרים
 ,ארץ דרך בהלכות הוא שונה אומר יהודה ר׳ כב.) ד׳ רש״י(כרכות הזכיר .עזאי בן פרקי

 בןעזאיהנותן ופרק ברייתא שהיא כנוןדרכסשלת״ח ר״א, הלכות פי׳
 עזאיקתני בן בפרק וז״ל: )pםשיי בד׳׳ה ע; ותוספות(ערובץ לבועכ״ל. אל דברים ד׳

״במםכתדרך הניה ורש״ל אילפם, במעשה פאה ואיןמשיירין קררה במעשה פאה משיירץ
ס I הנכנם״ פרק א

ש  זר שתים אלהים דבר אחת הה״ד ט׳ אלהים ברא בראשית ).מתחיל“ פליאה מדר
בו, מדובר נשגבות ופליאות פסוק מתחיל הפרשה בכל וכן שמעתי.

ן ישן ודניציאה דפוס
א דרב פםיגןתא הנ }טישיות ד׳ הפטרות םדד על מיוסד והוא ונוראים נפלאים מאמרים .ג) כ

פטקתא

מהמו״ל ונוםפות הערות
 עמוקות מגלת ממר נווקיסת .הקנה בן נחום מדרש לו קוח וי« הפליאה ממר ג״נ וגקרא א)

 מיוחס וסח״ד ח»נימ בעפתי הכולל], עם נחוניא כגיס׳ פליאה [צי התנא הקנה p נחוניא לר׳ מיהמו
 להר״ר מיחסו י״י) סי׳ (ח״א מאמרות עשרה מספרו הי כל אם כמאמר טםאנו הרמ״ע . הקנה לאביו

 BV עוד נוסף 96 גו׳ ושם ירוחם בן אלקנה לי׳ מיוחם 28 נר מיננען ובנ״י ,טפראג קרא אביגדור
 ם*ות טעמי יבם׳ י כתב יששכר תקון ובם׳ ,קארו ר״ג של בפליאה בתוב קרגים ובספר .אביגדור ר׳ «קגו
 ע״ב ובו׳ פליאה “הנקי ו»ימ סתרי יבם׳ וכו׳ הקנה בן גחוגיא ר׳ םמשפחת אביגדור ר׳ בו ו״ל קנח לר׳

תקמ״ר. בקארי׳ן וגרפם ,הקנה מם׳ אהד pw הוא ובנראה
 חבור בומן נסדרה הואת העתיקה הפסיקתא .הפטרות מדרש גם נקראת רוסי די ובכת״י ב)

 ,המדרשים בעלי שאבו ומעינה ממקורה אשר הםםי^/א היא .שנה מאות וחמש אלף ערך יה ,ירושלמי תלמוד
 כן שמואל ר׳ ,גאק האי ורב גאון סעדיה רב ,הקליד אליעיר ר׳ ,בשאלהוה גאון אחאי רב קדמאי וגאוני
 הראבץ, העיטור, חרקה, הלקט, שבלי ורוע, אור התום׳, ובעלי רש״י הערוך, בה״ג, גאון, הפגי

 ילקוט אבודרהם, המאור, מנורת המנהיג, מלוניל), הכהן אהרן (ר׳ חיים ארחות בעל המרדכי, הסמ״ג,
 והיתה ,מקראות בכאורי יקרים ופנינים יקרות ררשות וו פסיקתא ממעיני שאבו בלם רבים, ועוד שמעוני
—הלנה, לפסק גם ממנה רבים מאמרים הניאו הניכרים הפוסקים גחלי אשר עד ,ב״ב בעיניהם חשובה

 בומן ירושלים חכמי פי ושאל הקרמוגים אשננו מהכסי (אחר משה ב״ד משולם רבינו בתשובת
 ,דנהמתא וו׳ דסורענוהא ג׳ מפני שנדחית החן הפטרה לעגין נחמיה ר׳ לאחיו שהשיב דש״י) של רבותיו

 חפסיקתוג יחם ראשונה תקם״ב),נםן!א קושטנטינא דפוס ם׳, ד׳ לרש״י(םררפרשיות הנחל בסררם הכתובה
 ,אחרת״ בהפטרה להחליפם שלא וגמרו נמנו ,כהנא רב שפסק הפטחה שאותן ״לפי שם: ח״ל כהגא, לרב

 קהלנו וקני ישבו שעברה בשנה ״אשהקר ו וו״ל וחס״ד), שג״י (סי׳ הנחל ורוע באור גם מובאד, זו ותשובה
 הפטרת כאותה ,ואילך כאב ומט״ו באלול שאומחם הפטחח אותן להחליף שלא וגמרו נמנו ,ברבר וגהישנו

 נו׳ משולם רבינו ״כתב י ה״ל דמגלח) במרדכי(פ״ר גם מובאה ובן ,כחנא״ רב ופסקה הואיל ,חתן של
 , אשיש שוש ,קומי ,דגי ,אנבי ,פוערה עניה ,וניון ותאמר ,[נחמו שר״ש אר״ק נו״ע הפטרות לרחוח שלא
 עיקר שכל בחדיא מבואר ר״ח ד״ח ע״ב לא מגלה בחום׳ [וע׳ בהנא״ רב ופסקה הואיל שובה] ,דרשו

ושובת גדליה בונום (דרשו דהיובתא ותרתי דגחמחא ושב דפורעגותא ג׳ הפטרות של הזה הקרוש המגהג
ישראל
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 בסדר באבודרהס וע' ,ישראל ל׳כל ההוראה ייצאה וניגינה «ו פסיקהא מניקור נובע שובה) בשבת ישראל

 לפסיקתא כוונתם ,סתם ״פסיקתא״ כתום' יניס וני״ש ,יי׳ט שיאלה הדיסן ובתרונית ,וההפטרות הפרשיות
 מנוה רכינו הונירו וכן , מ״ג) דף הדברות (עיסרת רבא'׳ כהנא דרב ״בפסיקתא : כתב כהעיטור וכן דר׳יב].

 מאמרים כ' הזכיר פ״ו הוכה ובה' תעייה), בקויסט נדפס הרמב״ם על (חבור לולב הלכות הרמב״ם בפי'
א. דרב פסיקתא בשם הנ ף בפסיקתא מפורש ״וכן כתב ב״רןפכ״ח) ‘עי לרש״י בפי'המיוחם כ א א״( הנ  דרבכ

 בסוף וכתוב מפסיקתא אחרון דף נושין ישן כי׳י בקלף ראה חיד״א הג"מ ,זו) בפסיקתא המאמר נמצא לא כי
 דפים איזה ישן בם' ג״ב וראה ,כהנא" דרב פסיקתא להש־יים שזיכני המקום ברוך הברכה וזאת ״חםלת 1 הדף

 ,כהנא" דרב פסקית ״חסי׳ת בסיף סיים הרשד״ל בכ״י וכן ,כהנא" דרב ״פסיקתא עליהם וכתוב הפטרות על
̂• כו' כד,נא דרב פסיקתא ״חמלת סיים אוקספורד ובכ״י  בעל גם ,ע״כ כהנא" מרב הספר בל וסיימתי מת׳‘’׳

א גם האחרונים ייחסו האחרין בזמן דק ,כתנא" דרב ״פסיקתא מביא ופנ׳יז) (פי״א מ״ע ת ק סי תי פ ב  ר
 ,כהנא" דרב רבתי ״פסיקתא הספר שער על כתבו וי׳כוב כרעסלויא שקלאב ובדפים , כהנא לרב ,הנדפסת

 דפוס ראשון בדפים כן לא ,הרכתי אל כיינו ב׳ חשבי ,דר״כ פסיקתא הביאו הקדמינים ני ראו מאשר
א רק הספר ביסער נרשם פראג ת ק סי תי פ ב  כעלי הגאינים שכל ברעסלויא דפים רבתי בפסיקתא וע' ,ר

 דרב רבתי ״פסיקתא וקראוהו האחרונים אחרי נמשכו שס ופירוש" ״הנהית בעל על הסכימו אשר ההסכמות
 כשם רק וקראהו נרגא בה שדי בר,סכמתו ווילנא דק״ק מ"מ פייוויל יחוקאל ר' הגאון ,האחד רק כהנא״

א ת ק סי תי פ ב  הפסיקתא מאמר מביא לו) (רף ינחמנו זה ובם' ;וז״ל חיד״א הג״מ גם העיר וכן .לבד ר
, הדבר ואין דר״ב, פסיקתא שם על רבתי א, דרב רבתי ״פסיקתא שכתבי. בסה״ד ראיתי אה״ז כן הנ  כ

 פסיקתא שיגם ואפשיר ,ע"כ" יבמרדכי בתים' מובא ואמוראים מתנאים מלוקט ,ונפלאים נוראים מאמרים
ם .דר״ב פסיקתא הזכיר תשיא פ' ציוני בם' גם ,היד״א הג"מ עכ״ל דר״ב רבתי פסיקתא לה קורין דר״ב  נ

 ואפשר ,פסוקים של פרשיות מסדר פרש״י דרב, קמיה סידרא פסק כהנא רב קנבן (שבת בגמרא זכרו בא
 יוחנן ור׳ רב של תלמידו הראשין הוא זה סתם כהנא ורב ,דרב קמיה אותה שסדר הפסיקתא על שהכוונה

 רב של תלמידו זה כהנא רב היו, אביתיהם) שימות ציוף וברי סתם כהנא רב ג' כה״ר בעל לדעת [בי
 של ורבו רבא) (או רבה תלמיד כד,:א ורב ,סו) (עיריבין יהודה רב לפני יוסף רב של הברו כהנא ורב ,ור״י
 חייא ר׳ וכימי ,כהנא) רב ד״ה קמו: שבת ׳תיס' וכרש׳יי' , שים וברש״י לוי סנהדרין (ע' ון] (מגלה אשי רב

 וע״ש קיזז) (ב״ק יוחנן מר׳ תורה ללמוד לא׳יי ועדה ,ס^יק! כי ר״ה שם ובתום' כג; מנחות (ע' מבבל עלה
 אגדות קבוצת כלה היא אשר ,הזאת הפסיקתא סדר ושמה ,ור״י ד״ד, פדי. גיטין ותום׳ ,וברש״י כתום׳

 ,כידו לאחדים והיו הפרשיות בעניני באגדה דרשו אשר ואמוראים תנאים דברי וקבץ אסף ,ירושלמיות
 ,שמי על הספר שנקרא ,כר.נא רב דברי הס אמרם בשם נזברו שלא יהמאמריס ,מדרשו ר"כ יסד ועליהם

 כהן רבי היה מסדרה כי לומר יותר דעתו נוטה ועוד (כ״י), הפסיקתא על בהגהותיו רד״ל הגאון דעת כן
 לוי ר' המדרשים אמוראי בימי שהיה כהנא) רב קראוהו בבל אמוראי בשמות הרגל (וע״פ בירושלמי הנזכר
 התנא (לבד המדריסים כל ושאר הב״ר ע״ד ירושלמית אגדת היא הפסיקתא כל כי יען סה״ד) (ע' וחבריו

 נוסחי וכן ירושלמי, תלמוד כנוסח הן כה שינ״באין הייכית סיניית וכמה בבבל) ענן רב מן שנסדר דביאליר.ו
 וב״ם ,בבלי תלמיד פידור קודם עוד נסדרד. כי , בבל מחכמי אחד דרש בה נמצא ולא .והתפייות הברכות

א כבלי כתרמוד נמצא כ ר ע  פסיקתא היתה כבר כי ראיה ומזה זו, כפסיקי־״א המאמר ונמצא אכירי ביז
.ממהרש״ב זו לפסיקתא כמבוא וע' .לפניהם מפוררת זו

, חיים אנחנו אשר »וה הדור עד ירושלמי] תלמוד חבור (בזמן ונסדרה הברה , היותה מיום והנה בו
 ליהנות אשר ,הספרים באוצרות בכ׳יי היתד. וגנוזה טמונה. ספיגה ,שנה מאות וחמש אלף ערך עליה עברו

ם גבר רוח אח ה' העיר אשר עד ,סגלה מיחידי ,מרבבה אחד רק זנו לא הגדול לאורה  הוא ,בעז חנ
ל, הוקם הגבר א, חוקר ע ל פ ה, תד,ום עד אדירים במים צולל נ כ  הוא כספירים, יקרים פנינים, ומעלה ר
 בזו, רבד. יחכמה מלאכה ■סכמו על ייעמ,ום פתניו ויאזור מברך, •סמו יהי ,באבעד שלמה ר' החנם הרב

 חודרת בעין דבריה כל על לעבוד והמתוקנת, הישרה הגוסהא את וללבן לציף לברר אור, תעלומה להוציא
 ומכילתא ספרי ספרא התלמודים, משני מ״מ ונחוצית, יקרות הערות עליה ולערוך בה היסוד עד זי^העמיק
 לפרש , שונים מעתיקים מידי בה נפלו אשר השגיאית ורתקן החסרונות רמיא , קדמונים וספרי וילקיט מדרשים
ל מבוא ועם ,חקונים סמה ועוד ועוד , בה באו אשר זרות מלות היראות לבאר ,סתומים ני.אמרים מ  ג

 כת״י , כמצרים ונעתק בצפת הנמצא כת״י ;אלה כת׳יי ד׳ ע"פ והגיהו ,ובפרט כנייל הפסיקתא על אור הטפיין
 מקיצי חברת ובישע בפארמא. הספרים מאוצר כ״י כאוקספורד, הספרים מאוצר ב״י באפריקא, פעם מעיר

 ופנינים מטמונים עוד לדלות ירף אל ידיו ומעשי בעדו יגמור ה׳ ,תרכ״ח שנת ליק בעיר לאור יצאה נרדמים
 משכרתי ותהי ,אליהם ערוך אין רבים אחרים בספרים גם לעשות כה עד הגדיל כאשר ,הנשיה ממצולות

עולם. של כרומו העומדים והנשגבים הכבירים מפעליו בער מעמו שלמה
ויש 98
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ן ומרדכי בתוספות הובא .א) רבתי פסיקתא
 עוי רקרא מפ׳ ומכילתא וספרי מספרא תמוהים ומאמרים זים8מרח ,זוטרתאג) פסיקתא

בר טוביה פעמים כמה שטו והחם ;ש״ו ד״ו נדפס התורה סוף
אליעזר

מהטו״ל ונוספות הערות
וגו tiWiSwi הילפדנו כמו בדינים הקדמונים V׳n ממדדיםי אהד ,נהמות מדח» לה קודין ויש א)

 וד״ה דנחמחא וו׳ דפודענותא הפטרות וג׳ ושבועות ופסה פרשיות ור׳ והנוגה ר״ח על פסקות או פרקים מ״ו
 אנדה ,,מדרש מביא! יד), (נא ישעיה גרש״י וע׳ בשכה, מאמרים מביא והילקוט ,ויו״ב שובה ושבת וצו״ג

 בפסיקתא דאנבי בפסיקחא נטעא הוא בי אנבי ע״ל ברש״י רבתי מלת תחת בטעות,ואולי בפסיקתארבתי"
 הגהות ועם ,ט״ו—תי״ג פראג ,הפרשיות בסדר ומסודר כהנא דרב פסיקתא בדפוס נקרא וזה ,דר״ב
 עוד —.תקע״ג ושם תקס״ו שקלאב בסופו קשות מלות קצת פי׳ עם בנ״ל עוד —,צעדגער י. ביי היידנהיים ד״וו

 זלמן אפהם ר׳ מהגאון אפרים זרע פי׳ ועם ,תקצ״א ברעסלויא איינהארן למהרז״וו ופירוש הגהות עם בנ״ל
 מהגאון אפרים זרע פי׳ עם רבתי הפסיקתא ,בווארשא הפעם עוד נדפס הנה ועתה ,תרי״ג לבוב מרגליות

 למהר״ש בהנא דרב לפסיקתא במבוא וע׳ .מבח״י הגרד״ל והגהות מהרו״וו ופירוש הגהות ועם מרגליות ר״ז
 לימים היא צעירה ולבוב) ברעסלויא ,שקלאב ,(פראג הנדפסת רבתי הפסיקתא בי שהוכיח בןןבער

 בית שהרב ומן במה י«הרי א) (פיסקא בתובה שכתוב במו ,לחרבן תשע״ו בשנת ונסררה ,לר״ב מהפסיקתא
 תתכ״ת, ג׳׳א בשנת היה הבית חרבן והנה ושבע״ע״ב, ושבעים מאות שבע הרי יובל הרי שבוע הרי חיינו
 ד״א [הוא ואחד וחמשים ומאה אלף כבר הוא ועתה שם עוד (ומ״ש תר״ה ד״א בשנת הוא חבורה זמן א״ב

 והפסיקתא שם בפירושו אפרים ורע בעל הגאון במ׳׳ש העתקתו) זמן שציין מאוחר ממעתיק נוסף הוא תתקע״ט]
 נמצאות הבלתי רבות פסקות נוספו רבתי שבפסיקתא ובשביל ,ירושלמי תלמוד חבור בזמן נסררה דר״ב

 כלות ביום ויהי ז אחת פסקא רק לחנוכה נמצא לא הישנה בפסיקתא בי ,״רבתי׳׳ לה קראו רר״ב בפסיקתא
 אליהו ויקה ,נשיא השמיני ביום ,הבית חנובח שיר מוטור אחרותי. פסקות שבע עוד נמצאו וברבתי משה,
 בנרות ירושלים את אחפש ההיא בעת והיה ,המקריב ויהי ,המלאכה בל ותשלם ,אבנים עשרה שתים

 פסקות ה׳ ברכתי יש השלישי בחדש פסקא תחת ולשבועות ,סא) (תהלים נגינת על למנצח ,א) (צפניה
 דברא ,חליתאה פסקא ,הדברות דעשרת תניתא פסקא ,הדברות) (עשרת דברים עשר ,תורה מתן ז אחרות

 החסרה ישעיה חען הפטרת ותחת ,אחרות פסקות ו׳ ברבתי יש לר״ה השביעי בחדש פסקא ותחת עזתיתאה,
 ברבתי תמצא עקרה רני הפטרת ובמקום ,תבבה ובכו ,בבל נהרות על :פסקות שתי שם נמצאו ברבתי
 אשר פסקות אותן ונם ,לגמרי שם חסרה דרשו והפטרת ,ציון בת ושמחי דגי ,ציון בת מאד גילי פסקות

 ומסדר ,הולידן אחד אב לא כי האוח ווה ,מזה זה משונים מאמריהם הפסיקתות בשתי להן אחד שם
 ויציגם רבים מאמרים ממנה ושאב ,בה והשתמש העתיקה דר״ב הפסיקתא את ראה כבר רבתי הפסיקתא

 הפסיקתות, שתי את שחשבו בזה שמ גדולים גאונים ובמה באריכות, לב^בער במבוא וע׳ אחר, בסגנון
, .לאחת ,רבתי ופסיקתא רר׳׳ב פסיקתא

טוב). לקח במדרש לעיל אליעזר(ע׳ בר טוביה מרבינו טוב לקח מדרש הוא זוטרתא פסיקתא ב)
 בקרבם המבלבלים בפסוקים דבריו אח תמיד פותח כי ועל המחבר ע״ש לקח-טוב הוא והעיקרי הפרטי שמו
 המכונה ודברים במרבד ויקרא על ח׳׳ב ,לכם נחתי טוב לקח כי בפסוק פוחח כתחלחו וגם ,טוב מלח

 הג״מ וביר לטינית, העתקה עם ותפ״ר שע׳׳ח פראג שס״ה, ושם ש״ו בווגיציא נדפסה זוטרתא פסיקתא
 בפארמא אשד מסי די בכ׳׳י נמצא מגלות חמש על ופירושו ושמות, בראשית על גם בכ״י היה היר״א

 מביא אםתר על הלוי ומנוח רוח על שזי שרש בספרו אלקבץ שהר״ש חיר״א הג׳׳מ וכתב ,ובאוקספורד
 וחקונים הערות עם בזןנער מהר״ש החכם ע״י ראשונה לאור יצא ושמות בראשית על וח״א .לח״מ פירושו
 הססדים שלשת את מקארלין פאדווא משה אהרן ר׳ חרב שם הוציא ההיא ובעת תרמ״ד בווילנא גדול ומבוא

.נדפסו לא עוד ח״מ ד\א״מ)-ועל באורו(באור עם דברים) במדבר (ויקרא האחרונים
 בבלי בתלמוד ח״ל ממדרשי מלוקט ,מגלות וחמש התורה על מדרש בעין הוא ,זוטרתא הפסיקתא

 תמיד קוראה הילקוט על רענן זית ובעל סתם פסיקתא בשם הביאוה רבים .ומדרשים חנחומא ספרי ספרא
,מהאחחגים כמה ובן ווטרתא פסיקתא

 הערות עם הרמ״ז שגת בווילגא מהרש״ב הרב לאור הוציא אסתר מגלח על טוב לקח המדרש
 לאגודה יחד קכצם ,אחרים פנים ומדרש גורק אבא מדרש אסתר על מדרשים ב׳ עוד עם ביחד ותקונים

.אחד בכרך והדפיסם ,אחת
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 ודמטריאות פרדס ע״ד מגלות וחמש התורה על באור מביא רד״א ספרי וברשימת ,אליעזר

.הפסיקתא בעל והוא אומר אליעזר בר טוביה א״ע חתם ויגש ובפ׳ ,ופלא הפלא ור״ת
;עכ״ל הערך ויקר הנכבד הזה מפר המחבר ג״ב הוא ולפע״ד

 שי מנחת בספר בתב מנורצי שלמה ירידיה מוהר״ר שהתורני ,משכיל הקורא ידיד ודע
 בר טוביה [רבינו חבור הוא טוב לקח המדרש :וז״ל וגו׳ כליך נא שא ועתה בפסוק

 וספר בראשית וספר / ואילך ויקרא מספר ממנו ונדפם ,פסיקתא מדרש הנקרא אליעזר]
 עולם לבריאת תת״ן אלפים ארבעת בשנ-ת שהיה כתב החבור ובתוך / בכ״י נמצאים שמות
 לתלמיד פרדס בלקוטי ראיתי כי ,נכון אמת הוא ,טוב לקח מדרש שהוא מ״ש .עכ״ל
 פ׳ זוטא בפסיקתא המאמר אותו יראיתי ,טוב לקה מדרש בשם מאמר הביא ז״ל רש״י
 אחר נתחבו■ דבריו שלפי ,נכונה דבר לא ,תת״ן בשנת שהיה שכתב מה אבל ,תזריע

 הביאו והוא תת״ם בשנת ורש״ל) יוחסין (לדעת היה שרש״י ,אפשר אי וזה ,הנאונים זמן
 ואסתר מרדכי על דרשו רבותינו וז״ל; שקי פתחת פסוק (למ״ד) תהלים על בפי׳

 תת״ן, זמן שנזכר כ״י ספרי בשני מ׳יש ראה שי מנחת בעל אבל .עכ״ל זוטא בפסיקתא
 כתבו ז״ל רבותינו ,שכר לשלם נאמן ה׳ ״אני :וז״ל אמור בפ׳ הכותב אני ראיתי וכן

 דניאל של טעמם אם א״ל ,בלודקיאה טרייאנום שהרגם אחים ב׳ ולוליינום בפפום מעשה
 זכרון להיות כותב ואני וכו׳, מידי] ויצילכם אלהיכם יבוא אתם ועזריה [מישאל חנניה
 כיום ובנותיהם ובניהם נשיהם ואת עצמם שמסרו מגנצא [קהל עליון קדושי שעשו מעשה
 ד׳ בשנת ישראל אלהי שם קדוש על אחד כאיש ונשחטו השבועות חג בפרס אחד]

 ועל ועליהן עליון משכנות לרשת לעלות הארץ יושבי יד כשנתנו עולם לבריאת חתנ״ו
 דם תחת וגו׳ זהב אביא הנחשת תחת ,נקיהי לא דמם ונקיתי אומר הכתוב בהן כיוצא

 שזהו שכלך בעין ראה אבל .עכ״ל טוב״ שכר לשלם נאמן ,ה׳ אני ,יביא מה הצדיקים
 הספר, בנליון בזמנו שאירע מה עוד לזברון זאת כתב מדרשים הכותב המעתיק בוראי
 בפסוק השירים שיר במדרש שקרה כמו ,לטהר הספר בעצם והכניסו המדפיסים ובאו

 מקבלני לו ואומר מישראל ואחד אחד כל על מחזר היה עצמו הדבור אמרין ורבנן ,ישקני
̂ין כן וכו׳ בי יש מצות וכך כך עליך את  הן אומר והוא וכו׳ עונשין וכן חמורין וכן קי
 בפסוק וכן ,חורה ולמדו א) הזמה בן לארקולאין פיו על נושקו היה הדבור מיד ,והן

 שדחה משה בידי ועיין ,הקב״ה של בדעתו ארקולאין שלמד התורה זו כו׳ זהב תורי
 נופל כי להרסו צריך ואין ,כך ששמו אחד לחכם מדמח היה שהדבור ,לקיימו בפירושו

 ותנאים וזקנים לנכיא־ם ולא ,לארקולאין רק לדמות המדרש לבעל היה שלא ,מאליו
 מעריך בם׳ ומצאתי ,נכון אל מפרשו ואין השמאל ואל הימין אל ואביט .ואמוראים
 אחות לו שהיה אחד בסופר היה מעשה כי דע :וז״ל לונזאנו די מנחם לה״ר המערכות

 מקום ובכל ,מדרשים כותב היה הזה והסופר ,ארקולאין ושמו בן לה והיה הדסה ושמה
 דבריו כותב והיה ה־דה ללמוד שיזכה אחותו בן ‘עי מתפלל היה תורה שם מוצא שהיה
 מה אחרים דברים בספר לפעמים כותבים שהם שבזמנינו לסופרים שיארע (כמו בספר

 הוא]) ולא הספר, דברי שהם חשב הרואה [ובל כתבם בשעת מדברים או שחושבים
 כהן ישמעאל ר׳ של אחותו בן דמה בן ‘עי שכוונתם ואפשר עכ״ל. למחקו צריך לכן

חכמת ללמוד מהו כלה התורה כל שלמדתי אני כמן ישמעאל ר׳ את שאל אשר גדול
יונית

 מהמו״ל ונוספות הערות
רוחני• דבור דומי כלשון ופירושו הערוך מוסך. בעל גורס ובן הדימה בן א־ן‘לאדרןוי כמדרש א)

/ זמענד, ה ל ,הדסהלאדר, גורס והמעדך א
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כחר ר8ם זפsn, 0 כבלי ויקירין ימין בהם פניהם על שחאץ יבוכית •בא של
 בו ופמי ^ווכיל rםא הוספת הוא והנמשך ,זכוכית של דיוסריטא כוסות וז״לז כהוגה

 כעזום הכניסו והמרפיסיס כערו, פירוש הוא'שם והנה א ויכיח שאל הוא, םה ידע לא
 רכתי לפםינךוא n־p וכן עכ״ל. *יעים פסודי של כוסות יוגי בלשץ והוא לטהר הספר

ת שמחת אוחו קורק היו למה אריכ״ל (פ״א)ז  הקדש רוח שואבץ w שמשם השואבח, ני
 חרי שבוע הרי חיינו בית שחרב זסן כמה הרי הכבוד לאותו מחזירנו את אימתי אמרו
 המעתיק כורזר הב׳ החשבון ראה עכ״ל. וקנ״א אלף הוא בבר ועתה תשע״ז הרי יובל

 נתחבר דבריו שלפי אותו מהמעתיק נרעום ג׳?כ הראשון שחשבון אומר אני אבל כתבו,
ק  נמזוא זעית* נחרב הרביעי אלף תשאם לפני שנה שעק״ב החמישי, לאלף חר״ה בז

 ורב עמרם ורב רבפל«יט&ין היה זמן שבאותו הנאוגים, בזק רבתי הפסיקתא שנתחברה
ח בפומבריחא ישיבה ראש נעשה נאק פלטוי שרב נאק, אחאי »  ובימיו תרי״ו, ב

 לספרד, תפלות סדר ושלח שנים י״ח תרב״ד שנת עד חר״ו משגת עמרם רב בסורא
 טלוך בעת הפ^קחא דרה זה ולפי ,חרשים תרי״ווי״ו בשנת בפומבדיתא מלך אחאי ורב

 רבא(פ״ב) אליהו דבי בתנא תמצא ובן הביאו. פ״א רבה בראשית ובמדרש הגאונים
 ובעונותינו וכו׳ שנה אלפים ששח הזח שהעולם ״לפי :בפ״ב וזיל ,מעתיקים שני יT בה שנגעו
 םעוכענ»«ת יווע־ דוד בן שלימות אלפים שגי כתוך שעבוד ונכנם שיצאו מה יצאו שרבו

 יותר חהו שנה״, מאות תשע הרי עכשיו האחרקועד הבית ״משחרב ליא) וכן(כפ׳ שנה״,
 אליעעזכש :ר״ע)ח״ל ןקחזז«ז רלר אברהם לר׳ קטר^ מעזרא בספר כתב ובן .שנה ר׳ אחרק
 הקץ, את בו שמחעזב אחריו והבא הארן בנסע ויהי פ׳ הזהר כלעזק כחוב במאמר אדם
 תמצאהו לא ההוא שהמאמר נאמנה מעיד אני כי המנוזרותוכר, ב׳נונץ באותן מעם ונותן
 יחמץ אני בי שחכרו למי מריה ליה ושרי הוצא ר^אמר נעשה הזה ברור בי ישן ספר בשום

 שאסרו פסוק כל שם בשלקנזכר ילמדנו(פרעזת וכןבמדדעז עכ״ל. שיהו ואת האיש אח
 נוגע ועוגעןככם כי אומר הוא ״וכן הלעווןז זה נבנם המאמר בתוך זה, הוא תקוןסופרים

, עינו(זכריה בבבת  מעלה בלפי כביכול כלומר ועתוב שבנהו אלא לומר לו היה עיני ק
 י״זו מפרים תקני תמצא ככד ערך ובערוך ,כנה״ג״ אנשי םופרים תקק שהוא הכתוב וכנהו

,  אוץ! אות אפילו האומר כל [צט.] חלק בפרק חז״ל מהשהעזריעזו נגד הוא זה כל הלא ק
 ו6נן1משח!) «ונףה רלא פסוק כל אמרו פ״ג ובמגלה ובו׳, כזה ה׳ דבר התורה מן אינה

 . אביך תחת אביו(אמו לומר בעריות דמכנה הא על בן בערך עצמו שכתב במו ,ליה פםקינן
 רכינו מעזה ברר שלא מה מלין מברר אתה ובי שכתוב כמו הפסוק קרא לו אומרים ואמך

 העזנוי נפי הוא הדברועיקיו אמתח אבל ונקה, בהם ידו שלח מי הקדש, כתבי ביתר ובן
 המבאים הכתובים כל ^ ,יעזמעאל ד אמן יT מעעזה היותה נודע אשר במכילתא

 עזהביאם' הרעע״א כדברי דמעזמע הכתוב שבנהו אלא אומר הוא קמין־ חהרם בפ׳ שם
 מזכם ובדברי ג׳) מאמר (פכ״ב העיקרים בעל ובדברי פ״א) ב׳ (שער עולם הליכות בעל

 הסופרים חקוגי כדרך כנה מעיקרא שהכתוב ברעתי אראה ואל הכתוב על המזרחי
 קדמוגים מדרערם ב׳ אתו יעז בי מ״ע בעל Tוהע ע״עז, המזרחי שזכר יעזן בספר ובמ״ש

 ע״ב אעזר , הוצא המאמר ק מאומה שם אץ הנה ^״ו) מזמנו(שנת שנה ש׳ על יותר
 כתב ועדולח, כנסת אנשי אל בזה בכור לתת לו כמדומה מנמהרי^ב, איזד. כי פללתי,

 לתוך< והכנימ הדפום בעל רעהו ובא הגזברים, דבריו את שלו הילמדגו ספר בגליץ
ת עודנו ואברהם הכתוב על ז״ל לרעז״י הנמצא כן יבטו הספר, מףו מדוגו׳,  נוםחי«ת עו

תוא סופרים חקץ ״אלא כתיב נוסחאות ובקצת כף לכתוב רבותינו שהפכוהו ״אלא כתיב
זח
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 שיאמר קדוש לפה הלילה ספק בלי טעות והוא ,המכר במקומו המזרחי ג״ב והביאו זה״
 שהיה כמו מעשה שספר זוטא בפסיקתא היה ובן .בהם שאינו הנוסחאות יתר ועדיו כן

 ר.) סי׳ בע״ז(פ׳יר הרא׳יש כתב וכן מהמחבר ולא הכותב מבעל הוא אבל בספר נכתב וכן
 המעשה שאירע לא אם לדקל עלה מה לצורך להזכיר הספר הוצרך למה קשה מיהו :וז״ל
 טי יאפשר ,הגדולים ג־רסת רקי'ם יש גדולות בראיות אמנם ,בחמרא בלוליבא שנגע כך

 כתוב שראו ומהמה ,בספר נכתב וכן ,שהיה כמו המעשה סיפר בבהמ״ד השאילה ששאל
 ונגע והגיהו נכתב ולכך ,בחמרא נגע בלוליבא ביראי ^ומר חשבו ,דדיקלא לוליבא לאיהויי

 מועד לסדר בהקדמתו להרמב׳ים המשניות פירוש המעתיק כתב וכן .עכי׳ל בהמרא בלוליבא
 רבות בהכמות שהעתיקו עיניהם שעמדנו ההעתקות מן אלינו הנראה לפי אמנם :וז״ל

 להשמיע להם אפשר היה מקימות בכמה כי אמיתהן יורעין הלשיון גבירי עולם עמודי
 קולמוסם שנגרר אלא עשו שלא ממה יותר המהבר כוונת ולכוון ,כוונתם ולהבין דבריהם
 במע־תיקים, טבעי דבר הוא כאלי ונראה הועתקו, שממנו הלשון אחר לשיונם ונמשך
 היו וקולמוסי ולשוני שמחשבתי לפי הדבר כן כי בנסיון לי נתברר הזאת לעת ובהגיע
 תימה בזה ואין ענינים ושאר בכנוים במקומות טעיתי זה ומפני הגרי לשון אחר נמשכין

ות כמה נמצא בתורה אפילו כי  טעם המרקדקים להם מצאו שלא ער זרות מהיפכות מ̂י
 בספרי ההוא זרות תמצא וכן .עכ׳יל להם הקודמות המלות אהר נגררו שאמרו אלא

 וכן :וז״ל מ״ר] [פי׳ב א׳! קצו (רף יצירה לספר גאון סעדיה רב .והגאונים הקדמונים
 בהליכתן וטעו בריה בה לבייאית ורצו יצירה בם׳ שעסקו ותלמידיו ריב״א לפני מעשה אירע
 לצאת יכולין היו ולא האותיות בכה מכורן עד בארץ שנשתקעו עד לאחוריהן והלכו
פנים ותלכו ביתא מאלפא האותיות אמרו להן ואמר ריב״א לפני נשמע והקול וצעקו  ̂י

 כי ושמעתי :וז״ל מ״ה] ב”[פ א׳ קצז ובדף ,עכ״ל ויצאו עשו וכן לאחור שהלכתם כמו
 הקדושים באותיות כת הקב״ה שנתן מה ראו ואמר ר״ת לפני בריה ברא עזרא אבן

 גאון מעריה רב דברי שהוא אפשר ואיך ,עכ״ל לקדמיתה וחורה ואחור פנים חזור ואמר
 כתב כאשר תתק״ל בשנת היה ור״ת ,תש״פ בשנת צרק כהן רב בימי ישיבה לראש שהוקם

 בפי׳ לרש״י קרה וכן . הכוכבים חזיון חכמת על חכמה ראשיה ובספר ,תורה בפי׳ בחבוריו
 [שופטים ורש״י א״א :וז״ל גמר בשרש לרר״ק השרשים לספר בנימוקיו בחור ר״א וז״ל תג״ך

 והוא אי'לי״ן) (דוי״ם לו אמר והוא אשכנזי שאל כי ,דומאלנ״א אשכנז בלשון פי׳ טז] ג
 המקרא על בפירושו אחרות במידות לו קרה וכן ,דומאלנ״א ואמר כן לדבר יבין לא

 מחקת דכי משום אי ברש״י ב.) ודף ובנזיר .עכ׳׳ל כהוגן אותם בטא שלא אשכנז בלשון
 לומר קרוב יותר אבל וכו׳ חיבור לו אין אי תיבת :מישור באורח כתב כו׳ דק׳ לרגל
 ״אמר תיבות ראשי והוא ,וכו׳ משום א״י אחד מהכס בגליון כתוב שהיה ,הוא דט״ם

 טעו ואח״כ בנליון זה טעם הכותב היה והוא ביו׳׳ד המתחיל וכדומה יעקב או ״יצחק
 בתוי״ט כתב וכן .עכ״ל למעלה נקודות בלי אי תיבת וכתבו בפנים והכניסוהו הסופרים

 מתיבת האל״ף אות למחוק שיש אומרים ויש וכו׳ הקרים אם הא ד) משנה א׳ פרק (דמאי
 תראה וכן .עכ׳׳ל חכזישית משנה היא שזו על סימן ותהיה לבדה ה׳ אות ותשאר הא

 עד היינו הפסח אחר ער בשטר כתוב אם וז״ל: מג) םי׳ (סוף המשפט חשן בש״ע
 :וז״ל בבאה׳׳ג כתב ,עכ״ל כ׳׳א יום כאן עד ,לעצרת פסח שבין חימים רוב שיעברו
ובכאן אחר חלק יום בכל לחוור חלקים לשלשים מהש״ע טורים הארבעה כל חלק המחבר

:עכ״ל הכ׳׳א החלק כלה
 כי תימה בזה ואין :וז״ל לעיל שדבאתי ז׳׳ל להרמב׳׳ם המשניות פירוש המעתיק דברי ועל

ות כמה נמצא בתורה אפילו  המלות אחר נגררו כו׳ מצאו שלא עד זרית מהופכות מ̂י
,הבין ולא הגיד ולכן רעת בלי עצה מעייים זה מי עליו אגי קורא ,עכ׳׳ל להם הקודמות

האף
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 imp זרים ננמואו אם והאטת ,בדברו הודק למען ,יחזויע הכןח» לשק ,משפט יפר האף
לנזוחא){ וטזנוהצח צח הוא אמנם ,חטנתו עד לבא שכלנו יד

צ אות
 ז נשא) ראובני(פ׳ ילקוט ח״ל ,טוביומי רב הבר ,םסאבא רסטרא שמות על .ציוני ספר

 מצאתי ,צבה בטנך ואת וסוד ,למינהו הצב ואת מור וזה ,הטומאה כחית צ״ז
̂ טוביומיעכ״ל; דרב ציוני צפוני בשם כתוב בקונטרס זאת

ק אות
 (מגלה אמרו רז״ל שונות. פעמים אלקבץ לר״ש הלוי במנות מובא הקצר. מדרש

 הנשים בית ,המלכות בית נשים משתה עשתה המלבה ושתי נם יב.)
 ואיתתיה בקרי איהו אינשי דאמרי היינו נתכוונו עבירה לדבר שניהם אמררבא פיבעיליה,

 את להראות אומר הוא נואפת וזו נואף זה עצמו מין דבאותו בלומר רש״י פי׳ ,בטציני
 שהיתה אומר הקצר במדרש אפם עב״ל, ביפיה שיסתכלו נתכוונה לכך והיא יפיה
 מלבות בכתר לפניו שתבא ושיצוה שניהם שישמחו אהשורוש עם ונועצה בלשאצר בת

 ז״ל שושן ר״י שהחסיד ז״ל אלקבץ ר״ש וכתב עכ״ל, השרים בל לפני עליה ושיבא
 שלא ואתפלא ספרו, שם ידעתי ולא ספרו, •בסוף מדרשים שאר עם המדרש זה העתיק
 המפחזז וגם ,שמו על ספר שום הגדולים ובשם הדוחת ובסדר ישנים שפתי בם׳ מצאתי

 שמואל מדרש בספר נפלאים פירושים שושן ר״י החסיד בשם הביא אוזידה די שמואל ר׳
 מספרי דבריו העתיק הנראה ולפי איכה על דמעה ולחם רות על שמואל ואגרת אבות על

הר״י עם בשאלה גתוובח שהריב״ש רואי אחרי וראיתי ,עיט שזפתו לא הוא וגם ,אלקבץ
^ ז ב) הריב״ש בתשובת ז״ל שושן

מהמו״ל וגוספות הערות
 ג״ר יעקב הי״י גתשובת מוגא ,ירחינאה שמואל ד.אםורא זזוא מו!ברו שמואל, פרדם [היססס. א)

 היזנסות לסוד ע״ד ליאון מסיר יהודה כ״ר דוד לר׳ פחבינצאלי דוד
 מגיי וממיקיס קדמוגים חנייים י״א סלל קונן [«א חכמים דברי ר6בם נ»6נד זו ת«וגו! —וור״ז ב«נת
 פי׳ ב) ישגיס. כיי רמ׳פזב׳ קונשפננףגא מדפוס מוגה ויושע, מדרש א) הם: ואלה המציאות. יקרי ודסוסיס ישנים

ויל. לזזרטכ״ם הפגור נחכמת חכור ג) רמיו. ננאסולי הנדפס קרא. שממון ב׳י יוסף להי׳י איכה מגלת על
 ד׳א מת ״ (אלנרגלוני) הספרדי הגיפיא חייא ביי אכרהם לר׳ העכור חמוכון מס־ הג׳ ממאמר השביעי השער ד)

 קי'«) הנרנוני(ה*א משה לד בנחירה מאמר ה) .ליצירה השנים מנין שרש על דל גאון האי לרב תשונה ובו ״ תתס׳ה
 מנעלי היה סה״ד נעל ולדעת ,הרי׳ף על וסי׳ המורה על הנרבוני* ,פי׳ חבר אשר ,יונה ורבינו הימנ״ן תלמיד
 מורסיא במתה לורקי מעיר ,ביבאם יוסף הר׳ר הלורקי(בן יהמע ר׳ אגרת ו) .עד ד׳ה יא• קדושין תוס׳ ע׳ ,התום׳

 הלוי שלמון דון אל ״ (נאעאניק) למיניהם הצמחים ותבונת הרפואה בחכמת המעלות גרם ספר נעל ״ בשפניא)
 באמונם עקרים י״ג ״ המשכיל יסודות מאמר ח) .ארדוסיאל יצחק נ״ר לרש׳ס העם על מליצה ז) • היי* נפנין

 המאה כסוף ״ פורסוגאל חכמי מגדולי ביליא ן׳ סוב יום ב*ר דוד לה״ר ,הימנים שקבע העקרים על נוספים מושבליס
 אגרת י) .הדיין יפת לי׳ הימניס אגרת ס) .קליין מהי״ש והערות צרפת ללשון העתקה עם .הששי לאלף הראשונה

 הנ״ל..בל פיונינצאלי ייניד תשובת יא) .הקע״ה בשנת נפייארה למשסחכו מירושלים כתב אשר האיטלקי אליהו לד
.תריס] מין .אשכנוי אליעוי ה׳י ע*י ונדפס חכמיט דכרי בשס אחד בקוק ונקבצו נאספו אלה

שושאן״ בן יוםן» ד להרב אבות למס׳ ושv,פ גמצא 636 נו׳ חיים) רח״ם(אוצרות כ״י כרשימת כ)
 ששת בר יצחק הר״ר של כריתו איש היה והוא ,לששי השניה המאה כאמצע היה שושן) (ר״י והוא (ב״י)

 שבא (סאראגהה) כס^מטה בהיותי לי קרה ונכר ו ח״ל שלו בשו׳׳ת הריב׳׳ש יאמר כן כי .(הריכ״ש)
וראת בתלמוד הכס היה והוא בבלגסיאה אותו דאיתי בכר אשר ז״ל שושאן ן׳ יוסף דון הישיש החנם לשם
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5 אחד הם ואולי ,קומה שעור ועיין ,יהידה ב״ר אלעזר ר׳ חברו .קבלה א) הקומה ם£ר

ר אות
.רבה 1מדרע ( ידעת וכבר בו, התחלתו בעבור , רבה אושעיא לד ייחפוהו הראשונים ב

מדברי

מהמו״ל ונוספות הערות
ל וחטיד מקובל והיד, נפילופופיא ת  הרע״ש (שו״ת וכו׳ גדול וחשק אהבה היתה ונינו וביני במצות ומדקדק נ

ת ,אלקבץ ד״ש שהביא שושן יוסף ה״ר הוא וה וכנראה ,חקפ״ה) לבוב דפוס ,קנ< סי׳ חנו  הפי׳ הוא ו
ה‘המ' ושתי נם פסוק שמ״ה) וויניציא הלוי(דפוס במנות אולם .הנ״ל אבות למם׳  ובאורו :וז״ל ראיתי ונו' נ
 הוא שד,עתיק הקצר) מדרש (כוונתו אחד מדרש לשון ז׳׳ל שושן ן׳ יהודה ד,ד,״ר בנאור שמצאתי מה אצלי

 ביום שניהם שישמחו אחשורוש עם ונועצה היתד, נלשאצר בת ושתי נם ה״ל אצלנו נמצא בלתי שם ו״ל
 נתכוונו עבירד, לדבר שניהם וכמ״ש השרים כל לפני עי׳יה ושיבוא מלכות בנתר לפניו שתבוא ושיצור,

ם׳ נפלה הטע־ת ובנראה ,יוסף ולא יהודה לי קורא ,ע״נ  ובמדרש ,הדינ״ש עם וד,אמת הלוי מנות נ
 מצאתי אפם ,וכו׳) תלמידים חמשה במשנת פ׳יב שושן(ע' בן יצחק ר׳ כ״פ מביא אבות פרקי על שמואל

 שמואל במדרש נזכר שושן ן׳ יהודה לד,״ר אבות על פי׳ י• 89 נו׳ אבות פי׳ בערך באוצה״ם אח׳יב
 שושן ן׳ יוסף לה״ר אבות פי׳ ־•93 נו׳ ושם וקצ״ה) נ״ב י׳ גירונדי] לרמ״ש ישראל נרולי [תולדות (תג״י

בן, אב או שנים היו וא״ב .636 נו׳ ]‘מיני היים [ר׳ רת״מ וכ״י אלמנצי] [יוםף יוא״ל (כ׳׳י  W ואולי ו
.השם נשתנה הכ״י משני באחד ונם ,הוא

מיחסו מקנדיא יש״ר והר״ר ,כה״נ אלישע בן ישמעאל לר׳ — ויש עקיבא לר׳ אותו מיחםים יש א)
חבר, וכמ׳יש קצה), ד׳ חכמה בנובלות (ע׳ לר.רוקח מ א, הרקח, הוא יהודה ב״ר אלעזר ר׳ ני ה רד״ כ״י

,הם קומה םפרי ושני אחר הוא וד, ואולי ,רזיאל בםפר נדפם וקצתו
נקרא וכן ,ויקרא הגדת קדמונים קצת בפי נקרא רבד, ייקרא מדרש .רבות »י רבה מדרש כ)

רבד,״ הושעיא ״רבי שמו ירמוז רבה הושעיא ר׳ חברו .מגלה הגדת קרמונים קצת בפי אםתר מנלת מדרש
 בהקדמתו הרמכ״ם וכ״ב ,זה כפסוק המדרש ‘שמתחיי שעשועים״ ״ואהיה בנימטריא שלו) אותיות הי״ב (עם
 ,נחמני בר רבה חברו לאמוראים) נ׳ דור הקבילה (נסדר הראב״ד ולדעת ,בהקדמתו וד,רקח החוקד, ליד

על ונ״ב ה הושעיא ר׳ כי מכריע ובשה״נ ,ם׳) (ד״א דור צמח בעל וכ״ד ,בהקדמתו לדרך צרה נ  ,חברו רנ
 ם״« בראשית (רש״י ישראל ארץ אגדת היא כי וביען ,כן אומר קמאי מיבוואר״א שהיה הרקח כי יען
(  תלמידו שהוא לפי פתם רבינו בלשון הקדוש ל־כינו קורא הישעיא שר׳ ועוד ,היה נא״י הושעיא יר׳ נ׳
 זוטדתי) (פסיקתא טוב לקח מררש כעל אל־עזר ב״ר טוביה דנינו —.רבינו לו קירין כלם היי כא״י ונם

ה כראשית בשת רכה המדרש את בפעם כפעם במדרשו מזכיר ע). רבד, דבראשית ניייתא ופעם רנ מק ) 
 דבותינו או ,(נח) מדרש סתם או ,(בראשית) רבד, הושעיא ר׳ דרש ובן ־. במו אליו שנתיהם מי ע״ש או

,דרשו ( ב ש י ו .רבותינו אמרו מדרש או ( ( ם ש )
ד, בזמן ולא אהד מאיש בלו חוכר לא זמננו חוקרי לדעת ח  בומןמיוחד חובר וחלק חלק בל כ״א א

 ובמדבד שמות רבה המדרש את טוביה רבינו ראה לא ולכן ,שנים מאות כמד, מרעהו ומאוחר מוקדם ויש
 ויק״ר של וזמנו ,לספה״נ 500 ,סבוראי רבנן בימי הב״ר של זמנו .הם מאוחרים כי יען רבד, ודברים רבה

ח גאון האי ורב ,לםפד,״נ 600 ,הנאונים ימי בראש  הנדפס הגאונים (שו״ת רבה״ ויקרא ״אנדה בלשון מזני
 אותם קורא רבה ודברים במדבר החלקים שני את .תרי״ח) ל־יפציג ם״ב סי׳ תשובה שערי בשם מחדש
.ילמדנו מדרש לפעמים העריך

 ושכ״ו ושכ״ג (ב״ח) ש״ד, וויניציא ,רע״ב בקונשטגטינא פירויס שים בלי ראשונד, נדפם הטד״ר
 גדליה לבית משה ב״ר יהודה לה״ר הגהות עם —. רע״ט נפיזארו ראשונה נדפס מגלות חמש ועל ,ושס״ג

 שם״ח פראג ,ושס״ח שנ״ז קראקא כהונה מתנות פי׳ עם —,שנ״ד שם כהונה מתנות פי׳ ועם ש״ד שאלוניקי
שפ״ד, א, אמ״ר י ״  שימשון ב״ר הירש נפתלי ד,״ר תוספת ועם מת״ב פי' עם —,תל״ג ווילמרשדארף ת

 ערנץ ע״פ הענינים לוח ובסופו תאר יפה מם׳ הקצור ולקט בספרים שמצא ונוסחאות זרות מלות פי׳ מווינא
 אליעזר דרבי משנת ופי׳ משה ידי פי׳ ועם הנ״ל בל —.תנ״ג פפד״א שפר אמרי בשם א״ב בסדר
 בעל (בן אברהם זרע פי׳ ועם הנ״ל בל —,ותצ״ב ותע״ד, ותעיא תס״ה פפד״א משה) ידי כעל אחות (התן

 סדילקאוו ,תקע״ד שקלאב ,תקס״ח לבוב ,תקט״ה אוסטרהא ,תקט״ו זולצכאך תפ״ר,, אמ״ד הנ״ל) משד, ידי
 (בעל לרז״ה הדקדוק מקומות על ובאור למראה נחמד פי' ועם הנ״ל בל —.תרכ״ו ברלין ,הק״פ

תקס״ד, זאלקווא אמרים אסיפת בשם בקצרה מלוקט ופי' מת״ב פי׳ עם —.תקל״ז אמ״ד שלמה) כנין
אוסטרהא
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ירושלפי אגרת שהוא «ו׳ אורו וסקרה פסוק על ויגש] [פ׳ גחוטש רש״י &דגד

:יותן ר׳ וחברו
 סהסדרשים המעלה •סוד הספר גתחלת לדעת הראיתיך שבבר בפה לרבר עת זעה

 בי רע ואוסר; אוסיף ועתה חסרים, הן המררשים ומחע פנתה, אבן ירה ומי
 הבסיס והיו והברייתות, המשניות בל וכן המשנה, זמן קודם כשלמות היו המדרשים כל

 ראשי ע״ש נקראים והיו לתלמידים בישיבה שונים היו והתנאים ,פה על אותן שונין
 מאן א״ל בו׳ יוחנן לר׳ אשבחיה היני בר איסי סליק בי קלזס (חולין שאמר במו הישיבות

 נקראים שהיו או המשנעתוההלמת, מסדר היה הישיבה ראש פי׳רש״י בבבל, סדרא ריש
 אנא חכימאה לא אנא א״ל קה;) (פםחים כמ״ש רבו לפני שמועות המסדר תלמיד ע״ש
 לפני שמועות מסדר פירש״י ,אנא וסדרנא נמרנא אלא אנא יחידאה ולא אנא חוזאה ולא

סתרים. במגלת סראתי רבות פעמים שבאו כמו סתרים מגלת אותן קורין והיו רבותי,
והיו

מהמרל ונוספות הערות
 משא וה״ריעקג רד״ל וחגאוח טת״כ עט — נ״פ. יעוד תר״י א16וואד תקע״ז, מאהל«ב מקפ״ה, אוסטראא

 עליו ונוסף הנ׳׳ל כל —.אר׳׳ג ווילנא הנחלים ד8א׳ פי׳ ועם שטראעון(הרש״ש) עטואל וה״ר הגר״א) (נכד
 ז״ל ̂אפ ולס; ר׳ העריק הגאו( (אכי דווילנא ט״ט טדרעטעין«חיה פייוויל יחזקאל לה״ר טהרי״ף הגהות עוד
 ר יפי׳ מת״כ פי׳ עם —.תדי״ח שם שמות ום׳ תדי״ג ווילנא כדאשית ם׳ מהדז״וו פי׳ ועם דווילנא) ט״ט
^ ףאת וחקונים הסעת ותוספות אדלער כער ישכד וה״ר עמח ר״י והגהות ישן) טכ״י (נעתק סונט ^  ה

 השכל אור נקדא (אב״א) אשר בר אברהם ר׳ ופי׳ רש״י פי׳ עם —. 1864 פפד״ם (ח״א) קרועגער רט״ש
 פי׳ ועם ,ברומא ב״י נמעא שמות וע״ם ,מלך מעדני שם לו וקרא בראשות ם׳ על שכ״ב בוויניעיא נדפם
 שטות מדרש על נח תולדות פי׳ עם —.כ״פ לחלקים נדפם ופשטים ברחשים ורחב אחך פי׳ תאר יפה
 5(וה״ב ,תרי״ו רעדלהיים ח״א הטל נשמי פי' עם —,שע״ד קראקא הנ״ל תאר יפה מם׳ ח״ב לו וקרא

 ׳ להשיג ומרבה בראשית מדרש על הקדש נזר פי׳ עם —,תח״ט קראטאשין תמו) עד פ״ח במרבד ם׳
 הפשט דרך על כאור יוסף עץ והפירושים כהונה מתנות פירוש עם —,תע״ט יעסניץ הנ״ל תאר יפה פי׳

 דרושים יוסף ענף ״ ספרים ושארי המערכות ומעריך והמעריך הערוך ומוסף הערוך ע׳׳פ הטלות ובאורי הנבון
 ,קדמונים וספחם ומדרשים ירושלמי בבבלי הנמעאים המדרש דברי מ״מ יוסף יד ,יפים ומאמרים קערים

 מח״ר חטהקר דרך על פי׳ והוא ושמות, בראשית מד״ר על פי׳ כהונה בתי —ב״פ. ועוד תרל״ח חארשא
 אן הגהתיו המו׳׳ל ואני תר״ל) שמעוני(ווילנא הילקוט על רענן ושטן רענן היבל בעל הנהן דובער יואל

 תאר יפה בהונה, מתנות רש״י, פי׳ הם: ואלה פירושים ט״ו עם זה ולאד — בעתההדפסה, בדפום
 מה״ר אליעזר דרבי משנת ,ז״ל הרש״ל נכד אשכנזי משה יעקב מה״ד משד. ידי ,אשכגזי יפה שמואל םד.״ר

 שמו״ר,תח«י על נח תולדות רבתי, מגלוגא מיכל יחיאל מה״ר ב״ר על הקדש נזר טפינטשוב, אליעזר
 מת׳ע• סהרי״פ באור ,מזוילנא שנזראשון שמואל מה״ר הרש״ש ׳חדושי ,מביחאב לוחא דוד מה״ר הרר״ל
 בולל —המדרש מסורת מהוראדגא, איינהארן וואלף זאב מה״ר פי׳מהח״וו ,דווילנא מ״מ פייוויל יחזקאל

 פדר״א, ט״ם, אדר״נ, מכילתא, תוספתא, ספרי, ספרא, וירושלמי, בבלי בש״ם הטד״ר מאמרי מ״ם
 מג״ת, בראשית, אגדת תנד״א, ורבתי, דר״ב פסיקתא שוח״ט, מדרש שמואל, מדרש ותנחומא, מד״ר
 לשפון העתקה עם סד״ר —,חרמ״ת זוילגא ,רבות נוספות שאח ועם ,שמעוני וילקוט וזוטא רבא עולם סדר

תדנ׳׳ב. ווארשא דייטש) יהודית(עברי
 עפר בן יהודה לה״ר מד״ר על פי׳ —רר״א). ממירמיים(ב״י לואנק אליהו לה״ר וישב פ׳ ער טד״ר על באור

 אבד׳׳ק מזאמושטעו ברוך בר אברהם טד״רלח׳יר על פי׳ —.מאד(כ״י) כשבתו שמפליג בשה״ג ועי׳ ים6 אבר״ק
 באמזנע זנובה) (ארם מאלעפפא הזקן לאגיידו אברהם לה״ר םד״ר על פי׳ —.החמישית(כ״י) המאה בסוף באר

 בונם(כ״י)• ן׳ אברהם לח״ר ותנחומא טד״ר על פי׳ —.בצרפת(ביי) קארו הרד׳יי לפני למד לששי, הרביעית המאה
 מתיבתא ריש ,חירצקי רבי רבי בשם נקרא ,מלעמבערג מנחם ב״ר הירק נפתלי לה״ר ב״ח וח״מ עד,״ת םד׳¥ פי׳

 —.רד״א) איבה(כ״י מדרש פי׳ —המציאות. יקר וד.וא ,שב״ט קראקא ,באמצעהמאד.הרביעיתלששי בלבוב
 אברהם ר׳ (המכונה ישראל ב״ר אברהם לד.״ר מד״ר על והגהות ובאורים חרושים כולל ,ב״ח אברהם בחירת

ווילגאד׳ראםחרל״ח. שלהרביםו״דז״ל, בבהמ״ד מדרש מגיד בשנים רבות שם והיה , ווילנא יליד קרופניק)
 תחבם היהודי ועוזרו יינשע ד״ר הנוצרי החכם ע״י אשכנז לשפת בלו רבה המדרש נעתק הגה ועתה

, 1881 בשנת בברלי; ונדפם ,סירשט



תרב106 פעליםר או
 בידם עלתה מסבתא אלא חזית במדרש כמ׳יש הגולה מן שעלו בעת מסכתות ג״ב (והיו

 פיסקא ,עכ״ל המשכן מעשה להם והקרים העגל מעשה להם שקפץ כה ושנו הגולה מן
 ,דדשיבות בכל הסדורות המשניות כל ואסף רכי שבא עד גוהגין והיו ,כמסבו) שהמלך עד

 לו שהגיע כפי הרבה ידיעות כוללים מועטים בדברים והשרשים העיקיים מהם וברר
 [סד:] יבמתו על הבא ם״פ כמ״ש , משנה סדרי שיהא והבר וחלקם תקנם והוא ,הקב״ה

 פסוק על (יד.) בחגיגה מאמרם במ״ש מאד הרבה שהיה וקעירו ,רבי תקין מאן מתגיתין
 פררי ת״ש אמר וחד משנה סדרי ר”ת אגיר הד ורבנן פפא רב בה פי׳יגי ,ומשענה משען

 פרקי כמנין אינן אתנו הנמן;־אות מסכתות ואף הקצרים, בדבריו כ^לם ורבי משנה,
 ת׳ אבינו דאברהם דע״ז גמירי ^אבימי חסדא רב א׳̂׳ 1בע״ז(י.ר: כמ״ש שלהם מסבתות

 שת׳ ציוני בשם מ״ש י׳ באות ועיין ,קאמרינן מאי ירעינן ולא תנן ה' ואנן ,הוו פרקי
 מעגיגי היו פרקים שת׳ המלך עמק בעל כתב וכן ,אנוש דור של ז ע" מענין היו דע״ז פרקי

 הטומאה שמות שנתן ולאחר ,אסורים ואיזו בהן להשתמש מותרין איזו הטומאה שמות
 הברייתות והיו עכ״ל. לע״ז השייך רק ונשאר אותן קיצר לכן הפילגשים לבני מתנה

 לה׳ לעשות עת ודרש רבי שבא עד לכל נודע היה ולא ,סתרים במניות אצלם כתובים
 ומדרש רבה ומדרש ירושלמי תלמוד חבר יוחנן רבי וכן .לבל ונתנן וכתבן תורתך הפרו
 בספרא מעייגי הוו לקיש וריש יוהנן רבי יד:) תמורה ,ם. (גיטין ז׳יל כמי׳ש ההיא בעת שו״ט

 אחת אות תעקר מוטב אמרי תורתך הפרו לה׳ לעשות עת הכי ודרשי בשבתא דאגרתא
 עלי יבא אריכ״ל (פכ״ב) טוב שוחר במדרש וכן ,מישראל תורה השתבח ואל התורה מן

̂א בבתויות (בדאיהא  מצאתי אהת פעם ,מימי אנדה בםפר נסתכ^תי אם 1מימיו נשבע ש'
 של שנותיו קע״ה בנגד וצווי אמירה בתורה שכתוב פרשיית קע״ה בו וראיתי אגדה ספר

 הגדול האדם שנאמר אברהם זה באדם מתנית קהת‘’ סח! (תחליט שנאמר אבינו אברהם
 ואתה טעם ומה יעקב של שנותיו כנגד ההלים שבספר מזמורים וקמ״ז ,הוא בענקים

 כנגד הללויה ההלל את הקורא אחר שעונים פעמים קכ״ג ,ישראל תהלות יושב קדוש
 קדושיו ה׳ את יראו טעם ומה י״ב) הלכה פ״ג חנוכה הלכות ברמב״ם (עיין אהרן שנות

 רבה בבראשית וכן . עכ״ל קו) (תהלים ה׳ קדוש לאהרן שנאמר קרוש שנקרא אהרן זה
 אליף ,מרבינו נזוף רבה חייא ר׳ שהיה יום שלשים כל אבין בר יוסי ר׳ אמר 1לג (פרשה

 :עכ״ל דבבלאי הילכהא דאורייתא כללי אינון ואלין ,דאורייתא כללי כל אחתיה בר לרב
 ואפשר אגדה ספר היה כבר ירושלמי ואגדות ירושלמי יוחנן ר׳ שחבר שקודם וראה הבט

 בבראשית וכן ה׳, כאות שהזכרתי (לא:! בסהדרין רש״י שהזכיר הגדה ספר הוא
 וזהב .רב ומפז מזהב הנחמדים הורה דברי אלו ,הזהב שם אשר ט״ז) (פרשה רבה

 הבדלה שם .א״י כחכמת חכמה ולא א״י כתורת תורה שאין מלמד ,טוב ההיא הארין
 השמים מטל ם״ו ובפרשה .עכ״ל ואגדה ותוספתא ותלמוד משנה מקרא וגו׳ השהם ואבן

 במדרש וכן .אגדה זה תירוש ,תלמוד זה דנן ,משנה זה הארין ומשמני ,מקי־א זה
 אומר יהושע ר׳ התקופות אלו אמר חזקיה ה׳ פעולות אל יבינו לא כי [פכ״ח] טוב שוחר

 על והבר ,לפגים נתחברו אשר ממדרשים מעתיק היה יוהגן ר׳ אבל .ל עב' האגדות אלו
 כמו רבה הושעיא ר׳ דברי הביא בראשית פרשת ובראש מגלות, והמש התורה סדר

 הזכיר איכה ובמגלת ,המקום בזה סדורו לפניו נכון שהיה לפי בחבורו פתח שהוא
 התחיל ואח״ב ,דחכימי פתיחא אותם וקרא ,בחבוריהם והתחילו שפתחו פתיחות כמה

 בר אבא ר׳ התחלת יוחנן ר׳ העתיק בסופו רות במגלת ובן ,עצמו קבלת כפי לדרוש
 אמר ,תחטאו ואל רגזו פתח כהנא בר אבא ר׳ ; וז״ל ח׳ פרשתא וציין בחבורו כהגא

 בר אבא ר׳ בשם פתיחות ג׳ העתיק דחבימי ובפרדחא ,בו׳ אימתי עד הקב׳יה לפני דוד
התירד על יונתן לתרגום שקרה כמו ,שלשתן והעתיק נוסחאות ג׳ שמצא ויתכן , בהגא

שמצא



תרב 107 נדפעליםר או
 וןוו,6 ר/אפהו מבייא ואמ״ב ידחפלסי בשם ב׳ נוסחא וקרא נוסחאות נ׳ המעתיק שמצא

 הוחק ר׳ ®עטים ד׳ הביא ואח״ג ®תה, ב״ח יוסי ר׳ בשם אבהו ר׳ פעמים ג׳ ג״ב והעתיק
 אבץ ר׳ ®עמים ב׳ ,תח1 אבהו ר׳ פעמים ב׳ ,פתח פפא בר חנינא ר׳ פעמים ור׳ ,פתח
 ,פתח לוי ד בשם דםיכנץ יהושע ר׳ ®עמים ב׳ ,פתח אלבסנדרי ר׳ פעמים ב׳ ,פתח

 פתח, חנינא בר חטא ר׳ פחח, פנחם ר׳ פחח, גחמן רב פתח, יוחנן ר׳ פעמים ב׳
שמעקב״י פתח, לוי בן ב״פזבדי  שבנוהו ויתכן פתח, ר׳זעלא פתח, ר׳חנעא פתח, ד

 ער ,םדרוהו גדולה ובחכמה ,ז׳ באות כמ״ש תלמידיו תלמידי ועשאוהו יוחנן ר׳ ע״ש
 שיחא סדר הקדוש שרבינו כמו ,בזמנו שהיו המדרשים בל תוכן רבה במדרש שכלל
 בקוצר סברות ובטח עקרים במה נבללץ אחד שבדבור עד ,נפלאה בחכמה משנה סדרי
חע, ולא להוסיף רשות להם היה לא המשנה חתימת אחר שהיו האמוראים ולכן ,לשון  לג
ני, והכי מחסרא חמורי לפעמים ומ״ש שקבלמרבו. מה כפי כ״א דבריו לפרש אלא  ^ז

 ומה «1בלישנ חסרץ שום^ רבי במשנת שאץ נר״ו הטפורסם החסיד הגאץ מא״א שמעתי
 המץ לעיני להסביר כדי אפם ז״ל, הקרוש רבינו של הלשץ בזך מובן הוא שהוסיפו
 שהוא יראה בדבר^ והמעיין ,יותר להסביר צריך לפניהם ראשונה בהשקפה הרואים

עו ששמעתי מה לדוגמא אחד לך ואחוה אחת, אות ביתרון בדבריו כלול  נר״ו(ביצה «
 וא*ר קתני, והכי מחסרא חמורי שטיה, דבר מאן כירה אפר ,הוא מוכן כירה שאפר א)

 אבל ,וי״ו כתב שי״ן שבמקום הוסיף ומה מחסרא חסודי מהו לכאורה ,הוא מוכן כירה
 פירושו'ומודים והבי החרצן לדעת כוץ הזך בלשונו הקדוש שרבינו יראה ההתבוננות אחר
 ומודים וצא מוכן בירה שאפר מודים הם ועוד ,ויכסה בדקר שיחפור שחט שאם

 וד&קשן ,בירה שאפר ,,שחט שאם ץ בשי והשניה ראשונה בבא נכתב לכן ,אתרווייהו
 מה הקשה לכן התלמוד בכל השי״ן בדרך ראשונה לבבא טעם הוא בירה שאפר הכין
 ומודים -אחת, מלה מחסרא הסורי רעיונך לפי לך ,הנמרא חכמי והשיבוהו לזה, זה ענין

 HW שהוא כלומר ,הוא מוכן כירה ואפר קתני והכי אמרם וזה ,הוא מוכן בירה שאפר
 האופן, בזה מחסרא חסודי בל פי׳ וכן זה דבר על ג״ב מודים שהם עצמו בפני דבר
 תורה פין היא שהמשנה מפני המשנה, p אחת תיבה על תלויות ברייתות כמה וכן

 יוצרה ר׳ הלבות אומר מאיר ד משנה היא איזו מט.] [דח בקיחשץ בדאמריגן שבכתב
 דורשים שהיו לפי נקרא.מדרש, ולכן שבכתב, תורה שעל מדרש מאי מדרש, אומר

 סופר שוקל,•איה »דה סופר איה אמר קו;] [דף חלק וב®׳ שבתורה, ואות אות כל על
 ״ל1 ואמךו וחמורות, קלות ששוקל שוקל איה ודורשן, שבתורה אותיות בל שסופר

 עלכל רשץ1ד שהיו מלמד עוקבא מר אמר חסדא א״ר תלתלים קוצותיו כא:) (עירובץ
 יצת כל של וקח קוץ בל על ר״ע שדרש ומציגו הלכות, של תלים תלי ואות אות

 ביצות ,חלה מדרשים לכמה נא והבט הקורא יריד עיניך פקח עתה .כ׳ באות בט״ש
rp הנאד בתחלת מזח כתבנו וכבר ,וקוץ קח וכל ואות אות בל נדרשת התורה

;די בו שיש
צה. ספר  רד״א* ברשימות הוא התקיעות, על וסודות וכוונות הזקן הלל שתקן רחי

א רעיא מנ ;פירשו נר״ו הגאץ א״א ובן ,בארו לוריא ור״י ,בזהר עיין .א) מהי
מדרש

מהטרל ונוספות הערות
tm ו«רש מ«ות תדי״ג סדר וד.וא ,יווואי בן ר״ש ע״י מחובר א) a ;וגגיי ,הוי״ה ג«ס פיוט 

 הזחר. בט' מטנינו&ט וקגת הםרשיות, סדר לטי וגתחוהו גיעוהו והמדטיסים וסימנים לשערים נחלק סאריו
 בחסייומו ההוא הוכוו אל הנפשות לעולם נכנם ע״ה דרשב״י בתב ל״ב) נהר יעקב לאברהם(עין חסר ובספר

בתיקונים. בניני מיוד לגורו מהיטנא רעיא ספר שם וחבר מהיטנא רעיא נפש עם בתורה עסק ושם



תרב108 פעליםר או
ש  הנאץ וא״א א) חדש בזהר נדפס ראד משובש והוא ,שירים יסוד ונקרא . חת מדר

הגיהו: נר״ו
,נחמני בר רבה של הרבות ואינו ,אושעיא ר׳ המשנה דברי לבאר .רבה בראשית  

:כ) חברו יוחנן שר' כתבתי וככר ,צ״ד כ״ב

ש אות
ש ר ד ר מ ח ו ב ש ו א .ג) ט ר ק אהל בם׳ ומצאתי ,בו לררוש התחיל אשר הפטוק ע״ש נ

יוסף

מהמו״ל ונוספות הערות
עי* פירוע והוא ,רות על והר ,והב תפוחי ג״ב ונקרא , הרע נוהר אער הנעלם מרריש הוא א)

 קראקא ,ש״כ בטהינגע; נרפם ̂ דור בית מלבות וסוד נעלמים וסודות בקבלה ונסתר פשוט בדרך רות מגלת
שנ״ג, «ב״ט .תפ״ו פיוררא ו

( ה. אות בריש הובא כבר נ ו
 מדרש נקרא קי׳ט מומור ועל ,תהלים הגדת , תהלים אגדת ,תהלים מדרש נקרא קדמונינו ונפי ג)

 שם וה שם ואין ,טוב שוחר נקרא יא) (משלי רצון יבקש טוב שוחר בפסיק חתחלתו וע״ש ,ביתא אלפא
 בודדים מדדשים ב״א ,אוצה״ס ובעל המדפיסים חשבו כאשר יחד ושמואל משלי תהלים למדרש הכולל

 הימים ברוב כי ומפני ,יצאו אחד ממסדד ולא נולדו אחר בזמן לא ,מזה זה הם ונפרדים הם במועדם
 יתד לבלם הכולל שם טוב שוחר שם את עשו !יחד שלשתם והדפ־סום נאחד בלם המדפיסים ̂ הברום
 ,התוספתא מן נובעים ומאמריו קדמונים בימים עוד בא״י ונסדר חיבר הזה המדרש —,להלן תראה נאשר

 כירישלטי —.פדר״א , אונקלוס תרג־ם , תנחומא , דר״ב פסיקתא רבה, כראשית ירושלמי, ,ספרי מכילתא,
 אות (פל״ג ובכ״ר ,אגרה תהלים ספר בכל עינוי אשגרית :נמצא ה׳יג) (פי״ב כתובות (פ״ט) נלאים

 לא יומוי מן אנא אריב״ל ה״א) (פ״י שבת ובירושלמי ,תהלים באגדת הייתי מסתכל הייא ר׳ א״ל :ג)
/ מזמורים וקמ׳׳ז בו׳ פרשיות קע״ה בה כתוב אשכהית אסתכלית זמן חד אלא ראגדתא בספרא אםתבלית ו  כ

פ,Sתד •מזמורי פסוקי על אגדות איזו לפניהם היו בכר כי נראה מזה  איטר שוח״ט שבמדרש ספק ואין י
 סוף עד קי״ט מזמור מן —,לפניהם היו אשר האנדות מן , הרבה ואם מעט אם , שיורים נשארו היום בידינו
ש;, לאלף הראשינה במאה בערך ,מא־הרת הוספת הוא הספר סוף עד קל״ח מזמור ומן קנ״א מזמור  הש

 רע״ב ה״א קושט׳ הראשון בדפוס —,הילקוט מן במלה מלה מועתק קל״ז מזמור סוף עד קב״ב מזמור זמן
 ובשנת ,קי״ח מזמור סוף עד רק נדפס ילא ,לכד תליס מדרש בשם 2° פז^לי? בתבנית לבד המד״ת גדפם
 הדפיסו זו הוספה ואחר ,ק״נ מזמור סיף עד קי״ט מזמור מן המאוחרת ההוספה את בשאלוניקי הדפיסו לע״ה

 חסר ת׳ אות ועל ש' אות עד קי״ט מזמור והוא היצהרי משה ב״ר מתתיהו לה״ר ביתא האלפא פי׳ שם
 ״מדרש כתוב: הספר שער ועל 2̂ פיזליא כתבנית כלי בזויניציא הרפיסו ש״ו בשנת ואח״ב ,נשלם ולא

 נדפס משלי ומדרש ,לבר רפ״ב שם ג״ב נדפם ‘שמוא■ ומדרש ,רבתא" שמואל מררש עם רבתא תהלים
ל—לכד. שם ג״ב ע  בזבנשתי) שמואל בר מאיר לה״ר המדרשים בכל הטעיות ותקון (הגהות אמת אות ב

.באריבות) למהרים״ב למד״ת מבוא (ע׳ תוגרמה דפים פעמים כמה הביא משלי למדרש בהגהותיו
 נ״ץ שמשון כר יצחק לד,״ר והזרות הקשות המי׳ות וכאור הגה־ת עם ושמואל משלי תהלים מדרש

 שער ועל , שפ׳יב שם ונשלם שנה ח' ההדפסה ונמשכה שע״ג ש׳ בחייו בפראג נדפס מפראג) מהר״ל (חתן
 נדפס באמ״ד גם .רבתא״ שמואל מדרש עם רבתא ומשלי תהלים מדרש , טוב שוחד ״מדרש ;כתוב הספד
 ביתא האלפא פי׳ עם תקנ״ד כפולנאה ,אפי התמניא על היצהרי ר״ט פירוש בלי ,יחד כלם ת״צ בשנת
 ,הא״ב פי׳ בלי , תק״ם זאלקווא מבראדי הירין נפתלי ב״ר יעקב לד׳ קצר פי׳ עם ומשלי שמואל מדרש .הנ״ל
 ועץ יוסף ענף פי׳ עם —.תרי״א לבוב , מ״א מזמור עד רק רצון יבקש פי׳ עם —.קצרות הערות עם תר״י לבוב
 באורים ותיספת פאדווא רא״ם כאור עם —,תרכ״א שטעטטין יוסף, יד בשם מ״ס וציוני והענין המלות באור יוסף

 שמואל ,ול״ה תרל״ד שם שלשתם על ב׳׳ץ) (יצחק מהרי״ב פי׳ ועם ,תדכ׳׳ה ווארשא , גימפל ר״ם מהרה״ג
 את אור תעלומה והוציא באבער מהר״ש החכם הרב ויתעורר קם ועתה . תרי״ב ווארשא רד׳יל הגהות עם לכד

 כתבי שמונה ע״פ בהדרו כלול עליו הטובה ה׳ ניד מ’ומ׳ ותקונים הערות עם תהלים על טוב שוחר המדרש
 די הספרים מאוצר נושן ישן כת״י א) ז הם ואלה ,מרוטים בגנזי וטמונים ספונים שהיו ,מפנינים יקרים יד

 רע״זועל בשנת נכתב ,בוואטיקאן ברומי הגנוז נ״י ג) , בפי׳ארענץ מאזצה״ס ב״י כ) באיטליא. בפארמא רוסי
נושן ישן ספרדי כ״י ה) ,שם אשר שני מבת״י ד) .רע״ב קושט' הראשיון בדפוס נדפס זה ב״י נוסח פי

מאוצה״ם



תרב 109 ה3פעליםס או
 ^«רא גן צתג תגמנח ירך על פסק ויקרא פרשת וז״ל הספרדי א) אנרהם לר׳ שסף
 ר׳ כתב ענ״ל, ירושלים נתוך היה זויק שמגדל ואמרו טעו רפים בי צפון, ירכתי ובן

 צפון, ירכתי ציק הר האדן כל משוש גוף יפה בפסוק מ״ח במזמור פי׳ וז״ל יוסףהג״ל
 אמת זה אין יוסף אמר ,סברא בדרך כן ואמר ירושלים לצפון ציון הר בי ,שם פי׳ והוא

 ד&זמור, םזה שדרשו תהלים ממדרש לדברי וראיה לירושלים, דרומי הוא ציק הר רק
 ד הברו תהלים מדרש בי וידוע .בו׳ איגגו והלא הוא בצפון וכי צפון ירכתי ציון הר

 דרך על בן (בתב דבריו על לסמוך יש ע״ב שם דר שהיה ובעבור ישראל בארץ יוחגן
 כדברי שהוא וראיתי רבות שגים ירושלים בתוך שכגתי המבאר אגי כי ועוד ,מליצה)

 שחבר אחר כ״א ,לירושלים בא לא עזרא בן ור״א ,הנאור זה חברתי ובה ,יוחגן ר׳
 לו ויזרח בפסוק רעזלח בפרשת שאמר זה על והעד תהלות, ספר פי׳ גם התורה, פי׳

 ובתחלת רבתי, לרומא קרוב לוגברדיא״ה במלכות שהוא בלובא, התורה שחבר השמש
 יצזן והוא התורה פי׳ שחבר קודם תהלים ספר שחבד הזכיר הרביעי בדרך פירושו
 שהגיע קודם בלכתו בלובא וגכגם ישראל לארץ ללכת כדי במערב שהוא מספרד

 פי׳ שחבר אחר כ״א ירושלים ראה שלא לאות זה ובל ,שם הפי׳ חבר ואז ,לירושלים
 שלמת ד הנה כי ,לתמוה ואין .שגג כן על הסברא דרך על לפרש בא והוא ,התורה

 עגולה בתוך כנקודה ישראל ארץ גבול בתוך היא בי רחל בקבורת הטעות זאת במו מעה
 ידוע סודו והדרש הדרש אחר נטה והוא ,לארץ חוץ בתוך קבורה שהיא אמר והוא
 וכל ,בירושלמי הברייתות בל לכלול היה יוחנן ר׳ כוונת כי לדעת הראיתיך וכבר ,עכ״ל

 בל וקצר בלל טוב שוחר ובמדרש ירועזלמי, אגדת שהוא רבה, במדרש הטדחזזות
 טוב שוחר בפסוק מתחיל תהלים ממדרעז בפ׳׳א שתראה במו זמנו לפני שחוברו המדרשים

 יוקגרם ד׳ ובו׳ מלך לפגי תתהדר אל ואמר פתח ר׳יודן הביא ואח׳׳ב שלו פתיחה ודרש
 פתח נחמיה ר׳ ,וכו׳ אתבונן מזקנים אריבאפתח לה עבד פינחס ור׳ בו׳ שפתח ממקום לה

 אחד כל עשו נחמיה וד פינחס ור׳ יודן שר׳ שבארנו נמו והענין ,ובו׳ לחכם תעוז החכמה
 והוסיף אותן וקצר מדרשו לבית קבצן יוחנן ור׳ אחר בסגנון פחח אחד וכל תהלים על מדרש
 ן ובו׳ פטרון לו יש ב׳׳ו אוחרי שיטה אמר יוק ר׳ הביא בפ״ד וכן ,ששמע ומה שלו
 יוחנן דרבי להא איתא אפשר עמרם א״ר סח.) בע׳׳ז(דף כמ״ש במשנה בלול הבל אבל

שבעהז כו׳ ואשכח דק נפק במתניתין לה תניא ולא

מהמו״ל ונוספות הערות
 עלוי״ראליקוס גאוונה״ם 0היר.ל«י א׳*ר במינצע! מערצבאצער אברהם ר׳ המניה הגביר «להרב סאמה״ם

 היה ^#נים ר1א? (עזח״ה), האלבעמוטאמ היים הים( שלמה ר׳ הרה״ת ב״י ו) ש״ב. ה״א נכהב ,נרמולי
 מאובח״ם■ נה״י ח) סלונרון. גינזיבורג ד״ר גת״י ז) דישעי• לאלף מ״ב גשנה קלף על נכתב שד״ל, אצל

 נפירדא יעזב ז״ל(אשר פרובינצאלי דור ב״ר אנרהנז מהר״ר הגהות ע״פ גם והקנו לששי. רצ״ב נההב ,בפאריז
 ̂ הגבורים שלטי בעל ממנטוגה אריה שער אברהם הר״ר הרופא הרב של רבו ,ופילוסוף רופא ,ומנטובא
 ̂ חאלחי) נהפלסוף הרופא המקובל מהיבחא ריש הרים ועוקר סיני חדור מופלא הגאון יבנהו זה ותלמירו

 שנה, מאוה משלש יוהר ירו כבהב גכהובים הגהותיו ונשארו לפניו שהיו בה״י ו׳ ע״פ המדרעז הגיה אשר
 ההי הרנ*א, בווילנא נרפם ,ופרט פרט כל באריכות ומבאר המררש על גדול אור המפיץ גדול מבוא ועם

 רבה וגמלאבה בהבמוז וטרחו ועמלו יגיעו כל ובעד ,והעצום הכביר מפעלו בעד ח׳ מעם שלמה סשברהו
 ילחעלוה ממעמקים, פגיגים לדלות בספרותנו חיל לעשות ידו ויאמץ בהו דהזק עמו אלהיו ה׳ יהי גזו.

.בבונכים יזהירו חרבים וטובי ,לאורו חבמים תלמידי זיהנו ,ממחשבים עולם לאור מפירים
 אברוס א׳) תחלים(דף למדרש במבואו מהרש״ב תחבם העתיק וכן ,יוסף וצ״ל ט״ם אברהם א)

ה, משגה לו גם קרה ולכן לי, אשר זה פעלים רב מכת״י זה דבר העתיק ואולי מטעות.  הזה הבת״י בי ז
 עין עיגו לשום לוריא שמואל ר׳ חרג ידידי זרי ,שלו תהלים מדרש הדפסת עת שנה שלש לפני לו שלחתי
• עליו. הבדלת



1 1 תרב0 פעליםש או
ה ע ב  בס׳ נדפס אשר פרקים שבעה הוא לרעתי .יהרו פרשת ברקאנטי מובא .היכלות ש

: ז״ל הע>־וך שמביא זוטא היכלות והוא לבנון ארזי
מה שעור  חלק הקדש ובעבודת פ״ה) ג׳ (שער לרש״ט האמונות בם׳ מובא ברייתא .קו

) לר' שמואל(צ״ל לר׳ היכלות פרקי והנה :וז״ל התכלית(עז:) ל א ע מ ש י
 פ־ וברקאנטי .עכ״ל ע״ה הקדוש רבינו חבוי הקדש שמות כלו קומה ושעוד ,נדול בהן

 ,הקומה בספר שארז״ל כענין בהם נופל יום שם אין הראשונות בג׳ כי :וז״ל בראשית
 כריה כל ואין נשמה וכצורת רוח כשעור בינה) (חכמה והלסתות (כתר) הפנים מראה
 מהן פםקה שני ובבית : וז״ל עה״מ בם׳ כתב נפתלי ר׳ והגאון . עכ׳יל כו׳ להכירו יכולה

 ושמעון ,הסוד ע״ד התפלות שתקנו הנדולה כנסת משירי היה הצדיק שמעון רק הקבלה
 בנראה הזאת בחכמה ונאמן ,נדול הכם היה רב זמן שגי במקדש כהן היה אשר הזה

. 1= א הירו הצדיק ששמעון משמע ,עכ׳׳ל קומה שעור דברי כלו הצדיק שמעון דר׳ בברייתות

ת אות
ילא האותיות ‘כי של תנין על והוא .פיקס אברהם לר׳ ייחסוהו הראשונים ,ג) התגין ספר

של

מהמו״ל ונוספות הערות
 יד (כתב המציאות ידיעת סוד בהפר הנזכר השעיר וספר ,‘רזיאי בספר נדפס וקצתו א)

 והוא ,נדול ספר ,קורדוכירו ריבה לר' קוטה שע־ר ם' עור ויש .קומה שעור שהוא נראה .)Ns 83 סיננען
מקנדיא יש״ר הר״ר מזכיר• ,ז׳יל להרקת ק־מה ושעור , תרמ״ר כווארשיא ונדפס , 18 כענציא; בת״י

. 111 צד התנין לס' בהערתי לקמן ע׳ ,כידו נמצא והיה חכמה נובלות נספרו
 דברים ג׳ ‘שי דבמדרש ־. שכתבו לעלוקה ד״ה (■זי) ע״ז תום׳ ע' , דברים שלשה מדרש .[הוספה ב)

 הקדוש רכינו צוה דכריס נ' במדרשי יש ־. ישלים ד״ה כרכות(ח:) ובתים' איתיאל, קחשיב
 גם ,סתם מדרש קוראהו ,בניו את רבי ציה במדרש ־. כתב י״ט עשין בסמ״ג וכן .סתם מדרש לו קורא
ת לעיל זה מאמר מביא המחבר הרב חופ  שהיה נראה לעיל ע״ז ומתים׳ , סתם מדרש בשים רבה אליהו נ
הוא ואולי ״ רבה יהו‘אי חופת כעין שלשה בש־ישה המתחילים הש׳ים מאמרי כל ומונה ההולך מדרש להם

:•םם] חסר הנ״ל ומאמר ,הוא
 קבל האלה הסודות שרשים הנקרא הזה הס' י. וז״ל כתוב ובראשו ה‘’כקכ עוזיאל בן ליוסף שרשים .[היססה

,רוסי(אוצה״ם)] די כת״י ̂ ע״ה הנכיא ירמיהו מפי הבבלי עוזיאל ין יוסף
 ליהושע מיוחס רמש״ש ולדעת ,רוסי די שיל כא־צה״ם בכ״י נמצא .נון בן ליה־שע שחיטה הלכות .[הזספה

ת, נון בן שבטים, מעשרת בספוריו הנודע הדני מאלדד ב״ם והוא בטעו ה
נון), כן יהושע בשם הנקרא אהד מאוהד ממחבר הוא י‘ואוי .205 נליון 1888 הצפירה מכ״ע וע'

ר, [פירושו התגין ספר ג) ת  נמצא שניז] (תרגום דמלכותא תגא תרגומו ב') (אסתר מ־׳כות כתר נ
 מרובעות אותיות פיקס אברהם למו״ה ״התגין רשום׳. 21גי בנו' עקם', ב' נ״י) ןהלק רח״מ ב״י ברשימת
 מביא )319 (צד שם לרמש״שי ובהמפתח .,s״ אשכנזית די׳ רשום; 220 ובני' , 4״ תפ״י באמשטרדם [מנוקד]

תב החביר ‘ועי ,רומא״ מעיר ליי ר' הריין בן , א־׳יה כן פיקס ״אברהם ;נשלמות המחבר שם את  ש״נכתב , נ
כ. (נז״ר) נב׳׳ר״ שנת איטליא בארץ )Lovenoj לז<וויען בעיר  שבספר האותיית •טעל התגין על והוא עי

 תרכ״ה) וזין ראשונה פעם (נדפס קס״ג ה״א בשנת שחברו אפוד מעשה נספרו דוראן פריפוט ר׳ —התורה,
 הכהן עלי דאסיק תאגי ספר הדין ההאג־ן כספי ״ונתיב :12 צד בהקדמתו שם וז׳ל התנין ספר את מביא

עד וממנו עזרא עד וני' ליש בן לפלטי לשמואל ומסרו בגלגל יהושע שהקים אבנים עשרה משתים
 רהקב״ד, מצאו למרים משה כשעלה פט״) (שכר; אמרו אלה ועל הקדוש לרבינו שמסרו הלבלר נחום ר'

 י. ■ז״ל כתב ח') כה‘הי (פ״ז ס״ת בהייכות הדמנ״ם — עכ״ר, לאותיות״ כתרים קויטיר] [בגמרא כותר שהיד,
 אית ויש אחד תג עליה שיש אות יש ובמנינן נתגין ויזהר ונו' הקטנות ובאותיות הגדולות באותיות ויזהר
ם' הוא שמקירי עיו מגדל בעל ע״ז ונתב ט' הלכה סיף עד ונו' שבעה עליד; שיש  פאר ובתשובותיו .תגין נ
 אותיות הוא התנין :שם וז״ל תגין ס׳ מביא (תקכ״ח) כאמונה" ״מעשהו שנת אמ״ד דפוס פח) (סי׳ הדור

 שצריכה ויש■ אחד תג שצריכה אות יש ,באותיות חיליק יש אך דיקא זיינין כעין והן האותיות בראש■ קטנות
מנהג הוא אם שש־אלתם מה על אמנם .עשייתן איפן היא זה שבעה עד וכיוצא שלש שצריכה ויש שתים

בודאי



תג נופעליםת אוחרב
אמת ומזה :וז״ל התודה למי׳ במתיחתו מביאו ז״ל עהרמב״ן דע אבל .בלבד גץ שעטנז על

בשיר

מרל ונוספות הערות ה ט
 כחרים קו׳*ר ^הקב״ה מ«או מאמרו ובמו אותיות בתרי ו̂* רבותינו קראוהו דוה מנהג זה אין בי בוראי

 ובמת במה נם*או והטלטול הזמן נאריכית אכן ע״ה רבינו ממה ענתבם תורה בטטרי נמצא ובן לאותיות
» אוו/ על מאומרים מטרות מימ זה בראי זה ראי ולא כברי אומר וזד. גבה אומר זה במסורות חלוקים  או

 ההבמים בדעת היד. ולבן מכוונין נמצאו מלא באוטן וכיוצא באחת נמצא אחרת ובמטרה תנין מלמ מצריכה
 דאין מעכב זה אין בי ראו באמר אמנם ,נטנה אנד. נדע לא ואנחנו חילוקים במר. מימ מאחר התנין לבטל

 המובחר מן מצוה והוא התנין בותבין מעבב ואינו התנין במסםר אם בי וסו/ומות בפתוחות בפרמיות חילוק זה
 הרמב״ם עב״ל בוונין, בחוגים במערב אמר הספרים וכל המצוה פוסל אינו תנין מום יכתוב לא אם אך

 לעיל/ המחבר הרב וכו׳במ״מ רבה במד.״מ אמרו ומזה מביא: התורה לפי' בפתיחתו הרמב״ן בחמובחו.
 חלק לתורה בפירומו הטורים ובעל במטו, הרמכ״ן מל אלה דבריו מביא מם תבוא בי בפ׳ בחיי רבעו גם

 תבוא מם׳ הרמב״ן דברי מביא נ״ג עגין ח״א בו/מובד. הרמב״ץ כן בממו. ולא האלה כדברים מביא הפמטיי
 רבר.בחזקיחו מד.״מ במדרמ אמרו וכן :וז״ל בחב א׳פ״ב בלל א׳ במאמר לדרך צדה בעל לבםוןז, ומזכירו

 ומספר בתורד. בו/נין אותיות ובמה אלפין כמה בו יפרמ ומצוי ידוע הוא הזח והספר ,לר.ם הראד. תנין ספר
 הרמב״ן דברי הוא נם מהעתיק מזה נראה עב״ל. מאד ועמוקים רבים סודות מבהם והידיעה והבח התנין
 בהג זה ספר בירו מהיד. בתב םר.״ד ובעל חני ספר במם פעמים במד. מביאו מי מנחת בעל .מזבירו ואיננו

 טוב מם ורבעו מלו מטרי במחזור גברו) וסמ״ג זיל רמיי מל מובד.ק (תלמיד מוימרי ממחה רבינו .יד
 זעיר חננאל) ומגדל ארון בדי (בספח הרמב״ם על עוז מגדול ספר בעל הספרדי גאון ן׳ אברד.ם ב״ר

 תגין ום׳ מאד קדמון ספר הוא תנין הם׳ בי דרכו ערה והאמת ,אמה הוא הוד. תנין הספר כי יעידו גדולים
 יחלי# צונץ החבם —.לעיל המחבר הרב וכדעת הקדמון התנין ספר על פי׳ רק הוא פיקם אברהם מ״ר

 ממחה רבעו אכל ,תתקצ״ח] ד״א [נפטר (ד.רקח) מנרמעא ר״א הוא התנין ספר מל מחברו כי ויאמר
 כי ,זיל לד.רקח בזמן קודם עוד היה וד.וא בח״ב מלו ויטח המחזור לתוך תנין הספר בל הבנים מויטרי

 ר״מ אחר מנח קל״ג הרקת נפטר וא״ב ,רבו זיל דמיי מנפטר מנה כאותד. חתס״ה ד״א נפטר ויטרי ר״מ
 ויטריבתב מחזור—מ׳ באות אוצה״ם ובעל ובת״ר, מנת פאריז התנין לם׳ ב״נ החכם הקדמת וע׳ ויטח,

 הוא וטעות דפין)״ ו׳ (מחזק בגלגל יהומע מהקים אבנים י״ב מן הנהן עלי דאסיק תאני ״ספר :וז״ל
 חייו נאות תאני במלת מציין היה בן לולא כי ,תאני מממו באמת חמב והוא > תאני ולא תאני וצ״ל
,בב״ם כמנד.נו מ׳ באות ויטח במחזור נם לעיין

 עחכח הקדמה עם ב״ג ך,חנם ע״י תרכיז מנת בפאחז ראמונה בפעם לאור יצא זד. תנין ספר
 גדולות זאזתיות וויונין התנין פל עקינא לד מכונה קצר מדרמ לו נוסף (יעיד הנ״ל ארון בדי ספר בצרוף ,ממנו

 כתוב הספר וכת׳*ר)/ועלמעד שנת פאריז נפ׳ב, נינצבורג הנאראן של אזצה־ס בנית בנתונים היה אשר וקנזנות,
 עמרה המתים על בחוב נמצא בן בי מקובל ,התורה בספר אמר אותיות חני על ,הנץ ספר :לאמר
 אבנים י״ב מן הבחן עלי דאסיק תאני ספר הדין הואי בן הספר וד.תחלת בגלגל, יהומע מד.קים אבנים
 ואחיתופל לאחיתופל מסח לימ בן ופלטי לימ בן לפלטי מסח וממואל למטואל ומסרו בגלגל יהומע מחקים

 הבחן ליהוידע מסח ואלימע לאלימע מסרו ואליהו לאליהו מסח המילוני .Tוא^ המילוני לאחיה מסרו
 במני מקרעזא בעו אסקופת ונדעקח מקדמא בית באסקופת קכרוד״ו ונביאים לנביאים מסח הבחן ויהוירע
 עזרא בדאסיק פרם מלך כורמ ובמגי לבבל ואתייד. נבייא יחזקאל אמבחיה (יד.ודה) יודא מלך יד.ויבין
 הקנה בן נחוניא ור׳ הקנה בן נחוניא לר' מסרו ומנחם מנחם ליד והניע ל^ומלים ואסקיה ספרא לד.דין
 עקיבא ור׳ עקיבא לר׳ מסרו יהופזע וד יהומע לר׳ מסרו ערך בן אלעור ור׳ ערך בן אלעזר לד מסרו
ד יודא לר׳ מסח ד מםרו מייאמא ור' מייאמא לר׳ מסרו יודא ו ד הלבלר מזום ל  מסרו הלבלר נחום ו
.הקדומ] [רבעו לר׳

המם^ אדרת ז הם ואלה מנרמיזא(הרקח) ר״א מחבר הספדם מספר והולך מוגה ימנים מפתי בעל
 ס׳הנפמ יצירה. ספד על פי׳ ורות, מד.״מ על רקח יין תפלות, הכפרות, ספר או חטאים ערד. מוסר, על

 סלאבים, ם׳ נעלם, ם׳ לרקת: ספריט אלו מיהם דקצ״ה חכמד. ובנובלוח רקח, ם׳ (ב״י), נממד. מענין
 אפוד טעמה בם׳ וסובא חורה מבספר אותיות מל התנין על פיקס אברד.ם [ר׳ תנין ם׳ ,קומה מעור ם׳

 הרקה כי צונץ החכם ממפט הוציא אפוד)](ומזה בטעמה המוזכר התנין ם׳ על פי׳ עמה פיקס ר״א (ר״ל
 8ג .עכ״ל בינה מעד ם׳ ,והאמונה והיחוד הסוד ם׳ ,הקולות ם׳ ,פסק ם׳ ,הג״ל) התנין ם׳ מחבר הוא
לרקןז(ב״י), זסבמה ם׳ אצלו מהיה בתב והסה״ד רזיא, סודי הבר



תרב112 ו פעליםר> א
 ׳יפרש׳ ארם כל אצל ומצוי ידוע והספר , »)להם הראה הגץ ספר בחזקיהו רבה השירים בשיר

 ואחת אחת כל של ההאגין ומפפי■ האותיות ושאר ביתין וכמה בתאגין בתורה יש אלפין כמה בו
 לרב המיוחם האותיות מספר ספר על ב׳יא כל אצל מצוי הזה שהמפר שכתב כוונתו (ולדעתי
 שספרו השבח ואין ואחד) כ׳יא של התנין ממפר הם ואפשר ,מכונים אינם הם כי נאון סעדיה

 בפירושיהן ב־ריעתן אלא עצמן התאגין מפני לחוקיהו בו שהיה הפור ונלוי הזה הספר על
 את עליהן וכתבת פסוק על הרמבי׳ן כתב תבוא כי וכפ׳ .עכ׳׳ל מאד עמוקים רבים סודות

 בהלכות כמ״ש המצות מנין עליהם שכתבו הגאון בשם ר׳יא אמר הזאת התורה רכרי כל
 כל שהיתה תאני בם׳ ומצינו לשון בשבעים אמרו ורבותינו ובו׳ אזהרות כעין נרולות
 נעתקו ומשם ,ובדוניה בתגיה ישראל כ^ ייעיני עד מבראשית בהן(באבנים) כתובה התורה
 וכתבו טעו שהמדפיסים אלא ,כן נם הביאו ל”ז והרמב״ם ,עכ׳יל וכו׳ ההורה בבל התנין

 ישראל כל לעיני ■עד מבראש־ת בהן כתובה היתד, התורה שכל תגי בספר מצינו :וז״ל
 ובילקוט ,ה׳) משנה סוטה(פ״ז מס׳ יו״ט בתוספות ועיין עכ״ל נעתקו ומשם וזיוניה בתניה
 מתקן שהיה להקב״ה מצא למרום משה כשעי׳ה התנין בם׳ :וז״ל יתרו) (פ׳ ראובני

 מזלו לו הראה ,בפירוש בתורה תכתבם הרמזים אלה ירע מי רבש״ע משה אמר הנין
 גרמו הדרשנים אלד, הרי אמרו, רשומות ודורשי אותן, דורשין שהיו בו וכיוצא ר״ע של

 שארמוז לד,ם די לכך ספרים כמה צריכים היו הם שאילולי ישראל של ממונם על שחפתי
 שמעולה תנין ג׳ ה׳ אלד,ים ברא בראשית ובפ׳ .הברו שר״ע נראה ומזה ,עכ״ל בתנין

 אינם והמלאכים ,המי׳אכים אה רואים אינם ושדים ,השדים את רואה אינו אדם ,מראות בג׳
 יוצר ברכת למה (שם) .עכ׳יל האדונים ואדוני האייהים אלהי כתב ולכך להקב״ה רואים

 הקב״ה של שאמ,ירה לפי קורם הדיר תדיר ושאינו הדיר והא ,רבה לאהבה קודם אור
 ,אור יוצר הברכה החלה לכך ,יאיר דבריך פתח ,אור יהי אלהים ויאמר ,באור תחלה

 שתחת הרקיעי מן עולה כש־כובב שנה לע׳ א׳ כי ,לאור שנשהוד, ׳י’ע ערבים ומעריב
 לשיהין ירדו הכוכבים ואז צמ,א הוא מתחתיו חם שהוא ולפי ,לויתן של נופו ומחמם לויתן

 התד,ום מן ושואב עדן מגן מפיר וראשו לויתן בפי נכנםים שהמים מפני עמוק ם1התד, בי
 דרך עולה הה,וא ובוכב ההמה עם שעילה כובב והוא ברקיע בעקלתון עולה כובב ואותו
 ורוהב עין של כנלגל נדול נראה ההוא ובוכב ימא נחותי טועים ולכך ועקלתון ישרר,
 לשון תקון וציריך ,עכ״ל כו׳ באילן כענף שנראים הכוכבים וכעין בלילה החיות כעיני
 לילה קרא ולחשך (שם) .נכון על לקרותו יכין ולא ,כ״י מם׳ העתיק שהוא מפני מעט

 וכשיוצאה ,השחר עמוד לחלון המה משהגיעה כי ,הלילה של שעות ב׳ הוסיף ,תנין ב'
 שעה החלון סוף שמגיע עד ומשנכנס .אחת שעה והוא הדם זריקת ואז ,החמה הנק אז

̂א יום לא ואינו ,הרקיע בעובי שעות ב׳ הרי ,אהת  וכסאו וכתיב יום ששרתה הרי ,לילה וי
 דק ברמז והוא ,עכ׳יל קטלנית נקראת לא שתות דקטלא דארעא מלכותא נגרי כשמש
 שנאמר שנה ת״ק מהלך הוא הארץ ואת השמים את המרךף הים שעל הרקיע (שם) .ונפלא
שנה מת״ק פחות היו לא ואבות וכו׳ הארץ על השמים כימי לאבותיכם ה׳ נשבע אשר

והוא

מהמו״ל ונוספות הערות
 שמצאתי עד ,לפלא לי ותר.י ,רגת שר,״ש המדרש ‘בכי מצאתי לרא בקשתי ככתבו וד. מאכיר א)

ויראם :כתוב שם ד׳) (ג׳ מהם שעברתי כמעט בפפוק מקורו שהערה התגי; ם׳‘' בהקדנית■ ב״ג להחכם
עושין אנו בוה אמר לוי ור׳ ,הם‘־ הראהבולע יי;אמר מהנן ר׳ ,נכתד, בית מהי ,נכתר, בית אח

 נראה מזה ,אחרד״״ גירסא תמצא בהומש ה־מב"; ״ובהקרמת כהונה מתנות ‘בעי וכתב ,ונוצהי; מלחמה
 בולע ויי; אמר] ,להם הראה תנין ןספר אמר יוחנ; ר׳ הגירפא היה הרמב״ן פנ'‘וי ,הגירסא פה נשתנה כי

,(קרי) מנהררי; וע' ,השני אמר עד הראשו; אמר מן בהעתקה ונד,סר זיין



תרב 113 נזפעליםוו או
 סאות רבון רבוא ק«״ו יש ליום פרסאות עשרה שנה ת״ק בםהלך כי עולם הנקרא והוא

 ומשם נמרה בלפי מאד נכוה הר הזאת הארץ נסר במף (שם) עב״ל. עולמים בטנץ
 זאת הביא ע״ב י״ד (בויף עכ״ל ולבנה להטה זנריבץ אץ וגם שולט זה אויר אץ והלאה

 הוחר שלא בצלמנו של נ והיפך בבל מושל שהיה אדם זה בצלמנו (שם) מדרש). בשם
 P האלהים איעז בו שכתוב רבינו משה ועוד ,שלם קרבן להקריב אבל תאוה בשר לו

 שלא זמן ועוד,בל ברקיע, שהיה כמלאך ולמעלה המתנים ומן איעז ולמטה המתנים
 איש לו נאמר עמדי עמד פה ואתה בו ונאמר שנשתלה ומעת איעו לישראל נשתלה

ם וירא (שם) עב״ל. לפרעה אלהים נתתיך ראה וכתיב האלהים  אילו וגו׳ האוד את ^הי
 עיניו, מאור אדם יתמעט דמזךשלא נברא לבך לםבול יבולה עץ היתה לא אור רק היה
 הגשמים ימות לכך עץ תקנת לא כן בסו החמה בימות כמו אור רק היה אילו ועוד

»ן, מניהו היה לא עבד לו שהיה טי וכן ארוך. והחשך קצר והאור  עד לעבד מוקו ^
 מכל לחברו רעה אדם יעשה אם וכן .ישן חשך שברא ועתה / לםבול יבול היה שלא

 בו אץ כאלו מצורע בו וכיוצא תגץ ז׳ ש חיים נשמת (שם) .עב״ל בחשך ממנו להנצל
 במאכל פח ידים ערוה רגלים נשמתו ליטול האדם את מחטיאים דברים ושבעה ,נשמה

 שבעבחטאתיבם. לכך בלבו תועבות ועובע כלם, עם ולב עינים אזנים בדבור פה ובמשתה
 משוש ב׳ רגלים הלוך א׳ יועצים, שבעה אחר הנפש תלך אם תגץ ז׳ ש חיה לנפש (שם)
 הז׳ לרקיע תעלה אז ,הלב ז׳ רמות עינים ר האץ שמיעת ה׳ פה דבור ד׳ בליעה נ׳ ידים

 עור} כתנות לאשתו לאדם אלהים ח׳ ויעש [בפםוק (שם) .בתות ז׳ בין החיים בצרור לצרור
ה של דברים ב׳ מלבושים באותן נתן השמשות בין בע״ש שנבראו מלבושים אותם ^ 

 וכשלבשם השכינה לפני ם41̂לשרו לשבת מבושמים] [בי״ר מלבועוים וילבשם ,בושם מלאים
 גביר הוזז אמר ולכך ושלטנה, ממשלה שהיה שדה,החמודות כריח בני ריח אמר יעקב

 אחריו, אדם בל נמשך נמרוד ובשלבשם ישראל, חמדת בל למי במו החמודות לאחיך.
 מלך (נראה מעלות שלשים בני׳ מלך עליך תשים שום שנאמר המעלות ר״ל והמלכות

 נמשך אליהו של האדרת בהעברת שהרי תתמה ואל .רכ״ס אלף מבוץ החשבון ואז מיותר
 בהם ועושה נבואה רוח הבגדים ע״י היה ולפעמים ,הדברים באלה כן ,אלישע אחריו
 הבגדים שבאותן ועור ,נתלה שמחה שמח היה בגדים אותם הלובש ועוד ,ובו׳ נסים
מ׳ הבריות כל דן היה  ולמעזוך בגוים ולםעזול כטלאבים מלבושים באותן ישראל היו וכן ,ו
 אלה כי, ילבישם לבא ולעתיד מהם ניטל ובעגל פלאים בהם ועושין עליהם הקדש רוח

 את הלביש ומשה .בעצמו כביב^ וילבשם ובו׳ מלפניו שייראו לכסא דומים היו הלבושים
 המלאכים וגם ושרצים ודנים העופות על וגם ,התחתונים על לגדלו בדי ובניו אהרן

 אות לקץ ה׳ וישם (שם) .עב״ל אןטן בן יעשה שהגדול לתחת ללמד בדי עמו פ»!זליםים
 ט אוח זה א״ל בזרועו, שם ט׳ אות טי״ת, בו אץ הבל עד קין שדרג מן שהרי ט זו

 רמז אדם תולדות ספר זה (שם) .עכ״ל נפשות ט׳ מםך שיצאו עד יזיקוך שלא לך טיטן
 אבות נ׳ לומר ,אדם שמם את ויקרא ,אדם אלהים ברא ,ארם תולדות ,בפםוק אבות נ׳

 היה ולא אתם אלהים אמרתי אני שנאמר השרת במלאכי אלהים ביראת .אלהים בדמות
 אבל מתים היו לא מתחלה היו ואלו האבות להקדים היה מתחלה ,מיתה טעם לטעום
 ר׳ תגץ ד׳ אדם תולדות םפר זה (שם) .עכ״ל ונו׳ תמחץ כאדם אכן ,אדם וקדמן הואיל

 העולם, להפוך הקב״ה רצה חורה במתן הטכול, בדור האדם, למחות עלתה פעמים
 וגו׳ יהויקיםצדקיה ממלכת בראשית דכתיב יהויקים, כימי רביעית צדקיהו, בימי שלישית

 תורת במתן קולות ט׳ היו אלו לומר וךעם קול בהם יש פסוקים ט׳ נח) פ׳ (שם עכ״ל.
 קצת המבול p להגן בר״ה ברבות ט׳ תקיעות ט׳ ולבך רעמים בקול אגד העולם היה

 קבץ וט׳ ,ומנץ עולם סובל המקדש שבית שמו לשום ,שם שמו לשכן רעמים ומן עולם
שהן ,8 ח
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 וכן ,יטהרו שישראל במים בו שגאמר ,ויט ויבא ויפע פסוקים בג׳ שיש אותיות ט׳ כנגד שהן

 קבין בט׳ שנמהר מי שכל בראשית ימי שבששת שעות קמ״ד כנגר רביעיות קמ״ד קבין ט׳
 אז מן י״ח פעמים וט׳ ,בראשית במעשה קדם כאלו הקב״ה עליו ומעלה בטהרה מתפלל

 וישאר (שם) , לקב לוגין ד׳ שחשב וצ״ע ,עכ״ל המים ‘עי גזר שאז לומר משה ויסע עד ישיר
 ששכב ראה תחפוץ אם לומר תגין עשה ,עמון בני ברבת היא הלה .עו״ג בגי׳ ג״ח א״ך
 או בבשן או באדרעי תחפוץ אם בעשתרות תחפרן אם ,אררט חרי על התבח אצל הדף על

 ייחסוהו לכן תגין ספר על פי׳ עשה פיקס אברהם ה״ר ולדעתי .עכ״ל התגין] [ספר בעמון לפעמים
 ספר בריש וכתוב ,הפוכה נון רש״י כתב בחרן הרח וימת גח פ׳ סוף מ״ש ובם׳ .שטו על

 לאחת אחת מצאתי וכן ,לכתריהון רישיהון ועקים צייני דלא כזו נונץ י״ז בתורה שיש תאגי
 מגולגלת ן׳ זו לנו״ן קורא היה אותיות כתרי רורש שהיה יוסף בן עקיבא ור׳ ,חשבון למצוא
 שאין העוה״ב חיי ומנחילו מגדלו הקב׳׳ה הרוח ושפלות ענוה בידו שיש מי שכל עליה ודרש

•אדם פני נברא !וז״ל מביא קטן ובי״ר ,עכ״ל חטא ויראת כענוה בעולם טובה מרה לך
;עב״ל תגין) לו(ספר למלוח וירבה האדם על ה׳ שייחם כדי הכבוד בכסא

א 5מדרע ע ד  ומ׳׳א מב) שופטים(רמז וכו׳ הסירות נשים יש ט) יהושע(רמז כילקיט מובא א). ת
 תדשא במדרש :וז״ל השם אהבת ובשרש בהקדמה וברוקח .ע״ש קפה) (רמז

 ונותנים להקב״ה עובדים צדיקים יש היא איזו האהבה כנגד עולה יאיר כן פינחס ר׳ בברייתא
 במדרש :וז״ל השם זכירת ובשרש .עכ״ל לכל קודם שהיא מקני למלכותו ויקר כבוד לו

 איזו .היראה מן והבקשה הבקשה מן האהבה היא יקרה יאיר בן פינחס ר׳ [בברייתא] הדשא
 ומדת מדה ‘כי ממנו ושואלין ובקשות תחנות לפניו ומפילים להקכ״ה שעוברים יש בקשה היא

 והצלחת לבב ישרי ובנים משכלת ואשד, ורפואה ימים וארך ודעת ובינה הכמה כגון הנאתן בשביל
 יחוד קדושת ובשרש ,עכ״ל קרבין שלמים ועליה בקשה זהו טוב קנין שהוא ‘וב? ועשר, מעשים

 ליראה יהיה חוה היה משמעותו שמו יד,וד אלהים=) ה׳ כנגר כרובים שנים תדשא במררש :וז״ל
 ארבע בגימטדיא תפארתך לשם ומהללים ,אותיות ד׳ ליראה בגימטריא חנכבר הש״ם את

 רחום אל ה׳ ה׳ ,הרחמים מדת זו יהוד ,רחמים בגי׳ מצפין ,מצפץ ב״ש בא״ת יהוד, האותיות
 בעולם אתה בגימ׳ ד״א .הרחמנות הוא זד, בנימטריא יור נון דלת אלף הא וו הא יוד ,וחנון
 הוא ה׳ כי דעו ,יחידי הדן בנים׳ אלהינו ,ריין זה בגימטריא אלהים ,הבא ובעולם הזה

 אהיה ,מצפץ השק ב״ש בא״ת כמו מ״ם יו״ר ח״י למ״ר אל״ף במ,לואו אלהים האלהים
 ב״ש בא״ת אחיד, כמו וראי עמכם ה׳ צרה בכל ד״א .ע״ת בכל אהיה כמו אהיה אשר
 הנכבד משם יוצאים השמות וכל שמך אותיות ד׳ כמו שמך תורק שמן ודאי ב״ש בא״ת אהיה
 תדשא במדרש מצאתי :וז״ל כתב שמית פ׳ והבחיי .הרוקח עכ״ל ע״כ וב׳׳ש הוא ברוך

ק״כ בן ומת בטבת בכ״א ד‘נו' שמעון ,שנים קכ״ה בן ומת בכסלו בי״ד נולד ראובן
שנים

מהמו״ל ונוספות הערות
 לו קורי( וי׳ג• דשא, הארץ תדשא בפסוק ר,ו‘התהי ע״ש ונקרא יאיר ב! פינחס ד' ^התנא מיוחם א)

 זה גימטריא חרשא :ספרו בריש הרקח “בע־ ובתב ,ורררשים פיניטים ענינו , יאיר בן פינחס דר' ברייתא
 מי מתחיל ר׳יא פרקי ומדרש אליהו דבי תנא בנימטיייא ויגרש מתחיל תנד״א ובן ,יאיר בן פינחס רבי

 כי הבולל עס יוסי בגימטריא מאדם מתחיל ם‘עוי וסדר רררקנוס ב; אליעזר בגן_םטריא י״י גבורות ימלל
 שמו לרשום צריך אדם בל בי יען רשב׳יי] אותיות ״בריש" מתחי־• הקדוש הוהר ]־בן חי׳פר״א ב; יוסי ר׳ הברו

̂בן בספרו  בקאנינסבערג נדפס בבר ועתה, ח״ג כהמ״ד בק־נץ נדפס ,אבע״ר נימט' שררא רקה ספרו קרא וי
,פעמים במה ובווארשא הגר״א כללי לקוטי עם

ב' בפרק שי׳פנינו תדשא ובניררש ,הרקח לשו; הוא ואילך ומבאן תדשא מררש לשו; ע״ב ב)
 פדר« בשם להלק ופרח בפתור בעל מביא אשר המאמר גם ,וכו׳ הקדושים״ שמות שני ״בנגד ד,לשון
שלפנינו, תרשא כמדרש איננו תדשא
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 שנים, קב״ה ק ומח אלול נולדט׳ דן ,בןקל׳י!,שנים ומת בניסן בט״ז נולד לוי שנים,
 J תדשא [בטדדש בתשדי ה׳ נולד נפתלי ,שנים קי״ט בן ומת בסיק־ בט״ו נולד יהודה
 שנים, בןיקכ״ה ומת [שם:בתשרי] יו״דבמרחשון נולד גד שנים, קל״נ בן ומת בסיץ]

 ,שנים קב״ג בן ומת בשבט ב׳ נולד אשר ,שנה קב״ב בן ומת באב י׳ נולד יששכר
 בן ומת בתשרי] ן [שם בתמו^ ב״א נולד יוסף ,שנה קי״ד בן ומת בתשרי ז׳ נולד זבולן
 נשתיירו נולדו לא ובאייר באדר ,שנה ק״ט בן ומת במרתשץ י״א נולד בנימין ,שנה ר,״י

 ;וז״ל ר״ט) (דף ופרח בפתור בם׳ כתב הפרחי ר״י והרב ,עב״ל ע״ב ולמנשה לאפרים
 ובירושלמי הנביא ויונה אילון יצא מזבולן תדשא] מדרש [הוא יאיר בן פנחם ר׳ ובמדרש

נ א) עכ״ל מזבולן ואביו מאשר אמתי בן יונה ד»ליל פרק

מהמו״ל ונוספות הערות
 אחא בר אבא נר רבה חייא ר׳ חנתה חייא, ד משנת גם ונקראת (וטתניתא) תוספתא [הוספה. א)

ס: בדורו, גדול ר׳לאדס ברבי, מייא ר׳ גם: בגמרא ונקרא ד,גדול, וזייא רבי [הוא נ
 ה־) ופליג(ב*מ תנא חייא ר׳ :תנא אחד מצד והיה .הב:) (בתובות דוד אחי שמפא מורע היה הוא רב, בר חייא ד

 למד בתתלה .הקדס) (רבינו רני תלמיד והיה .בר) נדה (רשיי הוא ואמורא תנא חייא ר׳ :אמורא אחד ומצד
 נס היה ורב ,תלמידו היה רב .וחוקיה •הודה ובניו הוא נקברו ושם רני לפגי ולמד לא״י עלה וקנתו ולעת בנבל

p מד.עיר ביסנא בר חטא בר רבה ד.ושעיא) (או אושעיא ור׳ אחיו] בן חנה בר גר ורבה אחותו ובן אחיו 
 טו; יבמות נג• (עירובין בריבי אושעיא ר׳ הוא גם ונקרא קפרא) בר חבר היה חטא ר׳ (אביו קםריא
 ובם׳ תוסמתא, חבר חייא ר׳—אבות). לנחלת אברבנאל והקרמת ורעים לסרר הרמב״ם ■(הקדמת קבא:)

 סתם כתב עולם ובהליבוח גינד.ו, טילי תרי ותוספתא חייא ר׳ שמשנת הגמרא סן ראיה הניא ח״ד בריתות
 חבידו ור״ש אושעיא ור׳ חייא ור׳ התוספתות בתב קפרא שבר כתב הראב״ד ובקבלת ,נחמיה ר׳ תוספתא

 (ב״ק קטא הגחל בריש בתב: וביוחסין (םה״ד), ספרו בהקדמת לדרך צדה בעל וב״ב הברייתות, חברו
 שרית הברייתות אבל םדרם שרבי אלא רבי קודם היו המשניות כי ו״ל תם רבינו אומד בימי) תוד״ה צד:

 שהיא היום שבידינו התוספתא שה״ג ולדעת .הטשגמת על רבי שהוסיף מה הוא תלמידו חייא ר' שונה
 דאיותע״ו, לו ויש יחד, גם נחמיה דר׳ ותוספתא אושעיא ור' חייא דר' ברייתות בוללת הדי״ף אצל גדפסת
,תתקע״ט) מה(ג״א ומן התלמוד חבוד קודם אהד בזמן היו ,אושעיא ור׳ חייא ר׳ ,ושניהם

גי, רבי(עידובין של במשנתו עלו שלא רבות הלכות יוחנן ר׳ קבל אושעיא מר׳  תרומות ירושלמי ג
, תלבה פיו .פ״ט) םנהדרין שם ג'

ה או חיי  רביע״ז ואמר בארוםיח, מתח בתובח, למיכתב מטא ובי הקרוש, לבןרבינו בתו אירס ר׳
 אשת אביטל בן משפטיה בא דרבי ,ד״ח משל הוא גדול רבי של שיחוסו בשביל ,מלחא מסתייעא דלא
ד, אחי טשטעא בא חייא ור׳ דוד,  דוד מבית שחיה רבי לבן הוגנת איגד. מלכים בת היתה שלא ובתו דו

נוי, שבת וע׳ שם) רש״י וע׳ סב: המלך(כתובות
 המשנה על לד.וםיף וקצתן המשגה דברי לבאר קצתן ,המשנה כסדר ברייתות כוללת התוספתא

 הנד.ות עם ורעים סדר על שונים: פירושים עם גם האלפסי. ספרי בסוף ונדפסו רבות, אגדות גם בה ובאו
 תקנ״ט, בווילנא נדפס העברה, במאה ,ודייניה ווילנא מחכמי גרשון, בר יונד. ה״ר פי׳ ועם ו״ל, הגר״א

 תנא חרושי עם וקדשים נשים מועד ורעים ע״ם —,בווילנא הריב״ג יורשי ביד בב״י נמצא עוד מועד וע״ם
 התוספתא דברי באור א) :באורים ב׳ כולל חבור וד.וא ,מסלאנימא אברהם כ״ר אביגדור שמואל לד.״ר תוספאר.

 ראשונית פוסקים ודברי וסוגיות שטות במה באור ב) בכורים, מנחת בשם ויחשלמי כבלי ש״ם סוגית ע״פ
 בשת ונו׳ ספרי ספרא וירושלמי בבלי בש״ם התוספתא לדברי מ״ם ג) .בכורים עטור בשם ואחרונים

 סדרים ג׳ ועל ,תקצ״ו שם ,נשים ום׳ ,תר״א ווילנא ,ומועד ורעים ם׳ ו״ל הגר״א הגהות עם ,שמואל מצפד.
 —,תר״ט ווארשא ,קרשים ם׳ קצת ,ו״ל אברהם ר׳ הגאון המחבר מהרב ומ״ט ציונים מקצת גם אלח

 התוספתא, בל על פירוש כולל החמישית, הטאד. בסוף איטליא רבני מגדולי פארדו דוד להר״ר דוד חסדי ם׳
 בשם נשים ועל ,שבת תוספת בשם מועד ועל ,הבכורים תוספת בשם ורעים על ה״א ממנו ונדפם

 נמצא עוד ובב״י תק״ג, שם הדיינין, תוספת בשם נזיקין ע״ם ח״ב תקל״ז, ליווינו כתובה, תוספת
 מנזיקין(כ״י) תוספתא קצת פי׳ ,מרובה תוספת בשם טהרות וע״ם קדושה תוספת בשם קרשים ע״ם

 בשת הנר״א ופי׳ הגהות עם טהרות ע״ם תוספתא — או״ח, על מג״א בעל מקאליש אבלי אברהם לר.״ר
 נוסחות והוא הגנון אור גם ווילגא. בש״ם גם ונדפס תקס״ד, זאלקווא הקדש טהרת הכולל ונשם והב <ר

ש״סווילגא, מווילנא כתנא יעקב עירוביןםד.״ר תוספתא על פי׳ מתניתא ,מארילתוספתא יד בתני  נ
ו׳), סי׳ פ״ב חולין (רא״ש התלמוד סימר מזמן מאוחרות תוספתות עוד ויש
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 מגאץ פי׳ עם ניפם .בה״ג ישמעאל ולר׳ הקנה בן נחוניא לר׳ מיוחם .א) התמונה ספר

:ז״ל לרדב״ז חד מנן בספר באורו תמצא וגם ,שמו נודע לא אחר
 כתב .רבינו ילמדנו פרשה כבל שמתחיל לפי ילמדנו נ״כ ונקרא ג) תנחומא מדרש ג)

תנחומא ;וז״ל תיו אות המעריך במפר לונזאנו די מנחם רבי הרב
כתבו

מהמו״ל ונוספות הערות
 הראשוניפ מן קדוש ^אחד ה׳ סוד קונטרם אליו מ^ובר ונמצא האותיות גתמונות ומורות קבלה א)

 ונחלק למי נודע לא ארוך פי׳ עם כנ״ל עוד ,קושש׳ רפוס חדש והד במוף ונדפם העולמות השתלשלות על
 זת ואולי מאד ישן פירוש עם נמצא שור) העשיל (יהושע ש יה״ י ב״ ב [ו תקמ״ד קארי׳ן חלקים לג׳

. <6 979 רד״א בב״י התמונה ם׳ על באור ונמצא .(אוצה״ם) הוא]
 ה׳ באהבת נעימים מומרים המלא הקדמונים ומדרש אגדה ממפרי אהד אליהו דבי תנא .[הוספה נ)

 גאון שרירא רב בימי בבבל חובר לד״ק ,הרוממות ויראת ומצותיו תורתו
 נאספו קדמונים מדרשים בשם בילקוט או בש״ם אשר תד׳יא מאמרי ונל מתוכו בנראה חשל״ד ד״א כשנת

 גם לפניו היה ואולי פרקים. כ״ה זוטא ואליהו פרקים ל״א רבה אליהו : חלקים לב׳ ונחלק תוכו/ אל
 ויד ,(אוצה״ס) קו בכתובות כמפורש ענן לרב אליהו שלמר מה הקרמון ווטא אליהו וסדר רבד. אליהו סדר

 דבי מתנא לקוח וה ״מאמר ־. וו״ל (פ״ב) ויק״ר כהונה מתנות וע׳ ,א״ו וסדר א״ר בסדר לעיל כהערותי
.ויקרא רכה מדרש קודם עוד חובר תנד״א כי נראה מזה ד)"”תט (רמז בילקוט וע׳ כן אמד וד,וא אליהו

.ושנ״ח ש״י בוויניציא ראשונה נדפס
 אליהו שזה לחשוב תטעד. אל אליהו דבי ״תנא :וז״ל כתב (דצ״ב) ק‘חי לפ' בתוספותיו שבע באר בעל

 ,״המעגל חוני אצל להרמב״ם זרעים סדר כהקדמת הרשום התנא הוא אלא ,הנביא אליהו הוא
 עינים מאור הדפים ר״ע [כי פמ״ד) (א״ב האדומים מן לר׳יע עינים מאור מס׳ המה לקוחים אלד, ורבדיו

 שע״ב בשנת שבע באר ספרו על הסכמותיו יקבל שבע באר “ובעי של״ח ונפטר של״ד במנטובא שלו
 בעל גם ,שם בשה״ג עיין נכוחים בדברים שבע הבאר ‘עי השיג שה״ג ובעל שע״ד] בוויניציא והדפיסו

 יאמר י״ד) שרש (פ״ד אבות נחלת בספרו האברבנאל ,חיים) שנית מס׳ שהביא מה (ע״ש בזה פקפק סד,"ד
 בספר וע׳ .אליהו״ שמו שהיה אחר חכם של שכמדרשו יחיד רעת ״שהוא חד״א שבספר אחד מאמר על

.להתשב״ץ אבות) פרקי על (פי׳ אבות מנן
 לבוב תל״ו״ מפראג,פראג היירא משח בר שמזאי* זקוקיןדנוראוכעוריןדאשאמת״ר פירושים עםב׳ נדפס

 זאלקווא ,מבראדי הירץ נפתלי בר יעקב לה״ר יעקב ישועות כשם קצר פי׳ עם , תר״מ ווארשא ,תר״ל
 ,רבתי מפסיקתא מאמר ובסופו כנ״ל עוד —,תרי״ז ווארשא ,תקצ״ג סדילקאוו ,תקנ״ט לבוב ,תקנ״ח

 בעיר אב״ד שהיה שיק ליב ארי׳ יהודה ב״ר אברהם לה״ר האש מאורי פי׳ עם עוד —.תקנ״ח מינקאוויץ
 אליהו יצחק לה״ר אליהו מענה פי׳ עם —.תקצ״ה סדילקאוו ז״ל, תוי״ט כעל ונכד נין וואשילישאק,

 עם —.חרל״ג ווארשא , הנ״ל יעקב ישועות ופי׳ האש מאורי פי׳ עם —.ת״ר ווילנא , לנדא שמואל ב״ר
עבדי העתקד. עם אליהו דבי תנא —.תרמ״ב ווארשא משינאווא שמואל מהר״ר צופים ומתים כאור

.תרנ״א] ווארשא דייטש
 בזמנים ונתחברו ,מזה זה שונים ̂ ספרים והם יקראו תנחומא בשם אשר הם ספרים שלשה ג)

 יבנוהו קדמונים והרבה לבד ילמדנו בישם הערוך בעל כפי תמיר הנקרא האחר .שונים וממחברים שינים
 היד, אשר וד,ישן הקדום כ״י התנחומא הוא השני ואיננו. מאתנו אבד זה וילמדנו לבר, תנחוטא בשם
 ,מבבר הנדפס בידינו אשר התנהומא הוא השלישי אלה. כיסים לאור הוציאו עהרש״ב והחכם קדמונינו לעיני
 התנחיטא כי באחד שניהם וחשכו טעו ורבים ,האבד מילמרנו גם כ״י מתנחומא הרבה שאב מחברו אשר
.היא אחת ודא ודא התנחומא הוא והילסדנו הילמרנו הוא

 דאנדתא רבנן מגדולי היד, והוא ,אבא ר׳ של כנו תנחומא ר' הוא והקדום הישן כ״י התנחומא של מחברו
 רבי פתח כך י. נמצא פ״ו רבתי בפסיקתא .ברבי תנחומא ר׳ :עליו כתוב נמצא ולפעמים , הדרש־נים וראש

 ,אומר ברבי והתניא (יאי.) כחולין כמו הרור לחשוכי ככור שם והוא ,״כרבי" ובפל״ג רבי" ״בי תנחומא
 בריבי אושעיא ר׳ וכן ,עכ״ל ברבי נקרא בך שם ועל היה ברורו ‘גדוי אחד אלא מנו ידעינן לא פרשייי

.עכ״ל פירושו הכי בריבי רקרי היכא וכל כדורו גדול אדם פרש״י ,נגי) (עירובין
̂מירו היה זה תנחומא רבי ליד, שלח (כאי) בר״ה כדאי׳ רכא בזמן שחי אבין בר הונא רב של תי

 תחוש ולא שתא לההיא עברה בניסן שיתסר עד טבת תקיפת רמשכה חזית כר לרבא אבי; בר הונא רב
שנה. מאות וחמש אלף יה ,החניישי לאלף ק׳ בערך הירושלמיים לאמיראים החמישי בדור ור,וא וכו', לה

והר״ר
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 זת מאמר ומובא .אבון נ״ר הנהן הוגא (אנא) רני ^פני אוהח ו^מרהי עאלתי אני אבא ר׳ נר הנחומא
ה )196 (צר היפלם ניוחטץ א נר תנחומא א״ר ו הלעון נו ר הנהן הוגא ר׳ לפני למרתי אני הרר«ן אנ  נ
 אכין אלה פ׳ [נהנחומא אחיו חנינא ר׳ מ׳פום ודורע אנא ר׳ בן הוא חדרצון הנוצמא ר׳ סתם אבץ,

ר אחא ר' ?ל ונצ׳׳ל]  נ*» נתגהומא נן נמצא אנד ליהא «מ וננמרא ענ*ל, מרליקץ נמה נפרק הנעא נ
«ם). איפר הנדפס ונתנהומא נ״ו) אוה שלח (פ׳ ׳חקדוט בידינו(

א הנהומא שר' מקומוה איזה מביא '1ו אוה סה״ר נקל »1נ חולין ,חנמיס איוח נשט מאמרים מני
 ר״ נשט ר״ת ,ח״א) פ״ו ברנות (ירושלמי אלעור ר׳ נשט נהנא נר אנא ר׳ ר״ת ,הנחומא ר׳ לח סוזקין*

(ני מדרומא הנא ר׳ ,ה״ו) פ״י יבמוח (שם חונא טנו י ,חני רב ו V»׳ מביא 186 צד השלם היוחמץ נו  נ
 בירושלמי [חונא חונא ר׳ נשס ר״ת ,אנא) נר חייא ר׳ נשם חנחומא לר׳ חני ר׳ א״ל מדרומא חני רב אחא
 נשם ר״» ,פל״ו) (ויק״ר מנחמא נר חייא ר׳ נשם ר״ח ,ח״ד) פ״א חלח (ירושלמי בבבלי] חונא הוא

 (ידוש״ ר״ל נשם ד״ח ,נד) פסוק פ״נ נחמן(קה״ר נר שמואל בר נחמן רב נשם ר״ח ,פ״א) (שם ריב״ק
ממנו. טאמרים נמה עוד שהביא למהרש״נ מבוא וע׳ סה״ר ענ״ל ה״ח) פ״א שבוע!ת

חוטא ד  נאנמוניא שאלוני חוו השאלה אמר תנחומא ר׳ פי״ט בנ״ר נדאיתא ררנאנטוניא היה תנ
א רק דיחזו עיקר שם חיה לא ואולי ,זרב אלחים יודע ני אלא נתיב אץ אלהים יודעים ני להם אמרחי  נ

לפרקים. שמח
ה, בראשית למדרש קדום עוד הוא הישן נ״י תגחוטא  דברים חרנח לקח נ״ר מדרש המסדר ני רנ

« לקוח נמעט חוא רנח דברים ממדרש נם מאוחר שהוא רנה במרנר ומדרש ,מהתנחומא  ,החנחומא מן נ
 היח לא עוד ני ראה לא עוד רנה ובמדבר ,נו והשחסש הילקוט נעל ראד.ו רבה דברים מדרש את כי
 פרשיות הרנה לקח הפדר״נ ובעל כהנא ררב פסיקתא לפני עוד התנהומא היה נס לפנמ, מסודר או

 נחרנוו מטנו. מאמרים בו נמצא לא אבל בבלי תלמוד סחר לפני עור ונסדר *) נו והשתמש ממנו שלמות
 מן Tתמ .נובעת והתשובה רבותינו״, שנו ״בך והתשובה רניגו״ ״ילמדנו בהלכה נשאלה החל פרשיות
 הוא הזה נ״י ותנחומא ,או נסדרה לא עור בנלית הנמרא ני ,חנמרא סן ולא התוספתא מן או המשנה
 חנרפם נתנחומא כן לא המשנה, חבור אחר ודינים בהלכות שו״ת נו נאו נקבצו אשר הראשון החבור
ר הוזנחומא כי ומאשר הבבלית. סנמרא המסדר הוסין* אשר הרנה מאמרים נמצא שמה ני מנבר  היה ננ
 ר״ האהלה נאו עד משה אחרי והביטו בקדושין(לנו) שאמרו סד. תנין בבלי מתלמוד המסדר לפני מסודר

 כתוב שחיה ספק ואין ,ע״נ א ת י א ד ב לננאי ס״ד ,לשנה וח״א לגנאי ח״א גפחא יצחק ור׳ אמי
פ' נ״י נהתנחומא נאמת הוא ני ,התנחוסא אל נדאיתא נטלת הכוונה או ,נוונחומא נדאיתא  פקודי נ

 (0 לו שיש מה וכל יהודים מן ושותד. יהודים משל אובל שוקים ראז^ צואר ראד. אומרים היו ו ד׳ אוח
 כדאיתא או נדאיתא והציג בלשונו קיצר משה של גנותו לפרש רצה לא הש״ם מסדר אשי ורב ,היהודים

 יותר נראה מ״מ ה״ב) (פ״ה ושקלים ה״ג) (פ״ג בכורים בירושלמי גס ור. בעין נמצא ני ואן! ,נחגחומא
 רצת לא הוא מגונה דדנר משום נדאיתא :ח״ל שם רש״י ובמ״ש ,התנתומא אל הש״ם מסדר שכוון

בו׳, תנחומא רני כמדרש מפורש הוא והרי לפרסמה  כחולץ(קוי) נם הישן, נ״י התנחומא למאסר ובמן ו
א ,טנעלה האשה את הוציאו אחרונים מים ,הויר נשר האכילו הראשונים מים אמד דימי רב אתא כי ^ 

wto ה, יאיד היה מה ה רמוו אולם הי  עיין וה בל בלק. פ׳ נתנחומא המונאים המעשיות ספורי אל נו
,באריכות לםד.רש״נ במבוא

״נ הנקרא ילמדנו המדרש  המונאיס נודרים מאמרים רק ממנו לנו נשארו ולא ואיננו אבד תנהוסא נ
 נכתכת נמצא שטות מספר הילמתו נשם נערוו שמובא מה ובל ,וד,ילקוט העחך במו הקדמונים בדברי

 שמות מספר הואהילמרנו הנדפס מתנחומא שמות ספר ני שמות, לספר הנדפס תנהומא במדרש ובלשונם
ע׳ ח ארוך פלפול צונץ להחכם גד״פ בס׳ ז  הילמדנו היא הנדפס ,הם חלוקים שהמדרשים ,אסר וגזר ,נו

״י, הוא בערוך המובא וד.תנחוםא  הנמצאים והשנויים הנוספים הדברים על ז ודל רלח) (צד שם עוד וכתב נ
לונזאנו די ור״ם טפאנו יצחק rנ עזרא ור׳ [פי״ט] מ״ע ובעל קיו] [ת׳ הםד,רי״ק עליד.ם העירו נבר בילמדנו

בם׳ .........
ב לפסיקתא בהפיתי *)  <»י«ןתון ממני גי וו, 6לפסיקת במבואו דמהיש׳ב אבתייה אנא גרירא )98 ד5( די׳

 6למזר במבואו אידב מצאתי אבל ,פיס ,היו פלשה גי , יותק ור׳ יב תלמיד הראשון כהנא רב הים דייג
 דותל שנה ועשרים גמאה תי תנחומא שרבי ומצא חשבון נא גי מדבריו, מור גי ו) (דף בהפרה מנתומא

׳ מדרש מתון דברים יפתיק הראשון גהנא שרב יתכן ואין ,וה גהנא רב אחיי  ליזוס® א״א פ״ג ,חנווומא י
זר״י. רב תלמיד הראפון גהנא רב בו שחי לומן (הפסדייב)



תרב118 פעליםח או
 שניהם שמזכיר בילקוט תראה הלא ,הוא ושקר ילמדני הנקרא תנחומא המדפיםים כתבו
 ואולם ,כלל בנמצא אינו תנחומא והנה ,להודיה והאי להוריה האי אלמא מקומות בכמה

 מאד תשוב הוא והארוך ,בשלמות לידי הניע הקצר ,וקצר ארוך ממנו שיש לי נתברר
 גאון אחאי דרב שאלתות עוד בו ונוסף .עכ״ל עקב ופ׳ ואתהנן פרשת ממנו לידי הניע

 הגלוי ובמדרש :וז״ל כתב וארא) (פ׳ המור בצרור ראה .בו המרו מאמרים וכמה / א) ז״ל
 לעשר טעם הגלוי.) מדרש הזהר זולת המדרשים לכל שקרא נראה (מכאן אמרו בילמדנו

,יאורי לי אמר הוא ,להכותו מתתיל אני בו שנתגאה ברבר הקב׳יה אמר ,דם .מכות  
 צפרדעים יבאו הקב״ה אמר ,למה צפרדעים .מצרים מ־מ• על ידך ונטה מטך קח לפיכך

 שנמשלה התורה את לקבל שעתידה אומה לאבד שכקשו ממצרים ויפרעו כמ־ם שנידולם
 העפר מן שנבראו כנים יבאו הקב״ה אמר ,כנים .למים לכו צמא כל הוי שנאמר למים

 .הארץ כעפר זרעך והיה שנאמר לעפר שנמשלה אומה לאבד שבקשו ממצריים ויפרעו
אלו חיות יבאו הקב״ה אמר ,ונחשים זאבים דובים נמרים אריות ,ערוב מהו ,■ערוב

ויפרעו

מהמו׳יל ונוספות הערות
 ס״ח פי' ת' אות וח"כ נ״ג פי' י' אות נח״א ג [היצור,׳ האחרונ־ם •המתבריפ תנהונוא] ערך המעריך |בם'
 אתי ויש יש ני האכת עלי נאמן : שנתב (פי״ט) מ״ע וע׳ .עכ״ל יט] נר,ערה נתן רבינו תולרות ‘ובעי
.ע׳׳ש ונו' שנים מאות שלש על יתר מ־נים קז שהם ילמרנו מררשי שני

 בכבל ונכתב כ״י התנהומא אחר מר, זמן נפרר פעמים נמה כבר הנרפם בירינו המצוי התנהומא
 ולא ארום לא בהן שלט ״ולא ומלשין , מאי־רים מררשים ומשאר כ״י מתנחומא מאמרים במה בו ונופפו

שנה, ומאתים אלף זה מהמר, זמן לפני עיר נכתב כי נראה ישמעאל זכר ולא נח) פ׳ (תנחומא יון״
 ״מדרש כתוב הפפר שער ועל רפ״ב בשנת בקונשטנטינא ראשונה נדפם בידינו אשר התנהומא

 ש״ר, נוויניצייא נם .הוא טעות רפ״ח בשנת גם שם נדפס ני נתיב ובאוצה״ם .ילמדנו״ הנקרא תנחומא
 מלות פי׳ וקצת מדר׳טים נמה תופפת עם נדפם שנ״ג במנטובא .כלי* תופפת שום בלי שהוא נמו נדפם

 הקדמה כתב פס) נהסערה פ״ג דף למהרש״נ נמנוא נפנחו (עיי מפאנו עזרא ר׳ והמדפים בקצרה, הזרות
 ספד,״א .שע״ב פראג ,שנ״ה ווירונא .של״ח שאלוניקי .שגיאית כמה ותקן מאמרים כמה והופיף להתנחומא

̂מה מןב״ר ר׳מנחם ע״י פתימים במקומית באיר וקצת זרות מלות פי׳ עם —.תפ״א  תצ״ג אמ״ד תלוי, שי
 קראקא תקס״ב, ש־קלאב תקנ״ב, בפפד״א הפעם ועוד בויגין שימינית בתבנית גם פאל־א בתבנית פרופם ד'

 חנוך מהר״ר והענין המלות באור —יוסף וענף יוסף עץ פי׳ עם —.תקע״א זאלקווא ,תקס״ה לעמבערג ,,חקס״ג
 ווין ,תרכ״א שטעטטין ,ותר״ל תרי״ג לבוב ,ותרל״ג תרי״א ווארשא ,תקציייג ווילנא ,מביאליפטאק זונדל

, תרל׳־ט לובלין ,תרכ״ו )ף1יוועפ , תרכ״ג
 המדרש אח באנער מהדי׳ש תנ^ית עד החוקר החכם הרב הראשינה כפעם אור‘י הוציא ולאחרונה

̂נא וד,ייםן הקדום ב״י חנחומא  הפפרים באוצרות הנמצאים ישנים יד כתבי תיטער, עפ״י יה תרם בוויי
 אה״כ ואשר אפענהיים דוד ר' הגאון שיל באוצה״ם בתה^ד, ההיה נושן ישן כ״י א) :הם ואלד■ .הגדולים

 באוקספורד, באוצה״ם הנמצא שני ב׳יי ב) בודליאנא). (ביבי״אטיקא באוקספירד לאוצה״ם אוצרו כל נמכר
 כ״י ד) מאד. נושן ישן והוא ף“קי על נבתב משם, ג״ב ישי‘ש■ נ״י נ) ,הששי לאלף צ״ב בשינת הנכתב

 על נבתב ,רח׳ימ) (נ״י מהמבורג מיכל חיים הר׳׳ר של באוצה״ם מלפנים היה ואשיר ,מיצום ג״ב רביעי
 ברומי הנמצא נ״י ו) .מאד נושן וישן ,קלף על נכתב , משם ג׳יב חמישי נ״י ה) .ר״ל בשנת קלף

 דופי די של מאוצה״ס נ״י ט) ספרדי, כ״י ח) במינבען, מאוצה״ם נ״י ז) קלף. על נכתב בוואטיקאן,
 חנחומא המדרש על גדול אוד רמפיץ גדול מביא עליו הוסיף גם אף השש׳, לאלף ל׳ בשנת נכתב ,בפארמא

בו. אשר הזרות המלים ופירוש וציונים ומ׳ים ותקינים הערות עם ובפרט בכלל
ספר בריש אצלנו ונמצא וז״ל: שיכתב ע׳יא) ו' (דף היית צבי ר' להנאין ברץת אנית בם' ע' א)

בבליות והוספית ברלין מהר״י ג״ב שהתעורר בניו אחא׳ דדב בשאלר,ות גם נמצאושיא־י איזה תנחימא
ולא היא לבל קהלה זמן באדר שי״ג שמה שמובא מה נ״ב ניחא באו אהרון דמזמן כיון זה ומפני ,המה
קהלה זמז יפי'י'רבוי צריך
 ד דברים כי התעוררו ורא
דקדמינ׳ עיני י־מראה היה

■ Lu,
מ מ

̂ם ,ר״ת בשם זאת הביא מגלה בריש ׳הרא״ש• ,ייתענית נכנפים שב־
 שהתנהומא אע׳ים ודאי אלא בראשית, בתנחימא יכ-ישינם נבתבם ;

עב״ל. אחרון הוספיחמזמן המה ונח בראשית מן עניצים צר.
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 aw נלמץ ,יהודה אריה גוד שנאמר לחיות שנמשלה אומה לאבד שבקשו מהם ויםרעו
 לאבד שבקשו ממוריים jnm שממית דבר יבא הקב׳׳ה אמר דבר, אריה. גור דן יטרף,

 ,frw בלהיום. הורגנו עליך כי בתפלתן ואומרים השם קדושת על עצמן אומהשםמיתין
 שעתידץ אומה לאבד שבקשו מנמלריים ויפרע הכבשן p העולה שהין יבא הקב״ה אמר

 יבא הקב״ה אמר ברד, ועזריה, מישאל חנניה הם ומי שמים, קדושת על נפשם למסור
 שנאמר כשלג עונותיהם ללבן עתיד שאס אומה לאבד שבקש ממי ויפרע לבן שהוא ברד

^י שנקרא ארבה יבוא הקב״ה אמר ארבה, ילבינו, כשלג  ככ& שלחתי הנחל,אשר ז
 חיילותי. וז^גומו צבאותי את והוצאתי שנאמר חיילותי שנקראו אומה לאבד שבקש ממי ויפרע
 אומת לאבד שבקשו ממצריים דפרע *האור מן מובדל שהוא חשך יבא הקב״ה אמר חשך,
 ארץ, החשךיכםה הנה כי שנאמר חשך שנקראו העצבים עובדי הכנענים מן מובדלים שהם
 הקב״ת אמר מכתבכורות, חשך, ובורא אור יוצר ואומרים שמי שמברכים אלא עוד ולא
 אברהם בני שהם אומה לאבד שבקשו ממצרים ואפרע הלילה בחצי מצרים בתוך יוצא אני

 שהשליכו ובשביל ,לילה עליהם ויחלק שנאמר אויבמ לאבד כדי לילה עליהם שחלק אוהבי
 אברהם שנתנםח נםיונות עשרה ובשביל בכרך, בנך את הרג אנכי הנה ליאר בכורי בגי

 ובאמשטררם בוויניציאה הנדפם ובתנחומא עכ״ל, מטת בעשר הכיתים לפיכך שלם ונמצא
 מעט ממנו נזכר רבה במדרש אפם כלל, המאמר זה נמצא לא מעט הוספות ט יש אשר

 ויסדו אליקים ר׳ תלמיד אליעזר בר יהודה ד יהודה(שחבר מנחת בספר וכן ,נוסחא בשנוי
 שלא כאן שפיחזז חזו״י לדברי סעד יש עוד ;וז״ל והזזב כפ׳ }“ הששי) לאלף ע״נ בשנת
̂זaד מתוך פעמים ג׳ רק יוסף נמכר  מקודם) שהביא עלהתנחומא דאיתאהתם(טונתו דח
ק ממנו לו ועעוה גבריאל בא ,בצוארו קמיע ליוסף לו שהיה  וכשהעלוחו ,והלביעזהו ^ו
 עם להתקוטט התחילו חלוק, לו שהיה ראוהו לישמעאלים למכרו הבור מן אחיו

 חלוקו תחת ,היעזמעאלים להם ונתנו ערום, אלא מכרווע שלא אמרו כי הישמעאלים,
I ג) אתנו נמצא לא אשר התנחומא בשם מאמרים במה הביא אשר וע״ש עכ״.ל, נעלים

תקיעתא

מדםו״ל ונוספות הערות
הי ה)ניבב iליווינו , minn על דתוס' בעלי בי' motv וקניס רעה ע&בבי ני 'o p n, ,חקוניד

.הי״י לבוב
שנ״י, מוזהנא זהר תקוני .[היבפס ב)  ביז»»יהבקנלוועםועוו, עלסלה וסודווו ים8ב« הקוניס שבעיס ר

 השייכיס בבברים «מ«א מוז ביניוימי יקותיאל ב״י עמנואל ה״י הטזווז עם
 (עב״י ווילנא יעקב וז״י וזגו»ת ועם .שי״וז טנמובא אוזרים תקונים י״א ובהוסבת זנ״ל1 וזקונים ע׳ לבלל

א ממוך באורטוקוייא האריז״ל) מינ שםנ  לתרמ״ו, בייושים זקז» ומ״ם אמת״ ״יין■ וזומבת ועם תע״ם. ^נ
ם ,תקנ״וז אמ״י ,בוזאנלו שלום וז״י וזגוזות ועם .ובליווינו(םח״ר) תע״ט אמ״ר א  קאבובפו ,תקנ״ו ^

 ב״ד תירש עבי מי׳ קבלת ע״ב ויוזב ארון בייוש ועם תי״א. מועבאף םלאוויטאחקב״אותקע״ו, תק״ע,
אפייוז(י׳ ם׳ איותיו על וכתב , )fתם (אם״ר עבי״ *וזמרת בשם מקדאקא חאטש ירחמיאל  בר אליקים ר

 סמתבר m עבי חמדת שבסבי ,בתערוז ע״ב ב״ז דף ושי״י) עונק על השגות והוא ,המילזאהגי יהירה
חי, האיהזים לשמאל ועבי לימץ עבי עורת מעייר השער כפתח זה ד יהיה ההוא ״ביום נדבם ובחללו כ  י

 למידע רבעי ״מאן ז הלשון בזח ניבם השעי בשולי העיויים כל תבאיח״,ווזחוז ולצפירוז עבי לעטרת עבאות
 מור לדעת שהרועה וכוונתו ,עכ״ל קיטאה״ מאמר כריש לתיקונים בהקרמה יחוי עילאה תרעא דהאי רזא
 ובעל הראשון, מאמי בוזחלת הוויקונים על עבי) המרת כבירושו (ר״ל בהקדמה יראה העליק השער זה של
 »אחרית מראשית Tםג היה הוא עבי ששבתי בימי כוזוב שם ומעא ע״א) נ׳ (דן» שם עיין הנ״ל ראבי״ה ספר
 תקוי« —בעואיו. תלוי הק^י בכשייט, הוא חושי ואם ,בניו יקדמו ואמת חסד ,האמת יאמר אמר אם

י תקל״ח,־- זאלקווא ,מבאלאעק זלמן יקותיאל ב״י אייזיק יעהק לה״ר יעהק באר בשם גדול פי׳ עם הנ״ל נ  ^י
 הקדמת ^ וה) מבד מוזכר ז״ל אביהם ר׳ כנו(הגאון מהר״א ובאור ,ז״ל להגר״א ארוך באור עם הזהר

הי תקוני על בי׳ —.חרב״ז ווילנא ,התקונים ה^ (כ״י) ז א, נהמיח ב׳^י משת ב״ר ברכיה אוזין ל דמויינ
מוזכר
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 באלול בכ״ה :וז״ל כ״ג] פסקא כהנא [דרב רבתי בפסיקתא מובא לב לבי תקיעתא

 תחלת היום זה ,דרב כתקיעתא דתניא ,כדרב ואתיא ,העולם נברא
 בו המדינות ועל יעקב, לאלהי מיספט הוא לישראל חק כי ראשון, ליום זברון מעשיך

 לחיים להזכירם יפקדו בו ובריות לשובע ואיזו לרעב איזו לשלום ואיזו לחרב איזו יאמר
 בפ׳ הרמב״ן כתב ומזה ,עכ״ל א) הראשון אדם נברא בר״ה אומר אהה נמצאת ,ולמות
 ומובא .עכ״ל רב רבי בתקיעהא לומר נהגנו וכן : ך]‘מי בישרון ויהי [פסוק הברכה וזאת
ובבן ובכן תלת בבבל רב דבי בתקיעתא דא ברזא אשכהנא יוסי א״ר בשלח פ׳ בזהר ג״כ

עכ״ל; תלת הני לקבלא ובכן
ם תו  תורה של תרגום במגלה אמרו ורז״ל טיטוסב.) של אחותו בן הגר אונקלום ת

 בן יונתן נביאים ושל יהושע ורבי אליעזר ר' מפי אמרו הגר אונקלום
 אהבה) סי׳ א׳ הקמח(אות כד בספר וראיתי .עכ״ל כו׳ ומלאכי זכריה הגי מפי אמרו עזיאל

 וילדי זנונים אשת לך קח לך הושע אל ה׳ ויאמר בהושע ה׳ דבר תחלת כתוב וכן ;וז״ל
 הושע הוא נביאה הושע ע״י אמיר ע״ה יוגתן ותרגם ,ה׳ מאחרי הארץ תזנה זנה כי זנונים

 מן נבואתא פתגם שלגו (ובנוסחא מיכה ישעיה עמוס הושע נביאן ארבע בריש דאתנבי
ה׳ ואמר בהושע דה׳ פתגמא שריות ,כו׳,) עוזיה ביומי בארי בר הושע עם דהוה ה׳ קדם

להושע

מהמו״ל ונוספות הערות
 ,לוצאטו(כ״י) חיים משה הר״ו‘’ והר הקוני ‘עי פי׳ —.מפאנו רמ״ע תלמיד והיה ינק, מענר מוזנרפפר

׳ א׳ מנתב 91 צד לבוב דפוס ,יעבץ להר״ר הקנאות תורת בם׳ עיי; וה פירושו אדות ועל אדותיו על  נ
אלמנצי), (יוהף יוא״ל כ״י אריה, שער שמואל לה״ר והר תקוני על פי' — נו',4

 ״בתקיעתא שם הק״ע ופי׳ ה״ג), (פ״א רי׳ה נירושי׳מי גם נמצא ובלשונו כנתנו זה מאמר א)
 ה״נ) (פ׳יא ע״ו כירושלמי גם , עכ״ל תוקעי; שנרופף ,תקיעתא ליה וקרי ,רכ שהרר מוסף סרר דרכ״
 תקיעות נםדר נתקיעתא כהונה מתנות ופי׳ כ״טי) (פ' ויק״ר במדרש גם שם, בפ"מ וע׳ ,זה מאמר הונא

 דהיינו ,סדר; ‘עי שתוקעי; שפידר כברכות ררב" ״בתקיעתא פי׳ שם היפ״ת גם ,בתפלה נר״ה שאומר
 פעלו: תמים הצור פפוק האזינו תנח־מא ובמדרש שם, י־םף כעץ פי׳ וב; ושופרות, ונדונות מלניות

 כפפיקתא (וע׳ יאמר בו המדינות ועל דרב בתקיעתא כד״א ,לחיים אם למות אם נפשית דיני ד; בר״ה
 בפ׳׳ע בורד ספר שם על רב" דבי ב״תקיעתא הכוונה אי; כי ברור נראה האמור ‘מכי מ׳׳ו). פסקא רבתי

 זוכר אתה תפלת והיא רב שפדר מוםף תפלת על כ״א ,רב דבי תקיעתא הנקרא ספר להם נמצא שהיה
 רב ני ויען ,רב שסדר זו מופף ת‘תפי ‘עי הוא גם המחבר כוונת נאמת אכן ,ר״ה למוםף עולם מעשה
 המדרשים, בין היא גם שתתחש־כ פפה ‘ש• הגדה סדר וכמו ,המדרשים כין מקום לה ייחד וחברה, תקנה

 ,אפחיד אסוהי דלמא והייילא ״אגדתא'׳ מימר‘’ רבעי ביון אמרי קטו; בפפחים נמ״ש ,אגדתא זנקראת
 שאומרים ונו׳ ולברכה לטובה הזה ההדש את 'נו‘עי שתהדש ונו׳ רצון יהי ת‘תפי וכן .ונגע לדעתיה

(טזו) כרבות ע׳ ,רב תקנה החדש כשימברכין אותה
 ראש‘’ היה תת״ם ובשנת תש׳׳ם ג׳׳א נולד [ר״ע עקיבא ר׳ בימי תת״מ ג״א היה הגר אונקלום נ)

 תיםכ״ח] ג׳׳א היו [שניהם הוקן ור״ג הנביאים את שתרגם ‘עויאי בן יונתן את וראה ריננה] ר״ג מות אהד
 ישראל חכמי ראשי יהושע ור׳ אליעזר ר׳ מפי ארמית התורה את ותרגם יגין ע״ז ,פ׳׳ד, שבת (תופפתא

 העמים, חכמי בפי אקוויייה (שהוא היוני הגר ועקיי׳ם הרבה, ימים האריך וא״כ ג•), (מגלה הד,יא כעת
 הנ״ל ור׳׳י ר״א לפני יונית התורה את תרנם נהי■) פ׳ (ת־״כ פונטו האי מן אצלם) מפורסם למעתיק והיה

 עקיבא ר׳ לפני תרגם הגר עקילם ־, פ״ק קדושין ירושלמי וע׳ ,ג)’ה׳ ופ״ב הי״א פ״א דמגלה פ״ק (ירושלמי
 אפליקתא ם‘עקי' תרגם רקמד, ואלבישך י״ב) (ד׳ רבה שיר וע׳ , רבו) עקיבא ר׳ היה הירונימום דעת (ולפי

 התגייר ום‘אונקי .היו אהד ובומן היו צדק גרי שניהם פ‘ועקיי ואונקלום ,רבים במקומות ועוד פיליקטון או
 שני םה״ד “בע• דעת‘וי .החרב; אחר רב ומן עד התגייר לא ועקילם אחרי) פ׳ (זהר ושמאי הלל נימי

 (ערוך נבלי תרגום לו קורי; רבותינו מקדמוני יש התורה על אונקלום תרגום —.עקילם לבד היו אונקלום
 דברי על יוסף רב תרגום —,כהן בל ד׳׳ה מדי מנחות חום׳ ,המחבר) נמ׳ש ערמון וחלוון(וערך אביב ■ערך

 —1GS0 אויגשיבורג ,רומי ל׳ עם רבים מקומות בחסרון ק״ג ה״א משנת כת״י מתוך ראשונה נדפס !זימים
,1715 שם רומי ל׳ עם גם כנ״ל עור —.תע״ה אמ׳יד רומי ל' בלי אחר ב״י מתוך גרפם כג״ל עוד —,83
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 למחטי יטץ0טעווחא)דאיגקמו שלנו םעותא(בנוםחא קרתא יתבי על נבואה אתנבי אזיל להושע
ה/ פולחנא מבתר ארעא דיירי יטעץ ממעא ארי  דקודשא קדמוהי ואמר הושע מתיב ד

 אמר בבן .אחריתא באומה חליפינון קרמך ישראל חטאן אם ה׳ עלמא רבון הוא בריך
 עליהץ רחמי ובעי ישראל על דעלי רבא משה מן לטילף ליה דהוה דהושע עלוהי קוב״ה
 ו6ד מסתייע ולא דיבתבת, מספרך בען מחני לאו ואם לחוביהון, שבקת אם וכען ואמר
 זניתא אתתא דיסב א״ל כען אחריתי, באומה חליפינון אמרת אלא קדמי רחמין בעית
 ,ובנוהי אנתתיה דמחליף דאינש בלביה שנושיא אירא וידע יתה דיחלף ליה ואימא ליה ותלד
 ית ונסיב ואזיל דזנו ולדין לך ותלד זניתא אתתא לך סב זיל להושע קב״ה א״ל בכן
 דתבעי כמא אינשי לה דתבעי דבלים / בה וגמרו זייני עלמא כולי גמר ,דבלים בת גמר
 ובנהא זניתא אתתא הדא חלף דל וא״ל ובנת בנין הרין ליה וילידת ועדיאת דבלתא הא

 ,למינסבח עלי אתגזר קדמך מן הלא עלמא רטן מינך בבעו קדמוהי ואמר מתיב ,חנו
 דתיחום קדמך מן רעוא יהא יתה למחלפינן מפקד את ובנת בנץ תרץ לי דילידת וכדו
 חוה נביאה הושע וא״ל קב״ה מתיב בניי] ובין ן הקמח [בכד ובינה ביני תפריש דלא עלי
 את ובד !להון למיחלף בעי את לית דזנו ובנץ זניתא דאתתא ,דידך מילי מן למילף ■לך

 דהליבו ויעקב יצחק אברהם דאינון ,דרחימא בניהץ דילי חביבייא בניא למיחלף לי אמר
 עד מינך אקבל לא וא״ל קב״ה מתיב ,ה׳ קדם חבית הושע מתיב בבז ,בקשוט קדמי

 דישראל מנץ ויהי ואמר בגבואתיה הושע פחח בכן טבץ עליהון ותתנבי לישראל דהברכינון
 עתיT ולא איננו גמירא עד הראשון הושע ממתיב שלנו ובתרגום ,עכ״ל ע״ב דמיא כחלא

 ספרי על שחבר יוסף רב תרגום אלא מיונתן איננו שלגו רגוםAשר או חסר הוא אם
 או ,יוסף רב תרגום שהוא בשער כחוב בוויניציאד. בראשונה הנדפם במקראות כי אנ״ך
 להבחיי לו היה זה ולפי בנ״י, ז״ל הרר״ק שהביא שלהתרנום בתוספתא הוא המאמר שזה

 תרגום הוא נטאים על שלגו שתרגום רואי אחרי ראיתי אבל .התוספתא בשם לכתוב
 ג) יוסף(צפניה רב בדמתרנם ,הוא דתברא לישנא דנוגי משמע מאי כה.) (ברכות :יוסף רב

 שלנו ובתרגום !עב״ל דבירושלם מועדיא זמני דאחרו על דישראל שנאיהון על אתי תברא
 בעצמו הענץ והוא עכ״ל ובו׳ עליהון וי ארחיקיתמניך מועדיך זמני ביך מעכבץ הוו די וז״ל

 וחרבות ה) (ישעיה דכחיב רב בר דחייא מ״ט אלעזר א״ר סח.) (פסחים .לשון בשנוי
 ובן ,יחסנון צדיקיא דרשיעיא כדמתרגםרביוםףונכסיהון משמע מאי יאכלו, גרים מחים
 קראה מאי דקטלא לישנא עולא אמר קרצו מאי לבז) (יומא .שלנו בתרטם ממש הוא

 יוסף רב כרמתרגם משמע מאי ,בא בא מצפון קרץ מצרים יפה־פיה עגלה מו) (ירמיה
 שלגו בתרטם ממש הוא ובן עלה, ייתון מצפונא קטולץ עממין מצרים הות יאיא מלכות
 ציידץ ספינת בי.דז תידל לא יוסף רב כדטתרגם עז:) (שם ,למבזה עלה ייתון ומסיים
 רבב ובמו״ק(בו.) .לג) באות(ישעיה אות שלנו בתרגום הוא וכן ,תגוזינה לא רבתא ובורני
 רבי יוסף רב כדמתרגם משמע מאי ,תורה שלמדו רבו זה ב) ב ופרשיו(מלכים ישראל

 כחן) דף (שם ,שלנו] בתרגום הוא [וכן ופרשין מרתיכין במותיה לישראל להון דטב רבי
 בבקעת הדדרמון כמספד בירועזלים המספד יגדל ההוא ביום יב) (זכריה ואמר ר״ע נענה
 בעדנא קאמר, מאי ידענא הוה לא קרא דהאי ת״גומיה אלמלא יוסף רב ואמר מגרון
 טברימון בר הדדרמון יחיה דקטל עטרי בר דאחאב כמספדא בירושלם מספרא יסני ההיא

 בתרגום ממש הוא ובן ,מגרון בבקעת חגירא פרעה יתיה דקטל אמץ כר יאשיה זכמספד
מולדין יוסף רב בדטתרגם משמע מאי ,נגעו ברמים ודמים פרצו קידושין(י^) .א) שלנו

̂ מהמו״ל ונוספות הערות
• ע״א), ג (דף מגלה במסנת ועיין »)
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 עבס (שם .שלנו בתרגום הוא וכן ,ד) (הושע מוסיפין חוב״ן על חונין חבריהון מנשי בנין
 ישראל בית יתבון יוסף רב כדטתרגם ,ט) (זכריה באשרור ממזר וישב מאי יוסי לד אלא

 ישראל בית ויתובון וז״ל מעט חפר שלנו ובתרגום ,לנוכראין בה דמו דהוו בארעהון ■ן ח לר
 מגלן היו עשירים הנביאים כל יוהנן א״ר לח.) (נדרים .עכי׳ל כנוכראין בה דהוו באשדוד

 נביא לא אמציה אל ויאמר עמום ויען דכתיב עמום ,כר ומיונה מעמום ומשמואל ממשה
 ניתי מרי ארי יוםף רב כרמתרנם שקמים ובולם אנכי ביקר כי אנכי נביא בן ולא אנכי
 ואיבעית נ.) (נזיר .ממש שלנו בתרנום הוא ובן ,ז) (עמום וגר בשפלתא ל' ושקמין אנא

 ורבי לפירא מיא ליה משקין דכד יוסף רב כדמתרנם הוא רבוי נמי מים שולח האי אימא
 מישור והאורח ,עממיא מהוזי אפ' על מיא ומשדר ; אהדת נופחא שלנו ובתרנום ,ה) (איוב
 יוסף רב תרנום בודאי הוא כתובים תרגום כי ,כוונתו ידעתי ולא יוסף רב כדנזתרנם מחק
 על עליתי ה' המבלערי עתה מ״ד אריב״ל צד:,! (סנהדרין ,איכא אחריתא נופהא אבל

 דשמע היא מאי והשחיתה. הזאת הארץ על עלה אלי אמר ה׳ להשחיתו הזח המקום
 ובן רצין את ומשוש לאט ההולכים השלוח מי את הזה העם מאם כי יען דקאמר לנביא

 חלף קאמר, מאי ידענא הוה לא קרא דהאי תינומא אלמלא יוסף אי׳ר ח) (ישעיה רמליהו
 ואתרעיאו בניח] דנגדין שלוחא [כמי בניח להון דמדבר דור דבית במלכותא הדין עמא דקץ

 דהאי משמע ומאי מד.) (ע״ז .נעדר לא אות שלנו בתרגום הוא וכן ,רמליא ובר ברצין
 ומתרנמינן מא) תשאם(ישעיה ורוח תזרם יוסף רב כדמהרנם ,הוא דורויי לישנא דוד וישאם
 ההרס עיר מאי קי.) (מנחות .תטלונון ורוחא תררינון שלנו ובתרגום ,תמלטלינון ורוח תזרינון

 איתאמר למחרב רעתידא שמש דבית קרתא יוסף רב כדמתרנם יט( וישעיה לאהת יאמר
 מלה יתאמר כתוב איתאמר במקום אכל ,שלנו בתרגום ס מר הוא וכן ,מנהון חדא דהיא
 / יוסף רב תרגום אפם יונתן תרגום איננו שלנו נביאים תרגום כי לרעת הראיתיך .א) (?)חרא

 בתרגום ואיננו בכתובים אחד במקום זולת בנביאים יוסף רב הינוס הביאו הש״ם בכל כי
 לו היה שתרגומו לפי יתכן ,קרא רהאי תרנומא אלמלא בעצמו יוסף רב ומ״ש .שלנו

 התורה על וירושלמי יונתן ותרגום ,כתועליותיו התרגום את ושבח מרבותיו מסיני בקבלה
 דעת כן לא ירושלמי, השני וקרא נוסחאות ב׳ מצא שהמעתיק בינה אמרי בע־ל כתב

 ,ארחתא בפרשת דכמין ערמונא ירושלמי תוינום ארה עלי שפיפן : ל”וז ערמון בעירך העירוך
 אונקלום לתרגום קרא ,עכ״ל וכו׳ אורחא על ישרי חורמן כחיוי בבלי תרגום דרך עלי נחשי
 להרהר ואין מקום בכל אמת חז״ל קבלת כי אתו והאטת ,ירושלמי קרא יונתן ותרגום בבלי

 ואפשר ,הזה החל בגלות ממנו נעדר והוא נביאים על רק עשה לא יונתן כי ,אחריהם
ב תרגום ג״ב הוא התורה על הירושלמי  רש״י וכן ,אנ״ך ספרי כל על שעשה יוסף י

 כתב הערוך והמוסף .ותשכח דוק ירוינזלמי תיגיס וכתובים נביאים של תרגום קרא בש״ם
 הוא יונתן אל המתיחם התרגום כי הוא הערוך בעל שרעת יעיד זה נם אף / צם בעדך
 ברום) ד״ה יא. (חגיגה תוספות כתבו אסתר מגלת של ותרגום עכ״ל. ירושלמי תרנים

:ב) שוגים מדרשים ע"פ נסדרו התרגומים שכל גראה וכן ,המדרש פי על שנסדר
ספר

מהמייל ונוספות הערות
איחבי׳ייט איבדין יוסף רב ברמחרגש נ־יבמע מאי מצבוניו, נבעו ע־נוו איך בב״ק(ג:) יכן א)

 כתרגום בקי ר.יד. יוסף רב כי , כדניתרגם ר״ד. שש הים׳ וע׳ .שנינו בתרגום הוא ונן ,מטנ-יוהי אתגזיין עשו
.תרגום עניני כמה שיש

 נ׳יי וואיירען אהרן מו״ה כש״ת ^שבח הנ־פי־טם הג׳ הרב שכתב מה יידעת ייך וראוי ב)
ירושיימי תרג־ם י. וז״י' א' קפיטול' בראיג אה־ן בכית תה־יים פ' עיי מעט" ״מקדש היקר בפפרי מווארש־א

הי־מא היך מהקיין בחייום בפסוק דהליים ׳רושיימ׳בהרג שם ׳!"לי האדם תורת כס' )"לי הרמכ״ן בדעת
מ!
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 »w!1 םדוח ם׳ע םדר« הוא «ר6וא רש״י מביאו חיסמא. (בן) דאלעזר תשבורת ספר

תדרעו: ל«כגו החשבון, חכמת על
 בעולם שנברא מה מבל מדבר .עקיבא ור׳ גדול בהן ישמעאל ר׳ חברו תמורה מדרש

הג״ של ס&רים קבוצת ברשימת ב״י מהש״יב״ה, חוץ תמורה לו יש
 שחבר הבא עולם חיי בספר ומובא .להמבורג סמוך ז״ל אופנהיים דור מוהר״ר המפורסם

צריך התוריית החכמה אוהבי מכלל אחה ואם :וז״ל רי״ג בשגת ») הרואה אברהם ר׳
להשתדל

מהמו״ל ונוספות הערות
 ור5תב רמותיהן ברגוו קבורתהין בית מן יחהון באתער רפד. דינא ליום ה' ממונחיד. דממער רווי גבר סן

 מתרגמץ ועשרה קורין עשרה אפי׳ ובמגלד. בהלל גבי רטגלה ובם״ג ,שלםגיגו בתרגום הוא ובן עב״ל
 ראת שלא נראה שבתהלים מםירש״י גם ,ע״ב בבתובים תרגום שאץ גרםינן לא מתרגמין ו׳׳ל רש״י בחב
 בם׳ נ״ת סי׳ ,וגו׳ יהבך ח׳ על השלך בםם»ן נ״ה בםימן במו לפנינו אשר הזה התרגום את ז״ל יש״י
 שם בם׳ שם , ׳m לרובב סלו בם׳ ם״ח םי׳ ,וגו׳ ארץ הרעשת בם׳ ם׳ סי׳ ,וגו׳ חמם שבלול במו

 בזמנית רהוד. הערוך בעל נתן רבעו הלא הזה תרגום רש״י ראה שלא מה על (וחמיה ,ונו׳ בנימין
 תעייד בספרו מביא והוא ,האגודה בם׳ במ״ש ז״ל נתן דרבינו מקטיה שאילתא רש״י,ז״ל דשאיל דרש״י

 שאין לפי מתרגמי! מוהנן רש״י וז״ל התום׳ ב׳ מגלה במם׳ ושם ב״ם) לפנינו אשר הזה התרגום את
 ,נעשה התנאים מימי הלא יונתן עשאו לא תרגום.אבל יש דוראי מחקו ובחנם בבתובים תרגום מתרגמי!
 בתוביט תרגום געשה נבר התנאים שבימי משמע התום׳ בחבו תרגום איוב ם׳ ובירו ד״ח נ״ב ם׳ ובשבת

 יוםןו רב בחופים של דתרגום באומרים ודלא התנאים בימי נעשה שוב מ״ם עשאו לא שיונתן אע״ם כו׳
 הבא דרש״י םנוואתא נלםי חיובחא בשבת דד.תם מםוגיא ולנאורה במגלד. שם הגרי״ב .ענ״ל עשאו

 תרגום נחובים היו אתמר הגמרא רברי על בשבת שם ז״ל רש״י ברברי וע׳ ,ענ״ל ליישב ומצוה דמוחק
 בך מצודות נישבין וז״ל ליונים נישבים םורשין אין גבי דב״ב בם״ה שנתב יוםן* הגמוקי ע״ר לד,עיר דש

 ח״י בך פחים הרב פי׳ נישבים דב״ק פ״ז במשנה במקומו התוי״ט ומביא עכ״ל מפה נמלטה יונתן תרגם
 וע׳ ,אחר תרגום ראה שד.נםוק״י לומר מוברח וע״ב ,פח בפירוש בחוב שלפנינו ובתרגום ,מפת נמלטה

 ע״ב תרגום עניני נמה שיש בתרגום נקי שהיה לפי ר״י גקט וז״ל ר״י נדמחרגם ד״ה פ׳׳א ב״ק תום׳
̂  נתובים של תרגום לגלות נקש ועוד פ״א במגלה אמרו בפירוש הלא יונתן לתרגום מיחסו איך אך

 התנאים בימי נעשה עוד הוה שהתרגום ומגלה בשבת התום׳ לד׳ והדד! ,ונו׳ דייך לו ואמרה נ״ק יצאה
 אינו יפד. מהר״ש שם בתב בו׳ הגר עקילם תרגום וגו׳ זווב תפוחי ב׳ יהודה אליו ויגש פצ״ג (ובב״ר ובו׳

 הבתובים תרגם לא הנביאים שתרגם ב״ע דיוגחן ואפשר ,התורה אלא תרגם לא דאונקלום הגר אונקלום
 ונפי הקבלה ע*פ היו ויונתן אונקלום דתרגום משום היינו משיח קץ בי׳ דאית משום דמגלה בפ״ק בדאי׳

 נחרגומו הסברא בפי הענינים לפרש רק אינו עקילם תרגום אבל ,משיח קץ בו מר.גלה היד. התרגום זר.
,הנ*ל ממיא״וו עב״ל ונו׳ בבחובים יוסף רב של

 באריכות תולדותיו ועל אדותיו על ד\ואח. יןז)6אבואלעפיא(אבולא שמואל) (כן אכרתם ד׳ הוא א)
 את לרעת אתד. הפץ אם כקצרה הנה הקורא לך אעתיק ואני ,חקמ״וז) (סי׳ הרשכ״א בתשובות תמצא
 ואחרי ,אלפים ה׳ בשנת ספרד נמדיגח בםרמזה נולד הזה בענקים הגדול האדם ז שיחו ואת הזד. האיש

 עד נחר לד,רחיק ורוחו לנו נשאו ,שנה י״ח בן היותו עד בחורד. לקח הקשיב מפיו אשר אביו עליו מות
 הקבלה, לפי הנהר מעבר שם הנמצאים השבטים עשרת ועקבות סמבטיון נהר למצוא רחוקים וים ארץ קצד
 אשר והטבובוח המהומות לרגלי ארץ למרחקי לנסוע מומה ממנו נבצרה כי ובראותו ,עבו לעיר בא הוא
 א«• ואשתו הוא לאירופה שב ,הקטנה ואזיא סוריא ארצות בבל אז פשטו אשר המונגולים ע״י ובאו נהיו
 יונת רנינו תלמיד מוירונא הלל הריר ע״י מים 8יצ קפואה בעיר באיטליא, ישיבתו וקבע יון בארץ לו ארש

 מולדתו לארץ שב ימים שנתים ומקץ ,והפ^וסופיים הדתיים הרמב״ם ספרי את דעת למד ומפיו ,גירונרי
 ובשקירת שאת ביתר הקבלד. בחבמח למודו על שקד והלאה ל״ג משנת .בספרד ברצלונה כעיר וישב

 נכואה, כ״בספרי נ״יםסדימוהרש —וכמור כקבלה אלהית, בחקירה—זו כחכמה חבר ני עד מאד עצוטד.
 בב״י נמצאו קצתם אברד.ם, ר׳ מאוועיו לאחד השלוחה ואגדתו החורר.״ נתינות *שבע במאמרו בעדותו

 נבכי עד לדדת נפשו והשתוקקות ושקידתו עיונו ומרוב ,בספריו בשמותיהם נזכרו וקצתם הספרים באוצרות
ח עליו ויגבר הר.זיד. רוח עליו תקפה ,חד.שערות למרומי על לשמי ולעלות ,הנסתרה החכמה חד.ים  הדמיון נ

לגלות ממרום וננואד. חכמה רוח ד.׳, רוח עליו גהה ני בעצמו להאמין בשוא ונתעה שקר בנפשו לעשות
רזי
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 הטבעית החכמה ספרי מתוך ומהותו האדם מציאות אמתת ממנו שתכיר עד להשתדל

 ובסתרי המרכבה בסודות שתעיין אח״כ וצריך רז״ל מדברי שהם תמורה ום' יצירה ס׳ כגון
,תמוה וכלו ליוורנו דפוס תקמ״ו שנת שני חלק הגדולים שם בספר ונדפם .עכ״ל תורה  

:א) היטב באר אותו בארתי ות״ל
תפלת

מהמו״ל ונוספות הערות
 הליך וילך ופיייוסופיא קפלה תערובות הדעה שטה לו ויעש ,העליונה החכמה סתרי ותעלומות עולם ריי

 יוסף הר״ד הנודע המקובל גם ובתוכם שיטתו אחרי נמשכו ורבים רבות נפשיות לו וירכש ספרו כארץ זגסוע
 שם ויחבר הרבה תלמידים שם גם לו לרכש חייו לימי ר״ט בשנת לאיטליא שנית בא מספרר .גיקטליא

 שלחי ה' כי הודיע ובהם ,שפד אמדי ,הבא עולם חיי איר ,״וכריה" ספר :לנו הנודעים ומהם רבים ספרים
 הרהיב הוא .(הרואה) הרועה וזכריה רזיאל בשם א״ע ויכנה כארץ אלהים רעת ללמרם עמו לבני ורוחו

 במאסר וינתן ,ולהחיהד וכהנתו דתו לעזוב לבו על ולדבר XV מרטץ האפיפיור לפני לבוא עז בנפשו
 שם .סיציליא האי על ,מיסינא כעיר מושבו ויכן לו וילך לנפשו וישלחהו יום כ״ח בו זישב האפיפיור בפקודת

 ג' כשנת ישראל את יגאל והוא המשיח המלך הוא וכי הוא נביא כי בארץ קול ויעבר עועים רוח עליו נחה
 לתפוש כידו חפצו הצליח ונבר ,ורמזים ונוטריקון גימטריאות ע״י זאת את להוכיח ויתאמץ חששי לאלף

 עם השם בחמלת לפניו הפתח שסגרתי ולולי י• וז״ל (שם) הרש־ב״א כעדות ,בלבותם רבים תמימים אנשים
 בחכמות שהיו והכוזבים הדמיונים דבריו ברוב מכלה והיה שהתחיל כמעט הקדש קהלות וכתבי כתבי רוב

 חכמים ודברי הכתובים ולוקח בו עצמו מרגיל שהיה מה ובהכרח ימים נמה עליהם דעתו ושנת; לאויל דומות
 ויתעוררו ויתעודדו קמו אז עכ״ל, החכמה מספרי לק־ח־ם אמתים דברים מעט בהם זמערכב בגימטריאות

 ויתנוהו כנגדו, לצאת (הרשיב׳יא) אדרת בן שרמה הר׳יר דורו בחכמי הגדיל האדם ובראשם ההוא הדור רבני
̂ירמה ‘ישראי עדת אל ספרים הרשב״א וישלח ,ומדיח למסית  ישראל עדת רעה אחיטוב ר' והרב ,בפי

^' להרם אבזלפיא את ויתן ,ההיא בעיר  בסיציליא מנוח למצוא אבוי׳פיא עוד יכול ולא ,נמרצת לה‘קי הו‘'
 בנבואותיו ספרים עוד לחבר שם ויוסף ,שם וישב טה‘מ' להא־ הקרוב ״קמנו" הקטן האי אל לו וילך

 נודעו ולא שמו נ״סתקע ומאז נ״א) ה״א (שנת שיפר אמרי בספרו ומתננדיו מריביו את וינאץ והזיותיו
 כספרי נשתקעו מדבריו הרבה .הזה היום עד בברור נודע• יא קבורתו ומק־ם מותו יום וגם עוד עקבותיו

̂לה וקללו הרשב״א הדיחו ני לב שים מבלי האחרונים  רשעים שם עליו ואמר נבל לו וקרא נמרצת קי
 (רבו הנהן פרץ לר׳ האלהות מערכת ס׳ על פי׳ ,יהודה מנחת לספרי בהקדמתו חייט יהודה והר׳׳ר ירקב,

̂הר ף) הרי" מפרש הר״ן של  הר״ר לשבח מזכיר הבא״ עולם ״חיי ספרו את ובנ״ז ,בספריו ללמוד אסר ז
 א׳). אות גירונדי (תג״י פ״א השימות פרטי שעד רמינים פרדס בספרו ש'ל) א ה׳ (נפטר קודדוכירו משה
 קנדיא יש״ר להר״ר נמצא והיה , העיגולים ספר ג״כ ונקרא ,‘בעינוי ע׳יב של שם פי'על עוה״בן (חיי זהוא
 ובכ״י , יט‘הפי וב״י ,רוסי די בב״י ונמצא , ף‘קי על כ״י ראהו והשה״ג ,חכמה ות‘נוב' ספרו סוף ע' בכ״י
 י. וז״ל וכתב עליו המליץ שיה״ג בעל גם , ובקראקא יד,"ש ונ״י ,ובפאריז , שנים רח״ם ונ״י ,שנים רד״א

 קושטא כרם ,ויותר הדקים כאחד בו זלזלו לחכמה מצרף בספרו יש״ר והרב תקמ״ח) (סי' שהרשב׳יא ודע
 הנזכר לס' מקרב שהוא ישנו לא דברו ואחרי שמו גדול וכישראל רזין ממארי גדול לרב דחזיתיה קאמיגא
 כרכיה ר׳ ,הישר ם׳ :כשם ספר ממנו שמביא אוצה׳יס זע׳ כהערה 5נ־ צד לעיל זע' ,עכ״ל ימינו לו וחושע

.מינצען ב״י ,נוראות בתפלות כקבלה עמוק ס׳ ,רזיאל ג״ב ונקרא אלהים מלאך שלויאל בן

ג׳■ בקהלת העתים כ״ח תמורת מבאר ובפ״ג פרקים בג' ור״ע ישמעאל לר׳ דרשות הוא תמורה המדרש א)
 לוחות שני בנגד הם שלום ועת מלחמה עת האחרונות עתים ושתי ,קל״ו בתהלים חסדו לעולם כי נ״ו נגד

 הוציא ושנית ח״ב, הגדולים שם ספרו בסוף ז״ל חיד״א הגאון ע״י מנ״י ראשונה נדפס ע״ש. וכו׳ הברית
 המדרש בית כס׳ נדפס ואח״ב תקס״ב) (ווילנא בראשית אגדת מדרש בצירוף ז״ל ד״א המחבר הגאון לאור
 שבקהלת עתים הב״ח שדורש ע״ש תמורה מדרש ונקרא .פעמים כמה נדפס כבר וכעת ,ט׳) סי' א' (חדר
תמורה, להם שיש

 ה״א (השלימו הבחירה בית נספרו כתב מפרפיגנא; (המאירי) מאיר לבית שלמה כ״ר מנחם רבינו
 ופסיקתא מכילתא כגון הזכירו שלא חבורים שאר ונתחברו וז״ל: ע״ב) ׳ו ט (רף בפתיחה פייא על ם׳)

 ו״מדרש נחמות ומדרש חזית ומדרש תחלים ומדרש ותנחומא רבה כגון המדרשות וספרי השכם ומדרש
עכ״ל. היבלות ופרקי קומה ושיעור הבהיר וס׳ תמורות"
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ת תפל pהדרת הטתחלת הגדול, ר״ש ״) r t p העולזק נתוית )1תםי גם׳(עול» סובא 

ו הגדול שסעק ד יסד ובן :וז״ל פ״ר) ג׳ ז״ל(חלק להרם״א ת ל  קדע הדרת ^
חיטט דבר פועל אשר יתעלה הוא ברוך אפר הספירות עגץ שםוור אחר  וט״ באחר ו

עב״לו שכתבגו מה ותבין זה סאטר בפיחש וע״ש
 של ביבליאטיקא ברשימת מעשיית קבלה הישר בספר גבתב סבא, הטגוגא רב תפלת

 והאמוראיט התגאים וגם הלוי טודרום לרבינו הבבוד אוצר ם׳ אצל ובן ג) ד%ד״א
 לקט שבלי בם׳ שראיתי [במו] ,עליהם.ממרום הערר, אשר דדוה בפי זך בלשץ תפלות חברו
 ובגבוחת באבות פיוטים שאוטרים גאקז״ל, גטרעאי רב בשם השיב ור״ג וז׳׳לן י״א) (סי׳

 חבמים שחיו הראשונים הפייטנים מן ללמוד לנו יש וגט ובו׳, ־אגדה דברי בו ומרבים
 בל של וסדר סדר לבל קרובץ ופייט הראשוניט החבמים מן שהיה ינאי ר׳ הרי גדולים,

 מקום שיש שמענו גן: קלר [ערך וז״ל הערוך בפי׳ (לא קליר בן אלעזר ר♦ וגם השנה
 קמיע בה בתוב שהיה עוגה שאבל הקליר אלעזר ר׳ נקרא ע״ב קליר לעוגה שקורין

 באבות והזביר הרגלים לבל נך־ובץ ופייט הראשונים החבמים מן היה עב׳׳ל) ונתפקח
ט׳ הרבה ועגינים אגרה דברי ובגבורות  שבשפייט מרטתיו ששמע דל מרי מאבא ושמעתי ו

 רבותיו ומפי סביטתיו אש להטה לבסא פנים מחבעות הנה אשר ודתיות אלעזר] [ר׳
 מביא פ״ז) ד אהרן(מאמר מנחת בחלק יבק מעבר בם׳ ראיתי בן(ובן שמע לותיר גאוני
 בשרצה חקליר ר״א בי במדרש שנמצא פ״ד ד׳ שליטים עשרה בסוף שהם לקוטים בשם
 שירותס ואיך משוררים המלאבים היאך למיבאל ושאל שם ע״י לרקיע עלה פיוטיו ליסד

̂ז׳׳ל מיוםדים ט׳ ביתא באלפא שהם ו תו מלומד שהיה הגדול ר״ש וגם עכ״ל) ו טונ ם( ט  ט
 ויבאו חליים עליו להביא מהקב״ה ששאל יעקב בר נסים ר׳ שהביאו י) שמעיה ר׳ על

 מעליו והיטרים החלאים מטנו להטר בלילה מתפלל היה והוא ורעים רבים חליים עליו
 מםפר הייתי אם הרבה םאריך והייתי הנ״ל ר״ן ובתב !אליו שבים והיו אליו לשוב ובבקר

 שממי חיים אנו שמפע דל םעדיה רבינו וגם ,יום בכל אומרה היה ומוצאותיס קורותיו
ט׳ ומותר שמצוה פירש העיבור סור לגו  בם׳ טרינקו משה ד ודל .לקט שבלי עב״ל ו

 האחרונימ שםדרו מאותן פיוט או פזטן בשום חפץ היה לא זלה״ת מורי גם הטונות:
 הקליד אלעזד וד׳ ערך בן אלעזר ור׳ ישמעאל ור׳ עקיבא ר׳ תפלת כמו דדאשונים כ״א
 יודעים אינם הקבלה דרך ידעו שלא האחרונים אלו אך האמת דרך על שנתקנו לפי
ט׳ שאומרים מה  ליאון מסיר יחייא ך לדוד תהלה בם׳ ר״ע תפלת מובא וכן עב״ל, ו

 פירושו. עם שלו בסידור [של״ה] ישעיה ר׳ העתיק טוביומי רב ותפלת (ח״נפ״ב).
מועתק ערך בן אלעזד ר* ותפלת . ») שט״ק בספר מועתק בה״ג ישמעאל ר׳ ותפלת

במפר

מהמו״ל ונוספות הערות
n« גגמריר גוזוטו, גמועווו טנר &n9פע ב׳ ivwso עשר. תרי מדרש .[הוספה א) r לוז•)nriB 

.1ב׳) (פ׳ גלק ׳6וב ס״ו),
 ווזואעל קהי, זזדרת נ«ס ג״ג מקרא •מואל, ג״ר שםעון rד.ר שחנר שבלי״ ם׳.אדם זזוא ג)

 חפלה זבסיפו ליין״4, בשם עזנמו וזמוזנר פי׳ זעם יחמואןר הקכלה ע״ד המתים תהית ומאמרי עקרים י״ג
w ג׳ מזעויה 96 «ד לעיל וע׳ ,קנלה ע״ם פי׳ עם פשע לשני תהגה.

 גמעא ,א״ג זאותיוזו והשבעות המלאכים ושמות לאדה״ר המלאך שמסר מעשיית קבלה הוא ג)
הישר. ם׳ אותי׳ נאוצה״ם וע׳ &(, 997 צכ״ירד״א
 וועא מעיוג ושהיג תתנ״ו ד״א םת״ד יע׳ שמעון, ר׳ מפורש כתוב מזנאתי השלם ה^ט בשבלי י)

,ג׳ הערה 96 «ד לעיל וע׳ קדש, חדרת הנקרא שנלי אדם ם; נעל לעיל הנזנר הגדול שמעון רנעז
» תפלות תמניל כתן ליב יתוות נ״ד ניגש נניסין מה׳ד קטף טוב ם׳.שם הוא ננדאה ה) ^גי  ו

תם*ו. נזולגנאן ראשונה פעם נדפס וכוונות,
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:נ) חברון ישני בקברי שנמצא ובתב מליצות א) יעקב נחלת בספר

:אחריהם מהבאים או מאמוראים יצאו אם אצלי המסופקים ספרים אכתוב ועתה
 ,לובלין ר׳ כיש״ש הרש״ל העתיקה א״י בני ובין בבל בני בין החלוקים דברים של] [כרייתא

 שהיה אשר״י בספר זאת כתוב שמצא ברואה שנה יש״ש והמעתיק
 אבל ,פוסקים מספרי ואספו חברו שהרש״ל וסבר ,שבועות למס׳ מכות מס׳ בין לרש״ל
 כל צור אמ״ה בא״י מברך ולבסוף י׳) הלכה (פי״ג סופרים במס׳ מובאת שהיא ראיתי

 אלהינו ה׳ הוא אתה נאמן ואומרים העם עומדין ומיר ובו׳ הדורות בכל צריק העולמים
 שבין ממחלוקת אחד זה .וער לעולם עלינו ימלוך המיר וזכרך שמך וקים חי דבריך ונאמנים

 ובכל בעמידה עונים מערב וכני בישיבה אותו עונים מזרח שבני מערב ובני מזרח בני
 כתר אזלינן מינייהו בחר הלכתא לן בדיק ולא אמוראים או תנאים ב׳ שנחלקו מקום

 למעשה הלבה לשנות בלב נלוי שהרבר העולמים חי של ותהלה בשבח שכן כל מחמיר
 הרמב״ן שהרי הנאים חבור בודאי היא סופרים ומסכת ,ל עב" למענהו ה׳ פעל כל שנאמר־

 סופרים ובמס׳ ;וז״ל בהרא בכא בחרושי כתב והרשב״א קטנות מסכתות בשבע אותה מנה
 נגללים הספרים שכל שם שנו ראשונים חכמים שחברוה ישראל של מרובן מקובלת שהיא
 בטעיות קטשונים כלה החלוקים דברים של בברייתא ועלתה .עכ״ל וכו׳ להחלתם סופם

 מפני ,דברים ג׳ מפני גלולים עובדי של המאה אוסרים א״י בני י׳ סי׳ וראה ,שונות
 שמעתי ,טמא חלב ומשום ,עו״ג בשולי ומשיס ,רואהו ישראל ואין עו״ג שחלבו חלב
 טומאה מקבל שאינו שאומרים אותו מתירין בבל בני י•,! בו) אותן שמערבין (צ״ל בו אותן
 בדם את גם ט׳] [זכריה דכתיב המים מן מוהלין א״י בני י׳יז) (סי׳ .טמא) דבר שאינו (צ״ל

 במים וארחצך דכתיב פניהם על ונותנים בו, מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך
 שחבר יראים בס׳ (ומצאתי בבלי) בני של שני בבא חסר וגם מובן אינו והוא עכ״ל,

 בני בין מחלוקת מצאנו וכן ,בחול הערלה להיסליך ונהגו :וז״ל י״ט) (סי׳ ממיץ ר״א
,במים וארחצך דכתיב במים) הערלה את משליכין במים(פי' מוהלין א׳יי בני ,בבל לבני א״י  
 בו מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך בדם את גס דבתיב משום בעפר מוהלין בבל בגי
 ומים עפר נקרא שהחול שניהם רברי לקיים הול מביאים ועתה ממיץ ר״א וכתב ,ע״כ

 ,עכ״ל) החול מן דהיינו ומים מעפר פי׳ נבראו הרקק מן עופות כ״ז:) (הולין כדאמרינן
 את ושמו אומר א״י ובני בקהל כהנים ברכת מברך צבור שליח בבל כני וז״ל כ״ט) (סי׳
 שלטי הביא וכן ,עכ״ל כהן היה א״כ אלא השם את להזכיר שאסור וגו׳ ישראל בני על שימי

 בבל בני שבין ובדברים כו׳ כהנים כרכת המנהיג בעל כתב ;וז״ל פ״ד) (מגלה הגבורים
 ושמו אומר ש״ץ מערב אגשי ,רם בקול כדגים ברכת אומר ש״ץ מזרח אנשי ,א״י ובני
 .המנהיג בעל עכ׳יל וכו׳ כהן היה א״כ אלא השם להזכיר שאסור ישראל בני על שמי את

 ובני בבל בני שבין ניהוגין ובחילוף : וז״ל הביא קל״ד) פ״ג(סי׳ מו״ק במם׳ והרא״ש
לדעת ואחשוב .עכ״ל וכו׳ שניהם לדברי מועד של בחולו הדין צידוק אומר אין א״י

מה

מהמו״ל ונוספות הערות
 על וקינות וסליחות ושירים במליצות השכל מוסר מכיר וספרו מגניו; נפתלי כ״ר יעיקכ ר' הוא א)

.תי״ב אס״ד , ת״ח הרוגי
.דפים וינינת מקום וחסר נדפס איסננו בלשון ערך כן ר׳יא תפלת ויש כ)

,החוצה המגיה הוציאם בו" אות; ״שמעתי ת המי וג' תפ״ג) יעסניי; (ד' ב״ק סוף תמצאכיש״ש זו ברייתא ג)
מאד. רווחות עומדות ומלותיה הם רבים השורה חלולי בי יכירם ומקומם לתקנם. ירע ולא נימוקם הבין לא כי

 בגי !פניהם על ונוהנים וגו׳ את גם דבתיב העפר מן מוהרי; אי׳י בני :הגירסא יעסניץ בדפוס אבל ד)
,כמים וארחצך הה״ד כמים מוהלין בבל
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 כוונו ישראל ארץ■ טסבת להרווים הבטיחו שהמרטיסיס טח
 חומחול שיהא ובלבד עו״נ ת0 ואוכלים עו״ג שאוואו םת אוסרים כבל בגי ל׳ בסי׳ הראה

 התירוהו אימתי מתיר, ולא אוסר לא שהעץ אותו pאום א״י בני ,בתנור העץ את משליך
 «א8נ •קיום כדי •h התירו בצום וישב אבל שלא שנים או יום ועשה לאכול רגר שאץ במקום
 ועיץ «״ל, כתגעדל הוא שהרי ואעם״י בהגותו בשר מוכר הרלטר יהא שלא ובלבר
 fהרמנ ««ל אוצת, נומ» מביזדן שם ובתוספות ל״נ), וסי׳ ב״ז ת״ז(סי׳ פ״ב ברא״ש
 שאפת שלהם פת אוסרים מרח אנשי בלשקהוה מציגו ובמחלוקת ת״ל; הביא ע״י בחרושי

Ĵדברים ויש מכוונים אינם זה מחלוקת ודברי וכתב ,כו׳ ובלבד עו״ג פת ומחירים ו׳ינ 
1עכ״ל לח^פודנו שומעין אנו ואץ בירינו המסור התלמוד משיטת שיצאו הרבה
 לפח• ואץ קיבורת) ד״ה מנחות(לו, רב) ד״האמר קוו בתוספות(חולץ מובא הזהיר ספר

 מן ראיה והביא וכי שלחפי פרק עד דחולץ אברהם ר׳ הרב' שפירש כמו
 א^ בהלכות כתוב נמצא וכן וו״ל יא) סי׳ הבשר כל ובאשר״י(פ׳ .עב״ל ונו׳ הזהיר
 *1בם (וצ״ל עכ״ל היד בל לחולין שמואל אמר הזוהר בם׳ נמצא וכן היר כל ירים נטילת
 ש* שהמר כהן כחוב הזהיר בם׳ וז״ל ישמשו) לא ד״ה (קמ מנחות ובתוספות .הזהיר)

 ועבדי'ליה לקדחפתיח אחליה והוא וקדשתו דכתיב ראשץ יקרא ולא כפיו את הפא לא
̂ו ששמשו הכהנים כדתנן אירחי ראירוד כיץ והאי שלום דרבי מפני מעלה רבנן  בבי
 בנמ^ו(פ״נ הרא״עז והביאו עכ״ל וכר פי׳ ורש״י שבירחפלים במקחפ חפמפו לא הוניו

 והזוהר במור עעתב וזהו וז׳׳ל ירים נטילת הלכות נ׳) קי׳׳ב ובסמ״נ(ד׳ ,ע״ש י״ט) סי׳
 לקולא לתיומד! וכץ *זולץ בץ טון עד אמר ששת ורב היו־ בל לחולין שמואל אמר
 בם׳ שמזוב וזחו זז״ל רצ״ר] דף הםמ״ג על1 שטיין אייזיק מהר״ר בבאורי וכתב ,זכר

 נ״ב נקרא וק וחזחיד, הםפר שם בי הוא וטעות דוהזהיר, הוי׳׳ו מוחקץ יש והזהיר,
 נקרא הכמי בל ב»־ק באשיד״י u ל״ח, בסי׳ מהר״ם ובשמחות פ׳ סיק בסוף ברקח

 םימן בוקח מצאתי לא (אבל הזוהר למלת ומזהיר מלח באשר׳יי שנחלף ראה ,עכ״ל בן
 של פסוקות ובהלטת חי׳ל ניא)יק הלקט(סי׳ ובשבלי .שכח) סי׳ נט״י בהלכות ולא %

I n מי מבנץ וצ״ע ,עב״ל לרברי סייג מצאתי הזהיר ספר r
מ ' ר1'

"i'll!■)...................,וי'•"*‘ *‘ד**...........................  ■   ״■״■.................. —— .............  ...

מדמו״ל ונומוות הערות
0 m( י כ״זז  MWi 'W *mm נ»ר מכר נס ק*«, בפי׳ הוי* השל& וכעבזז׳̂׳ ן?ק«ר ^קט בש̂ב
ת ז 9ו«׳ יגע״ג) דף ווארפא דל(דפוס לרפויי בו ^ «י וממיר ם׳ hv פסוקות ו «  n<** לדגיי׳»ן»«חז סייג פ

י«ראל פמלנווו aw« נס«א זנן »וז״ל ד׳ סי׳ מ״ת בלל תקס״ג) ואלקווא (ד׳ תרא״י■ בשו״ת גס קודסת.
 ירל.ן ןרז) קי׳ יא (קן כראב״ן נס תיר, בל לתולין אסואל אסד והזה׳ בספרא ובן ,היר בל ידים נטילת

וומהיר, ובספר קסועות ובהלבות גד^ות בהלכות ועיינתי
 כאוסחת סב*» tuio היה שנת סאות ובנות מאד, קדמון דעים ספד הוא m וזמהיר ספר

 נופק ישן סכ״י יחצתיקו דאסמדאווא אב«ד פריימאן יהודה ביד מאיר ישראל הר׳׳ר וה בומננו בא בי צד
 יהודה• ,ענפי בשם באור עליו וקשה ,ען5מינ בקיר הספרים בעקר ילמדנו כשם וספון טטון היה אשר

 תוימ״א ווארשא ,גמדגד ויקרא על שני ̂קwת ,שמות סדר צל ראשון הלק תרל״ג בלייפגיג לאור והוציאו
)1880,  הבאוד וקל הספד צל הצרות כתב דש״ב והרת״ת היום. צד נמצא לא צוד ודברים בראשית וצל )

ר שספר להוכיח ירבה ני שם בהקדמתו 'צ׳ י י׳ שנח הלבנון בםנ״צ  ורק ,השכם הטררש הוא הוא ^וי
 סם, ספריס ם«י ני לסכייס נופם וזפיוו סס ן6ימ0 סוב««היש*נ(דן>כא) במטאללקיו [וע׳ לי יקראו שטות שגי
], ממקור שאנו ממוניים ופני ״ לבד וסוהיי וס' לכד השכם ם׳ ל, אלוף חפץ למר ומיחסו ^־  גן חפץ דג הוא ד

 1W0 ^ס* ניאש ספן(צק ום ושל :סלפון ננאוו«ם גן יונס ד «נייו זה [נשאר כלח וריש אלוף שהיה יצליח
 ישינפ, נ«ייאש פני אשן ייני® ;זה נלשק מזניה שמי שיש נשיפיו שיהק וי״ם )89 ד5 ה׳ חמד כיס (ע׳ במצית

*רעי םנאון ולזאם נאקיאמד) שייש pito קנרנ חשו* להימכ״ם הזוי פאי מ״שמ״יו. בתאי,גאק׳(שמ״נ ומתואר
, - הש . ■
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 אלהי ה׳ ודל: שרה היי פ׳ ני״ר מביאו המלאכים מענין מדבר הרזים הכם ספר

 אשה מבקש אדם פעמים וגו׳ לקחני אשר הארץ ואלהי השמים
̂מא; אותה מסית שהמלאך ,וממאנת  ,אשה ולקחת לפניך מלאכו ישלח הכא אב^ ,י

 . עכ״ל הרזים) (חכם כרחם כעל אלך אימית ורבקה ולך קח לומר יםיהם שהמלאך
 וינהגהו מלאך לו שמסר ,עבדיו לב ואת לבי את הכבדתי אני כי :וז״ל בא ובפ׳

 בכור כל והכיתי (שם) עכ״ל. מלאכים) הלכית הרזים והכם לבו מחשבות לפי בכבדות
 ,בהשבעות רוצים שהיו וקוסמים מכשפים מפני וגו׳ מלאך ולא אני וגו׳ מצרים באר׳ן

 גזרותי להעביר יכולים שאינם ,מלאך ולא אני הוצרך לכך ,מבתיהם המשחית ולהשחית
 קומו צווח) (צ״ל ציות פרעה וגו׳ לילה ולאהרן למשה ויקרא (שם) .עכ״ל הרזים) (חכם

 ובפ׳ .הרזים) (חכם וצווח כגרונו נכנם מלאך כי ,מצרים «י.רץ בכל נשמע וקולו צאו
 בגי׳ לה״ט א״ש עמר״ם, ר״ת להט אש ׳'משרתיו ״רוחות "מלאכיו ״עושה וז״ל: יתרו
 הקב״ה והוריד למרום משה כשעלה ,תזכרנו כי אנוש מה אמרו שהמלאכים לפי .משה
 אשו את הראך הארין ועל ואתחנן) (פ׳ דכתיב הכבוד בכםא משה ואחז הכבוד כסא

 לישראל הקב״ה שאמר בשעה :וז״ל תרומה ובפ׳ .עכ״ל ש') סי׳ הרזים (חבם הגדולה
 מה רבשי״ע לו ואמרו מעלה של כהות שרי כל נתקבצו בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו

 טהור במקום ואנו טהורים שאנו בינינו לשכון לך מוטב טימאה במקים מלמטה לדור לך
 משוררים אתם ״ כלם נגד ששקול למטה אדם לי יש הקב״ה א״ל ,בתוכם תשכון ואל

 אלו שמים רנ״ו ,ארץ תחתיות הריעו ה' עשה כי שמים רנ״ו דכתיב כנפים ברנ״ו לפני
 שמשוררים אלא עוד ולא ,למטה שמשוררים ‘ישיאי אי׳ו ארץ תחתיות הריעו ,המלאכים

 שהוא ועוד ,אלהים בני כל ויריעו ואחייב ישרא^ אלו בקר כוכבי יהד כרן דכתיב לפניכם
 רונ״ו מלא, אהרו״ן ושיסו רנ״ו, רק עולה אינו שלכם כחות כי מכם, יותר לפני חשוב

 למשה וצוה ,בלם שתקו זה ששמעו כיון ,בלבו ושמח וראך כתיב ובו ,שמחה ליעקב
 את וראית כפי את והסרתי :וז״ל השא בי ובפ׳ .עכ״ל זי) סי׳ הרזים מקדש(חכם לי ועשו
 התחת אמר ויעקב ,וכו׳ בכסא״ שחקוקה יעקב ״ברמות בנימ׳ אחרי" את ״וראית וגו׳ אחרי

 הרזים (חכם למעלה עולה כשהתפילה ההו״ד מקבל יעקב ולבך ,כם״א בד׳ אנכ״י אלהים
 במיכאל אפי׳ כמכה מי כלומר ,ה׳ באלם כמכה מי :וזייל בשלח ובפ׳ .עכ״ל ש׳) סי׳
 ובהמ״ק ירושלים שבו זבול יב;) (חניגה אמרו ורז״ל ,עכ״ל ם׳) םי' הרזים (חכם הגדול שר

 ידעי מגא (סב.) ובזבחים ,עכ״ל קרבן עליו ומקריב עומד הגדול השר ומיכאל בגוי ומזבח
 (קי.) ובמנחות קרבן, עליו ומקריב עומד הגדול השר ומיכאל בנוי מזבח ראו ר׳יא אמר

 קרבן עליו ומקריב עומד הגדול שר ומיכאל בנוי מזבח זה בו׳ בלילות ה׳ בבית העומדים
 ויש צדיקים של נשמותיהן שאומר מי יש חלוקין מדרשות וז״ל בהוספות וכתבו ,עי״ל

 ועיין ,עכ״ל כו׳ ישראל ואשי עשרה כשמינה דאמרינן והיינו ,אש של כבשים שאומר מי
 מקריב גדול כהן מיכאל היה הרב שלא עד וז״ל ש׳ ם־׳ הדזים חכם בם׳ ודאיתי ,או״ח טוד

 וכשב שוד דמות לי תקדיב לא הקב׳יה א״ל חודבן לאהד ,הש״י לפני ישדאל קדבן בדמות
ותינוקות צדיקים נפשות אם כי וכו׳ לשמד שאבנה עד מעלה במקדש אכנום לא כי ועז

שלא

מהמו״ל ונוספות העדות
 המיוחם , הרא״-־ונים בפוסקים תמיד המובא דינים- פסקי - חפי; ום' .“בבבי הגא.ונים כימי י:רו/ל| ,'^h היה

 הוא ובאמת הוא טעות פיריסט החכם לפ״ד ,וסה״ד ויטפ״י היסה״ק בדעת חושיאד דבינו בן חננאל לדבינו
 בס׳ פסק ר״ת אי כתב ור״ח בלשון רבים במקומית הראש־נים בפוסקים ש”ממ להם יצאה והטעית ,זה חפין מרב
.״חפץ״ כס' באוצה״ם ועי׳ ,חפץ רב ר״ת הוא כאמת אבל ,חננאל רבינו ר״ת היא ר״ח שמלת השכו , הפץ
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א): #נתה אכן ירה מי מ״ע עפ״ל, ניחוח לריח עולים והם חטאו שלא

 כשנת כתוב שמעוני ב£יראר״הם׳ילקוט ט״עהעידבנ»רושראה בעל ב).שמעוני ילקוט
 אב״ר אליעזר סו׳ ממאון הכותב אני שמעתי הששי,(וכן לאלף ע׳

 הששי), לאלף ע׳ בשנת כתוב שמעוני ילקוט בביבליאטיקי בווארשא שראה הוראדנא דק״ק
 מזקני rא שבעים לי אספה :ת׳׳ל בהעלתך בפ׳ כתב עצמו הילקוט שבעל ראה ועתה

 של אחי שמואל רב מפי אנו וכתבנו זקנים, ואחד שבעים הרי ונו׳ ראובן משבט ישראל
 פנים ונאון ישיבה ראש כהנא ^נאי ורבנא מוצא, בתרבץ אותם ולמד ומרים פנחס

פ״ט שמואל במדרעז ומצאתי ג) כלל מובנים בלתי אלו ודברים עכ״ל, בו׳ מראובן אחרים
מהמו״ל ונוספות הערות

 *נריו חסתתיל (חרקח) מגרמיזא אלעזר לר׳ רדאל םודי ם׳ הוא גרעיסתו רמש״ש החנם לדעת א)
 ושאויי המרכבה סור יסורתו אשר אלעזר] גימסו׳ רזייא [מורי שלו חייא סודי ם׳ הוא והוא הרזים״ הכם

 וסודי ,חיאל״ ״סודי גם בן ע״ש נקרא ואולי , (?)חיאל בם׳ נדםם ט״ן אות אמזוע ועד ,א״ב ע״ר סודות
,בהערה ג״ו דף לעיל ועיין .ועוד ען3מינ וב״י רח״ם ובב״י ,רד״א בב״י נמצא רוייא

 שמעון ר׳ הוא (שייר) רפאסורם רש״ל הגאון ולדעת ור«,6ראגק3מ אשכנזי שמעון ובינו מחברו ב)
 םי״«). בינה הששי(אמרי לאלף ע׳ משנת ב״י ראהו מ״ע וכעל א׳) מנתב ז׳ המד (ברם תתק״ל ד״א ,קרא

 קצרים רמזים רנ״ו ירושלמיות אנחת אוזרון קונטרס ו6ובםו א׳ חלק רם״ו בשאלוניקי ראשונה ם6נד
 עירובץ שבת ,סוער מסדר מסכתות ושארי יומא מם׳ חיינו ,זר בדרך המסכתות סדר לפי ירושלמי מתלמוד

 בסדר מילמרנו ערכין נ״ה עוד נמצאו אלו ערכין רנ״ו ואחר ,נשים נזיקין זרעים סרר ואח״ז ,פסחים
 כנ״לעם הנ״ל ילקוט - קראקאשנ״ה. שב״ו, וויניציא הנ״ל קו״א ובלי נדפסשסרפ״א, ב׳ וחלק התורה,
 ד״א66 ,תמ״ז ד״מ66 ות״מ, ת״ג לובלין המאמרים•• ומפתח פתהיה בר מאיר לר׳ והגהות שונות נוסחאות
 ב״ח, ספרים מתשעים מלוקטות והגדות אברהם ברית פי׳ עם הנ״ל בכל הנ״ל —תקס״ו, פולגאח תס״ט,

 אברהם מגן לבעל רענן זית פי׳ עם הנ״ל —תקע״ג. ליוורנו עה״ת חנ״ל —ת״ב. שם וח״ב ת״י ליוומו ח״א
 גאלרמזץ ר״י בדפוס לאור יצא ולאחרונה .תרט״ז(אוצה״ם) קז)ניגםבערג רענן, ושמן רענן חיבל פירושים וב׳

 לי מנו עמל לילות במד. ,דפו« בבית אז ההגהה משמרת משמרתי על בעמדי ואני .(תרל״ו) בווארשא
 עטל בחצאי הצגתי הנחוצים התקמים ואת ,הקודמים המדפיסים עותו אשר את לתקן יגעתי יגיעות ובמה

 על אברהם מגן מבעל רענן זית חפי׳ את הם, רבים ני דף נבל במעט תחזינה הקורא עיני באשר ,מרובע
 המקראות ציוני גם ,הפשוט לבאורו הנחוצים דבריו את רק והבאתי המחבר שהאריך במקום קצרתי או״ח
 חזה, והטרח המשא בל את נשאתי לבדי שבסי זעל בראשונים, שאינם מה הוספתי בבלם רבם ומ״מ

הילקוט, בסוף דבר בסוף הסדפים יחשבן אשר המעלות נבל בהדח בלול יצא ה׳ בעזר אשר עד
 כן בי ,מובנים ובלתי מטמגמים רבדים אני גם מצאתי העדה בל ותשא נפסוק שלח בפ׳ בן ג)

תן דברי אומר ריד.״ג של בנו ר״א !שם כתוב  ביון הם בך ,ובונה צווח והוא מת לו שיש באדם נמתלהמים נ
 ניתז של זוית בל לתוך ומתנפל שבטו בתוך באו״א ישראל שבטי בבל עצמם ופזרו עמדו הארץ מתור שנאו
 לחם אומר ,לפניהם נופל עצמו עושה עומד שהוא ובעוד ,מרי לך מה לו אומרים והיו עליו באים ובנותיו ובניו

 יובל מי בבס לשלוט עתידים חן היאך בבם לתעתע עתידים האמוריים היאך וכלותי וכנוחי בני עליכם לי אוי
 של צפרט לבלום יבולה משח של לאמו בבי״ת] בלום מצאתי אחד [בילקוט כלום *בדו מהם אחד פני לראות

 וטגומנמיגו מבולבלים הם האלה האחחנים הדברים ונו׳. בבניה גועין בולן הן מיד דאיתי״ מה יודע אני מהם אחד
 ,למטח בגליון שם עליו חעיחתי החגהה נעת מלאכתי לרגל זה למאמר ובבואי ,ופתרון נאור להם ואין

 הזאת, חסתומה החידה פתרון מצאנו ולא היטב ודרשט חפשנו וחקרנו בקרנו המרפים את זאת ובהראותי
 זדו מאמר על ציץ הילקוט ובעל ההדפסה, בעת עיני למראה היו אשד השונימ הילקוטים בבל נתוב כן ני

 בתנחומא ובן ילמדנו ג״ב הנקרא הנדפס שלנו בתנחוטא כי ,ואין האבר הילמתו הוא הנראה ובפי ״ילמדנו״
 תשובה מכתבי בשמונים העברים מבל ורצו ועפו הצפירה במב״ע אז נשאלה זו ושאלה .איננו ב^בער הוצאת
 ועיץ ראעו, ולא שמענו לא כהוגן דברים אך בנםחר, »ה בנגלה זח ופלפולים, דרשות מלאים שונים
ר בסוף ב  ממוזר״שכזזבער לעילא זו שאילה שאיל ובכר בההערחשם. הילקוט בסוף יג״מ המדפים של ד
ת לאל אז חיה זלא ולהעתיקו ארץ למלכי אשר הספרים באוצרות אחריו לחפש לו ותבטיח בלבוב היושב  י
 סאתט ״נאבד בשיטות זה שילמתו שנתב ו) תנהומא(רף למדרש במבואו דאיתי ועתה ,בקשתו את לעשות

 משתכהיף♦ ולא דאנדין על חבל מצאתיו, ולא הארץ קצות בבל במעט אחריו וחקרני חפשתיו בחי מאמצי ובבל
 להתנחונטו בהערותיו מאומה עלמ העיר ולא זה ממאמר עין שהעלים רש״ב החכם רבדול הרב על אני ותמה

ענץ, באותו מהילקוט שונות גירסאות שם הניא באשר ד&אירות לעיניו פתוח הילקוט היה בטח ני וו, בפרשה
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 דר׳ אהוי שמואל ר׳ :חמא בר הכהן פנחם ר׳ של אחיו שמואל רב שמביא פ״ו ונ״ר

 שמעין ,וגחכין מלה אהת ,גביה יתיבין חברוי והוון ,בצפורי דמיך הוה חמא בר פגחם
 יתבין ואתון ,אילגין ומעקרא ארזין מהברא גב־א דההוא ראהוי נפשיה כמה להון אמר קלא

 ור״י כהגא חנינאי ורבגא ,המא ב־ צ״ל מרים ,כהונה מתנות ועיין ,ידעין ולא ?} גחכין
 אברהם רב מר בר כהנא נאון חנינא ורב ח״ל בתשובותיו הביאו גאון האי רב נאון,
 חניגא רב וי״ל כתב ובש״י .‘עב״י נשיאה ועבדי החמישי לאלף תרצ״ג בשנת מלך גאון

 השמעוני היה ואולי ,עכ״ל תקמ״א א^פים ד׳ בפומבדיתא ר״י אברהם רב בר הכהן הגאון
 שמואל ר׳ אחד גדולים תלמידים ב׳ לרש׳־י לו היה עור :וז׳יל כתב יוחסין ובם׳ .בימיהם

 הר״ר וכתב עכ״ל, הלקט ספר עשה שמעון ר׳ והשני וכו׳ הפרדם ם׳ שעשה מבונבורג
 בעת היה שהמחבר יתכן ולא ,עכ׳יל שמעוני ילקוט ‘בעי הוא ואולי הדורות בםרר יחיאל

 בחירת של הללו ודברים וז״ל: p צט ודף הלוי מנות בם׳ הרש״א כתב בוראי. הגאונים
 בבאור ז״ל בחיי הה״ר אל [מצאתיו יהושע ויחלש ודבר ההיא בשנה לחיים גנורים עם עמלק

 ,אצלנו מהנמצאים מדרש בשום ולא במכילתא ולא בגמרא לא מצאתיו לא אבל] התורה
 בשם תורה מוד‘תי הנקרא הילקוט ובספר שמעוני הנקרא הילקיט בספר מצאתי אדרבא

 :עכ״ל כו׳ גורלות עליהם הפיל אמרו רביתיגו , יהושע ויחלש ,הזה כלשון פכיקתא
 במרקוסטא והשרים המלך לפני שררש שלו בדרשה ז״ל הרמב״ן הביא .תורה שמוש

 החכמה היא ,אלו מכל גדולים בדברים עינים מאירת התורה עוד :וז״ל
 ,הקב״ה של שמותיו כלה התורה שכל והוא ,ים מני ורחבה חי כל מעיני הנעלמת

 ענין אותו שנתקיים או בו שנעשה או הדבר נוצר שבו השם שכה ופרשה פרשה שבכל
 כל שמוש בפרשיות שמפרש ג) ה ר ו ת ש ו מ ש הנקרא והוא ספר ,זה במקצית ויש ,בו

 קבלה לנו יש אבל ,בה משהמשין והיאך ממנה יוצא והיאך ממנה היוצא והשם מהן אחת
 כל לעיני ועד מבדאשית כלה התורה כל שמות, הם ההוא בספר שכתוב ממה שיותר
 ספר נפסל לכן ,בזה כיוצא או אלהים י) יתיב בראש שנאמר כגון ,שמות כלה ישראל

 ספר פסל וא״ו מלא ועד לעולם וך‘ימי ה׳ כתב ואלו ביתרון או אחת אות בחסרון תורה
 לידע גברא שום שיכול מה כל מרע״ה ירע ,כלום הוזק שלא סבור וזה ,כלו הורה

 היכלות, פתחי של שמות יוצאים יחזקאל של המרכבה מפרשת בנביאים וכן ולהבין,
 מפסוק כי לרבים נודע ודבד ,מתים מהיד, ״) אומרים שבו השם מצא (חסר) ומפרשת

 ישיראל המידי משיתמשיין שבו אותיות ושתים שבעים של שם יוצא יט] יד [שמות ויסע
:עכ״ל ולנטוע לבנות ולהרוס להאביד ולגתוין לנתוש ולהחיות להמית

 ברך זרע בספר וכתב ,הרשב״א בשו״ת ומובא ,תהי׳ים בסוף גרפס .תהלים שמוש
 רבא שמושא גם חבר הוא ואפשר ,הברו גאון האי שרב שלישי חלק

חברו: שהגאונים הפוסקים מדברי משמע בי וזוטא
 בקנה מובא הקדושים והיכלות עליונה ממרכבה נ״כ מדבר מדרש הוא . 0 רבא שמושא

 שחקים זבול ערבות מכון וילון הקרושות, היכלות ב] (כט נדוד ן׳
מלאכים מתפללים ושם רבא כנסייא ובהיכליה ,כנסיאל ראשון בהיכל .מעון רקיע

מהמו׳יל ונוספות הערות
ה תרנ״ג) (קראקא באבער הוצאת במד״ש א) הו סכני, הגי'  פראג ד׳ ביגנוד״ש הערר. שם ובהערותיי ב

 ,1860 שמעטב־י; ד׳ ברד״ש ראיתי וכן הרפופים, בכל אח״ב נתנסח וכן המד״ר כגירסת בצפורי דמיך הוה נתקן
ך בור.בער בהוצאת ב) דמיךבםכנ<. הוה וצ״ל דמיך מלת חסר ב־^בער בהרצאת וגם חכי ת״נ ח  הגי׳״הכא״ ת

 ראהו •צה״ג ובעל התורה״ ״יסמוש יבנוהו וא־צה׳יס ושה׳׳ג ג)־ר.םה״ד ,טעם כטוב המאמר כוונת עולה ובזה
 1853 לפסיא ד׳ הרמכ״ן בדרשית ד) .ההלים שמוש ע"ד התורה פרשיות בכל ורמזים צירופים והוא ,ככ״י

ל ווארשא בדפוס הן .התורה על לפירושו הרמב״ן בהקרמת וע' ,תרל״ר, ווארשיא בדפוס וכן יתברא  הנ׳
ה (כם;) מנחזת בתום׳ נזטי רבא שמושא ם׳ עוד ויש ו) לבנה,, בווצאי הד,גהה בעת הסגרתי אומרים מלת ד׳

שענ>מ



ui סו י פעלים רב
 *HTW' עדת '1נת לקבץ עעתיד והוא ,קבןניאל עני בהיכל .פעמים ג׳ יום בכל קדושים

 שבע ועד שגה מבן המתים נערים, נשמות הלוקח יוקיאל, שלישי בהיכל הגלות. מן
 מקום עם תתאה השכינה (ר״ל הרקיע בזיו נשמותיהן ועולין מחבקן והשכינה לפניו שנים
 מטהר הוא ,טהריאל רביעי בהיכל .עלאה) רשכיגה המזבח ע״ג קרבן ומקרבן רבא כהנא

 שראה שיש דאבני זיעתן במי ומטבילן ומרחצן התועין בץ טמאין שהיו נפשות .ומצהיר
 עם דא ומתדבקין דמתקרבין בשעתא קדושים חיות ארבע זיעת שהוא וחבריו עקיבא ר׳
 דינור גהר חמישינוריאל, בהיכל אחותה, אל אשה משיקות רזא ודא בוראן לעבודת דא

 נהורא זיקא מתחדשין שמה לבקרים דחדשים דמלכיא ומנהלא מאש מקדמוהי ונפיק נגיד
 לכמה דמתחדשין לאחר מחקרבץ שהם דרזץ רזא וזה ,דאתבריאו על שירה ואומרים
 ומשמרתן קולטתן, דדוא ואויר לדוא, מדוא מבצבצן ושתים, שלשים שהם פעמים,

 ברות נביאין אנשי ומכל ,נביאים של נשמות והם עליק) אחרון(דמלכות דאדון לזיוא
 וטפו, שמו ושנה דנהורא דזיוא בלבוש דאלביש חנוך, ששי, בהיכל קדישין. אלהין
 ששי היכל על רב והוא כשמו וחותמו ישראל) שומר ע״ש רבו(פי׳ כשם מטטרו״ן ושמו
 ומתפשטץ ,ומתלבנין ומצרפץ השמים לרום הארץ מן העולה הנפשות כל על מנורה והוא
 העולמים מחי ומצטיירין ,ומטמרן דמעמרן מרנניתא כזיו ומתלבשין גוף של טינוף מכל

 לששה מאיר דדוא עולם הוא תדול, העולם עד העולם מן ועולין נפשתין, פרחין דמחמן
 היכל .שנבראו משעה מהמן דאתגזרו וגווייחא גפשתא ומתעדנין מתפנקין ומתמן ,עולמים
 שליטים גבורים ב׳ ואם ואב ובארץ בשמים גבורות שעושה ברור דבר ,סנדלפון שביעי

 לברייתא דאמית והוא ,החיים רוח באורח להון דיתיב והוא ,אמן במעי דעוברין בצורתא
 הרקיע באויר ,שליטין וכל הארץ בריות וכל טנפחא דלא ואש שולפת חרב דארעא
 בשעתא לנבואן אלביש עילאה דעלמא מלכא דנהורא מלבוש ובידיה שולטניה תחות
 דשפתיה לרוח ומדבר היא דטפם מנהגי ורוחם דרוחי, מזוני ורוחיהון טחנבאין שהן

 כאן עד ,ישראל על עלמא מרא דאתפקיד כמה נבואתא מימרא גבריאל ובלשונו ובפיו
, הקנה: בם< נדוד ן׳ עכ״ל רבא שמושא םדר

 השי הרמב״ן כתב :וז״ל שדים בערך קטן ראובני ילהוט בספר מובא .זוטא •שמושא
 הגדול המלך הוא השר וזה שריאל, שמו נקרא לילית לפני המשמש

 בפורים, ליל באמצע בי אמת, דרבנן זוטא שמושא ובעגץ באויר. המושלים שבשדים
 ושלשים במאה והזקנים החכמים פעולות) בבה (צ״ל פעולתיה בכם בא כרחו בעל הוא

 אשר הגדול והסופר ,אש של כניצוצות מתלהבים ופניהם באויר פורחים גבורים ואחד
 וממשלתו לזקנינז ומודיע הרקיעין רזי בל המלך שריאל מיד וחתום כתוב מביא פיפרו״ן שמו
 השידין בחותם באים שלה ומאצילות לילית הספירה ומן ,השמש רקיע פני בכל גדולה היא

 מקומות בבמה מהם חז״ל דברו אשר הם ואלה ,אדם בני בצורת נראין רעות ורוחות ולילין
 א)(ד״ו איכה כפי׳ הגלאנטי הרב הביא וכן עכ״ל. כו׳ אדם ולבני השרת למלאכי שרוטים

 מחלת נקראת האחת קליפות שתי שיש ,דשידא זוטרא בשימושא איתא :וז״ל א) טז דף
 ,טחל״ת במנץ חבלה מלאכי של בתות תע״ח ועמה במדברות והולכת ישמעאל בת

 מחוללת ומרקדת הולכת ומחלת , לילי׳׳ת כמנין חבלה מלאכי של כתות בת״פ ולילית
 פוגעות ואינן ביניהם ארוכה ומלחמה ,בשמה ומיללת הולכת ולילית ,כשמה במחולות

במלה זו עם זו, ומתגרות ,מערכה מול מעירבה פוגעות שאז הכפורים ביום אם כי בזו זו
מהמו״ל ונוספות הערות

 נוייג להרא״ע קטגיח גהלכיה יגדפם ,ומזוזד. לין6ת בדיני מהגאונים קדמון וובור והוא ,ובבומקים «עט«
 וב־ימתו טוב ובלקח דבא ובשמועא כר.ב! ה) חלק יט (נתיב וחוד. אדם ידוחםכספדו דבינו הש״ם, דפוסי

ם קול א)ינונה בדיה. נתנו הגאונים והב עמום ורב 0'ד.שב0וב י נ ,ביי אשמיה שנה בוייניביא ונדפס בו



פעלים רב132
 א£שר ולזה בליקטרוג, למעלה עולה ותעניתם ישראל של תפלתם לרין דין ובין נמרצת,

 ,וכו׳ יחד ונשלמו שלו ,הנזכרות כתות השרד אלו דהיינו שלו אויביה באמרו המקונן שכוון
לעמוד והרוצה יצאה, מהיכן נפלא ענין המקובלים כתבו ישמעאל בת מחלת ובענין

עכ״לן לחכו מתוק נופת וימצא בספריהם יעיין עליו
 והרא״ש קל״ה סי׳ מנרמייזא) ברוך (רבינו התרומה בם' מובא .ואמוראים תנאים סדר

 תנאים דבםרר הוא םמכא בר וריב״ל ;וז״ל כ״ט! סי׳ (פ״ה בע״ז הביאו
 מ״ט ד׳ אסורות מאכלות הביאו(הלכות והםמ׳׳ג ,מקום בכל כמותו הלכה פסק ואמוראים

 טוב יוסף ר' בהעתקת (פי׳ עלם טוב יוסף ר׳ יד כתב ואמוראים תנאים וכסדר ;וז״ל ג׳)
 וכן ,א) פורתא בן ספר אצל עיין חברו עלם טוב שר״י שסבר ברואה שנה והשפ״י עלם
 עכ״ל, ושמואל רב לגבי וכ״ש יוחנן ר׳ לגבי אפי׳ מקום בכל כריב״ל פוסקים וה״ג ר״ח
 בהלכות יהוראי דרב פסוקה ובהלכה וכו׳ חייא א״ר ד״ה נט.) (נזיר בתום׳ מובא וכן

 רביעי ד״ה (קיז:) פסחים ובתום׳ ,עכ׳׳ל וכו׳ כמו יש עלם טוב יוסף ה״ד מכתב גדה
 סדר על כוונתם אין עכ״ל וכו׳ לשתות קמעא בסררו שכתב עלם טוב יוסף ולה״ר וכו׳

 זכר חרוסת בסדרו יוסף ה״ד עשה וכן :וז״ל תוספות כתבו קטז. ובדף ,ואמוראים תנאים
 שני מהקערה מושך בסדרו יוסף ה״ר יסד וכן וז׳׳ל למה ד״ה קט״ו: ושם עכ״ל, לטיט

 כמר הלכתא כתוב ואמוראים תנאים בסדר פג.) כתבו(יומא ותוספות .עכ״ל וכו׳ תבשילין
 מ״ע בספר וראיתי .עכ״ל וכו' ואודיתא שכועה ממיפך לבר הש״ם בכולי אשי רב כר

אלפים ר׳ בשנת חובר ממנו הנראה לפי אשר ואמוראים תנאים ובסדר :וז״ל ב״ב) (פ׳
מדברי היה כאלו ממנו ראיה הביאו והסמ׳ינ שהתוספות נראה אבל ,עכ״ל וכו׳ תרמ״ז

:כ) סבוראי רבנן מדברי או אמוראים

מהמו״ל ונוספות הערות
,עלם טוג יוסף סרנינו הוא זה פורתא כן ום' .המחבר הגאון נכ״י מצאתי לא פורתא" ״נן ם׳ א)

 בהקדמתו שי״ר הגאון [ולפ״ד (ש״י) קל״ה לאוין המ״ג ע' ואמוראים" הגאים ״סדר ח’ג׳ דינים על חבור והוא
 וקרוב פורת בן וצ״ל משובש השם גם ואולי .וע״ש ,הוא לו לא ח' סי׳ קדמונים הגאונים תשובות ^ם׳

.ע׳גאוצה״ם הרקכ״סן בן פורת יוסף לר׳ שהוא לשמוע
 ולבן לערך תרמ׳׳ה ד״א כשנת הגאונים כימי חובר ואמוראים תנא'ם סרר ׳• אוצה״ם וז״ל ב)

 וכוונת ,אח״ז רב זמן חי אשד עלם טוב לר״י שמיחסו הדורות כקורא ודלא ,בו׳ הגאונים ם' ג״ב גקרא
̂' דווקנא גופחא על רק הוא אותו המזכירים ד^אשוגים  הלוי יוסף ה״ר חברו כרמולי הר״א דעת‘וי .וכו׳ ו‘•

 תר׳יה) (ברלין קדמונים גאונים תשובות לם׳ שי״ר הגאון הקדמת [ע׳ תר״ז ר״א פרובינציא מחכמי אחד
 לבד לדינא הש״ם כללי רק כולל בידינו שהוא כפי הזה הספר ,נ״ב] דף לשד״ל האוצר בית וע׳ ,ו׳ סי׳

 שהוא שכתב הדור מחכמי לאחד שראיתי ^י כמדומה אבל ,כלל לו נאה ׳טמו ואי; הוא השם מן לא וא״ב
 וכדומה ואמודאים תנאים כדורות אחרון ומי ראשון מי לנו להורות שהיו הספר וחלקי ,ממנו חלק רק

 כשמו שמזכיר ע) (דף חכמים״ ״דברי כקובץ '‘פרובינצאי יעקב ה״ר מתשו׳ ג׳'כ נראה וכן ,ממנו נאבדו
 מפגי ומקצתם הרפואות ובחכמת בחכמות שידעו בעבור המלכים בחצרות שעמדו מרבותינו בבל חכמי כל

 קצתו(הוא רק לנו הנשאר מזה וגם . כי׳ל לזה זכר שלפנינו כזה שאין מה וכו׳ בלבם שהיתר. האיצטגנינות
 הזאת המגלה דכרי רוב הובאו הקנה בם' גם ,שה״ג בכפיו יש; כ״י מתוך היר״א ה״ר ראשונה הרפים השני)

 חלופי כל עם טעות מכל ומנוקד, מיגה נרפפ,כלז ועתה עניגים. ותוספת המלות ושנוי הסדר בד,פוך אך
 [וע״ש ד׳ חמר כרם ובם׳ תקצ״ט פראג ושר״ל נ!שי״ר מי׳נזכלות ך,עהות תוספת. עם ויטרי ממחזור נוסחאות

 נוסח ולפי הרמ׳׳ד, היום יש עולם שיל ומבריתו ואמוראים): תנאים (כפרד כחוב קפ״ח דף ד׳ בכ״ח
 גאון(כ״י האי לרב ואמוראים תנאים כדר ס' עוד ויש ,פב״ב)] (א"כ מ״ע כעל כדעת תרמ״ז ויטרי מחזור

 כתלמוד המרית סדר על גם בכלל ומדברת ביוחסין הנדפסה גאון שרירא רב אגרת הוא ואולי רד״א),
.כ״ו) הערה גאו; האי רב בתולדות שי״ר (הגאון בנו האי לרב גם היתד. שד,שאלה לפי ובז'

 שערי בס׳ גאון האי לרב כתשובד, מובא ,גאון כה; חפני בן שמואל לרב התנאים ם' עור ויש
.ח׳) הערד, האי רב (תולדות כ״א פי׳ ח״ד, ז׳ שער צדק
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מאמרי .לקוטי

אככיר מדרש
י ,אגביר אמרח■ w גמנוי יאיגס, אניו י&0» סרוג מודריים :בין י א

n גכ״י זוקדמוגים מאיגים עיני למראזז מיה r n  m u ,ס  I ' יוון דאנדי(, <נל יוונל ביגי
סעוני הילקוס נעל הניא אסר הסאסייס סניו י י נ נ ) ו ס י «וי בילאוהו) 1חוה הוא נ ' 1נ
, הנה, ואהי הנה אהד וססודדיס סנווייס נודריס סאסייס הס ני יען נילקוסו, לנליסה
 - !־ ,והיו הילקיס סהיו ולאסיס ,אהד לאהד ם0לל? ,חונה ונם ,וננון יאוי המו״ל אני סצאהי

ה והלנתי .לאחדים ת נו ו ^ א גם ני ,ו״ל חסהנר הגאון נ ל » \̂  ^הניא own סגסהו נ
ס ,הקדסוניס נסםיים הססוודיס הנודדים הסאסיים י ה ד סהסדדיים ^ ד נוום אי נ  אנדו נ

ם להם להת ואעם, הו לא ני ולפדפםם ושאויה י ; עולם. עד וחםו וספי ססיגו יינ
ל הוה אגניד מסדדי נל הגא אולי אהד, אל אחד אותם וקרנתי אוהם נקנני  1גהח ^

 ■י , ואה הפעי נםנים אדוועו על ועיין ליושנה^ העמדה והורה ,ננלו ורונו תנו, לסנעד או
;־,נ־ אננירו סדרש א׳ אוח

ת שי ח יייי* ומומים את אלוזים נרא בראעית ד״א ד) רמו (ילקוס ברא חיי  חיתון י
ח, ואחד מזמר אחד והתחיל שמשים שני לו שהיו למלך למה״ד תהו, ג נו

 «*וי אתני איל כאחד, שניכם השויתי והלא גובה אתה למה לךaד ר0«
 אוי לכך אחדים בידי מזוני ותלית שרחקתני אני אבל שיזמר הוא p שלחנך מן תהנה
 יענאייו ^־הם אני קורא מח) דכתיב(ממניה שוים [לפניו] ואח שמים הקב״ה כך .בוכה
 בוכה,אמרח והארץ אל כבוד מספרים השמים ים) (חהלים שנאמר מזמרים השמים יחדו.
 בוץ שולט המות מלאך ואץ שכינה מזיו נהנץ זנליהן אשר ובל שמים רבש״ע לפניו
̂ז הקות מלאך אמנלי מה וכל אחר ביד מזוני שתלית אני ,מזמרץ הן לפיכך  בוץ שול
 וך 0« שנאמר(שם לזמר הTזנת אח אן» תיראי אל הקביה לה אמר בוכה. אני לפיכך

שמזננו} זמרות הארץ מכנף כד) (ישעיה וכתיב האח תנל מלך
̂קוט פי״נ, (אנניד ̂שט  של ראשה ב)»ה (בראשית והארץ השמים תולדות אלה יי) ר« י

̂יעה מ«תנ( ntwo עיקר הספר(ני ראש יב) (שמות לכם הזה החדש ,תורה  טעסחסמה <
Sr ירדן או« אסר אסר, נההלח (ני השידה ראש מו) (שם ארדף אויב אמר ופסה), מחדש 

 : נפי קפני בתורה, ומאוחר מוקדם ב*ה ר^תש עעזה ולמה ניס), רמה ורננו סום נאהינ
 ^אכי& tfeii חקב״ה התורה. התחלתי אני ויאמר בבראשית כהן יקרא הרוחישלא

 לבראות, מב^ו אני עולם להן אמר הענוה) moo והוא הקטן סן דשוה נוטל ^ול שיהא (סנאן
 לתם אמי ,טיבן ומה לו אמרו ישראל, שננך־א אחד עם בשביל להן אמר ,למה א״ל
 כשם ,כמושכותם אור היה ישראל בני ולכל בנמרים כך לחשך אור בץ שהבדלתי בשם

^ אני להן אף לו»תונים העליונים מים כין שהבדלתי  יד) שנאמר(שם p לעעמת ע
 P אשות Tעת אני להן אף וחוואים זרעים בראתי בשלישי םימינם. חומה להם ודסים

 מאורות בךאתי ,ידבתוגי דשא בנאות מ) ואוטו־(תהלים ,גד כזרע pm יא) (במדבר שנאמר
 ינדען לא ינס (שמות שנאמר כן לחן לעשות ?תיר אני אף לילה ובין יום בץ להבדיל

 דנווינויעז ה׳(פי׳ מאת גמע ודוח יא) לחן(במדבר אף ודגים עופות בראתי ,הענן ̂עמוד
rחיימחיא עץ לחם אף באפיו ויפה אדם בראתי דגים). היסהוינסו ניעשנטוסן הים סן לוים 

ביום א״ל ממגבו, כ״כ שאתה הזה העם לך עשה מה רבש״ע א״ל בה. למחזיקים
חא«ן
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אני הם אף וגו' שמים כדוק הנומה מ! (ישעיה שנאמד ומתהתים שמים בדאתי ראשון
שנת ‘כאד.־ וימתחם הפסוק מסוף (פי' ביניהן שכינתי משדה  ,ע^יהם לעכון שמים שעשיה מ’ים' ל
ה, ובזנות  הבדלתי בשני מקדש, לי ועשו כ״ה) (שמות שנאמר 1בנ־ה‘יסעתידי;' המיצנן בוכות מ

 וזרעים דשאים בראתי השלישי ביום י^כם. הפיכת והבריאה הן אף למים מים בין
 הן אף מאורות בראתי ברביעי .הפנים להם ומביאין פסח בליל ירקות אוכלין הן אף

 בששי .כנפים פרשים הנרבים והיו הן אף עופות בראתי בחמישי .זהב מנורת ועשית
.לפני לשמש אהרן יבא בזאת הן אף אדם בראתי

ם  לבראות הקב״ה כשבקש ברכיה ר׳ אמר ;למיתה מתוקן , היה האדם הן ל״י) (רמז ע
 אמר נשמה בו לזרוק בא ,גולם ועשאו אדם אייא הההיל לא ברייתו תהלת העולם

 גולם מניחו הריני אלא ,בראשית במעשה עמי נעשה שותף יאמרו עכשיו מענזידו אני אם
 א״ל ,שאמרת אדם עושה אתה א־ השרת מלאכי א״ל הכל משגמר ,הכל שאברא עד

 סיים בו התחיל בו העולם בו ובילל והעמידו גשמה זריקת אלא חסר ואינו עשיתיו כבר
 כאחד •בהוא אומרים היו מתחלה ניאתיו •כאלו (כלומר צרתני וקדם אחור קלט,י (תהלים דבתיב

̂ו נראו דלא והא עמי •טותף ונעינוה ממנו  לכן בריאתו על המראנים יקטרגו פן דנתירא ‘י"־ באחרונה ני

 למעלה כתיב מה ד״א ,ממנו כאהד היה האדם הן הקב״ה אמר ובו'! עיסיתי כבר להם אמר
 כעני כהונה בגדי הקב״ה לו שעשה מלמד וילבשם עור כתגות וגו' אלהים ה׳ ויעש

 ן ילבש קדש בד כתנת מזו !ויקרא וכתיב הבדים לבוש האיש והנה ט! (יחזקאל שנאמר
 למלך למר,״ד ,ב) ומלאכי הוא. צכאוה ה׳ מלאך כי למלאך דומה גדול שכהן למר אתה מכאן

 שיהוא אותו אפילו יימייך פלמין בני א״ל פלמין כבני והלבישו אהר (נפריז קרתי שראה
 הוא הרי עפר יציר שהוא אדם אפילו הקב״ה לפני המלאכים אמרו כך ,כמונו הוא קרתני
 של (רביד) מונייק לו ועשה עבדו שהיבב למלך ממנו, כאהד היה האדם הן כמונו.

 העבירם ובשחטא כהונה בגדי הקב״ה לו עשה כך ,כבלין עליו וגתן מטגו נטלו סרח ,זהב
 אשר כל על והשליטו בית בן לו שהיה למלך ד״א .תאנה עלה ויתפרו שנאמר ממנו

 .ערן מנן ה׳ וישלחהו כך ,טררו המלך עשה מה ,הוא שותפו אומרים הכל התחילו ,לו
 לה וכתב הימנה נטלו סרחה ,מרגליות של שלשלת לה ועשה אשה שנשא למלך ד״א
 שנאמר גט לו נתן שחטא ביון , חופות עשר לו ועשה בג״ע לאדם הניחו הקב״ה כך ,גט

:מביתו ושלחה כד) (דברים שנאמר גט אלא שלוח ואין ,וישלחהו

 ודבור דבור ובל היה גמור צדיק מתושלח אמרו ,מתושלח ימי כל ויהיו מב) (רמז שם
 מאות תשע שונה והיה הקב״ה של בשבחו משלים! !ר״ל מושל היה מפיו יוצא שהיה

 דמעות יורדין והיו הספד לו עוש־ן שהיו ברקיע רעש קול שמעו שמת כיון ,משנה סדרי
 הקב״ה להן וקצע מלמטה הספד לו עשו כך שראו כיון ,פטירתו מקום על חיות מעיני

:ימים שכעת שהספידוהו בש־בר המבול לדור זמן אחר זמן

 מלמד ,כחנוך כירד כמהללאל כקינן בשמו אמרו לא מה מפני ה) (בראשית כן ויולד שם
 אכיו למך דהיינו לבנו כוהיר היה (פי'מתויסלח לאביו מזהיר והיה היה גחל חכם שמתושלח

 ,בכשפים יהרגיהו שמא הן מכשפים המבול דור שאנשי בשמו יקראנו שלא נח) של
 שנולד יכיון עצניו), לשריר ‘יכזי ומוה רעשה ע״י לא אם כשוף לו לעשות יכול אינו שמו מזכיר (וכשאינו

 ,ממעשינו ינהמנו זה אמרו דירו את •נחם שהוא מנחם איתו קרא אמר ולאביו נח קראו הוא
 , העולם נבנה שממנו בן ויולד ד״א .אהבם מנחם הוא בתשובה חוזרים אתם אם א״ל

 כשנאמר לאדם היה מסירת יהוצדק כן שמעון ר׳ אמר ,למך היה נביא וכי ,ינהמנו זה
שיולד עד לו אטר מתי, עד עולם של רבונו לפניו אמר בעבורך האדמה ארורה לו

ארם
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א), ינחמנו זה אמר שנולד וכיץ אמו ממעי מועל אדם

;titt »ועבד* המבול דוד שעמדו ביץ א״ל עזאזל, מהו יוסף אתדב תלמידיו שאלו מי) (רם
 דבש״ע ואמדו״לפניו ועזאל שמחזאי מלאכים שני עמדו מיד ,מתעצב הקב״ה היה ע״ז

 עליו, יהא מה ועולם א״ל תזכדנו, בי אנוש מה עולמך את אטדטלפניךבשבראת הלוא
 שולט היה באדץ שדדק אתם אם לפני וידוע נלוי א״ל בו, טסתפקין היינו רבש״ע א״ל
 איך ותדאה הבדיות עם וגדוד דשות לנו תן א״ל ,אדם מבני קשים והייתם יצה״ר בכם
 יפות שהיו האדם בנות עם קלקלו to ,עמהן וחדודו דדו א״ל ,שמך מקדשין אנו
 אמר בה עיניו נתן איסטהד ושמה אחת דיבה שמהזאי דאה מיד ,יצרן את לכבוש יכלו

 לרקיע בו עולה שאתה המפורש שם שתלמדני עד לך שומעת איני א״ל לי, השמעי
 אמר קלקלה, ולא לרקיע ועלתה אותו הזכירה שם, אותו למדה זוכרהו, שאתה בשעה
 שתזכה כדי הללו כוכבים שבעה כין וקבעוה לכו העבירה .p עצמה ופרשה הואיל הקכ״ה

 בנים והולידו נשים ונשאו עמדו כך ועזאל שמחזאי שראו ביון בבימה. ונקבעה לעולם בהן
 ועל צבעונץ מיני על היה ועזאל ,והייא המייא] הגירסא urn אלף תחלת הדורות [בפיר היווא
 שלית מטטרון שנר מיד > עבירה להרהורי אדם בני את שמפתים נשים של תבשיטין מיני

 והיה בבבי עמד מיד ,לעולם מבול ולהביא עולמו להחריב הקב״ה Tעת וא״ל לשמחזאי
 ואחד אחד שכל ,חרב העולם אם יאכלו ממה בניו יעשו מה ,בניו ועל העולם על מצטער

 שניהם והייא חיווא ראו בלילה .שורים ואלף םוסים ואלף נמלים אלף יום בכל אוכל היה
 וכתובה חרותה הארץ והיתד. כשלחן הארץ על פרוסה נדולה אבן ראה מדון אחד ,.חלומות
 אותן כל ומוחק נורד וד.יד. םבץ כמץ יוTוב הרקיע מן יורד מלאך וד.יד. שיטות שיטות

 נטוע משובח גדול פרדם ראה וד.אחד תיבות, ארבע אלא בה משייר היה ולא השיטות
 שיירו ולא האילנות כל טקצצץ וד.יו קרדומות וביק מלאכים כאין וד.יו אילנות מיני מכל

 אמר אביהם אצל ובאו בבד,לד. עמדו שגנערו כיון ענפים, שלשה של אחד אילן אלא בו
 צועקין היו כך ששמעו ביק .ובניו נח אלא ישייר ולא מבול להביא הפב״ר. עתיד להם

 גזרות שגוזר זמן י שכל הכריות מן יכלו לא ששטותיכם תצטערו אל לר,ם אמר ובוכין
 הן שמותיכם ספינות או אבנים טעלין או תיאלכלד) אכן, ייהתנורת וזrto האנגים, (טחתנין
 לארץ שמים בין עצמו ותלד, כתשובד. חזר שמחזאי ,דעתן נתקררה מיד ,וד,ייא היווא מזבירץ
 כתשובה חזר לא עזאל ,לשמים ארץ בין בתשובד, תלוי הוא ועריץ לטעלד, ורגליו למטר, ראשו
 ולכך נשים, של צבעונץ בבגדי עבירד, לדבר אדם לר,םיתבני בקלקולו עומד הוא ועדיין

 לעזאזל אחר ואיל ישראל על שיכפר לרו׳ אחד איל הכפורים ביום קרבנות מקריבין ישראל היו
:שבתורה עזאזל והוא ישראל של עונותיהם שיסבול

 דכתיב להו חשיב קא חכמתן דרך ,יפרז ואת חם אר, שם את בנים שלשר, נח ויולד נ) (רסז שם
 שנח מיפת גדול וחם שנדו מחם גדול שם ,וגו׳ שם את נח ויולד שנה מאות חמש בן נח ויד.י

 אלה וכתיב היה והמבול שנד, מאות שש בן ונח וכתיב שנים שתי מיפת גדול שם נמצא
 ותרתץ מאד. בר ,המבול אחר שגתים ארפבשד את דולר שנה מאת בן שם שם תולדת

 יולד ולשם לד, מתנינן מזכא אנן אמר כד,נא רב ,להו חשיב קא חכמתן דרך אלא הוד.
 4 ם״») םנומז־ין נטם׳ גם גם«א m (סאפר ,הגדול יפת אחי עבר בני כל אבי הוא נם

נח -----------
 אנפיר *ובסררש י ,אינגו גהי^קוט אשר אבב^ מדרש גשם מאמר מביא ריא myt בסםד א)

 צריגין וויו לא כי אצבעות ורוילוק םירוד מבלי שלמות אדוקות ידיהם היו נח קידם הנולדים שכל אמרו
 (ווהו אדמה״ לעבודת לכך יייר ״ ׳•'י׳יר יעיז יטיה / אצבעייז תתוך עם נולד וגת ארמה לעבור
 ידידו ומעצנו׳[ ממבשדו :מאדמה מכם מה מיס נ5פ לנו היה פתה בפד האדמה מן ידינו ומפלנון לשץ דקדוק

 בעל ,השגי) אלך בםח״ז*(תודלת יע׳ .מאלנפים') חילוק נלי ״ידינו או אלנפום' חילוק בלי היו ״ידיה בנימטריא
,נ׳ אלפים ח׳ בערך היה רזא פענח
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 שנאמר חדש י״ב כל מאירים היו ולא ולבנה חמה הקב״ה סגר ,בעדו ה׳ ויסגר ני) (רמז נח

 טובה אבן הקכ״ה לו זימן ,משמש נח היה והיאך ,יזרח ולא לחרם האומר ט) (איוב
 אריות הקיף ,התבה את להפוך בקשו אבודים שהן הרשעים שראו כיון ,לאורה ונשתמש

 שלח אלהי ו) (רניאל אוטר הוא שכן ,בערו ה׳ ויסנר שנאמר אותן אוכלין והיו לתכה
:חבלוני ולא אריותא פום וסגר מלאכיה

 אני יחדו שנטענה רצונך א״ל השטן לקראתו בא ,ט) (בראשית כרם וימע פא) (רמז שם
 אריה הביא ואח״ב ,הגפן על ושחטה אחה רחלה תהלה הביא מיד ,הן א״ל ,ואתה

 כן עשה מה מפני ,הגפן אותו על ושחטו אחר חזיר ואה״ב ,הגפן אותו על ושחטו אחד
 כוםות שתי שותה וכשהוא ,רוח ושפל עניו כרחלה הוא אהד בום שותה כשאדם ,השטן

 ד׳ או ג׳ שותה וכשהוא כמוני, מי ואומר גדולות לדבר ומתחיל בארי נבור נעשה מיד
 :רגלים במי ואף מתלכלך הוא אף ורפש בטיט שמתלכלך כחזיר נעשה הוא מיד

 ,במרחץ בקמין(תנוס מסיק נאה בחור וראה למרינה שנכנס למלך למה׳יר ד״א פג) (רמ« שם
 כחצר (ממונו! בקטטר ועשאו עמו הלך .שלי בפלט־ן נותנך ואני עמי בוא המלך א״ל

 אחרי בוא הקב״ה אמר כך .בקפטר ועכשיו בקמין מסיק אתמול פלטין בגי אמרו המלך)
 כא) (ויקרא וכתיב גדול לגוי ואעשך שנאמר הראשון כאדם גדול כהן אותך עושה ואני

 ;צדק מלבי דברתי על לעולם כהן אתה קי) (תדלים וכתיב מאחיו הגדול והכהן
 ברכוש יצאו כן ואחרי נתקיים כאן יד) [שמות החירת פי לפגי ויחנו וישבו זש״ה ע!) שם(רמו
 וזהב כסף שכל ,לאחוריהם יחזרו לו שחבטהתי מחהבטחה היא זו הקב״ה א״ל ,גדול

נחפה יונה בגפי סח) (תהלים שנאמר נטלוהו וכשחזרו צפון בבעל נתון היה יוסף שכנם
: וגו׳ בכסף

 לו שהיה למלך :ובינך) ביני בריתי ואתנה ,תמים והיה לפגי התהלך פא)(בפסוק (רמו שם
 בו שהיה יכול היה ולא דוכום ולעשותו לגרלו מבקש והיה (נפרי) קרתני אחד אוהב

 האיך הודיעני המלך ארוני א״ל ,דוכום אותך עושה ואני זייני ייך חגור המלך א׳יל ,פגם
 מה) (תחלים זש״ה ,הראהו הקב״ה אברהם כך ,עשה כן הראיתיך כאשר א״ל ,אוזרק אני

שאול שנכנסה למטרונא ד״א ,וגו׳ גבור ירך על חרבך חגור  המלך אמר המלך בשלום ̂י
 ,שלי מום מח לי אמור ממך בבקשה א״ל ,קימעא מום בה שיש אלא יפה היא כמה
 כך ,ונטלן ירו את המלך פשט ,ליטלן יודעה איני א״ל ,שלמה ואת צפרניך עשי א״ל
 חמוקי 0 (שיר וכתיב הברית פייעו) עמו(שהקב״ד. וכרות מיד חרפתי, העבר אברהם א״ל

אמן: ירי מעשיה חלאים כמו ירכיך
 טומאה לו והיה כהן אוהב לו שהיה אחד לחגוגי משל ה׳) אליו ווירא פב) (רמז וירא

 ופגה עמד ,ממנה הטומאה פנה להצרך שאכנס אתה מבקש אם הכהן א״ל ,בחצרו
שפל וכיון בו תלויה הערלה שהיתה אלא לאברהם אוהב הקב״ה כך ,לחצר הכהן ונכנס

:ה׳ אליו וירא מיד
 השלישי ביום אברהם אבינו כשנמול [אומר] הנשיא יהודה ר׳ של בנו גמליאל רבן שם

 מתוך אחד חור נקב ,לנסותו הקב״ה עשה מה ,למכתו מאד הרבה באב לו היה
 האהל בפתח לו וישב ויצא רשעים של כיומן למכה) יפה (שר,חמום העולם את והרתיח ניהנם
 בואו למלאכים הקב״ה אמר ,החולה את ונבקר נרד למלה״ש הקב״ה אמר ,היום לרוח
 ועכשיו עמו מדבר הייתי ואח״ב פניו על נופל היה נמול שלא עד מילה של כחה וראו

;פכ״ט) דר״א מפרקי לקוח זה (מאמר עומד ואני יושב הוא שנמול
 א״ל עני אוהב לו שהיה למלך רי׳א :אברהם) את נסה והאלהים צו)(בפסוק (רמז שם

 לפלטין נכנם לימים ,פרקמטיא בו לעשות כדי ממון לו ונתן להעשירך עלי המלך
לו אמור א״כ א״ל ,נאמן אוהבי שהוא מפני המלך להם אמר ,נכנם זה מה מפני אמרו

שיחזיר
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 ד»למץ מתנייעווגני עכב ילא לך עגחחי מה לי החזר הטלך א״ל מיד סםונך, •שיחזיר

;עשר לו לתסיף המלך ונעגע
 ,לרעה שמרחותו בו הכיר להמיתו לו הלך Tמ ,הנזם את בראת ויהי קכז) (רמי שרה היי

באויר, הגמלים על עומד והוא באויר העין על הגמלים והעמיר שם הזכיר
 אנח« שהוא מבור שהיה ,ה׳ ברוך בוא ואמר עריק שהוא הכיר כן בראותו «יהי

יצא באמונה הצדק את ששמש וע״י אליעזר הוא כנען לו, דומה פניו קלםתר שהיה
; *) ברוך לכלל ארור .מכלל

 באותה והעוה״ב, העוה״ז בשביל תולקץ שהיו בקרבה, הבנים ויתרצצו קי) (רמי•תולדות
 באותה כנגדו, מיכאל שעמד אלא אמו, במעי יעקב להרוג סמאל רצה שעה ..

 X ביניהן דינים בתי הקב״ה שהושיב עד לפטאל לשרוף ורצה מיכאל עמד שעה
 :נדתה דם שתה אמו במעי שהוא שעד ,אדמוני הראשון ויצא שם
 נאה טרקלין לו שהיה גדול לאדם ד״א ן מראות) עיניו ותכהין (בפסוקקיר) (רמי שם

,חחל*ץ את וסתם הלך החלק בעד עשן ומעלץ ותבן קש שורפין שכניו והיו ומשובח
 עיניו: בהו מיד ומצר רואה ויצחק ע״ז עובדין עשו נשי כך
 בפלטין ויוצא ונבנם אוהבו המלך שהיה לעני משל עליו, נצב ה׳ והנה קב) (רמי •ויצא

 שמע בך ,עליו מתקיים אני א״ל להרגו וטבקשין סקנאין פלטין ובני ברשות שלא
נהרגנו, המלביות ולהעביר העולם לירש זה עתיד אומרים שהיו המלביות לשרי הקב״ה

:עליו נצב ה׳ והנה מיד
 P אחר שאגי אני ומה מיכאל א״ל ,היה מיכאל י״א ,עטו איש ויאבק קלב) (רמי דשלח

 לו היה לא טרפון א״ר מעשו, מתירא ואתה לי עשית כך הראעונים השרים
 השחר, עלה בי שלחני שנאמר רשות יעקב לו שנתן עד ממקומו לזוז למיכאל רשות
 כתות כתות באו ,השחר p טתירא שאתה אתה נבעות) (גונב קוביוסטוס או נגב וכי א״ל
 בשיר פותח אתה אץ אם לומר הגיע הזמיר זק בי עלה מיכאל לו שאמרו טלה״ש של

 ישרפוגי שלא אותי שלח ממך בבקשה א״ל ליעקב מתחנן התחיל .בטל השיר •נמצא
 אתח ובי א״ל ,ברבחני אם כי אשלחך לא א״ל ,השיר עכוב כשביל שבערבות מלה״ש

 אעפ״ב, א״ל לברבתי, צריך ואתה הבן ואחה השמש אני הבן, או השמש חביב מהם
 שנכנסת אשה ילוד אשריך א״ל ישראל, אם כי שמך עוד יאמר יעקב לא א״ל מיד

 אלא לסכנו מיכאל של בת רצה מתאבקים שהיו בשעה א״ר ,ונצלת מעלה של בפלטין
 ויגע לו יכל לא כי וידא שנאמר כחו חשש להקב״ה שראה וביץ הקב״ה, עליהן שנגלה

 רבש״ע א״ל מום, בעל שלי כהן שעשית עשית יפה למיכאל הקב״ה א״ל ירכו, בכף
 אמר לרפאל מיכאל קרא מיד , בארץ כהני והוא ברקיע כהני אתה א״ל ,כהנך אני והלא

 ד״א ,ורפאו ירר ,הרפואות על ממונה שאתה בצרה עטי עמוד ממך בבקשה חברי לו
 דכתיב ורפאו הקב״ה עליו הזריח מחלים ולרפאותן הצדיקים על לזרוח שעתיד שמש
 והוא השמש לו ויזרח זש״ה שמי, יראי לבם וזרחה 0 (מלאכי וכתיב השמש לו ויזרח
 ,החולה את לרפאות כדי אלא בא לטדי לשאול צריך אץ בעיר רופא פלוני בא משל ,צלע
 א״למעכשיו עשיתי, לכבודך לפניו אמר בטרי, לטי כן עשית למה למיכאל הקב״ה א״ל
 ,שרבם מיכאל אס כי י) (דניאל הה״ד ,הדורות כל סוף עד זרעו ועל עליו ממונה תהא
 יבוא ,גדול גוי מי כי ח (דברים וכתיב ,הגדול השר מיכאל יעמד ההיא ובעת יב) (שם
 ויעמוד אש יבוא ,אש יעקב בית והיה (עובדידס דכתיב אש אתה .הגדול על ויעמוד גדול

על _______
 זזטאסר בל גנו׳ mtn סנובי והשרץ עד ונו׳ ונו׳ אפמרה ליה עבי נו׳ ה׳ ירון■ בוא ויאמר ימן *)

ב״ר. הציון בהילקיט וחסר ם', פ׳ בנ׳׳ר הוא ההוא
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 עליון אתה .הראש על ויעמוד ראש יבוא ,לכל ראש והוא השרת למלאכי ראש אהה .אש על

 ויבקש עליון על ויעמוד עליון יבוא ,כה) ודברים עליון אלהיך ה׳ ונתגך עליון והוא למלה״ש
 שם, אתו ויברך שומר; גבוה מעל גבוה כי ה) (קהלת דכתיב עליהם רחמים העליון מן

כמותך; צדיקים בניך שיהיו רצון יהי א״ל
) (דמ« שם ג  לבוא עתידין שיםורין רואה אני יעקב א״ל ,רכים הילדים כי ידע אדני ל

 טהלצי משיח שיעמוד עד בכתרך ושמש כשררותך אהה נהוג אלא ילדי על מבניך
 זה ,שעירה אדני אל אבא אשר עד ,עבדו לפני אדני נא יעבר שנאמר ממך המלכות ויקבל

 ואין ,מבינם ולפנותה ארם במלכית לבגוד העולם אומות בל עהירין אחא ר' דרש .נוברין בית
 נוברין לבית שמגעת עד לאומה מאומה אותה ודוהין ,מדינה ולא כרך לא לה מניחין

 הקב״ה עליו ונגלה לבצרה בורח הוא ומנהן המוכות לו ומשלים המשיח מלך שם ומוצאה
 לו משיב והקב׳יה וחי האל הערים מן אחת אל ונם ד) צוית(דברים ולא אומר והוא להרגו

 בני ד) ושמות וכתיב ,הרצח את ימרת הוא הדם גאל 1לה ובמדבר בצרו כתיב מה קראת לא
 קרובו עם ישראל לבני קמח) !שם וכתיב ורעי אחי קכב) (תהלים וכתיב ישראל בכרי

 הקב״ה מיד .יגאלנו דרו בן או דדו או כה) (רקרא וכתיב ואדום צח דודי ה) (שיר וכתיב
(ישעיה אומר משם בחזרתו ,בגדיו על נתז ודמו שוחטו ואליהו ראשו בציצת לשרו חופם

: ונו׳ מאדום בא זה מי פג)
 של איקונין הקב׳יה שהביא אלא לה שמע רבי אמר ,אליה שמע ולא קרה) (רמז וישב

 בה תנע אם א״ל שתיה אבן הקב״ה נטל נכנם שניה פעם . וברח ונתבייש אביו
יעקב אביר מירי ידיו זרעי ויפזו מטז (בראשית הה׳יד ,העולם את ואחריב משליכו הריני

;ישראל אבן רעה משם
 בו כי רכתיב היה שבת אומר אליעזר רבי ,מלאכתו לעשות הביתה ויבא קמו) (רמז שם

;למדו שאביו מה וקורא שונה ,לו היתה מלאכה ומה ,מלאכתו מכל שבת
בא לה ליזקק שבא כיון נכנם) צרכיו לעשות למ״ר מלאכתו לעשות הביתה (ויבא שם

,לך מה לו אמרה ,קשתו באיתן ותשב שנאמר אמתו ונתקררה אביו בדמות הקב״ה
בת את א״ל ,הבית מאנשי איש ואין הוא והיכן לו אמרה .רואה אני אבא לה אמר

 הרואים מן אנא אבל ,רואה אינו וחמור בשרם חמורים בשר אשר כג) (יחזקאל חמורים
 ,חולה עצמה עשתה והיא לע״ז כלם הלכו היום אותו . מרחוק הגקום את וירא שנאמר

 ,המאורע כל להן םפרה ,כך שפניך לך מה לה אמ־ו לבקרה חברותיה הלכו שחזרו כיון
 להן אמרה ,האםורין בבית ויהבשנו וכך כך לבעליך אמרי אלא תקנה לך אין לה אמרו

 כל ונכנסו .כן ועשו ,תבע לכן שאף לכעליכן ואחת אחת כל שתאמרנה מכן בבקשה
 מעותיך והאבר תהרגנו אל ליה אמרה להרגו רצה ,לו וספרו פוטיפר של לחצרו השרים

 לו ונשבעה פרע פוטי אל בסתר אסנת שבאת עד להרגו רצה כן אפילו ,תהבשנו אלא
 מעמיד שאני שבטים זכות, עליו מדת ל ואת הואיל חייך הקב״ה לח אמר האמת, וספרה

:פרע פוטי שגידלה אלא היתר, דינה בת וי״א ,באים הם ידך על ממנו
 כך לאדם שאברים כשם ,לראות באתם הארץ ערות כי לא אלהם ויאמר קיזח) (ררז מקין

 והפתח ,י) הארץ(שמות עין את וכפה ,ח) וני,שלי תבל עפרות וראש , לארץ אברים
 ,לג) (דברים עולם זרעת ומתחת ,יג) (שם יושביה אכלת אר־ן ,טז) ובמדבר פיה את הארץי

 טבור על ישבי ,לב) (דברים מסלע דבש וינקהו ,לר) (בראשית ידים רהבת הנה והארץ
 :אז עומדת(קהלת לעולם והארץ ,לראות באתם הארין ערות בי ,לחז (יחזקאל הארץ

.אככיר מדרש בשם ,,אוכ^ר ארץ בפסוק תשמ״ג) (רמז שלח בילקוט גם מובא הנ״ל מאמר

 ו שמעון מכניס אני אם בדעתו יוסף אמר ,שמעון את ויקח ויבך מעליהם ויסב ע!ם
,לשכם שעשו כמו למצרים ויעשו גדול וכהן הכם שהוא לוי על שבטים יקפידו שנזא

אלא
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ילכו1 כך כל לו םחנכץ שאץ לשמעץ מכנים הריני אלא

 ואמר לפרעה יומף nW ,שתמייעוני רועה איני שמעון א״ל ,לסייעו השבטים רעו לתפסו
 א״ל, שבאו וכק האסורים בבית להכניסם רועה ואני אנשים שמעאתי נבורים ע׳ שנר
הס שקרבו כיץ מרחוק, והשבטים בעוארו ותנו הללו השלשלאות טלו עלי תן ^ןנ ש  אעל

ה א״ל. אביו אעל מנשה עומד היה שניהן. ונשברו לפניו כלן ונפלו בקולו ה  א
כץ־ו של זו מכה שטעץ אמר ,עליו ונתנה אחת מכה והכהו בעוארו ושים השלשלת

היא: אבא
 וראה קפוץ ^;פתלי יהודה אמר לתוכחות, נכנסו יהודה, אליו וינש ד״א (רמיקג) ויגש

 »־יג1? ואחר אחד כל אמר ,שווקים י״ב אמר וראה קפץ ,במערים יש שווקים כמה
 מל את תחריב מערים תחריב אם כשכם לא מערים :pv א״ל .שלשה אחריב ואני שלו

 .ודבי אשלוף אם מרעה כמוך כי .מערים כארץ ה׳ כנן יס (בראשית דבתיב העולם
 יהודה א״ל עוארך, על אותה אברוך מוציאה אתה אם יוסף אמר ,מערים כל את אהדו:

 - אל אלך אם א״ל ,באבן סותמו אני פיך את תפתח אם יוסף א״ל ובולעך, פי פותח אני
 יהודה התחיל הדלי(פי׳«יעקגיא*י«״־יו). אחר החבל הלך לו אמור לו, אומר מה אבי

 ,בשבועה אגד נבורים מאות ג׳ לו שישלח לפרער. יוסף שגר ,החידה הבין שלא כועם
 נווי יחהח א״ל כבוד, לאחיכם העליתם בשקר לשקרי שקר יוסף א״ל אותנו, דן שבשקר

 שוקינמנריס שאצבע הגרום א״ל .מנהרץ אנן כלתך דתמר נור אמר כלבי, דליק דשכם
 ,, להחריב שרעה יוסף שראה כיץ .בדם הבתנת שעבעתם בדבר אתם נהוגים א״ל ,בדם

 י קול יהודה עוה הבית. פנות בארבע ופדן מלאך בא להרגו בקשו לאחיו, נתודע מערים
 עא• שניהם ונפלו הספסל p נפל ויוסף החיות והפילו מערים שרי בל ונפלו אחד

ל פרעה אף מותן, יום עד חזרו ולא פניהם והפכו גבורים מאות 1ו»קי םאו.«אםר0ם »
פרעה; בית נשמע

 לחשובה בכור ליוחסין. אחה בבוד לנחלה אתה בבור ,אתה בכרי ראובן קני) (רמי ויחי
לצ>. ראובן(במדבר לבני rm רב ומקנה לנחלה בבור .לס (בראשית הבור אל ראובן

 ב«־בר(מדים בער את מקלט לערי בכור ,כס ה ולגדי(רה״א לראובני ויגלם לגלות בכור
 ולא ממנו נמלו ממון וס (דה״א אביו יעועי ובחללו הבכוד הוא כי ליוחסץ בכור ר),

 המתנות וכל אתה בכרי ראובן ד״א ,חחין״ו) י«י יי׳ *»m וילקוט קב״ג ג״ג ובו׳(ע׳ להתיחם
ה מוי) כל(יחקאל תרומת ובל בל בכורי בל וראשית דבתיב ראויץלך הן ^  חושית סגץ ו

 «ר וכנגיהו גזס (דה׳׳א רבתיב לויה זו שאת יתר אוני, ראשית נאמר לבן וגו׳ ערסתכם
 ידו■ אז אהרן וישא וכתיב 0 ייפאו(במדבר בכתף ואומר ,במשא יסור במשא הלוים

 חמןפיעים, אלחמי<» לע•:•! מג»רים לפחחים נדמית במים פחז המלכות. זה עז ויתר .ט)
 שנאמר ודאזםנץ גולנץ בכורות שאר הבכורה, נאה לך אחד. בכורי לשבח דורש נתן ר׳

 אאר חדאים, וימצא שנאמר םןהד.פקר אלא חטאת לא אחד. אבל וגו׳ השדד. עשו ויצא
ה, את זה שונאץ בכורות  ויאמר אתד. אבל ליעקב, עאוו ליצחק, ישמעאל להבל, קץ ז
 חלוצי אלף (ארבעים שנאמר כח בעלי נבודים שד,עמיד כחי דם. תשפכו אל ראובן אלהם
 דכתיב נבורים שחיו! עז ויתר ,ט ארנב(דברים חבל בל עיר שמזים בגחלר. שאת . ?) עבא
ט. (דה״א פניהם אריה ופני  ■jp העולה גמ«ז שיגךבו עד מתקרב שאים רמזו כמים פחז י

 כס־י ד״א.ראובן .ימת ואל ראוכן יחי אומר מהו .משיתדע המים מן כי שנאמר המים
 יתר ראובן. שנולד עד שנים פ״ד קרי יעקב אבינו ראד, שלא אוני וראשית כחי אתה
ה; הבכורה אחיך על יותר חלקים שלשה לטול אחה ראוי א״ל עז ויתר שאת מהוג  ו

 ׳ יצהד הללת אז .לירודה והמלכות מוי וד.כד,ונח ליוסף הככורה נתנר. ובשחטאת והמלכות
מיץ':שבא ,עלה וממזה בו שכתוב מי שיבא עד רפואה לך אץ בני א״ל ,עלה

ועמד
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 אביו אעת עם שכב ארור ואמר הברכות על ראובן של שבטו ומינה עיבל בהר ועמר

:הקב״ה לו ומחל ונתרפא זנאי ראובן שהיה ישראל כל ירעו
 והיה בהורה ועומק המדרש בבית יושב שהיה חרש בן מתיא בר' מעשה קפא) (רמז שם

 לאשה עידו נשא לא שמימיו למלה״ש דומה פניו וקלסתר לחמה דומה פניו זיו
 לפני אמר ,חטא לא זה כמו אדם אפשר אמר בו ונתקנא שטן עבר אחת פעם .בעילם
 תן לפניו אמר ,הוא נמור צדיק א״ל ,לפניך הוא מה חרש בן מתיא רבי רבש״ע הקב״ה

 יפה באשה לו נדמה .לך לו אמר ,אעפ״ב ,לו יכול את אין א״ל ,ואסיתנו רשות לי
 ויראו שנאמר מלה״ש בה שטעו קין תיבל אחות נעמה מימות מעולם כדמותה היתה שלא
 לאחוריו, ונתן פניו הפך אוהו שראה כיון לפניו, עמד . 0 האדם(בראשית בנות את האלהים בני

 אמר ,צד מכל לו מתהפך היה ,ימין לצד פניו הפך שמאלו צד על לו ועמד בא שוב
 תלמיד יאוהו קרא ,צדיק אותו עשה מה ,ויחטיאני יצה״ר עלי יתנבר שמא אני מתירא
 כיון ,בעיניו ונתנם מסמרין לו הביא ,ומסמר אש לי והבא לך א״ל לפניו משרת שהיה
 לרפא ליך א׳יל לרפאל הקב׳יה קרא שעה נאותה .לאחוריו ונפל נזדעזע כך השטן שראה

 הקב״ה ששלחני רפאל הוא אני א״ל ,אהה מי ‘א״י לפניו ועמד נא .חרש בן מהיא ד את
 רבש״ע לפניו אמר הקב״ה לפני חזר ,היה שהיה מה הניחני א״ל ,עיניך את לרפאות

 רפא מיד ,יצה״ר בו ישלט שלא ערב אני לו ואמור לך א״ל ,מתיא לי אמר זכך בך
 יצה״ר אין חברו באשת עאכו״כ בנשים מסתכל שאינו מי כל חכמים אמרו מכאן ,אותו
 ונו׳ שילו בנות יצאו אם והנה יראיתם כא) (שופטים דכתיב יטרף זאב בנימין .בו שולט

 שהיא יריחו זו עד יאכל בבקר ד״א . חרב אהוד לו ויעש נז ושם אהוד זה ד״א .נחטפתם
 בנקר ד׳יא .בפירותיה מלקשת שהיא אל בית זו שלל יחלק ולערב , בפירותיה מתנכרת

 ח) (אסתר שלל יחלק ולערב , וכה‘המי לכד ושאול ידו (ש״א דכתיב שאול זה עד יאכל
תעשה אחד הכבש אה כח) ינמרבר עד יאכל בבקר ד״א ,לאסתר נתתי המן בית הנה

ישרים] [ואת (ולישרים) .הערבים בין תעשה השני הכבש ואת שלל יחלק ולערב ,בבקר
 שבטי כשברך יעקב ,עושין הן הקדש ברוח עושין שהצדיקים מה כל ג) (משלי סודו

 מי ביד .כאריה קדמיתא ד) ז ודניאל דכתיב בבל מלכות כננד ומזווגו באריה ברבו יהודה
 ,הרביעית מלכות כנגד מזוונו ויוסף ,ועזריה מישאל חנניה דניאל ביד ,נופלת בבל מלכות
 מלכות כנגד לוי של שבטו רחל, של כניח ביד אלא נופל עשו שאין בידינו היא מסורת

שהוא ממנו פורע שמרדכי מדי כות‘מי כננד ובנימין ,לוי משבט היו חשמונים ובני יון
:בנימין משבט

ת ו מ  עליהן שנזרו אלא ,בעיר ולא עובדין היו בשדה וכי ,בשדה עברה ובכל קפג) (רמז ש
מחממץ היו ונשיהם ,ורביד, בפריה למעטן כדי בעיר וד,נשים בשדה ילינו אנשים

לעוי*ם לא ואומרות אותן ומנחמות ומשתד, מאכל כל לבעליהן ומביאות חמין להם
 ומה ,ורבים ופרים עליהן באין כך מתוך ,אותנו גזאל הקכ״ה םוף ,בנו משתעבדין

 כנפי שפתים בין תשכבון אם סח) (תהלים שנאמר הים ובזת מצרים לבזת זכו ,שכרן
 ,פרצה בה שאין כגנה גדורות שהיו נשים אלו ד) (שיר געול גן וכתיב ,בכסף גחפד, יוגד,

:השידה על כגלים מוטלין שהיו הזכרים אלו נעול גל
ם  שמלאך עמו מתלוה שהיה המלאך ד״א .אהרן זה בכה נער והנה ד׳יא קסו) (רמז ש

 ירושלים, תשב פרזות לאמר הלז הנער אל דבר רוץ ב) (זכריה שנאמר נער נקרא
 והחזירה כלבה רחמנות חקב׳יח וזרק הניחהו נערותיה לד, כשאמרו מלמד ,עליו זתחמל
 ,ואנוהו אלי זה לאמר עתידין ישראל יהיו ידו שעל ,זה העברים מילדי ותאמר .אצלו [וחזר!־,]

 מלמד ,הזד, הילד את היליכי .אמו שהיא אמרה שלא דברים שהעלימה ,העלמה ותלך
; שלם לי שתחזיריהו בו והזהרי ראי לה ואמרה משה של אבריו כל לה שהראתה

שם
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ם ,ישראל אלא נמרי שס היה לא שהרגו בשעה ,בחול ויטמנהו הנמורי את ויך קסי) (ימי ע

הולך, קולו ואץ למקום מטקום מטלטלו הזה החול מה ישראל, אלא חול ואץ
 הדבר יזוא לא רשעים אלו אילולי הרע. לשון בעלי להיות להן ראוי אין ישראל בך

 הם תלה, ברשעים לתלות יכול שאתה מה כל ולמה, ואבירם, דתן היו, ומי לעולם.
ק את שהותירו והן הזה הדבר שאמרו  ,קרח עם שנחלקו והן ראש נתנה שאמרז והן ה

 עשרים בידינו שמסורת עשרים בן כ״א היה לא שעה שבאותה ושפט, שר לאיש שמך מי
 שגה עליוהקב״הבןשמוני* כשנגלה היהבמרץ. שנה וששים פרעה בפלטיןשל גדל שנה
 הגעת לא עריץ כלומר שנים, כ״ה עד איש נקרא אדם שאץ לאיש, שמך מי ואמרו היה,
 דרא וכה כה ויפן .בחיה בן לך שקורץ דייך אתה יוכבד של בנה לא א״ל ואח״ב ,לאיש

 אם שאל אותו הםקיפין למלאכים ד״א .ממנו עומד וצדיק גד שאין ראה ,איש אץ כי
 כך אם הקב״ה לפגי אמר ד״א .בכה אומר וזה בכה זה כב) (מ״א רכתיב להרגו ראוי

 לבית תאמר כה בסיני כה תאמר למי ד״א .לאברהם שאמרת הכה איה בניו הורנץ
 לפגי עלילות ונותנץ מעקבוחיהם יוצאות וצוחrנ שראו ,נצים עברים אנ.זים שני .יעקב
 אני בשימה אותך גנו בשימה הקב״ה אמר ,לאיש שמך מי .ירן על שיגלה כדי משה
 אומד, אתה הלהרנני לפניהם. תשים אשר המשפטים ואלה שנאמר שופט אותך עושה

 אכן .ה׳ יברא בריאה ואם טס שנאמר(במדבר מבליען הוא שבאמירה עצק על גתנבאו
 מכל יותר ישראל את לשעבד הקב״ה דאה מה מהרדד משה שהיה מלמד נודעהדבד,

 מבזה לפרעה ואמרו הלכו ,דלטוריא(רנילוח) בו שעשו ואבירם דחן שבאו עד ,האומות
 לשונאים מסייע הוא ,לו יערב א״ל שלך, עטרה ועל שלך ח«וג) (נגד פורפירא על הוא
הק רב להרגו. בקש מיד  ורבנן בתך, בן אינו ליה שאמרו עד לו ערב הכל על אמר נ

 מצרי איש וירא .המצרי את והרג הוא דמים שופך שא״ל עד הקפיד לא הכל על אמרי
 עשרה על ממונה ומצרי שוטרים היו וישראל נונשים היו המצריים עברי, איש מכה

 אדם בני ק״י על ממונה הנוגש נמצא מישראל, עשרה על ממונה והשוטר שוטרים
 נקריוווזא קמח רעהו, את א״* יניד גטרם ותקם על קרץ(תרגום זמן חד .עוטרים) וי׳ אנעים ק׳ (תיעו
 אמרה אשה לו שחקה עישוריתיה למיכנש אזל ,עישוריתך כנוש זיל א״ל שוטר גבי מגש

 נכנם בעלה שיצא שסבר כיון הסלם, אחרי עצמו הטמין והבעל יצא, דידי גברא דהדץ
 מחי והוד! ביתא מן נפק ביה דארגיש דידע כיץ וחמתיה, לאחוריו הפך עמה, וקלקל

 הוה מאי הקדעו ברוח רבינו משה צפה ,טבות לעי טבות לעי וא״ל יומא ההוא בל ליה
 וכה כה ויפן מיד מיקטליניה, בעי עוד איתתיה עם דקלקל מיסתייה לא אמר גביה ליה
 אומר יהודה ד׳ איש, אין כי וידא .בשדה לו לעשות שהיה ומה בבית לו שעשה מה ראה
 נחמיה ר׳ וקנאוהרנו. הוא ועמד להרנו הקב׳יה של לשמו ויקנא שיעמוד מי שאץ ראה
 ורבנן והרנו, עליו והזכיר ויהרני^ השם את עליו ויזכיר שיעמוד מי שאץ ראה אומר
 הדורות כל כצף עד בניו נ«ני ולא מבניו ולא ממנו לצאת עתיד תוחלת שאץ ראה אמרי
 ולהטת נח) (ישעיה כד״א הרגו באגרוף אמר יצחק ר׳ ,הרגו במה .והרגו עליו ועמד

̂> עתואסודען• תטטורע עם (תייגו ישראל של דזת)1במסטורץ(ם אמר לוי ר׳ רשע, באגרוף  יער»
 ז הים כחול יעוראל בני מספר ור\ה ט (הושע הה״ד

(חנחומא). והביאתו כצפור צפורה יצאה מיד איו,‘ בנתיו אל ויאמד שם(רמזקםט)
 המ״רעים מטהר הנטור עדם במו (טי׳ הצפוד כדם אביה בית כל שטהדה ד״א (אבכיר)

 בב) כדכתיב(דברים לענותן בקשו(הרועים) אמר ^טוגורע).ריב״ח ערומה מע״ג אביה בית טהרה בו
 *> דלה אחת דליה ,ולעוד,״ב בעוה״ז ,לנו דלה דלה .לה מושיע ואץ המארשה הנער צעקה

 העולם שכל אשתך שרה איה זרע מאותו הוא שמא ואיו בנתיו ראמראל הצאן. כל והשקה
 «גדולים כהנים להיות בנותיו כני שעתידין מדין כהן אותו קורא ולמה .נחס מחברך בלו

שם .רלי̂ה אהר דליה (דא *)
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 ,ונואפת ונואף רוצח כגון הרבות נעלי נתהי־בו עמשם ,חרבה האלהים הר אל ויבא שם

.התורה את קבלו שלא הרשעים על חרב תבוא שרשם חורב שמו נקרא למה ד׳יא
 נראה לא בהחלה אליו, ה׳ מלאך דרא עולם. נאי כל שנשנאו סיד שמו נקרא ולמה
אך אלא  אמר ,באש בער הסנה והנה .‘יתבהי א‘שי נדי הסנה באמצע שעמד אהר במ̂י

ו מצר־ם ירדו ליוסף אחיו ששנאו שנאה ע׳יי הקב״ד,  אותם ‘ואגאי בסנה נגלה אני ובשבי̂י
 אדם סנה של דרכו מה פלה, ויוסף יעקב בני עמך בזרוע גאלת 1עז (תהלים שנאמר
 הקוצ להוציא כשמבקש אבל מטה‘כפ־פ־ן' כולן שקיציו לפי נזוק אינו לתוכו ירו מכנים
פני;בסבר לישראל קבלו בתהלה המציים כך להוציאה, יכול ואין לו תופפין

V ג I 
יפות

 . להלך מצרים מלך אתכם יתן לא כי ידעתי ואני נ! מות
אפרה משיה ויאמר ,כלין אינן מלכיות ברי :!תעברו

 I שנאמר הניחום לא לצאת וכשבקשו
 אע״פ לו רמז אכל, איננו והסנה

 באברהם מוציא אהה וכן ,משיה שראה זה ראו ולא ערי שהיו לרועים אמר ,ואראה נא
או, לא והם מרחוק המקום את א ויי (באברהם ודניאל  את ראו לא ענזי היו א־צר והא.:יצ־יפ ‘ובדגיא־ ר

עתיד אתה כאן הוא קדש אדמת עליו עומד אתה אשר המקום כי . !)י רגיאל ,המראה
; מזבח לפני לבנות

 משיה היה ועדיין אליכם) שלהני אהיה ישראל לכני תאמר כה (בפסוק קעא) (רמז שם
 א״ל ,ממה ויאמר בידך זה מה ויאמר ,במקל לרדות אתה ראוי הקנ״ה א״ל ,מסרב
 עדשמפרת־ המתנת אלא הולך איני לךלומרבההלה היה לילך בדעתך היה לא הקנייה,אם

 ישימעו ולא לך יאמינו לא אם יהיה . המפורש ושם שלי r:מסתר:ל נמו ור,וא ,מסטורין(סודית לך
 משיה עם ישראל לפני מדבר המטה שהיה ר״ל אמר ,לקול ת״ל מה ,הראשון האת לקל

 הייתי טהורה קולה מרימה היא ואף מטה נעשיתי ואה״כ לנהש ונהפכתי במדין הייתי
 תקח הזה המטיה ואת . הקב״ה של גדילתו להודיע במצרים יכן ונטהרתי והורתי ונטמאתי

Jשליחותי עושיה זה מקל שליחותי אה לעשיות רוצה אתה אין אם מיסה הקנ״ה א״ל , ידך 
 :והתורה כבוד וענני ושבת ובאר המן ,ידך על נותן אני היינה ונםים לזכותך רוצה אני אלא
 והוריתיך נאמר ואם והוריתיך נאמר למה n ושמות פיך עם אהיה נאמר אם 1קעג (רמז שם

 והוריתיך לשיון ומענה פה פתיחת זה פיך עם אהיה אלא ,פיך עם אהיה נאמר למה
 מה והראהו חיים וגנזי ומדע חכמה תורה גנזי כל על למשה הקב׳יה שגלה חכמה גנזי זה

 סנהדרין של סופרים שיל כתות כתות הקי״ה של בפרגוד שראה וכיון ,לעוה״ב להיות שעתיד
 אותיות כתרי דורשי ר״ע והראהו פנים נמ״ט התורה ודורשים הגזיה כלשכת יושכין שהיו
 מה ,השילה ביד נא שלה אדני בי ויאמר שנאמר מקים של ניסליחות עסק לי אין אמר
 בפ־נוד לו והראה אחר למקום והוליכו למשה ותפשו הכמה של לשר שגרו הקכ״ה עשה

■‘מסיג למשה הלכה ואומרים ודורשים שיושכים סנהדרין של רנכוה רכוא הקכ״ה של
משה של דעתו נתקררה מיד

 ראו פרעד.) ‘(אצי ליכנס ורצו ישראל וזקני ואהרן משה שבאו לפי יוחנן א״ר קעח) (רמ« ענם
 לכל ק׳ לפלטין היו פתחים ת' מאיר א״ר .ונזדעזעו אוכייוסים כמה שלו פלטין סביכ

 פרעה שיראה כיון והכניסן, גבריאל בא לפיכך גבירים א^ף ששים ישבו אהר כל ועל רוח
 העכיר כהן הלקה מהן הרג מהן הפתחים שומרי הביא מיר אלו של טיכן מה אפר אותן

 היאך להם אמר לשוערים קרא פרעה לפני נכנסו למהר שוב ,תהתיהן אחרים והעמיד
 אמד מיד ,נכגסין אינן פתחים שדרך הם כשפנים יודעין אנו אין ליה אמרו ,גבנסין אלו

:גחש ונעשה מטהו שישליך לאהרן
 הקב״ה קבל לא ממצירים ישראל שייצאו אע׳יפ אלהים נחם ולא ר־יא רבו) (רמז בשלח

הקץ, קודם שנה ל׳ ויציאו וטעו הקץ שמנו שנהרגו אפרים בני על תנחומין
החופה ומתוך בנו משיא שיהיה למלך משל ,יצהק משנולד היה והקץ הכתרים לבין שמנו

מת
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 «םחת מפני לד»אבל אפשי ואי הסת נני מפני בשטחה אפשי אי אמר ,אחד בן לו

 ד׳׳א .נחם ולא הוי אחרת בידו וסופד אחת בידו מרקד התחיל ,עשה ומד, ,החי בני
 טוענו, אדונו שמא רבו את העבד'טוען ארין דרך הארץ, כל כדרך אלהים נחם ולא

 אלהיך, ה׳ נשאך אשר ראית אשר ובסדבר א) (דברים אלא כך עטהן נהג לא הקב״ה
 5 נשרים בגפי על אתכם ואשא ינס (שטות ואומר

!̂tאטד ,גדול ברכוש יצאו כן ואחרי נתקיים כאן ,החירת פי לפני ויחנו וישבו ר<*) (רמ« ם 
 יוסף שכנם וזהב כסף שכל ,לאחוריהם יחזרו לו שהבטחתי הבטחה היא זו הקב״ה

 ז בכסף נחפה יונה כנפי 0םר (תהלים שנאמר נטלוהו וכשחזרו צפון בבעל נתון היה
 רבו לו שמסר לרועה דומה אני למה רבש״ע לפניו אמר ,אלי תצעק מה ר^ג) (רמז ישם

 בבגת נתעטף ,להורידן איך יודע היה ולא צוקץ לראשי העלן בהן ופשע צאן
 ,ומצריים פרעה הרי למצרים להחזירן בא אני אם כך ,עליהן תהא מה ותטיה יושב והתחיל

אני ואם מגדול, הרי לצפון מוליכן אני ואם צפון, בעל הרי לדרום מוליכן אני ואם
:הים הרי למזרח מוליכן

 והקיפם עמהם גבריאל ירד לים ישראל שירדו בשעה ,חומה להם והמים )nVi (רמזשם
 pשעתי בישראל הזהרו לימץ] ,[במים למים) מים (בץ מכריז והיה כחומה ושמרם

 להניח עתידין שהן כאלו הזהרו אומר היה ולשמאל ,הקבייה של מימינו התורה לקבל
 לפניהם חותטץ שיהו שעתידין כאלו הזהרו אומר היה שלפניהם ולמים ,בשמאל תפלין
 וכנף תפלץ של קשר להראות שעתידין באלו הזהרו אומר היה ושלאחריהם ,כברית

 עבדו לא רבש״ע לפניו ואמר סמאל שירד חומה להם והמים ד״א .מאחריהן ציציותיהן
 ים של לשר קולו משמיע והיה ,נסים להם עושה ואתה במצרים גלולים עמדת ישראל

 לדעתם וכי שבעולם שוטה הקב״ה, לו השיב מיד לטבען, ובקש חמה עליהם ונתמלא
 ואונם במזיד שוגג דן ואתה דעת טרוף ומתוך שעבוד מתוך אלא עבדוה לא והלא -עבדוה
 מצרים על החזירה ישראל על שנתמלא חמה אותה ים של שר ששמע כיון כרצון.
 בלילה וישקףה׳, הבקר באשמרת ויהי עלמצרים. מישראל ששבו המים וישוכו שנאמר

 אביהם שפעל שעה אותה עד להם המתן הקב״ה א״ל מצרים את להרוג גבריאל רצה
 הלילה כל בהן נגע לא כך גבריאל ששמע כיק כב), בבקר(בראשית אברהם דשכם שנאמר עמי

 שהפקיד פקדון הים אמר הים מן ועולין כשפים עושין המצריים היו .זה אל זה קרב ולא שנאמר
 שנאמר לים ומורידן ומצרי מצרי כל אחר רצין המים היו Tם ,אניחנו היאך הקב״ה לי

 מכשפים שני .ומצרי מצרי כל של לקראתו אלא ,נאמר לא לקראתם ,לקראתו נסים ומצרים
 ,עולם של ברומו ונתלו באדר ופרחו בכשפים כנפים להן ועשו ומטרא יוחגי במצרים היו

'דץ בהם ועשה לך למיכאל הקב״ה אמר מיד ,קטיך תהרם גאונך ברב גבריאל אמר , 
 בעזך «ררת אחה עד) (תהלים הה״ד המים פגי על וקעקען ראשן בציצת מיכאל תפסן

ן המים על תנינים ראשי שברת ים
 שיצאו בשעה אלא ,היו מצרים ביד ישראל וכי ,ההוא ביום ה׳ ויושע ד״א רמא) (ימי שם

 אומה רבש״ע לפניו ואמר הקב״ה לפני מצרים של שר עוזא פתח ממצרים ישראל
 באותה .עטי לפניך וידון שלהן שר מיכאל יבא דין עליה לי יש ממצרים מוציא שאתה זו

 רבש״ע לפניו ואמר מצרים של שר עוזא פתח עמו, ודון בוא למיכאל הקב״ה אמר ישעה
 אתם וענו ועבדום שנאמר שנה ת׳ שלי אומה ידי תחת משועבדין שיהו זו אומה על גזרת אתה

 זמנם הגיע לא ועדיין מרים משנולדה שנה פ״ו אלא בק עבדו לא ועדיין טס וגו׳(בראשית
 כך קיים שאתה כשם שנה ת׳ עד שלי אומה ידי תחת ואחזירם רשות לי חן אלא לצאת

 .מיכאל שתק מיד ,תשובה לו להחזיר למיכאל הקב״ה א״ל שעה באותה .קיימת שבועתך
בני נחחייבו כלום בני, על זכות ללמד לי יש לעוזא ואמר הקב״ה השיב שעה באותה

שעבוד
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 אירשנה(שם) כי ארע נמה לפגי שאמר אוהבי אברהם שרנר אחר רבור בשביל אלא שעבור
 ,רברתי להם לא בארץ מצרים בארץ אמרתי כלום זרעך יהיה גר בי תרע ירוע לו ואמרתי

 לשעבר לך אין שגה מאות ארבע שלמו ונבר גרים געשו יצהק שמשגולר וירוע גלוי ובבר
 ההוא ביום ה׳ ויושע גאמר לכך ישראל את הקכ״ה הציל שעה באותה ,כלום בגי על
 עוזא עמר מצרים את להטביע הקב״ה שבקש בשעה ,הגרלה היר את ישראל וירא .וגו׳
 עולה לא לפגיך ואין וישר צריק גקראת רבש״ע לפגיו ואמר הקנ׳יה לפגי מצרים של שר
 בגי הטביעו כלום מצרים, להטביע• רוצה אתה למה שהר מקח ולא פגים משיוא ולא

 כל שכרן גטלו כבר לטבען רוצה אתה בהן ששעברו שעביר בשביל מהם הרגו או מבגיך
 רנין הוו להם ואמר מעלה של פמליא כל הקב״ה כגם שעה באותה .שלהן זהב ובל כסף
 הבין [יוכף] ייסף, להם והעמדתי ר*ענ יהם‘עי הבאתי בתהלה ,מצרים של שר וביןעוזא ביגי

 שעלתה ער קשה שעבור בהם ושעברי נגרים בגי באו ולבסוף עבדיו כולן וגעשו בחכמתו
 ה׳ אמר כה ה) (שמית שלהם למלך ואמרו עכרי ואה־־ן משה להם ושלחתי לפגי צעקתם

 לפגיהן מתגאה והתחיל ומערב מזרח מייכי כל לפגיו יושכין והיו ,[יש־אל] אלהי(העברים)
 ה׳ את ידעתי לא ,אלהות כל בדרך השגים אותן כל דורון הביא שלא ה׳ מי ואמר
 משה השיבו ,מצא ולא ברק אצלי, כתוב שמו אם שלי בספרים ואבדוק המתיגו אלא

 רוחות משיב והוא אמו במעי העובר צד והוא וארין שמיס ברא הוא ליה ואמרו ואהרן
 בירו, חי בל גפש ומחיה וממית ועשבים אילגות ומצמיח טללים ומפריח גשמים ומוריד
 גילום ואת עצמי את בראתי אגי אלא הללו מעשים שיעשה בעולם אלוה אין לשלוח* השיב
 זה אלוה שמעיהם לחכמיו ואמר השיב עשיתגי, ואגי יארי לי כט^ (יחזקאל שגאמר נהרי

 תאמרו איך יט! (ישעיה שגאמר קדם מלכי בן הוא חכמים שבן שמעגו ליה אמרו ,מעולם
 ולא מכות עשר לו שלחתי בי שכפר כיון ירעתי, לא לשלוחי השיב וגו׳ אגי חכמים בן פרעה אל

 וגבורתי נחי את לו שהודעתי ולאחר בגי, את לשעבר והוסיף בי כפר כך וכל הועלתי
 איגו הבין ולא כזה עשה מי לשעבוד להחזירם אחריהם רדף ועיכשיו ברחו בעל שלח
 מה ועשה עמך הדין מעילה של פמליא כל לו השיבו .חילו וכל הוא בים לטבעו ראוי

 אלא חייבים שהן בעצמי אגי יודע רבש״ע ואמר עוזא עגד, שעה באותה חפץ. שאתה
 לפני ועמר טיט של מלבן ולקח גבריאל עמר שעה באותה .רהמים במרת עליהם שיב

 חזר טיר ,עליהם הרחם כזה קשה שעבוד בניך שעיברו הלא עולם של רבונו ואמר הקב״ה
 :הגדלה היד את ישראל וירא גאמר לכך , בים וטבעם וחזר הדין במרת עליהן וישב הקב״ה

 שהיו תפארת של חלוק הקב״ה לבש ישיר אז ישראל שאמרו בשעה ר׳יע אמר שם
 עיני תפקחנה אז פסח כאיל ירלג אז בהורה תשמח אז שבתורה אז כל עליו חקוקין

 וה׳ היום מלמח) לכיש פורפירא, ה'האמרת(ל׳ אה ונהרת, הראי אז יהושע ידבר אז עורים
 ועתיר ,ס אמרתו(איכה בצע שנאמ־ וקרעו הזר שחטאו וכיון ,בו) (דברים היום האמירך

פינו: שחוק ימלא אז שנאמר להחזירו הקב״ה
 ונשתטח מצרים של שר עמר ממצרים ישראל שיצאו בשעה ב״ח חטא א״ר רמג־) (רמז שם

,בחזקה מתגאה ואת עולמך בראת רחמים במרת רבש׳יע לפניו אמר הקב״ה לפני
 נא שפטו אמר ,המאורע כל לפניהם ממרר והיה האומות שרי לכל הקב״ה קרא מיד
 פרעה אל ויאמרו שגאמר שם לגיר אלא ירדו ולא למצרים בגי ירדו שבתהלה ,זה ובין ביני
 שגאמר רועים עשאם בתהלה ,לעברים וכבשן פרעה עמר ,מזז (בראשית באגו בארץ לגור
 מסכנות ערי ויבן שנאמר בנאים ועשאם חזר ,ושפז ונו׳ חיל אנשי בם ויש ירעת ואם

 הוא בן אם ואמר הזר ,הילור הבן כל עליהן וגזר והזר ,ורביד, מפריד, למעטן א. (שימות
 את הושיע רצונך אם אלא האמה ועמך עכזך הרין יבש״ע לפניו אמר אתו. וח,מתן
טלמרץ האומות ששרי מיכאל שיאה כיין ב״ל יהישע א״ר .מצרים את תאבד ולא ישראל

פגיגוריא
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 ותינוק טיסה עם לבנה ו«םט אחת טיסה לט«רים וטם לנבריאל רמז מצרים על סנינוריא

 עעבדו ענץ נזה רבש״ע לפניו אמר זקב״ה לפני לו עמד כבנין, שטקעוהו מה אחד
 טבעו מיד חייבין, שרובן במצרים לבניך דין עשה אמרה מדה״ד שראתה כיון בניך,
גבריאל שהניא חומר אוחו 0 (חבקוק רבים מים חמר פוםיך נים דרכת שנאמר טצרים

:לטבען למצרים גרם
 כל יתבנםו שאם ולשון אומה לבל ולא ניחן לכם לחם, לכם ממטיר הנני רנח) (רמזשם

ק p לספוק האומות ,מנץ הבאר ,המן אלא לי ואין .יכולק אען משהו אפילו ה
 אחד קיתון למלאות העולם אומות כל יתכנסו שאם בא) (במדבר שרים חפרוה כאר ת״ל

ק, נקרא שמות שלשה לחם, יכולין. היו לא ^הכאר  לנערים לחם שמן. דבש לחם ה
 שמעון ברבי אלעזר א״ר ,ביומו יום דבר ולקטו העם ויצא .לזקנים דבש לקטנים שמן
ק היה שנה אלפים מזון  אלף בי אומר הוא ולהלן ביומו יום דבר דבחיב יום בכל יורד ה

 השמש וחם והמותר יום בכל יורד היה למה א״ב ,צ) (תהלים אתמול כיום בעיניך שנים
 נרזזאין יזזוראל שיהיו ד״א .צונן ולא חם אותו אוכלין שיהיו ד״א .הדרך משאוי מפני ,ונמס

לאביהםשבשטים: יום בכל עיניהן
 אלא ונעשה נשמע לומר היה ראוי ונשמע*), נעשה ה׳ דבר אשר בל יתרו(ומזרעו)

 קיים אנכי .קיימנום שמענום שלא עד העולמים בל רבון להקב״ה ישראל אמרו
 תשא לא .לוס (בראשית הנכר אלהי את הפרו ונו׳ ביתו אל יעקב ויאמר שנאמר יעקב
ח ה׳(שם אל ידי הרמתי שנאמר נאמת) אברהם(«נעבע קיים  וטבח שנאמר יוסף קיים זכור .י
 מה יהודה קיים תרצח לא ,המזבח נב על כשנעקד יצחק קיים בבד .מס והכן(שם טבח
 תננב לא פרע. פוטי באשת יוסף קיים תנאף לא לז). אחינו(שם את נהרג כי בצע

 אברהם קיים תענה לא ,מד) (שם זהב או בסף אדניך מבית נגנב ואיך השבטים קיימו
ועד מחוט אם תחטד לא קיים הוא אף ,המעשים כל רבון שאתד. עולם נאי לבל Tשהע

:יד) (שם נעל שרוך
 שהיו בכבודו כבודן שקל ,בזה לנס) ולא לנו(לגו שבו אמר הקנים ואל משפטים(רמזשמנ)

 שבו להם אמר ,עבדיו אלא צדיקים היו שלא באברהם אבל ,וצדיקים חבמים
 אלא יושבים אתם לבם לא ד״א .לחמור הדומה עם בב) (בראשית החמור עם פה לכם
 רחמים עלינו בקשו ,ומלאכים וחיות שדפים למקום הולכים אנו מקום לאיזה ראו ,לגו

 אלי עלה לו שנאמר מעזה אם ומה ק״ו דברים והרי .לשלום ונשוב לשלום שנעלה
 כמה אחת על אנו ,לב) לו(שם דצר מאד יעקב ויירא יעקב ובן ,טתפחד היה כך והבטיחו

:צרה מכל דפדנו עלינו שירחם המקום מלפני רהמים שנבקש ובמה
 אשר כד), (חהלים ומלואה הארץ לה׳ בו שנאמר טי תרומה, לי ויקחו שמג) (רמז תרומה

 הוא י) (דברים השמים 7אלה לי•׳ הן ואומר ,צה) (שם עשהו והוא הים לו
 לכך לבניו שמחמד כאב בהם שכינתו לשרות לישראל שחומד אלא ,ודם לבשר צריך
 הקב״ה אמר ליעזראל וכפרה כבוד נמזבן לעשות ומה ק״ו דברים והרי .לי ויקחו נאמר
 שהיו האומות ,ט) (ישעיה ירועזלים לב על דברו כד״א פיוס בלשק יעוראל בני אל דבר

 שופך באלו ממון שנוטל מי שכל עליהן תהא מה כרחן על ממונם ונוטלין לישראל חחקץ
 נ ח (יואל בארצם נקיא דם שפכו אשר יהודה בגי מחמם שנאמר רמים

 כמוכן של אחד ,תרומות שלש למשה הקב׳׳ה שהראה מלמד וגו׳ התרומה וזאת שם
 בנגד זהב ונחשת, וכסף זהב שאמר שני מקדש של ואחד ראשון מקדש של ואחד

משבן ________
 ועיץ ,דרת* קא הזת והפסוק ונשמע געשה נתיב משפמים ׳6ב אבל ,נעשה רק כיתיב יתרו בס' ״)
.זה על העירותי שם שגם ווארשא רסום בילקוט
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 שלטה שינאו ראשון מקדש זה וכסף .כזהב הקנ״ה על חביב שהיה משה שעשה משכן

 שחסר שני מקדש זה נחשה ,טז (רה׳יב למאומה שלמה ‘בים גחשב כסף אין ביה הכתיב
 בשנה פעמים בשלש תרומות שלש ד״א . הקדש ורוח אש וכרבים כפרת ארון דברים ה׳

 (להביא בשנה פעמים שלש שקלים לשלש אדם רצה שאם אריב״ל .הלשכה את תורמין
 השקל שלישית עלינו לתת מצות עלינו והעמדנו שנאמר מותר) יש‘̂״ פעם בכל כשנה ג״כ !‘שקי

 תרומות שלש אלא אמר לא אלא השקל, מחצית אלא נאמר לא והלא י), בשנה(נחמיה
 בפיך ה׳ תורת תהיה למען שלי היתד, התורה לישראל הקב׳יה אמר לי ויקחו הללו:
 קחו אותם נטלתם ,אז (רברים הוא לאילהים המשפט כי שנאמר שלי והמשפט ,יג) (שמות

;לי ויקחו אלא כאן כתיב אין תרומה ויקהו ,לי ויקחו הה״ד עמהם אותי
 אכסניא תקנו ועכשיו לעצמי אנסניא תקנתם א״ל ,שטים עצי ארון ועשו שפז) (רמז שם

 קודם שנה אלפים בה משתעשע שהייתי שעשוע■ שהיא אצלי שרויה שתהא לתורה
:ח) וגוי(משלי אמון אצלו ואהיה שנאמר העולם

 של עולם וכי א״ל ,לעולם ארון יש א״ל יהושע לר׳ ק־פר אנררינום שאל ש־צו) (רמז סם‘
,וגו׳ ברא בראשית שנאמר הקב״ה א״ל ,וארץ שמים ברא ומי א״ל .הוא הפקר

 לפי א״ל ,עליהן אימתו ותהא הבריות שיראו כדי בשנה פעמים ב׳ נגלה אינו ולמה א״ל
 אינך אם א״ל .לג) ישמות וח■ האדם יראני לא בי שנאמר בזיוו לעמוד יכול העולם שאין

 ,רואהו ואתה בשמש הםתכל א״ל השמש כנגד העמידו היום לחצי ,מאמינך איני מראה
 השמש ומה מדבר, שפיך מה אזניך ישמעו ולא א״ל בשמש, להסתכל יכול ומי א׳יל

 יכולה בדיה כל אין לפניו שמשמשין משמשין רבון ורבוא אלפים מאלף אחד שהוא
 אלילים כשיאבדו ,כבודו מגלה הוא ואימתי ,עאכ״ו עילם מלא שזיוו הקב״ה ,בו לד,םתכל

ונגלה ואומר לברו ה' ונשגב ואח״ב ̂ב וישעיה יחלף כליל והאלילים שנאמר העולם מן
;מז וגו׳(ישעיה ה׳ כבוד

 סופה וער התורה מתחלת אומרים אגדה בעלי רבותינו ,משה ויקהל תח) (רמז ויקהל
 לך עשה הקב״ה אמר ,בלבד זאת אלא ויקהל בראשה שנאמר פרשה בה אין

 הבאים דורות ממך שילמדו כדי שבת הלכות ברבים לפניהם ודרוש גדולות קהלות
 תורה דברי לישראל ולהורות ללמד מד־שות בבתי ולכנום ושבת שבת בכל קהלות להקהיל

 לישראל להם תקן משה אמרו מכאן ,בני בין מתקלס הנדול שמי שיהא כדי והיתר איסור
 החג הלבות כעצרת עצרה הלכות בפסח פסח הלכות יום של בענינו דורשין שיהיו

 המלכתם כאלו עליכם מעלה הקכ״ה הזה כסדר עוש־ם אתם אם לישי־אל משה אמד ,בחג
 בשרתי אומר הוא דוד וכן .מס וישעיה אל לאני ה׳ נאם ערי ואתם שנאמר בעולמו אותו
 של ימיי כל והלא דור בימי צריכין ישראל היו בשויה מה וכי מז (תהלים רב בקהל צדק
 לפניהם ודורש פותח שהיה אלא ,נוט־נהז היו ימיהם (עניי היה משיח של דוגמא מע־ן דוד

} ״נידרש הציין הנ״ל המאמר “ע? הסר וויניציא די (בירקוג■ : מעולם אזן שימעהן שילא תורה דברי •  אבניו
ז)1כ (?שפטים מ ר  לא) (משלי בכישור שלחה ידיה זש״ה יכו') תשלחנה ליתד (ירה ני) (

 מה ומפנ־ , תשלחנה ליתד ידה דכתיב , ביתד אלא זין בכלי הרגהו שלא יעל זו
:כב) (דברים אשה על גבי כלי יהיה לא שנאמר מה לקיים ,זין בכלי הרגתו לא

ה מי מאמר השפו) (רמז בי׳ק פרשית בילקוט עם בשבא יעקב עי־ר מנ  אתם אשר הברית ומלאך עד וכו׳ ני'
ה) וכפ' , חפצים תנ ת ) חנן ת א  במרוזב ענני עד וכו' קוראין שישראל לשו; בבל א־ייו קראנו בכל מאמר ו

שה אותי ישראל שעשו כיין מאמר (תתנב) עקב ובפ' , יה ^ז שפטים פ ובראשי , להושיע רב עד וכו' מע ת ת • 
 י־ארשא ר' כילקוט כתובים האלה המאמרים ארבעת ~ להגלות וצדקתי עד ובו' ומשפט צדקה עיבה מאמר
ר, מדרים בשים בי כ .  ודפזם (תמ״זז פפד״ם ד' ינילקוט (תי״ז) ליוורנו ד׳ אברהם ברית פי' עם בילקיט אבל ;

ה א ש בשם כלם מציויינים ,תקפ"ה;1 פוינ ר ד  ('שכ״ו)רזםרימ וויניציאה ד׳ ובילקוט ,אבביר נידרש ולא סתם מ
ם לא ולבן , עליהם הציונים לגמרי תי ס י' ; המאמרים כי; הננ ״ מי ה
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................................השמטות

 ג׳ עליוזן שעברו אדם בגי אחד שזה בפסוק, נח פעמים ג׳ נכתב למה נ) ח(רמז1
 (בילקוטר׳וויגיגיאמזנייןעליו״מדרשאגניר״) ואיוב; דניאל נח מזווגן הכתוב לפיכך עולמות,

 ונתנסה לאבות תחלה שהיה ולאברהם ,חסד אליו וים יוסף את ה׳ ויהי קמה) (רמזוישב
 וגנבו רעב היה אחד ,אוהבים ב׳ לו שהיו למלך משל ,נאמר לא נסיונות בעשרה

 ששמע כיון ,עליו קבל ולא לו טתנץ היו ואחד ,בפניו שלא ואכלה קיבר פת לו ונתנו
 מיד שפחתי אל נא בא אברהם כך ,עמי בסעודה יכנס בגנבה אכל שלא זה אמר המלך
 פעמים מלכים בנות יום בכל רואה היה ויוסף ,טז) (בראשית שרי לקול אברם דשמע

ן רעה ולא ערומות פעמים מבוססות פעמים מקושטות .

אכניר* ״מדרש חנ״ל מאמר על גרשם סטד״ם(תמ״ז) ד׳ ובילקוט וויגיזניאה(שכ״ו) ד׳ כילקוט
ברטוב. אבכיר״ ״מדרש הגיון נשמט ווארשא(יג"מ) ד׳ ובילקוט

מאמרי לקוטי

אספה מדרש
 על וחבל חיום, לגו הזוכדים המדרשים p הנו אספה המדרשנם

 אשר מאמרים איזה רק למשמרת ממנו בידינו נשארו ולא ,דאברין
 כאשר םפרים בשאר וסעט מן ומעט ,בשמו בילקוטו הילקוט בעל הביאם
* ,•' אותא', הספר בפנים אספה מרושו ע״ד המחבר הגאון מ״ש וע׳ ,להלן תראה

אלעגםו,ור.ריהםלפניךז עגם לקרב אחד לאחד המו״לאםפתיסולקטתים ואני

W עברו ב) יז (שמות משה עם העם וירב תשס״ג) חקת וילקוט רם״ב, רמז (ילקוט בשלח
אבל ,בקטן אלא עיניו נותן אינו ,ביתו בתוך כועס ארם ארץ דרך ,הרץ שורת

 שהיה ,אהרן עם ולא משה עם העם וירב נאמר לכך ,בגדול אלא עינם נתנו לא אלו
 יבאו כסיל שפתי הכתוב שאמר זה .שלום ורודף שלום אוהב שהיה עליהם חביב אהרן
 אחינו [בנוע נוענו ולו טס נשמות ה׳ ביד מותנו יתן סי תובעין היו יח), (משלי בריב
 עולה והיה ,תרבות לו היה שלא מלכיס לבן משל ,ה׳ לפני מהו ,כ)] ה׳(במדבר לפני

 אלו היו כך מצטער, אביו שיהא כדי החיות למקום הולך אביו, כנגד ולאילנות לכתלים
 את לנו לתת לאבותינו שנשבע אלא עוד ולא עליני מצטער שיהא מתים אנו אומרים

;חקת) בפ׳ השני משה עם העם זירב בפםוק נם זה מאמר (מובא הארץ
 ראש את שאו וגו׳ סיני במדבר משה אל ה׳ [וידבר תשע״ג) פינחם ,תרפ״ד (רמזבמדבר

 אומות נתקנאו התורה את ישראל שקבלו בשעה וגו׳] ישראל בני עדת כל
להן אמר הקכ״ה פיהן סתם האומות, מן יותר להתקרב ראו מה [אמרו] בהן, העולם

שבני כשם צו) (■׳.הלים עמים משפחות לה׳ הבו שנאמר ,שלכם יוחסין ספר לי הביאו
מביאין ________

(שפ״ר) ישראל בנסח ספר תוך אל הילקוט מחוך אספה מדרש מאמרי העתיק בןןבער הרב גם *)
 המאמר ראש ולא ובו׳ בפיל שפתי זש׳׳ה מן רק אספה מדרש בשם זה מאמר מביא וד.וא ,א׳(תדמ״ז) שנה
 בפ׳■ המקומות בב׳ זה מאמר בתוב בד.ילקוט אבל ,לבד הקת בילקוט רק ומביאו ,ובו' הדין שורת על עברו

.כהוגן שלא נרשם בשלח בם' בהילקוט הגיון ורק אספה מררש בשם הקת ובם' בשלח
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 הזה הספר בראש מנאם לכך ,יח) א (במרנר סשפחותם על ויתילדו [שנאמר] מביאין

 נז וויקרא סיני בהר ישראל בני אל משה את ה׳ צוה אשר המצות אלה ,המצות אחר
 ישראל, בני עדת כל ראש את שאו ונו׳ סיני במדבר משה אל ה' וידבר כך ואחר לד),
וגי׳(שה״ש כלה אחותי נעול גן .שלהן דדוחסין בשביל א^א התורה את ליטול זכו שלא
 ראוה להן, מקלסין התחילו הן אף האומית שמעו ו), (שם תמתי יונתי היא אחת ד),

 ,כה) (במדבר לזנות העם ויחל לשטים כשבאו אלא עשו לא ,(שם.) וגו׳ ויאשרוה בגות
 כבר בידן שהיה העטרה אותה ואמרו) האימות שמחי : פינחם (ניז׳קוט האומות שמעו

 לידי כשבאו ,לנו הן שוין ,בטל הרי משתבחין שהיו השבת אותו ,מהם נטולה היא
 נגף ,צד) (תהלים יסעדני ה׳ חסדך רגלי מטה אמרתו אם שנאמר ,המקום Jזקפ גפילה

 שאו וגו׳ המגפה אחרי ויהי שנאמר ,טהרתן על והעמידן שנתקלקל מי כל את המקום
:כו) (כמדבר ישראל בני עדת כל ראש את

̂י) (רמו ,הקב׳׳ה להם שנתן טובים ימים שבעים כננד ,איש שבעים לי אספה תש בהעלתך
,הכפרים ויום ,השנה וראש ,החג ימי ושמונת פסח ימי שבעת ,הן ואלו

 אספה ד״א .למצרים שירדו נפש שבעים כנגד ד״א .שבעים הרי שבתות ונ״ב ,ועצרת
 (נית לאיסכולי מוליכו והיה ,פדגוג לו ועשה בן לו שהיה למלך משל איש שבעים לי

 צוח הפדגוג התחיל הנער משגדל ,ידיו על ושותה ידיו על אוכל מביאו היה והוא ד,ספר)
 הייתי המלך לו אמר ,אחר עשה ,בעצמי בנך בטרהת לעמוד יכול איני לו אמר לאביו
 לי שנתת ועכשיו ,גדלתו שאתה מפני ,בעיני כעורה שהיתה אלא ,בן לך לומר מבקש
 ,יד) (דברים אלהיכם לה׳ אתם בנים שנאמי ,ישראל אלו הבן כן .עשה לך רשות

 זקוק משה גהיה ,יא) ובמדבר הינק את האמן ישא כאשר שנאמר ,משה זה הפדגוג
 שנאמר להשקותן וזקוק ,טז) (שמות השמים מן לחם לכם ממטיר הנני שנאמר ,להאכילן

אנכי אוכל לא אמר ובאחרונה ,התורה ועל המצות על ומזהירן ,כא) (במדבר באר עלי
.א) וגו׳(דברים לבדי

 ושבט שבט מכל חמשה אבהר אם ,אעשה כיצד משה אמר ,איש שבעים לי אספה
 ששה הביא עשה מה ,שנים יתרים נמצאו שבט מכל ששה ,עשיר, חסר נמצא

 .ממני ומקבל עניו שהוא לוי בשבט אני יודע אמר ,ארבעה לוי ומשבט ושבט שבט מכל
 ,ימין :שמעון משבט .זכור ,נמואל ,אליאב ,פלוא ,כרמי ,חנוך ;העמיד ראובן משבט

 ,סתרי בן ,ידעא , נתנאל ,חנניה ,עמרי :לוי משבט .נמרי .שאול ,אהד ,צחר ,יבין
 משבט .נחשון ,שפטיה ,בצלאל ,יונדב ,דן ,סרח :יהודה משבט .גביהן על ומשה

 ,סורי ,אלון ,סרד :זבלון משבט .חגית ,עתגיאל ,פלטי ,יגאל ,עזא ,צהר ;יששכר
 ,אחיאל ,אחיטוב ,אלידד ,כסלון ,סניאב :בנימין משבט .נמשי ,אליהו ,אהליאב

 נ דן משבט . *) סטור ,אהירם ,אדונירם ,מלכיאל ,יועזר ,יאיר :אפרים משבט .מתניה
 ,אלישמע ,אליקים ,אליוחנן ;נפתלי משבט .שריה ,דניאל אחיעזר, ,אחינעם יגאל, ,גדליה

 משבט .[שוני] ,זכריהו ,מתתיהו ,קיני .זרחי ,חגי :גד משבט .ייחנן ,זבדי ,מומכום
 שבעים הרי ,אחיהו ,שכניהו ,שלום ,שמואל ,שלומי ,פשחור] [צ״ל אשור :אשר
 אותם ולמד ,לטוב זכור ומרים פנחס של אחי שמיאל רב מפי אם וכתבנו .זקנים ואחד

וגאוןא): ישיבה ראש כהנא הנינאי ורבנא מוגה^יי) בתרבין(ביתהמיר־־)
. וויניציא *)בדפום ---------------— ר ו כ א ודנ״ציא כרפום **) ז צ ו . מ

רפאפורה* ריפ״ל הגאון וו׳דעת ,רפ׳׳ו •צא-^וניקי ראיצו; בדפוס גם הדפוסים בכל בילקוט כתוב בן א)
ב ו׳ בכ״ח וו״ל ותקנו והגיהו ,אספה מדריצ ‘מבעי הוא וגאון עד וכתבנו מן ה!ה המאמר גם ת מי  סי׳ י״ד (

 נתיסד ובייציבתו כימיו כי אחשוב ,וכו' שונים ענינים ודירש הכם גבר וה חנינאי רב שנראה ואחרי ;ידו)
א ‘עי כהעדתך פ' ילקוט ע' ,אספה מררש י אכפה מקי  י
ב מפי אותם) !/"ל אם וכתבנו ומסיים ס •צי •-.ה־ צמיאל י ה [א-רי ■מדים נ:

ם, השבעים בל שמות בכאור ה ה
 ולמד ,רי-־וב זכור ינ־רי] ג־״ל

אותם

WT'



מאמרי
ם «רן, ®לוא, מראובן:חנוך, אחרים. פני m,וסד כרסי, ו  ,pBh 1{1v«»b ,hum/ 

ל, יכץ, או ע ד, ה, «ו חנני תנאל), «״לנ תמול( מלוי;עטרי,ז מרי,  םחויי,ומ«ת נ
ר, מיעעכר: נח׳»ון, עבטיה, בבלאל, יונרב, ערוך, ארח, מיהודה: נביהן. על  מי

 נםעוי. ,»ליחוא יחלאל, סודי, ,^ון ,מרד :מובלון ,חוני ,עתניאל ,פלטיאל ,ינאל ,יעקן
 אחינעם, יבלי, בוקי, מדן: מתניה. אחיטוב, מירד, אלדד, כסלון, מנאב, מבנימין:
מ אלחנן, ,יוחנן ובדי, ,מומבוס אלישמע, מנסתלי: חננאל. ,ערי אחה»ר, י דן .^  מנ

חי, ר  V«1 חננאל עלמי, סעחור, x-mn עוני. זכריהו, מתתיהו, קינן, חני,ז
נ«״ל דם) (אדמיח, פלטיאל, יועזר, יאיד, מיוסף: עכניהו. אחדהו, ,עלום ,עמואל]

:מניד ,אחנירם]
 ובזהילנ נוסחא כעמוי המאמר כל נמעא 59 עד 103 נום׳ בוואטיקאן הנמצא כ״י ובקובץ

 עבעים לי ה1אס מעה אל ה׳ מאמר מעה״ עם עהיו זקנים עבעים ״עמות
 זרבעזן6 להחלק יעראל עעתידים מסני ,עבעים לי אמסה למעה ה׳ אמר מה מפני איע

ם, עם נעחיידו ליעראל, תודה נתנה עבהם יום ארבעים כנגד ארבעים דגלים,  עלעי
 בנמדיט עער הן ואלו המזורים על הוא ברוך הקרוע עהביא מכות עערים כנגד עערים

ד עבעה עערה, עם נעתיירו הים על ועער  יעראל עבנות נקיים ימי עבעה מג
 עופגדם ומצות בעולעד• זמון מצות לקיים כדי עלעה עם נעתייח עליהן, מתחייבות

ע לי אמר זה דבר לבצלאל מעה אמר עבעים לי אספה ד״א .בעלעה צ  חוא ברוך ^י
 ועבט עבט מכל עעה אותם אחלק ,אותם אחלק היאך יודע ואעי איע עבעים לי אספה
 מעבטאחד עעה חסרים-{עערה], נמצאו ועבט עבט מכל חמעה [ענים}, יתרים נמצאו

» ,לנמזח ול6כצ לו אמר .העבטים בץ מהומה מטיל הריני אחד מעבט וחמעה מ  נ
דבינו ________

א זונינאי ורבנא מסנא] [או מוגה גתרבץ אותם מ ד *« א«נפ p« ,ע״נ וגאון ראש ס ב ע  חגאא י
 כמגא ווגינאי לרג סעא אאוחר ומוא א׳) קי״ח יוווסין (ע׳ לשארות חתרד״ו כשנת גאון אנרהם כר כהנא

כ מר כר א. ו  הראשון כסו שוגיא כעניגיא לרורש גורע ולא אהר כמקום שמו גוכר לא השגי זה אולם הונ
כ Tלםn גם שהוא ר כתכ אשר גאון יהוראי ו  והיוהר .ככנל» נמכאווו שאיגן שלו כה*ג אגרוה כמה ע
 זקנים שכעם לסה ע*ש אמםה ממררש הההוזלה סוםרים) שלםנינו(םוףהלמה כה׳יג כגר שיש הוא מסייע
ה, כמדרש ג*א אהר כמקום וה נמעא ולא ,שם ילקום וע' וכו' טוכיס ימים ע' כנגר  שנוסף ססק ואץ הז
ה״ג ג״ב הנו הנינאי רג תלמידו מתלמידי נ ד וע׳ ,חידוש דגר וזח ,ההוא המדרש שנ  להלאה גילקוא ע

 ואעויק חנאץרשל״ר. ענ״ל אחרים, סדרים כאיזה ועוד אססה, מדרש סעמים נמה נרשם נחעלחך נסדר
ניי מהרשיג הרג מיש לן ג ל, המאמר על נ ר ונתכנו שחמלות ק0ם אץ שם: וזיל הני  מאיזה סיום הוא נ

תננוי :שסיים סוסד כ  רפי וזזוא עריא מגזאע הר הוא ,שמואל דג מסי איש שכעס של שמות, דיל .ו
שנוו ססרו שוזכר קיירא שמען ר׳ היה ונימיו תקיז ריא כשנת לגאון והיה מרי נר שסואל א, ד״א נ קי  מ
, כיל או מיותרת ״אסי והמלה ם ת ו א והמלות א ל ה , ש . ר ס וו נ ם י מ  להא ואץ םתומים חם סי י ו
הי כיל ואולי סתרון, ס א ה נ ס י ו ר מ חי כשם גסגאץ נמכא ני ו  גשא זכרוןלגאץ מכאתי לא אכל א
ו כיל או פנהם, נ נ ת ב ל ו י ע ם פ י נ ם פ י ר ה ל א ל רב ש א ו מ ןרי ש ר נר^ג ו כ , ז ג ו א ס ד  נ
א הנעאי ורנגא] מתא כתרכץ [כיל ורכנא מוגה כתרכץ אותם ולמד הסיום ^  הבונה וגאץ, ישיכה ראש כ
 רג כר גאון הגינאי רג הוא נהנא הנעאי רג והנה גאון. תנינאי רג של כישינה האלה הרברים את שלמד
ש אחונאי גס ונקרא הונא ה רפאפורא הגחכיל גמי שעד כדק שערי הגאוגים ונתשונות ר. כני  *i היד(

 רג תלמע טידבתא ריש הונא נר נהנא חנינאי רב מר אתנינו שנתג דין פסק כידינו יש !איתא ייב) סי׳
ג .זיל גאון יהודאי הי  בשאילתא מתיבתא דיש הנינאי רב מר רפדש פירושי אלו :נמכא בבורות ה׳ וננ
 ונמכא רבתי, ככלה גאון הניגאי רב מר קמי רבנן בעו גמץ בה׳ וכן דבלה), כיומי שדרש (שאלה דבלה

ד א SM כד השלם וביוהםץ תקמיא ד״א בשנת גאץ אברהם כר כהנא הנעא רב שנקרא אחר גאון ע  הני
 כד היוו כיה ע ,הגיל תנינאי לרב מעט מאוחר והוא גלות ראש והסית תקמ״ב ר״א עד לראש שהיה
בכנ״י. מהרש״ב עב״ל

שונהמנפזה אספה מדרש הוכר הדרשות על כספת ההכסכונץ ולרעת התשיעה,. ננכלנמהכי^וזרא
הרים. ד״א בערך והוא
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̂ו אמי־ הן, לו אלר עליך, קשה זה דבר רבינו  קלפי בתוך ותגם ספהקץ [אגדות כתוב י
 שלשה לידי עולה שאינו מי נל לראש, עולה הוא הרי , שה‘שי לראש שעלה מ* כל וראה
 ששה, ושבט שבט מכל כן ועשה דתך ׳.), השנדם מן שטנה עליו שתשרה ראוי אינו
 על לבצלאל ונשקו משה עמר מיד ,ארבעה א‘אי בידו עלה שלא לוי של משבטו חוץ

 ששה התחילו .מחלציך 'צא חור בן אורי בן שבצלאל יהידה אשריך לו אמר .ראשו
 (בילקוט זבוד נמואל אליאב כרמי פייא הנוך :הן ואלו תחלה ראובן של משבטו

( מי  עמרם לוי משבט .נמרי) ובילק־ט זמר־ שאי^ צהר יכין אהד ימין שמעין משבט .ו
 שפטיה בצלאל יונרב אורו !רה יהודה משבט .גב'הן על ומשה סתרי בן זרו יוהנן נתנאל
 סודי אלון פרד זבלון משבט .דגי עהניאל פלטיאל יגאל עזן צוער •ששבר משבט .נחשון

 מלביאל עזי יאיר יוסף משבט , נמשי א^יהוא אליאב ברי׳יש'׳ סירי הניסחאיר- בב׳ (בילקוט
 .ומקגיה אחיאל אחיטוב בנו אלידד כסיון פנואב בנימין משבט ,יבין יהורם ארונירם

 אלישמע אליקיב אלחנן נפר^י משבט .ושדי הניאל אהיעזר אחיגועם יגיאל גדליה רן משבט
 פשחור אשר משיבט .וזבדיהי ומתניהו יקנז ושוני וזרה חגי גר משבט .יוחנן זבדי פומכים

!ויאטיקא!) ב״י בקיבץ (ע״ב ושכניה ואהיה ושלום ושמואל שילם
 מן הרן שהוא הדברות באהל ,יא) (במדבר האהל סביבת אתם ויעמד "^‘ר־שי (רמי שם

 היה כך הפנימי ובמדת ,לדברות ואהל לעבודה אהל ,עשו אהלים שגי ,המחנה
 מועד אהל משמרת את ושמרו שנאמר ,בעגלות וזה זה משמשין היו והלוים ,ההיצון

 עשר רחב על אמה שלשים ארבו וכן עשו, אהלים שני יחי, !במדבר האהל עבדת לכל
 ,האהל סביבת אתם ייעמד העם מזקני איש שבעים ויאסף מוצא אתה שכן ,כפנימי
היה ואחד ,במערב כנגדן ופשה ,במזרח ועשרה ,בררום ושלשים בצפון שלשים העמידן

;אמה בתוך עומד
 תחת קמתם והנה וכתיב יב) !במדבר מאד ענו משה והאיש כתיב תיטל״ט) (רמז שם

,ביצרו שולט* שהיה אלא ,היה קשה הוי ,לב) (שם חטאים אגשים תרבות אבתיכם
 לחד מי כבודי על שבקש כשם צרכו מבקש ואינו בענוה מופרש משה הרי הקב׳׳ה אמר
 טמא דבר אלא פתאם אין ,פתאם ה׳ [ויאמר ,כבודו מבקש אני אף לב) (שמות אלי

 שלא ,עמהם משה יצא למה וכי ,ו) (במדבר פתאם בפתע עליו מת ימות ובי דכתיב
 שיהא ד״א .נזוף שמשה דומה ואומרים לדבר יוצאים ומרים אהרן האין ישראל 'יהיו

שירד משה של כבודו להודיע האהל פתח ייעמד וגו׳ ה' וירד .מרים על לבקש קרוב
!*ו כבודו] בשביל

 מה למעלה מה הראיתיו יב), יבמדבר הוא נאמן ביתי בכל משה עבדי כן לא שם
 דומה הדבר למה משל .להיות עתיד ומה שהיה מה ,לאחור מה לפנים מד, ,למטח,

 ואחד זה] חפץ על ממונה [יזה זה חפ׳ן על ממונה זה ,הרבה אפוטרופין לו שהיו למלך
 ומשה הגובאי על וזה הברד על וזה האש על ממונה מלאך יש כך ,כלן על ממונה

שליט _________

 לכור למשה הקכ״ה לו שאמר לפי :היא וזו מת־קנת יוהר הנוסחא צ״ה) (פיפקא בהעלתך בספרי *)
 חמשה וחמשה ושבט שבט לכל ושישה ששה נופלים הם הרי עושה אני מה משה אמר ,זקנים שנעים לו

 זק; עי׳יהם וכתב שתקים נטל תקנה משה עשה , חמשה ממנו בור‘־ עליו מקבל שבט איזה שבטים לשני
 עליו וכתוב פתק שנטל מי כל פתקיכם וטלו בא• א״ל ,קלפי לת־ך והטילם ובלל; חלקים פתקים שני ונטל

 משה היה זקן בתוב• כתוב היה שלא פתק נוט־ שהיה מי וכל , המקום קידשך כבר משה לו אומר היה זקן
 ועיין ,שם וברבה בהעלתך בתנהומא וכ״ה .ע״ש יכי׳ לך לעשות יב־ל אני מה הוא השמים מן לו אומר

,ספ״א סנהדרין ירושלמי
 על ומחתימה ,אספה ממדרש הוא וכו' פתאם אי; פתאם ה' ויאמר מארד שנם נראה מהילקוט *•)
.מלקוטיו זה מאמר שהוציא נזהרש״ב
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 tieh מנירות) אונאות ומתב קרקעות עקונה לעשיר לטה״ד משל בכלן. שליה
אק להן אמר הן, שלי אומר הוא עכשיו אמרו אחר,  העולם כרא הקביה כך הוא, נ
 א״ל ט. עבדי(מלאכי משה תורת זכרו שנאמר ,משה של לשמי וקראה התורה מתוך

: הוא נאמן ביתי בכל הקב״ה אמר ,בעולמו שותף אני אף אומר יהא עכשיו
אוטר אדם יש ,יב) (במדבר בשרו חעי ויאכל אמו מרחם כצאתו אשר משט״ב) (רמזשם

 טושליע הצדיקים אץ ,בשרי שהכתה ידי אקטע ,לשוני את שנשכה שני אעקור
:באחרים אלא בעצמן

 WC נותן שנים על כועס כשאדם הדץ מדת ,משה עם העם וירב תשס״ג) (רמז חקת
 שלים אוהב שהיה עליהן חביב אהרן שהיה ועוד בנדול, פניהם נתנו ואלו בסטן

 מותנו יתן טי מיתה תובעין היו 1יח (משלי בריב יבאי כסיל שפתי זש״ה ,שלום ורודף
 שיצא מלבים לבן משל ה׳ לפני מהו ה׳, לפני אחינו בטע נוענו ולו טז), (שטות ה׳ ביד

 אביו שיהא בדי החיות למקום הולך אביו כנגד ולאילנות לכתלים עולה והיה רעה לתרבות
 לאבותינו שנשבע עור ולא עליני מצטער ויהא מתים אנו אומרים אלו היו כך ,מצטער
 נשלח) נזורשת הראשון משד■ עם העם יירב נפם־ק גם זה מאמר (והוכפל :הארץ את לנו לתת

אפיקורסין של שמם ימחה ,ועמד לאויר זרקו נחשת נחש משה ויעש חשס״ד) (רמז שם1
,חיים המקום בו עישה ממית שהוא נחש צורר, הרי ,המתים החית אין אומרים שהן

 ה1נחשתים(שלשלא נחשתן לו קרא חזקיהו עאכ״ו, חיים של] [בטל המתים(שכולן) תחית
 לזה והמקטיר הבא לעולם חיים לו ויש הזה בעולם ממית נושך שהנחש כל כבדים).

 הבא]*); לעולם חיים ויהא שיכתת מוטב הבא, לעולם חיים לו ואץ הזה בעולם לוקה
 זש״ה ,ישראל בני עדת בל ראש את שאו וגו׳ המגפה אחרי ויהי ח׳זיע״ג) (רמזפינחס

 את ישראל שקבלו בשער, ,צד) יסעדני(ר״הלים ה׳ חסדך רנלי מטה אמרתי אס
 ן תרפ״ד) רמז נמדכר בם׳ המאמר כל (עיין וכו׳ וכו' העולם אומות נתקנאו התורה

 וקשה' שונא לקנות נוח ,ו) (דברים אלהיכם ה׳ אה תנסו לא תתט״ה) (רמזואתחנן
.מכל לו קשה אדם של ועינו ,לירד וקשה לבימה לעלות נוח ,אוהב לקנות

 ,לרפאותה הרופאים באו ,תלד שלא לעצמה כשפים שעשתה לאשה ה״ד למה משל
 אמר ,ט (איכה לנפשי עוללה עיני שנאמר ,לעצמי עשיתי אני יכולים אתם אין אמרה

 אשתו כשביל נברא המות לד.קנ״ה) אמר (דוד למקום שאמרתי ,לעצמי עשיתי אני דוד
 מערבב בחורים מפיל שהוא עוקרו ואני לי זווגהו ,לארם) המות הביאה (מחוה אדם של

 ונסני ה׳ בחנני וד.שבטים, האבות וכן בידו, נמסר אבינו אברהם מלכים, מעביר חתנים
 עומד, אני עמד לא באשתו אדם ,הראשונים מן שאיני בו) ולבי(תר.לים כליותי צרפה

 עד ואני המלכים את חנן אברהם ,קטז) (תהלים אשא ישועות כום ואני נשתכר נח
 בליעל] דבר עיני לנגד אשית [לא ואני עיניו בהו יצחק יא), (מ״א באדום זכר כל הכרית

 דכתיב אותו נצחתי ואני המלאך עם הריב יעקב ,קא) (תהלים שנאתי סטים עשה
 אני אף יאני כבור ראובן .כד) (ש״ב ידך הרף עתה רב בעם המשחית למלאך דאמר
 יהודה אריה טר יהודה בנלית. ואני בשכם קנאו ולוי שבעץ פ״טז. אתנהו(תהלים בכור

 יששכר ומבני .]0י (ש״ב האריה כלב לבו אשר [דבתיב האריה כלב ואני מט) (בראשית
 [דכתיב כים זבולן .י״ח) (ש״א משכיל דרכיו לכל ואני לט יב (דה״א לעתים בינה יודעי
 [דבתיב נחש דן .פט)] ידו(תהלים בים ושמתי ואני מט)] ישכן(בראשית ימים לחוף זבולן

 ,י״ר) ,כאגדה כראיתא נרמז נקרא דוד אכי נחש(יז»י ואני מט)] דרך(בראשית עלי נחש ק יהי
נפתלי -------------

 על «יץ0 פפד״מ ד׳ בילקזמ וכן (תי״ו) ליוותו דפוס כיי׳קוגז וכן וויגיגיא(שכ״ו) דפוס כילקוט *)
.העמיטו כננ״י וטהרשיכ ,אספה״ »מדרש וכו' אפיקורסין של שמם ימחד. זסאמר1



אספה מדרש מאמרי152
 יגורנו גדוד גד .יח) נתהלים כאילות רגלי משוה ואני מט) (בראשית שלחה אילה גפתלי

 ואני מט) לחמו(כראשית שמנה אשר .ל) הזה(ש״א הגרוד אחרי אררף ואני, ,מט) (בראשית
 יוסף .נפש) פקוח מפני לאכול לו והותר הנהנים עיר בנוב שאול מפני (נברהו הפנים לחם אכלתי

 כתפיו ובין בנימין .טז) (ש״א תאר איש ואני לט) תאר(שם •פה יוסף ויהי דכתיב תאר יפה
 ,תוכל לא המקום א״ל כו) (תהלים ונסני ה׳ בחנני .אוחו בונה ואני לג) שכן(דברים

 אני אחד אפוטרופוס אמר עיר, להחריב לגיונותיו ששלח למלך למה״ד משל לעמוד,
 וזה אותו תפשתי בקושי אני א״ל ,למושכו אחד בא אריה שצד לגבור משל ,אחריבנה

 אות< שאני (פי׳ לב) ידי(דברים במשפט ותאחז לדוד הקב״ה אמר ,למושכו לי תן אומר
;מג) (תהלים אלהים שפטני ,להשפט מבקש ואהה במשפה) הבריות עם להתנהג שלא כמשפט

 הבא מאמר יחדו ובחמור בשור תחרש לא בפסוק תתקלא) (רמז תצא פ׳ בילקוט
ך עד ונו׳ הכותית על  תהיה ויתד ד״א ד״ה תתקל״ד) (רמז ושם ,עיניך תחזינה ביפיו מ̂י
ך, שלום כי וידעת עד ונו' תורה דברי נאמרו נקיה ובלשון כבוד אונך על לך הל וכפ׳ א

 כך מרפא אני שמחצתי מה כשם הקב״ה אמר כך ״ד״א ז קצר מאמר תחקמו) (רמז האזינו
 כשם וואדשא דפוס כילקוט כתובים האי׳ה המאמרים שליצת — מחיה״ אני ממית שאני מה

 ובילקיט ליוורנו, בדפוס וכן סתם מדרש בשם פפד״מ דפוס ובילקוט אספה, מדרש
 לגמרי חסרים וכו׳ הקב״ה אמר כך ומאמר נו׳ הכותית על הבא המאמר על וויניציא דפוס

 ובדברים ,רבה״ הדברים ״אלה הציון עליו רשום וכו' לך תהיה ויתד המאמר ועל ,הציונים
.המו״ל .הנה הביאותים לא ולכן ,איננו רבה

 אספה ובמדרש :שם וז״ל אספה ממדרש מאמר מביא טז) (יא בהעלתך בפ' בחיי [רבינו
,והכהנים ,והזהב הכסף :הן ואלו להקב״ה מיוחדים דברים עשר שלשה מציגו לי

 ומלכות ,מועד ואהל ,המשחה ושמן ,והתרומה ,והמזבח ,והבכורות ,וישראל ,זהלוים
ת  הכסף לי ב) (חני דכתיב והזהב הכסף .והזקנים ,ישראל וארץ ,והקרבנות ,דוד גי
 וח) נ דכתיב(במדבר הלוים .לי לכהן אתם לקדש כט) רכתיב(שמות הכהנים .הזהב ולי

 לי כי וח) ג בכורות(כמדבר .עבדים ישראל בני לי כי כה) (ויקרא ישראל .הלוים לי והיו
 לי ויקחו כה) (שם תרומה לי. תעשה ארמה מזבח כ) ושמות דכתיב מזבח בכור. בל

 ועשו כה) מועד(שים אהל לי, זה יהיה קדש משחת שמן ל) (שם המשחה שמן תרומה.
 כבנץ ראיתי כי טז) (ש״א דוד בית מלכות ,לי להקריב כח) (במדבר קרבנות .מקדש לי
 זש״ה .לי אספה יא) (במדבר הזקנים .הארץ לי כי כה) (ויקרא ישראל ארץ .מלך לי

 לפלטרץ דומה למה״ד משל ,יסדה ארץ על ואגדתו מעלותיו בשמים הבונה ט) (עמום
 עומד, גבה שעל [פלטרין] מתחברין הספינה שדפני זמן כל הספינה נבי על בנויה שהיתר,

 על שאגודתו בזמן עמידה, להן יש אימתי ישראל, בשביל מעלותיו כשמים הבונה כך
 (קהלת זשה״ב . עם ראשי בהתאסף מלך בישרון ויהי לג) (דברים וכה״א ,יסדה ארץ
 התלמים את ולהשוות לחרוש הפרד, את מלמד זה דרבן מה ,כדרבנות חכמים דכרי יב)
 ומרא.ץ מותר מותר ועל אסור אסור על לומר לומדיהם את מכוונין חכמים דברי אף

 שמות ושלשה .חכמים דברי ושמע אזנך הט כב) (משלי שנאמר ,מד,״ת וד,וראות פנים
. לחרוש אותר, שטלמר מלמד ,לפרה כינה דר שהוא דרכן . מרדע מלמד דרבן ,לו נקראו

___ : **.) לפרה] דעה מורה מררע בספר _________

 בחי* רכינו על ומהתימה ,פט״ו שם וכרבה בהעי׳תך כתנחומא נהויר״ו תמצא הנ״ל המאמר כל *)
על כטח שאב מהם אשר ורנה תנחומא בשם ולא אספה מדרש כשם המאמר את שמביא  אספת המדרש נ

,שם כהעלתך כתנחומא זה מאמר גם **) ,הוא גם



̂רי 1$3ע{אספה מדרש מא
 לי אנ»ה גסדרע וז״ל: כתנ ש״ב) (סיק גרמת הלטת טגרסמא) (הר״א רקח בספר

 שם גרזך ואוסרים הםלאבים התחילו שסע קרית ומיסו לסרום סשה כשעלה
בחשאי: אותה אוסרים והתקקשיהו והלךסשה סלמתו, כבוד

 וו״ל: סביא ע״א) ז׳ (דף ז״ל לרקה יוחםaד הגדול״ ״חיאל או חיא״ ״סודי בספר
ק, הן הרי וכי ג), (איוב הוא שם וגדול קטן אספה במדרש ואסריגן  סשל ש

 כל עלה ואחד עטרות, סקובע שלו (םגןו«ה) והתרים אחד.עלה למלחמה שירדו לשגים
 חוטסו מת הרשע כך בעטרות, שעלה זה אומר הוי ל,1גד איזהו חצים, מקובע מפו
 גטוי ראשו ,»ון)6כ לע״ג(חמר שהלך מפגי גםתמות עיגיו ,ע״ג ריח שהריח מפגי גטק

 שבראשו ציצית בגאץ להתגאות ארומת גדולות שערו ציצית שבראשו מפני בגיהנם
 מצות, מלא מפו הצדיק אבל (יחזקאללב), מערלים נופלים גבורים את ישכבו ולא שנאמר
 נותנות ידיו ,כמצות מריח אפו ,בהלכה שונה פיו ,בתורה קוראות שניו ,תפלין בראשו
, תלוי הברית גופו הקב״ה, לפני ומתפלל תורה מלאים קרביו צדקה,  הולמת רגלע מ

עכ״ל: שלם, כלו לפיכך מדרשות, ובתי כנסיות לבתי
riBM m א' nwa m מאמר סביא lanan אנאע גם a, «»*ע

ל תערה, י ע ם׳ אבניי םאסרי נלקוטי ל  נשגקש גרנמז רי אמר הסאסר הנאתי לד) (ר« בראשית נ
ה עלני מביתו. ועלחה שנאמו• עי ונו׳ ונו׳ העולם לביאות הקב״ה א ^ ע הוא ו סיי  אבניי מ

 ודניעיא ביםום ובן וואיעא ימום בילקום בי אבניי, בשם ובו' האים הן מאמר שם שמתחיל במו
ו נרשם םםי״מ ביפום ובן .איננו מזח המאמר םב״א ובב״ר פכ״א ב״ר ^י

ם' שם  ניםם ,הביול יפת אהי עי להו חשיב קא חכמת! *pי ונו' נח ויולי מאמי על נ) (רמז נח נ
 הולך סובב אבב^ שהעיון והאמת , pםנהד ומם' אבכיר העיון וואישא דפוס בילקוט בטעות

תנ למה ר״ה שלפניי הקער המאסר על ש שהוא ונו' נח פעמים שלשה ננ מו אבניי ממיי  נ
מ.6» ביפום ובן יאrווינ יפום נילקוט עליו שרשום ״  הבמוע יין• למאמר שיין םנהדדין והעיון י

•י ובו׳ להו חשיב קא
ה עו) (רמו לך בם׳ שם  נבסן!,. נחפה עי ונו' נתקיים באן החיית פי לפני דתנו וישנו וש״ח י״

ק אבניי* ,,מריש עליו העיון וואישא רפום בילקוט ם, יפום בילקוט ו  מיניעיא י* ובילקוט פפי״
סתם: מדרש

בן פב) (רמו וירא בם׳ שם ' של בנו גמליאל י מ׳ אברהם אבעו בשנמול אומי הנשיא יהויח י  עד ו
ש בשם רשום ווארשא רפום בילקוט ,עומר ואני יושב הוא  ובילקוט דר*א ופרקי אגביר מיי

a ביפום ובן לבי פיי*א בשם וועיעיא יפום f t H ו

ויסעו מדרש
ת קובץ ספר מחוך העחקתיו &דמז בי א', ג' היי ד טן  הוא והוא מי

ע' ,הילקוט מוסחת גירסת w על ז m ש ו' אות הספר נפנים .ויטעו מיי

 הנחל הדבר עשו תקב בני שני אם אמרו ה). לה (בראשית אלהים חתת ויהי דמעו
,הקב״העליהם W פחדו ונפל העולם, את יטליםלהחריב כלם יאספו אס ,הזה

 בפעם אחריהם רדפו שלא פי על אף אמרו רמתינו .יעקב בני אחרי רדפו לא לכך
להרגם ובקשו יעקב בני על האמורי סלבי כל ונתכנסו רדפו שנים ז׳ לאחר אבל ההיא

בבקעת



ויטעו מדרש154
 לא אמרו שם וישבו שם ועמדו לשכם ובניו יעקב חזר מיכן שלאחר לפי .שכם בבקעת

 . להרגם עליהם ובאו כלם נתקבצו ,עצמם את שיורשים אלא שנם אניני כל שיהרגו להם די
 לישוב בתחלה והרג עמהם הנלחמים הרגלים מעי־כות לתוך קפין כך יהודה שראה כיון

 מורה והיה פוס על רוכב והיה ובנהשת בברזל רגליו וער מראשו מכוסה שהיה תפוח סלך
 היה כי מטיל שהיה מקום בכל יחטיא לא ולאהריו לפניו הסוס מעל יריו בשתי חניתות

 קפץ .מגבורתו ולא ממנו נתירא לא יהודה שראהו כיו; .ידיו בשתי לירות בנהו גבור
 היה והוא .עליו והשליכה סלעים ט׳] פפד״ם [בד׳ ם׳ משקלה הארי; מן אבן נטל לקראתו ורץ

 מקושט יהודה לקראת בא היה והוא .ושליש אמות קע״ז שהן ריס הלקי שני ממנו רחוק
 כיון ,הסום מן והפילו מנינו על האבן באותה יהודה והכהו .חניתות ומורה ברזל בכלי

 רגליו על ועמד מהר והוא הארין, מן שיקום קודם להרגו ובקש יהודה רין לקום שרצה
 .יהודה ראש לחתוך ובקש כידונו ושלף מנינו מול מנינו כנגרו מלהמה וערך יהודה לקראת
 יהודה עשיה מה ,לשנים המגן ופסק הכידון הכאת וקבל הכידון לנגד מגינו הרים ויהודה

הקיפול מן למעייה רגליו שתי וקסיע בכידונו והכהו גזל ׳ 1 ■ ׳  גפל וכידונו לארץ נפל ואזI׳
 שהגיעו הראשון ,חבריו תש־עה עליו באו שריונו הולין שהיה וער ,ראשו וקטע וקפץ מידו
 ,השימונה לקראת ועמד יהודה ולקחו מידו נפל ומנינו ראשו את והכהו אבן יהודה נטל
 כל הרג ויהודה .געש מלך לאילון והרג בחץ וירה אצלו ועמד ובא הגיע אחיו ולוי

 בגי לקראת קמו לא וכלם שילה מלך לזירורי והרג קרב אביו ויעקב ,השמו;ה
 מהם והרג אחריהם רדפו יעקב ובני .לנום אלא לעמור לב להם היה לא ועוד יעקב

 המקום מן שכם מתל יצאו יעקב בני ושאר ,השמש שיבוא קודם אלף ההוא ביום יהודה
 היה העיר חציור ולפני ,העיר לחצור שיציאו עד בהר אחריהם ורדפו בצירו עומדין שהיו
 חצים יעקב וירה שיכם, ביקעת עמם שנלחמו המלחמה אותה מן כבדה מלהמה להם
 מחנים מלך לשכיר ,ארם מלך וללבן ,פרטן מלך לפסוסי ,חצור מלך לפרעתון והרג

̂קוט  מלחמה ערכו גבורים וארבעה הצור י״ח לחומה ועלה ראשון היה ויהודה ,מהנהי] [ביי
 גבורים ד׳ לאותם הרג שיעלה וטים אחריו עולה שהיה אצלו נפתלי שהגיע קודם יהודה עם

 והתחילו החומה לשמאל ונפתלי ההומה לימין יהודה עמר אחריו, ועלה קפי; ונפתלי
 ,לחצור וכבשו ההוא כיום אותם ושברו אהריהם ועיו דלגו יעקב בני ושאר ,בהם להרוג
 לסרטן הלכו השני ביום ,השבי כל ישבו הרגוהו שלא איש הניחו ולא הנבירים כל והרגו

 אצלה שקרב מי לכל וכתשה גבוה ותלה גבוהה עיר כבדה מלחמה עמם היה בה וגם
 מקום היה ולא מאד וגבוה השור היה שחזק משום ההומה אצל לקרב מקום היה ולא

 וגד המזרח מן ראשון ועלה יהודה וקדם לחומה ועלו אותה כבשו ההוא ביום .ללכדה
 נפתלי קרבו ,הדרום מן ודן ראובן עלו ,הצפון מן ולוי שמעון עלו ,המערב מן עלה

 סיעת שעלו עד כבדה מלחמה עמם היה החומה ועל השערים, צירי והדליקו ויששכר
 עלה כך ואחר ,המגדל את יהודה שכבש קודם המגדל על לנגרם עמדו ,שם חבדיהם

 העיר בגי כל .ממנו שירד טרם המגדל גג על איש מאתים והרג המגדל לראש יהודה
 למלחמה היו וקשים חזקים שהאנשים מפני איש מהם החיו ולא הגוים כל והרגו לכדו

 להציל תפוח אנשי שיצאו מפני ,לתפוח והלכו לאהוריהם וחזרו משם השבי כל והוציאו
 להציל שיצאו אנשיים לאותן והרנו לארבאל משם והלכו העיר מחצור שלקחו השבי מידם
 שילה ובני השבי מקכציים היו וכאשר הבקר בעת לתפוח ה^כו הש־יישי כיום .השבי

 היום חצות קודם כלם והרנו אחריהם ויצאו עצמם הלצו אז מלחמה לעשות אצלם באו
 והוצייאו העיר לכדו ביום בו .לעמוד יד להם נתנו ולא שילה לתוך הנשים אחד וגכנםו

 הרביעי ביום תפוח. שלל ועמהם אצלם באו בתפוח שהניחו חבריהם לסיעת השבי כל
הבקעה תוך מהם וירדו השבי את להציל הם אף יצאו שביר מחנה נגד עובדים היו

וקפצו
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 שביר ממחנה אנשים י«או ביום בו ,המעלה שעלו קודם והרנום אחריהם ועלו ור!פעו
 השבי לבל והעילו הגבורים כל והרגו לכדום ביום בו אבנים, עליהם משליכים היו לנגדם

 עם שם שנאםפו ששמעו משום לגעש הלכו החמישי ביום עמהם. שהיה לאותו ודבקוהו
 ערי מן אחת געש היתה חזקה ועיר עליהם באים שהיו אומרים והיו האמוריים מן רב

 מפגי ללכדה יכלו ולא היום ומות עד העיר עם מלחמה ועשו לשם הלכו ,האמורי מלבי
 .להן מחרפין והיו להן נמערק והתחילו ,מחומה לפנים חומה לה היו חומות ששלש
 ועדת בחו בבל וקפץ בו נכנסה גבור קנאת ורוח יהודה של חמתו עלתה שעה באותה
 שהוא נהדג היה שם אביו יעקב היה לא אילו למות יהודה הגיע ושם ,לחומה ראשון
 שמאל ומן אבגים עליו משליבץ היו ימץ p ,שמאל ומן ימין מן והרג בקשתו משך

 אחיו ק עלה וכאשר החומה, p לטרדו מבקשין היו וכולן למלחמה עומדץ היו ומלפניו
 מערב ועלו ככשו ולוי ושמעון ,מאחריהם שלישי ונפתלי ,החומה מן מעט הכריחום
 מושך שחיה זמן עד הדוגים רבים בהם והרגו לעמוד יד להם נתנו ולא השעו וחמשתן

 ההוא ביום הגבורים כל והרגו למערב השמש גטה בעת העיר ולכדו ,מדמן דם של נחל
 כל נתקבצו הששי ביום .היו שיגעים משום לעיר מחוץ ונפשו והלכו השבי את והוציאו

 שלום שיעשו מהם ובקשו להם משתחוים והיו מלחמה כלי בלא אצלם ובאו האמוריים
 שלום עמהם יעקב עשה ואז ,הרריה ארץ וכל תמנה להם ונתנו שלום עמהם עשו ואז

 בל להם והחזירו מם להם ונתנו באחד שנים מהם ששבו הצאן כל יעקב לבני ושלמו
 האמורייסג עם בשלום עמח והלאה ומשם לארבאל ויהודה לתמנה יעקב ונטה השבי
 שאמרו הבושה מפני אומרים ויש חוב שטר מפני אחיו יעקב מפני ארץ אל וילך כתיב

 אלא מלבו הקנאה שהסיר לא ,והלך יעקב מפני כליו עשו שפנה לפי שבודאי רבותינו
 בא pז לאחר זמן באותו לו שהלך אע״פ ,א) נצח(עמום שמרה ועברתו אפו לעד ויטרף

 היו בניו ומצת באבלות יושבין ובניו יעקב והיו זה6 שמתה השנה היא ,למלחמה עליו
 והיו ונחשת ברזל של שריק לובשי מלחמה עורבי גדול בחיל עליהם בא .להם מתנחמץ

 שחיו אחת לבירה והקיפו גבורים אלף ארבעה והיו וכידונים וקשתות מגינים כולן מזויינין
 לנחם לשם כלם נתקבצו כי להם אשר ובל ובניהם ועבדיהם הם ובניו יעקב שם חונים
 להלחם אדם עליהם שיבא לבם על עלה ולא בשלוה יושבים והם לאה אבלות על יעקב
 ומאתים שם היו ובניו יעקב [אשר] לבד בירה לאותה החיל בל שדבקו עד ידעו ולא ,עמם

 אותם להרוג למלחמה עליהם לבוא פניו שהחציף לעשו יעקב שראה כיק .שלהם עבדים
 וחיה הבירה חומת על יעקב עמד שעה באותה חצים, עליהם מורה והיה ,הבירה בתוך
 יהודה ענה מיד ,עשו ממנו קבל ולא ואחוה ריעות שלום דברי אחיו עשו עם מדבר
 לבוש כאויב עלינו בא והוא ואהבה שלומים דבדי עמו מאריך אתה מתי עד אביו ליעקב

 משך ועוד האדומי לאדורם והרג בקשתו משך בן ^קב ששמע כיון .להרגנו שריוגים
 על ווזרביבוהו בניו נשאוהו ,החץ מן נחלה ואז ימנית [בכסל] בכסא לעשו והכה קשתו

 ונפתלי• ראשק יהודה יצא ואז יגס, הוטח (ע׳ שם מת לא וי״א בארודין, שם ומת והלך עיר
 יצאו ואשר ודן ולד ,אביהם יעקב מעבדי עמהם עבדים וחמשים הבירה לדרום עמו וגד

 עבדים וג׳ הבירה לצפק וזבלק ויששכר ראובן ויצאו ,עמהם עבדים וג׳ הבירה למזרח
 ודסףלא עמהם, עבדים וג׳ הבירה למערב ראובן בן וחנוך ובנימין שמעון ויצאו עמהם,

 הוא החיל תוך נכנם למלחמה, יהודה החזיר! שעה באותה נמכר. היה כבר כי שם היה
 מקלעים •שהיו אבנים חלוקי במנינם וקבלו ברזל של מגדל לאותו ולבדוהו וגד ונפתלי
 משליבים שהיו ובליסטראות חצים וידית אבנים קליעת מפני עליהם חשך והשמש עליהם
 עמו הלכו וגד ונפתלי גבורים ששה מהן והרג החיל לתוך ראשון נבנם ויהורה ,עליהם

הרגו הם וגם ד^יל, יהרגוהו שלא אותו משמרים היו והם משמאל ואחד מימין אחד
בחיל
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 להלחם עמהם וקרבו עזרום עגזהם שהיו עבדים נ׳ וגם ב׳ הרג אחד כל גבורים ד׳ בחיל

 החיל לטרור וגד וגפתלי יהודה יבלו לא זאת ובכל .הגבורים ג׳ אישו את איש והרגו בם
 ויהרגו בם וילחמו כלם ויאספו למלחמה נתחזקו ואז ,ממקומם הסיעום ולא הבירה מדרום

 ערוכים לקראתם החיל עמדו אלא ממקומם הכריחום לא זאת ובכל .אישו איש מהם
 מהם והרגו בם וגלחמו יחדו ונאספו ועבדיהם ואחיו יהודה נתחזקו ואז ,ברגליהם למלחמה

 יכלו ולא עמרם על החיל עומרים שהיו יהודה שראה וכיון .החיל מן שנים איש כל
n חיל אזר להסיעם w אנשי תוך ונכנסו יחר נתחברו וגד ונפתלי ויהודה ,לבשתו גבורה 

 שראו וכיון .גבורים ח׳ בהם הרגו וגד ונפתלי גבורים עשרה בהם והרג המלחמה
 עמהם לעמוד הם גם נתחזקו המלחמה עמק לתוך ונכנסו ואחיו יהודה שנתחזקו עבריהם
 היו וגד ונפתלי נבורים מאה שמאלו ומן ימינו מן בחיל מכה יהודה והיה בם להלחם
 שהיו החיל שראו כיון .רים מדת הבירה מדרום דהיל כל שטרדו עד אחריו אותם הורגין

 מלחמה וערכו למלחמה כלם ונאספו חרדו אז ואחיו יהודה לפגי שנשתברו יהודה לקראת
 וכן עמו שהיו ואותם לוי וכן חיל בזרוע כם להלחם עמרם על ועטרו ואחיו יהודה עם

 ומסרו למלהמה שכנגדם עמדו וכן עמו שהיו ואותם ושמעון עטו שהיו ואותם ראובן
 ועשו למלחמה החיל כל ונתקבצו שנתחזקו יהודה שראה כיון .בחזקה בם להלחם נפשם
 להקכ׳יה עיניו תלה מלחמה, עמהם לערוך עמדם על ועמדו עמם להלחם אחר בדרך
 שעה באותה .בם להלחם יכולים היו ולא המלחמה מכובד היו שיגעים לפי להם לעזור
 נגד ונשבה מאוצרותיו סערה רוח והוציא ועזרם בצרתם וראה הפלתם הקב״ה קבל

 מנהירות היו ואחיו יהודה ועיני ,להלחם ראו ולא ואפלה חשך עיניהם כל ומלאה פניהם
 ארצה ההרוגים ויפלו בהם להרוג ואחיו יהודה והתחילו מאחריהם להם באה הרוח בי

 שבא החיל כל שהרגו גדישים אותן ועשה ,אלומותיו ועומר קצירו הקוצר יפיל כאשר
 שהיו החיל לקראת למלחמה עמדו עמהם ולוי שמעון וראובן .הבירה לדרום לפניהם
 אחיהם אצל הלכו לקראתם שהיו החיל אנשי כל ואחיו יהודה שהרגו ואחר .לפניהם

 נפלו שעמהם וכל ולוי ושמעון וראובן חשך שונאיהם עיני ממלאה סערה ורוח להם לעזור
 יהודה לקראת שהיו החיילים כל שהרגו עד גדישים גרישים ארצה והפילום בהם והרגו בהם

 מאות שש וברחו מלחמה עושים גכורים מאות ארבע נפלו .שמעון נגד שהיו ולוי ודאוק
 עמהם לילך רצה לא ואליפז .קרח יעלם יעוש רעואל עשו בגי וד׳ הם גבורים הנותרים

 לאביהם והגיחו העיר ארודין עד אחריהם יעקב בגי ורדפו .רבו אבינו יעקב היה כי
 ונחו נכנסו יעקב ובני .עקרבים למעלה שעיר להר ברחו והם בארודין מוטל מת עשו
 לא אומרים ויש .אביהם כבוד מפני וקברוהו מוטל מת לעשו ומצאו ההוא בלילה שם
 בגי עצמם חלצו למחר .שעיר להר בניו עם וברח חולה מארודין יצא אלא שם מת

 וכל עשו בגי יצאו .עקרבים במעלה שעיר כהר אותם וצרו והלכו אחריהם ורדפו יעקב
 שעשו עד להם והתחננו לפניהם ונשתטחו יעקב בני לפגי ונפלו שברחו אנשים אותם

עובד: לסם ונתנום שלום עמם

ויסעו מדרש הם
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mm ינמי , V«׳אז»נוויים דור ר׳ הגאון ד.ם:ורים גאהנר ככ״י נבצא היה הוה המדרע
קוהי 6נדפ ממנו וקווה , »׳ אוה ר6הם בפגים לע^ ו״ל המחבר הגאון  ו״ד ״«r» ה#רהם גס̂׳

Iwia j*« יד סנהב ןוה הקהקהיו הסו״ל ואגי, .בהמ״ד בם׳ גרפם ובלו ,רע״ם) (וויגיוניא
י ׳' ־ ' ננוום״ר. «גיפם מכפי קנמים «גוים

א ר ב ש  *rfmh ;rfwih וסגבץןץ בקומתן מתגאים היו האילנות את הקב״ה כ
 «כבר לנו אוי ואמרו עזנמן משפילץ היו הברזל את הקב״ה שברא וביון

 ואמת מתגאים הדור פריצי היו הבית חרבן אהר כך .אותנו שיכרות דבר הקב״ה ברא
 ובטצותיו. בתורתו העולם את שטדדיכץ ת״ח בינינו יש הרי הבית שנחרב בזה הפסתו מה
י של הקיסר בלב הקב״ה נתן מיד מ ו  והתוצל מקנים. ועמים םפי משה הורת ללמוד ר

ק rA*w וכק ך.משפטים, לואלה שהניע עד לומד והיה בראשית בספר ^  את» וגונב ל
 מגווו. ובאו ישראל חכמי ל»»רה לקרוא ושלח מנעלים פלטירו למלאות צוד, מיד וגו׳ ומברו

ח עמוק לד,ן אמר זד.ב. של בקתדראות והושיבן  כי לי תאמרו ואל מכם לשאול לי יש ה
 בגי •של מאחיו איש שנגב ומי להם אמר אטור, לו אמרו .והמשפט האמת ואת הדמ אם

 להם ואמר ענה ,יומת נצת אמתז התות! לו אמרו ,דינו מה ומכת בו והתעמר יש־אל
 . אחיו שמכרווע יום(י מכירת על לד,ם אמר למה, אמור לו אמרו .מיתה חייבים אתם א״כ
 לי אמרו .אבותיכם עון תשאו אתם בחיים שאעם ועתר. אותם n הייתי בדויים היו הם ואם
 ונחרצת שחחפץ. מד. עשה לאו ואם מוטב עצמנו *v זכות נמצא אם ימים ג׳ זמן לנו הן

 לרנןיע ויעלה מדול השם שיזכיר ב״ג ישמעאל ר׳ פני את וחלו מלפניו יצאו זד,. לדבר לו־,ם
ת אם ויחקור  בממת ונתעטך יי׳?ץ1יג? בטבילה א״ע ר״י וטד,ר ,הש״י מאת גזת, ננז

^ עד למעמז וד־יביאו הרוח נשאו, מיד בפירמזו. וד.זכירד.שםד,םפוחזז ובתפלין ה ^ ק ר  ב
 לי f ש יום בבל בך נמותבח שפונך ישמעאל הוא אחד. וא״ל .המלאך גבריאל בו ופגע

 שמלכות לפי א״ל בב«מ, עלית למה א״ל הוא. אני א״ל פניו, לקלםתר שדומד, עבדבאחז
 היא אם המת, תליתי ישראל חכמי עשרד. ממנו לאבד ^יינו גזת. גזרד. הרשעד.

 במה. איל הן. א״ל לבטלד.. תוכל התומר. לא נזדד, היא אם גבריאל א״ל הקב״ר,. מאת
 ד^ג״ח שגילה ויעקב יצחק אברד.ם בני אשריכם ואמר גבריאל ענד, מיד .ית׳ בשם איל

, , השרת: למלאכי גילה שלא מד, לכם צבאות; למא^־ח׳ דמ»ז פניו והיו בעולם שהיו יפים מז׳ שד,יה כ״ג רי״ש על עליו אמרו
עמזג' זה מי! אישי אדוני זמזתו איל אביו יוםי ר׳ של ימיו רוב שכלו ביון

 לה אמר . בת או כן יורש לנו אץ כי בבנים הצלחנו לא ואנו בזרעם שמצליחץ ב״א הרבה
ה בשיתואיןמכית (דונשים) עצק שפתומרץ לפי לד,ם גודם זד. דבר יוסי ר׳ ל ^י  מג1אםפ ד

 .בזרעם מצליחים הם ולפיכך שנית פ«ו ומובלות לטבילד, חוזרות הן הגון שאיט דבר בד.ן
 וכיון הדברים. קאותן גזד,ר להיות עלי מקבלת אני הרי מעכב הזה הדבר אם לו אמרר,

 m פגע ב׳ פעם וטבלה חודה אחד כלב, בה פגע הטבילד, מבית ויצאד, למבילד, שד,לכה
 לו הצדקת. נצטערת הרבה לגבריאל אםר,הקב״ה פעמים. פ׳ עד וטבלה חזת, (נמל)
 נדמה וד.יה חטבית! בית בפתח דשב והלך גבריאל יצא מיד בעלה. בדמות לה וד.ראה

 ישמעאל מר׳ נת«רה הלןלד, ואותו לביתה,, והוליכד, ותפםד, בעלה יוסי ר׳ בדמות לד,
 .ברקיע כשעלה גבריאל לו נזדווג ולבך גבריאל בדמות מראר, דפה תאר יפה ונעשד,

 ישראל חכמי שעשרה ד.פרגוד מאחוח שמעתי שכך נפשך חי בני ישמעאל גבריאל א״ל
 .אחיו שמכרות יוםף מכירת על א״ל .למה רי״ש א״ל .תשער. מלכות ביד לד.ריגה נמסרו

 .לבטלה אחת אות בתוויחך כתבת כלום תזומרת בסהיב לפגי יום ככל מקטרגת שמה״ד
 נזדח ננע־ה לפיק• ,מזרעם או מחם עדיין פרעת ולא יוסף את שמכרוהו השבטים הרי
 מצא לא עתה רי״ש א״ל .החוועה מלכות to לר,ריגה למסרם ישראל חכמי עשרה על

 שמברך שמיום בגי ישמעאל נפשך חי גבריאל א׳׳ל בנו. אלא במכירתו פריעה הקב״ה
 לפיבך השבטים כנע וחסידים זודיקים עשרד, הקב״הבחראחד מצא לא יוסף את השבטים

 את לחתום הקב״ד, שבמז הרשע סמאל שראה ביץ האמת. לך אבל מכם פורע הקב״ה
הק ג»לה שמחו־, שמח מ־שעד, מלבות ביד צדיקים עשרד, למסור החתימד, מי מתפאר ו  מ

ע סמאל ’n הקב״ד, של אפו חרד. מיד .השר מיכאל את נצחתי  או סמאל אי וא״ל דךן
 משגים אחד הבא. לעולם צרעת עליך תקבל או מד,ריגה ישראל חכמי עשרד, לפטור רצונך
 באשר גזרתך עלי ואקבל מדריגה צהקים עשרה אפטור לא הרשע סמאל א״ל .תקבל

הקב״ח שקרא עד דבריו את הספיק ולא סמאל על הקב״ה של אפו חרד, מיד דברת.
למטטרץ
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 שאת ;ורעת ננע שיזמים חדשים ששה וחתום כתוב לו ואם־ השר הגדול הםופר למנוםרון

 ועל הנהמה ועל האדם על ואש וגפ־ית הרשעה אדם על רע ושה־ן דרקון ובהרת וספחה
בה אשר וכל רומי לך הא לחברו איש ש־אמר עד להם אשר ‘כי ועל הזהב ועל הכסף

 מיד כך רי״ש וכששמע .מהם הנאה לי אין בי בהם הפ׳ן ^אי; משיב והברו בפשוט
 אמר .הכבוד לכסא סמוך מזבח רואה והיה ואנה אנה ברקיע מהלך והיה דעתו נתקררה
ואשים פרים וכי יום. בכל עליו מקריבים אתם ומה “א׳יי הוא. מזבח אמר זה. מה לגבריאל

בכל ע־ייו מק־יבים אנו צדיקים של נפשות א״ל .למעלה
 מיד הגדול. מיכאל'השר

 ונהתם
■ששקל

 א״ל . אותם מקריב טי א״ל .יום בכל ו
 ונכתב גזרה נגזרה שכבר לחבריו ד _ , ,

 על בשמאל ושמחים כזאת קשה גזרה עליהם שנגזרה על בימין מתאוננים והיו
ישמעאל ד זוגות זוגות יושנין והיו השבטים. נגד ובחטידות בצדקות הקב״ה !4

 ישבב ור׳ שמוע בן אלעזר ד .תרדיון בן חנניה ור׳ עקיבא ר׳ .ב״ג שמעון ור׳
ור׳ המתורנמן חוצפית רבי .בבא בן יהודה ור׳ חכינאי בן הנינא ד .הסופר

לאר■; והניע ״ש

דמא. בן יהודה
גדולי וכל הקיסר נכנס

 ביו גשיא אגי
ב כ״ג אגי ואמר כ״ג

 ב״ג שמעון ר׳ ענה . תהלה יהרג מי להם אמר .אהר־ורומי
 רי״ש ענה .תחלה אהרג אני ע״ה ישיאל מלך דוד על

במיתת אראה ואל תהלדו אהרג אני הכהן אהרן של מזרעו כ״ג
 גורלות הפילו כ”א החלה אהרג אני אמר וזה תחלה אהרג אגי אמר זה הקיסר אמר .חברי

 על הגורל ויפול .ביניכם
בי כה׳יג רי׳יש את אח״כ

 רשב״ג
ירכיו

 לשונו■ בע׳ התורה מבארת שהיתה
ומה זה מה הקיסר א״ל רשב״ג.

 ונטלו .וחתכוהו החלה ראשו את לחתוך הקיסר וצוה
הלשון .שכרה ואי תורה אי ואמר נפש במר עליו וצוח

על בובה אני רי״ש א״ל .עצמך

עתה איך
 זקן אתה !

עחבו

על :וכהו; מתא.ונן יההעפר את לודנת

בוכה: אני מעלה של בישיבה

 על לבכות לך היה הברך על בוכה שאתה
שקדמני ועל ובחכמה בתורה ממני ‘גדוי

ובוכ ומתאונן מדבר הוא עוד
 רחמיה ונכמרו כ״נ ר״י של

 האמר־ אשר כל בתי הקיסר לה
נשבעתי. כבר לה שלה נפשו. את להחיות

 ין ו״אתה החלון בעד הקיסר של בתו נשקפה ומקונן יכה
וש .אחת ובקיבה שאלה ליהן לאביה ושלחה עליו מיה

,וחבריוישמעאלמ הוי] י.<-;זר,
לך אבקש לו ■יילחה

I- ,צלחה
אי׳ב

 יפיו
 ושלח

 ממך אבקש לו
להפשיט שתצוה

 שהגיע וכיון .פניו עור את הפשיט‘' צוה מיד .מראה במקום להסתכל כדי פניו עור את
 וגזרעזע שניה פעס צעק .וארין שמים ונזדעזעה ומרה גדולה צעקה צעק תפלין למקום
 ורזי עליונים העולם גנזי כל לו שהראית כזה צדיק הקב״ה לפני מלה״ש אמרו .כסה״ב

 שתעמוד לו הניחו להם אמי־ .שכרה וזו הורה זו .הרשיע מזה משונה במיתה יהרג תחתונים
 ב״ק יצאה שיפר. מי ואין היא גזרה לבני אעשה מה הקב״ה אמר .שלאחריו לדורות זכותו

 א׳ד .שתק כך ריי׳שי וכששמע .ובהו לתהו העולם כל את אהפוך אחר קול אשימע אם ואמרה
 אלא צועק אני נשימתי על לא ל’א׳ צועק. אהה ועתה צעקת ולא בכיה לא עתה ער הקיםר

 לו יקטלני הן א״ל באהחיך. בוטה אתה עדיין הקיםר א״ל .ממני שהולכין הפל־ן מצות על
:ישמעאל ר׳ שיל נשמתו יצאה מיד .איחל

ו רי ח א א ר׳ הוציאו ו ב י ק סף בן ע ו  כמו בתורה פנים ומגלה אותיות כתרי דורשי י
 ערביא שמלך לקיסר מכתב בא להריגה וכשהוציאוהו .מסיני למשה שנמסרו

 מן שישוב עד האסורין בבית עקיבא ר' את לחבוש וצוה ללכת נחין .בארצו מתפשט
 ובכל ברזל של במסרקות בשרו את וסרקו .להוציאו צוה המלחמה מן וכשבא .המלחמה

 דרכיו כל כי פעלו המים הצור ה׳ הוא צדיק ר״ע אומר היה סורקין שהיו וםריקה סריקה
 שהיית עק־בא ר׳ אשריך ואמרה ב"ק יצאה .הוא וישיר צריק עול ואין אמונה אל משפט
̂ו לטוב זכור הנביא אליהו בא וכשנפטר .וישיר בצדיק נשימתך ויצאה וישר צדיק  על ונט־
 של גופן א״ל .כהן אינך וכי א״ל הניסי יהושע ר׳ בו ופגע פרסאות חמשי ונשיאו כתפו

 שנכנסו וכיון מאד יפה אחת למערה שהגיע ער הנדסי יהושע עמו והלך .מטמא אינו צדיקים
 מרגלותיו דרך יהושע ור' מראשותיו ררך זי׳ל אליהו נטלו . דולק ונר יפה מטה שים מצאו שם

̂יו בוכים מלה״שי והיו מטה אותה על והשכיבוהו  קברוהו ואח״ב לילות ושלשה ימים שילשה עי
 בכתרי לדרוש מעלה של בישיבה והביאו ז״ל אליהו נטלו מחרתו של וביום מערה באותה
:מדרשות לשמוע וחסירים צדיקים של הנשמות כל מתקבצות והיו מעלה של בישיבה -אותיות

ואחריו
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ה ר׳ הוציאו ואחריו י נ נ ן ח ו ג ר מ א . ן ו י ד ר  בפני נעים שהיה רחב״ת על עליו ת

 וכשצוה .שפתו) מטתו(צ״ל על חברו קללת עלתה לא וםעולם ואדם הקנ״ה
 לו וישב ברבים קהלות והקהיל עסד רחב״ת עשה מה תורה ללמוד שלא ברומי הקיסר
 נטלו .ולשרפו בם״ת לברבו הקיסר וצוה .בתורה ודורש ועוסק לומד והיה רומי של בשוקי

 לבו על ונתן במים ושראן צמר של ספונין ונטל האור את והצית בס״ת וברכו הקוסטינר
 .בבך שראיתיך אבא לי אוי ואומרת עומדת בתו והיתה .במהרה נשמתו תצא שלא בדי

 רבינו ואומרים עומדיןעליו היו ותלמידיו בכך. שראיתיני כתי לי טוב לה ואמר השיב והוא
 אמח לבבות. והתחיל פורחות ואותיות נשרפין נוילין רואה אני להם אמר רואה. אתה מה
 לי קשה הדבר היה לא נשרף לבדי אני אם א״ל .בוכה אתה מה מפני תלמידיו לו

 של הספוגין את מסלק אני אם רבי הקוסטינר א״ל .עמי תורה וספר נשרף אני ועכשיו
 השבעה א״ל .הן א״ל .עוה״ב לחיי אתה מביאני מהרה נשמתך שתצא כדי לבך מעל צמר

 .נשמתו ויצתה הספונין ונטל השלהבת את הקוסטינר הרבה לו כשנשבע מיד .לו וישבע .לי
 מזומנים והקוסטינר רחב״ת ואמרה ב״ק יצאה .ונשרף באש עצמו השליך הקוסטינר ואף
 ויש הקוסטינר זה כגון אחת בשעה עולמו קונה יש ואמר רבי בכה זה על ,עוה״ב לחיי
 שנה שמונים ששמש כ״ג יוחנן כגון אחת כשעה שכרו את ומפסיד חייו ימי כל שעובד אדם

:צדוקי נעשה ולבסוף גדולה בכהונה  עד שנה מח״י סום בשינת אלא שינה טעם טעם שלא א כ ב ן ב ה ד ו ה י ר׳ הוציאו ואחריו
 ליהרג והוציאוהו היה שבת ערב ליהרג שהוציאוהו היום ואותו .שנים ע׳] [בסה״ד פ׳

 אחתשצוה מצוד, שאקיים עד מעט לי המתינו בחייכם מהם מבקש והתחיל ולמעלה שעות מט׳
 באלהים כח יש עדיין וכי א״ל .הן א״ל .באלהיך בוטח אתה עדיין א״ל .עלי הקב״ה
 בח בו יש אם א״ל .הקר אין ולנחלחו מאד ומהולל אדוני גדול א״ל .עליו בוטח שאתה

 ונורא גדול למלך מיתה חייבים אנו א״ל .מלכות מיד חבריך ואת אותך הציל לא למה
 שלח .דבריו את למלך והגידו באו . וTם דמינו את לתבוע כדי מלך ביד אותנו מסר והוא

 עזי כמה הקיסר א״ל .הוא אמת א״ל .לאו אם מטך לי שהנידו אמת לו ואמר אליו המלך
 קיסר לך אוי יהודה ר׳ א״ל .אתם עזים ועדיין עומדים אתם מיתה פתח שעל אתם פנים
 ,מיד להנקם קנאה עשה ולא וצדיקיו חסידיו והריגת כיתו חרבן ראה הלא רשע בן רשע
 המחניף שכל למדתם לא וכי להם אמר .אותו להחניף לך היה רכינו תלמידיו ליה אמרו
 שטה ושבת אחת מצוה שאקיים עד לי המתן קיסר בחייך א״ל .בידו נופל סופו לרשע
 השמים ויכלו היום בקידוש התחיל מיד שאלתך. לעשות שמעתי לזה א״ל הבא. עולם והוא

 עד שהגיע וכיון עליו, העומדים בל תמהים והיו רם ובקול בנעימות אומר והארץ.והיה
 .באלהים נשמתו ויצאה והרגוהו להרגו הקיסר וצוה לנמור הניחוהו לא לעשות אלהים ברא

 וצוה .באלהים נשמתך ויצאה למלאך דומה שהיית יהודה ר׳ אשריך ואמרה ב״ק יצאה
ה ר׳ הוציאו ואחריו 5 הוקבר ולא הוספד ולא לכלבים והשליכוהו אברים אברים וחתכוהו ד ו ה . בן י  א״לר׳יהודה היה. שבועות ערב היום אותו דםא
 להקב״ה לשבח כדי ואקדשו עצרת מצות שאקיים עד מעט לי המתן חייך לקיסר

 א״ל הן. א״ל .שנתנה ובאלהים בתורה בוטח אתה עדיין הקיסר א׳׳ל התורה. לנו שנתן
 .ליראיך צפנת אשר טובך רב מה ע״ה דוד אמר עליה א״ל .תורתך של שכרה מה קיסר
 בעולם שוטים אין א״ל .אחר עולם שיש שסוברים אתם כמו כעולם שוטים אין הקיסר א״ל
 השם עם אותנו כשתראה לחרפתך לבשתךואוי אוי לך ואוי חיים באלהים שכופרים אתם כמו

 עליו הקיסר של אפו חרה מיד .התחתונה במדרגה תחתית בשאול תשוב ואתה החיים בא.ור
 וחתכוהו צוה ואח״ב רומי של רוחב בבל למשכו וצוה הסום כזנב ראשו בשערות לקשרו וצור.

 לפני היורד לנהר הסמוכה אחת במערה וקברן האברים ולקח ז״ל אליהו ובא ,אברים אברים
 .לקיסר והגידו ובאו מערה אותה בתוך יום ל׳ כל ובכי היi קול רומיים כל ושמעו רומי
 עשרה כאותן רצוני שאמלא עד אשקוט לא ובהו לתהו נהפך העולם היה אם להם אמר

 הסכלת כי דע קיסר אדוני לקיסר ואמר רומי מחכמי אחד שם והיה .נשבעתי כאשר זקנים
 בא.חרונה לך תהיה מרה כי דע .חנינה בלי ה׳ בעם יר ששלחת מאד הרבה ושגית כזה

 לשונאע ומשלם בתורתם כתיב ועוד אפים. ארך וחנון רחום אל היהודים בתורת כתיב שרע־י
 הזקן כששמע .לחנקו וצוה זקן אותו על אפו חרד. בך הקיסר כששמע .להאבידו פניו אל
 גדולה דרדר. הקיסר ויחרד .אנד, נודע ולא נמצא לא כשנחנק ומיד .עצמו את ומל םד.ר בך

:נטויה ידו ועוד זאת ככל אפו שב ולא ת ר׳ את הוציאו ואחריו י פ צ ו . ח ן מ ג ר ו ת מ דמתורגמן חוצפית ר׳ על עליו אמדו ה
שהיה



אזכרה אלה מדרש160
 למלאך דומה ודדה מראה ויפה תאר יפה והיה ליהרג כשהוציאוהו שנה ק״ל בן שהיה

 הזקן על תרחם אדוני בחייך וא״ל שיבתו ואת יפיו את למלך והנידו באו .צבאות ה׳
 ובקשתי אחד מיום לבד שנה ק״ל א״ל ,אתה שנים כמה בן חוצפית לר׳ הקיסר אסר .הזה

 כרי א״ל .למחר או היום שתמות לך מה הקיסר א״ל .יומי שתתמלא עד לי שתמתין ממך
 ושחרית ערבית ק״ש לקרוא א״ל .לעשות רוצה אתה מצוה מה א״ל מצות. שתי עוד שאקיים
 אתם מתי עד נפש ועזי פנים עזי הקיסר א״ל .המיוחד והנורא הנרול שם את עלי להמליך
 נבלת ואת ביתו את החריבו אבותי שלרי מידי אתכם להציל כח בו שאין באלהיכם בוטחים

 שאלו . עוד להציל כה לו ואין הוא זקן אלהיך ועתה קובר ואין ירושלים סביבות נתנו עבריו
 מלכי ובכל ובסיסרא בפרעה שעשה במו ביתו ונקמת עמו ונקמת נקמתו נוקם היה כח בו היה
 ועל ית׳ השם גדוף על ויקרעם בבנדיו ואחז גדול בבי בכה כך חוצפית ר' וכששמע .כנען

 . אלהיבם ועל רומי על הש״י בש־פקוד אהרון ליום תעשה מה קיסר לך אוי לקיסר ואמר חרפתו
 וחלו וחכמיו שריו באו ואז ,ויתלוהו ויסקלוהו להרגו וצוה זה עם אתוכח מתי ער המלך אמר
ויספדוהו ויקברוהו תלמידיו ויבאו .אותו לקבור המלך ויאמר .שיבתו על חמלו כי לקברו פניו

:מאד וכבד גדול הספד
 ימיו וכל היה שבת ערב היום ואותו .י א נ י כ ח בן א נ י נ ח ר׳ את הוציאו ואחריו

 שהטעום רצונך רבי הלמיריו א״ל .שנה צ״ד, עד שנה י״ב מבן בתענית יושב היה
 יודע איני ועתה שתיתי ולא אכלתי ולא התעניתי עתה ער להם אמר .שההרג קודם כלום
 עד השמים ויכלו היום בקדוש התחיל .ולשתות לאכול ל' אומרים ואתם אלך דרך איזה

 בן הנינא ר׳ אשריך ואמרה ב״ק ויצהה ,שהרגוהו ער לגמור הניחוהו ולא אותו ויקדש
ויקדש: בתיבת בקדושה נשמתך ויצתה קדוש שהיית חכינאי

ו י ר ח א ב ר׳ הוציאו ו כ ש . י ר פ ו ס  בן שהיה הסופר ישבב ר׳ על עליו אמרו ה
 תלמידיו באו אוהו שהוציאו כ־ון ליהרג. שהוציאוהו היום אוהו שנה תשעים

 מישראל להשתכח תורה עתידה בני להם אמר .עלינו תהא מה תורה רבינו לו ואמרו
 שהייתי והלואי ממנו מרנליותינו לאבר סוד והערימה פניה העיזה הרשעה שאומה לפי

 שעתידה הרב חלל בה שאין שברומי ורחוב רהוב לך שאין רואה אני אבל .הדור על כפרה
 החזיקו להם אמר .עלינו תהא ומה רבינו לי אמרו . מישראל נקי רם לשפוך הרשעה אומה
 .אתה שנים כמה בן זקן קיסר ליה אמר . תקוה יש אולי ומשפט שלום ואהבו ברעהו איש
 הקב״ה מאת גזרה היה אמי ממעי יצאתי לא ועד אנכי שנה תשעים בן היום לו אמר

 .הן א״ל .שני עולם יש וכי א״ל .מידך דמנו לתבוע כדי בירך חברי ואת אותי למסור
 ואראה זה אה גם להרוג מהרו הקיסר אמר .מידך חסידיו רם כש־יפרע לב^צתך ואוי אוי ואתה

 :וישרפוהו עליו ויצו .שני בעולם לי יעשה ומה זה אלהי של וגבורתו כהו
 בן אלעזר ר׳ על עליו אומרו יום אותו . ע ו מ ש בן ר ז ע ל א ר׳ את הוציאו ואדדין

 שהוציא אדם שמע לא ימיו סוף ועד ומקטנותו שנים וחמש מאה שהיה שסוע
 וישב רוח ושפל עניו והיה .במעשה בין כדבור בין חבריו עם נתקוטט ולא מפיו תפלות

 לו ואמרו לפניו תלמידיו ובאו היה בפורים יום שנהרג היום ואותו ,שנה שמונים כתענית
 מטת ואת מטהו את שמשיאים בבא ב; יהודה ר' רואה אני להם אמר .רואה אתה מה רבינו

 ומי לו אמרו .זה עם זה -יחד הלבה בדני־ מהוכהים והם אצלו סמוכה יוסף בן עקיבא ר'
 על עקיבא ר׳ להם אמר .מנצח מי לו אמייו .כ״ג ישמעאל ר׳ להם אמר .ביניהם מכריע
 מטהרת וצדיק צדיק כל שנשמת עוד אני רואה בני להם אמר .בתורה כהו בכל שטרח

 דרשות את לשמוע מעלה של בישיבה בטהרה היום ליכנם נרי השילוח במי עצמה את
 זהב של קתדראות מביא ומלאך מלאך וכל יום של מעינינו להם שידרוש יוסף בן עקיבא ר'

 אשריך ואמרה רךל בת ויצאה .להרגו הקיסר צוה .בטהרה עליו לישב וצדיק צדיק לכל
: בטהרה נשמתך ויצאה טהור שהיית שמוע בן אלעז־ ר׳

.אזכרח אלח מדרש פליס
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ח ת דבר פ

 טוהר״ר הגאון הרב חברו פעלים״ ״רב הספר בווארשא לאור יצא כביר לא זה
 אסף הזה בספר ז״ל. מווילנא אליהו מיהר״ר הגדול הגאון הרב בן ז״ל אברהם
 בהראשוגים נזכרים אשר והמקוטות ,שונים ספרים גם רבותינו מדרשי שטות לאספה

 בקק הספר מונח היה שנים מאה כערך וזה עצומה, ובחקירה נפלאה בבקיאות
 דחוה״ם ג׳ נפטר ז״ל ר״א הגאון ואביו תקס״ט, כסלו כ״ה נפטר המחבר בי זוית,
 ולפעמים ״ני״ו״ לפעמים בותב אביו בבור את טזביר באשר זה ובספרו ,תקנ״ח סכות

 בשנת זח בחבור עסק בי נראה מזה משכבו), בפרת (הריני הכ״ם וכותב מזכירו
 בספרו ז״ל פין רש״י החוקר הביא באשר הזה המחבר לעולמו, הלך בבר אשר תקנ״ח
 ובמדעים בתורה גדול חכם היה ,האשכול בספר אח״ב הובא וכאשר נאמנה קריה

 הצטיין בילדותו עוד י לעדתו ומנהיג ופרנם ,הרעיון זך ,קרש בשפת מהיר וסופר
 וה״ר ,ותבונתו לבו רחב על השתומם ז״ל הגר״א אביו גם בי עד הנפלאים בכשרונותיו

 בהרחבת דבריו פירש פעמים וכמה ,אביו כתבי לאור המוציא היה הנ״ל אברהם
 הוציא ,אביהו דברי על הדוד גדולי הקשו אשד וקושיות שאלות כמה ותירץ הבאור
 הקדמה להספר והקדים קטנים מדרשים במה בצרוף בראשית״ אגדת ״מדרש לאור

 בווארשא ונדפם ק׳ מזמור עד אברהם״ »באר בשם תחלים על באור חבר גם ,נכבדה
 מושכלת הקדמה עם מדושאט מענדיל מהר״ר יחדיו״ ״תמים ם׳ לאור הוציא ,תרמ״ז
 הגיאוגרפיא על הארץ״ ״גבולות ספר חבר גם ,תקס״ח בווילנא נדפס רבות והגהות

 על באורים 5 מטנו ספרים ■ הרבה בכתובים עוד ונשארו ,תקפ״א בברלין נדפס
 ,תדב״א על גדול פירוש ,הירושלמי על וחדושים הגהות ,בבלי מש״ם מסכתות כמה
 שו״ע על חחשים ומדרשים, בתלמוד קשות מלות באורי רבה, מדרש על באור

 על ספר ומדרשים, בתלמודים הנמצאים והמקומות הערים שמות על ם׳ או״ח,
 ובימים בימינו הנהוגות והמשקלות המדות אל ביחוסם בתלמוד והמשקלות המרות

 בעיר אחד איש אצל כי לי נודע גם שונים, בענינים רבים כתבים ועוד הקדמונים,
 הפסיקתא מגוף יד כתב וגם רבתי הפסיקתא על באור ממנו נמצא בחסיא באברויסק

תכאב זה ועל .באורו עם הב״' להשיג אובל לא השתדלותי זבבל ,בידו שהיו רבתי



 אחריהם לחפש מבקש ואין דורש אין זוית בקרן מונחים ספריו אשר משביל בל נפש
 מאה לערך זה בבתובים מונח היה פעלים״ ״רב הספר נם .עולם לאור ולהוציאם

 הוציא אשר נ״י האנעם משה שמעון מוהר״ר השלם החכם לחרב תודות ורב ,שנים
 הרב ירידי ונם .למבין הנכוחים מושכלות העיות עם עולם לאור הזה היקר הספר

 בקורת כתב קויפמאנן ד״ר פרופיסור מהר״ד ליה אנם לא רז כל אשר הנפלא החוקר
 יודענטהומם״ רעם ט6וויםםענשא אונד נעשיכטע פיר ״מז^נאטסשריפט במכ״ע בקצרה

 ,הנ״ל הטו״ל החכם של וההערות הספר את ומהלל )139—136 (צר שלישית שנה
 דברים איזה על להעיר ראיתי מצאתי הזה היקר הספר על עיני שמתי כאשר והנה

 הקוראים לפני פה ואביאם הנ״ל המעיר מהחכם ההערות על ונם ז״ל מהמהבר
 היריעה הקצר ,וספר ספר כל על לדבר בארוכה אביא אם כי ,נמרץ בקצור הנכבדים

 שלא עמדי יהיה והאלהים .בזה קצרתי לכן ,ידים ורחב נרול ספר נררש ולזה מדכיל
.אמת בדרך וידריכני בהערותי אכשל

באבער שלמה
תרנ״ה. תמוז בחדש לבוב



̂שלמה יריעות
 עם נרא«»ז' m« טח־ש את תקס״ג) (בווילנא לאור הוציא המחנר )6 (צד

 תרץ נפתלי גר יעקב ושמו אחד איש כי המו״ל החכם והעיר ,בראשו הקדמה
לאור בראשית אגדת במדרש ו״ל המחבר הקדמת אח הדפים מבראדי

, 84 צד לתנחומא במבואי שהעירותי מה עיין ,חקס״ד כזאלקווא
 להדטים אותי M אולי כתוב דל אברהם w תאון מאת הנ״ל בההקדמה (שס)

 תברס .ומי המדרשים של שמותיהם להודיע לשוני תחת אכחיד לא רבתי פםיקתא
 להוציאה היה ובדעתו בכ״י רבתי פםיקתא אברהם לה״ר היתד. כי ועT .ע״כ כלם
 בברעםלוי דגדפסת רבתי לפםיקתא בפירושו איינהארן(דרז״וו) וואלף זאב והר׳ ,לאור
 הקדמתו בתוך משלו הוםיף הנ״ל יעקב ר׳ והאיש הזה, טהכ״י גוםחאוח הרבה הביא

 וגם עלי, הטובח ה׳ Tכ אותה מד.הי כבר »וח״ל בראשית אגדת למדרש הגנובה
ת בו לבאר מבראד גי״ו מרגליות זלמן אפרים מו״ד. המפורםם הרד.״ג Tל נחתיה טו  ^ו

 גורע ■כביר לא וזח שכך, כלו הזח וד.דבר בטהרד.״ להדפיםה לאל ואקוד. הםתוטים
 אצל נמצאת היחה ז״ל אברד״ם ר׳ הרב מאת הווערות עם כ״י רבתי הפםיקתא כי לי

 *בלחי לא ההשתדלות ובכל חכ״י ומכר ,בבאברויםק גיגצבודג יעקב ר׳ המו״ם
.לר,שיגה

 דוני6ר הלבות אלו באשישות םמטגי שה״ש *בילקוט המחבר הביא )12 (צד
 inבח פ«ןא דר״ב כפםיקתא והיא הציון 1חם ב^קוט כו׳״. אגדות אלו בתפוחים
השלישי.

 הציון וצמוקים״. בה'ענבים יש « גפן מה ע״ב) (רמ״ה וישב ״בילקוט (שם)
. א׳ אות פט״ז שמואל ממדרש גובע וד.וא קמ״ו״), רמז וצ״ל בטעות הוא ע״ב רמ״ח

 אחיו ומקצה פסוק על ויגש רש״י עי׳ רבד,, במדרש יוחנן ר׳ עשר, *וכן (שם)
 לשון *זד,ו שם ב1מ ורש״י ,רבה המדרש את חבר לא יוחנן ר׳ .הברד יוחנן שר׳

 דרשות חרבה נמצאות ב״ר במדרש כי וכונתו ישראל״ pא אגדת שד,יא רבה, בראשית
 רבה המדרש מחבר הוא יוחנן ר׳ כי לא אבל ,א״י אגדת וד.ן מירושלמי הלוחות

חברםיג). אחד איש התורה על אחרים ומררשים רבה בראשית המדרש גם
שעדח^הדן אל קלע לא בזח גם שדט״. מדרש יוחנן) (ר׳ חבר *וכן (שם)  ח

.ב׳ אות שו״ט למדרש במבואי
נבון. אינו זח גם שטואל׳^. או רב חברם כאן הנזכרים המדרשים ״ושאר (שם)

 שחביא המאמר ט נבון, אינו רב ע״י נתחברו דר״א פרקי גם כי שהביא מה גם
הטו״ל. החכם העיר כאשר בזהר, נמצא לראיה

ע*נ* n״B 1נ!ין שא #•ר׳א ונילקוא שעז • לאי ולא •pn לפי ציונו לו הציב הטחכר חרב א)
המי״צ,

שן המדיר אה וליחס לחוו יגואן סאן אשר ג<ןכער סר החוקר החנם ב)  ונוסונןו פפפו , יו
שו, [0 רשקח אי»ח שא וגס אזיל, לשיסחו שא גס חמחבר הגאון אולם לשיטתו, ואויל עסו  חא
ף, תפריע אשר מצהת נרווה ראיה לנו אין אס ׳אנו « (ןתנה שותד נשפעה! להשיק נונל הנ י ל
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 סתם בעלמא דאמרינן והיינו הניא ע״ב קכ׳׳ד בב״ב ״והר־מנ״ם )13 צד (כס
 בסנהדרין נונתו .עולם״ סדר נזכר לא בסנהדרין שלנו ובנוסחא ,יוסי ר׳ עולם סדר

 כאשר ,שם סנהדרין בגמרא הנוסח כן היה הרשב״ם שלפני ספק ואין ,ע״א פ״ו דף
 לאור הוציא אשר עולם לסדר במבוא ראטנער מהר״ב הגדול ד,הכם הרב בצדק העיר

.9 צד
 בספרו צונץ עיין .לשמואל״ העכור דסוד ברייתא ז״ל הרמב״ן ייחס ״וכן (כס)

.צ״ג צר גד״פ
 בפסיקתא הוא ,׳״כו חייא ר׳ של משנתי כגון משפט מלאתי ״בפסיקתא (כס)

ס'. בד,ערה וע״ש ע״א קכ״ב איכה פסקא כהנא דרב
 מקושש פרשת נסמכה למה במדרש יש הכיאו ע״ר דף בכ״ב הביא )14 (צד

 מ״ק בהרא״ש נם מובא זה .ע״ב בו׳ בציצית חייבים שהמתים לך לומר ,ציציה לפ׳
.לפנינו נמצא לא הזה והמדרש ,תכ״א סי׳ באו״ז וכן ,קב״ז סימן פ״נ

 מסכתות ז' הו״ל קירכהיים רפאל ה״ר .קטנית מסכתות שבע חושב (כס)
,מזוזה מסכת ב) .תורה ספר מסכת א) :הם ואלה תרי״א) (פפד״ם קצר פי' עם קטנות

.גרים מם׳ ז) .כותים מס׳ ו) .עברים מם׳ ה) .ציצית מם׳ ד) .תפלין מסכת ג)
בב״ק״. תום' שכתבו כמו אבות רמס׳ ברייתא היא דר״נ אבות ״אבל (כס)

 אבות, דמם׳ בתוספתא מוכח וכן וחומר, קל ר״ה ע״א כ״ה ב״ק התום׳ לדברי כונתו
 הרי״ב חנאון שם והעיר באבות״ משמע ״יכן וסיים ע״א קי״א ב״ב בתום׳ גם מובא וכן

 ולא נארר״נ ״הפשתי וכתב כ״ק מן התום׳ דברי גם שם והביא מקומו" ידעתי ״לא
.ע״ש מצאתי״

 יספר רנ״א סימן r׳1:הרשי׳ן , הי,נלה כפפר הראנ״ד ,הי׳ד גה-,ד;ית ד,אימריש_[הרמנ"ס דעת לפי ,לר״י
 חכר א׳כר ר.גא יוחנן ר׳ כי נמ״ד] ,כה״ד ,נהקדמתו לדרך נדה ,נ' :ער עילם ימית מקינון לר״ש כריתות

ר וסדר ו מ ל י ח מ ל ש ו ר ת שהוא י ר מ ל אר׳ן ג א ר  גם והטד״ר ,בא׳י ר,יר, הלא הוא גם ור׳י יש
פיו .פ׳כ) ושם כ’ם׳ א״ב מ״ע (עיין הוא ישראל ארץ אגרת הוא  כרכריו רש׳י שכוונת נאמר אם ו̂-

 ,רכה) ככראשית (רובם מירוימלמי הלקוחות ררשות הרכה כו נמצאו כי מפאת הוא א׳י" אגדת ״שהיא
 אלר,ים דכרי ואלו ואלו , )106 (צד ד כאות ובט׳יש חכרו ר״י כי המחכר הגאון לשיטת הוא סיוע עוד

.יוחנן ד משי יצאו אשר חיים
 רב ומן ואחר ,המחבר כרעת ,יוחנן ר׳ ברכי על נולר הכד״ר ותוכן עיקר ני , עוד היות ויוכל

 ר׳ של תלמידיו הוסיפו ירושלמי שבתלמוד ונמו ,הרבה ומאמרים ענינים נוכפות עליו שתו מעט או
 ותלמידיו מרשנ״י נוסד הוהר ם עיקר שהיה ונמו , רבם ורוח דעת כפי הרבה מאמרים מותו אחרי יוחנן

ת הרהמ״ח נדער. ועדן זמן בכל עליו הוסיפו תלמידיו ותלמידי דז׳ נאו צ ) U07 , כראש רי׳ע הגאון וכדעת 
 ״שכלל !וז״ל שנתב כדבריו )12 (צר המחבר כוונת אמנם וכן ,יוחסין ועיין ,ספרים מטפחת ספרו

ן עליונה כחכמה כ ו , לשון ונתב כדבריו ודייק , מסודות עקרים איוו היינו ,המדרשיים״ כל ת ן כ ו ת  
 היו כבר יוחנן ר׳ נומן גם ני , )50 וצד 30 (צד מלפנים לפניו שיהיו המדרשים מכל קציור עשר, וכן

 בשכתא דאגרתא כספרא מעייני הוו ור״ל ר״י ידו) וחמורה ם• (נימין כמ״ש פניו‘׳ פתוחים אגדתא ספרי
ר חייא כרכי מיסתמיך הוה חנניה רבי ד') ה׳ (סייג הוריות וכירושילמי ,וכו׳  כל המא בצייפרין בא נ

ת דרש יתיב יוחנן ר׳ א״ל ,פריי עמא כל למר, א״ל ,פריי עמא  עמא וכל כנייה דרכי מדרשא בני
ל כחיים דאנא עד פירין לי רחמי רחמנא כריך אמר , מישמעיניה פריי כ א ו ת ד ג ת א י ט ש ה פ י ל  

 כנאה ש״ר נגזמ״ד ודורש שיושב יוחנן דר׳ דרשם לשייוע שרצים לו ואמרו רצץ שהכל ראה חנניה שר׳ (פירושו
 היוחםץ כשם שמניא 20 צד ועיין .תלמידי) עם פירו־, שעשיתי מה נחיי לראות שונית׳ המקום כרוך ואמר
 נם ,שניהם מפי כי לומר כאמת קרוב ולפ״ו .הושעיא ר׳ תלמיד היח ור״י מד״ר חבר הושעיא שר׳
 דברי על נוספות שת יוהגן ר׳ וכמו ,המד״ר ושרשי עיקרי קבלנו , יוחנן ר׳ משי גם הושעיא ר׳ מפי

 למד׳ר האחרון והמאסף , אחריהם הבאים התיימידים נם יוחנן ר׳ אחרי היסיפו כן במד״ר רכו הושעיא ר'
א, מי נודע לא הכרייתות כל לבלול היר, ר״י שכוונת )109j שם עוד ועיין . 106—103 צד ועיץ הו



 #ברייתא הביא תניא בס׳ כסו מספ^ אין ברייתות «םנו נאבדו וק )15 (צל
 רק ,ברייתא על הכוונה אין הסדר״ #על המלות כי טעה ובמח״ב .כו׳ הסדר״ דעל
 הביא י״ח) (ערוגה תסלה ענין הלקט ובשבלי ,התפלה ברכות שסדר המסדר היה

בו׳, הסדר על מאי אגדה ■מצאתי
 ג״ב הובאה הזאת והברייתא בו׳ הסדר דעל ברייתא הביא תניא ״כס׳ (שם)

 כ״א # בשלמות המאמר נמצא לא מכבר הנדפס הלקט בשכלי .הלקט״ שכלי בם׳
י״ח. סי׳ השלם הלקט כשכלי

 .המלך עמק בם׳ נפתלי מו״ה המקובל הגאון בשם משגיות י״ב הביא )16 (צד
 בשם בראשית אגדת מדרש בסוף אברהם ה״ר המהבר הגאון הדפים האלה •המשניות

.ח״ב המדרש בבית נם ונדפסים כלים״ #מסכת
 מסכת של #ברייתא הביא אדוני בעיני יחר אל פסוק ויצא פ׳ ברמב״ן )18 (צד

 הורוויץ מאיר חיים מו״ה הרה״ח ע״י הזאת הבדיתא אדות מדובר נכבדות נדה״,
.ע״ש נדד, פתחי וקונטרס עתיקתא תוספתא בספרו

 כמו מזער, מעט ב״א במשנה הוסיפו לא רבי) מותו(של ״ואחר )20 (צד
 לד.נחיל הקב״ח Tעת אריכ״ל עוקצין ובסוף חטא> ויראת ענוד, כטלה רבי ;משמת
 טתחלת #המשגה סייג במ״ר המדרש מסדר לפגי במשנה הגי׳ היתה כבר ובו׳״,
 את דביא ווע־מב״ם בשלום)/ עטו את יברך (ד,׳ במ״ם ומסיימת (מאימתי) במ״ם

,התנאים בין לוי בן יר,ושע ד׳
 בדברי תראה שחשוב כמה ,חסרים עור הם לנו הנשאר מדרשים ,מהמעט )21 (צד

 לפניר,ם עבר ור,וא וישלח פ׳ רבה ובמדרש כו׳ חסד תורת בספרו יעבץ בר״ש הר״י
/  ,וישלח פ׳ בילקוט ולא ,וישלח פ׳ רבה במדרש לא הזה המאמר מציגו ולא מ
לפניר,ם/ עבר וד,וא הפסוק על רבוחיט #במדרש לתקן יש חהלים״, בילקוט ולא

 <ול אני אשען ,ואני ♦ א׳י אגדת שתוא ,בסד״ד—ר״י קודם עוד כבד שתיו המדרשות וב^ גירושלימי
̂כער מר הרב דכרי w תרשוח איש כל ״כי אמד אשר עצמו ̂ב a 47 לצד דעתו*(תערחו להגיד( ,

 רכינו תלמיד הקדמון חאמודא לקיש דריש פלוגתית כר נפחא כר יוחנן ר׳ הוא זה יוחנן ר׳
 ישיכת לראש ונעשה רש״ג] כאגרת ועיין לשמרות תק״צ—ליט ד״א ומת תתק״ם ג״א [נולד הקדוש
ד את ופדר הבר והוא הרכיעי לאלף תתק״צ שנת בערך בטבריא ישראל כארץ ו מ ל ת  ירושלמי ה

א או ר מ א ג כ ר ע מ י נ כ  שגה מאות שלש כמו כא״י מלי) התלמוד את שסדרו אשי ורב רנעא (נמו ד
 ,שנח י׳ג או י״א כקיסרק לפניו שלמד דכה אושעיא ור׳ ינאי ר' תלמיד היה גם ,הכית חרכן אחר

 כי כאמת י״ל ולפיו ;הכהן חמא כד הנינא ר׳ מרבו קכל תודתו ורוכי חייא ר׳ בן חזקיה תלמיד גס
,תלמידו יוחנן ר היה והמשלים ,דכה אושעיא ר׳ היה בטד׳ר .המתחיל

 נשאוז ולא כשרז וחותר רותחת יורה לחוך נפל והעשירי כניו ט׳ עליו שמתו יוחנן ר׳ הוא
 .יוחסץ ועיין ») (כרכות כיד דעשיראה גרמא p אמר ועליו לזכרק קטנה אצכע לו ולקח העצמות דק

 א^ין איקונייא איתכפון יוחנן ר׳ דמו כד פ״ג) ע׳ו(ריש ירושלמי ועיץ פד•) (כ״מ תאר'מאד יפה והיה
 חפלה רק מניח היה לא החרף שבימות (מ״ג) קורא היה פרק ירושלמי ועיין דמותה. איקוגץ הוות דלא
 הזיק חוח דלא (נקין) כקייטא יוחנן ר׳ 1 שם מירושלמי וו״ל לו, מזיק שהיה ראש של תפלח ולא יד של

 ינה)5ה מפני כמססחת סביב הראש (מחזיק רישא הזיק דחוה (נחרף) בסיתיא כרם תרוויחון לביש הוה רישא
 מנית היה ״שלא t תיל שכתב ,משובש הלשון )161 (צד השלם וביוחסץ דאררעי, אלא לביש הוה לא

̂■) כל מנית היה שלא סונראה פסי׳ בערב אלא תשנה בל תפלין  לא והוא בירושלמי' שמבואר כמו טי
.וצ״ע ,בירושלמי במבואר

ה,מו״<



 הסדרש בנית ונדפס 260 קובץ בםינכען איבד הספרים באוצר נמצא הזה והמדרש
. 52 צד ח״ה

̂פ ובבחיי ,נו׳ אמר רב גויס ויתר ראה שמיני פ׳ [בוי״ר] תראה ״ובן (שס)
 אשר נתנחומא שהוא כמו המאמר את הביא הבח־י .באריכות" המאמר זה תמצא זו

.י' אות שמיני פ׳ לאור הוצאתי
 כמו אתנו נמצא ולא רבה מררש בשם שונות פעמים הערוך הניא ,,וכן (שם)

 שם הביא והמוספי ״שרף" בערך לתקן יש שלנו", בנוסחאות ואינו בו׳ ג׳ שרץ בערך
 שונה היה הערוך בעל לפני שהיה הב״י כי ,בנופהאוהינו נמצא לא ההוא המאמר כי

לפנינו. שהוא ממה מנוסחאותיו באיזה
 אמרו וז״ל ,בהנחמו חתנו לדונש יעקב בר נסים רבינו ההכם מ״ש ״וכן (שם)

 והנה הבית נהר המה כפור צום ערב ויהי לבהמ״ק לרגל עלו יהושע ור׳ שר״א חז״ל
 מקצתו ולא כלו לא ממנו מצאנו ולא בו' לבן חלוק ובידו לקראתם בא מלאך

 מהישועה, יפה חבור הנקרא מעשיות בספר נמצא זה בילקוט״. ולא שלנו במדרשות
 רבינו תולרות ועיין שלפנינו, ומדרשים בתלמודים נמצאים שאינם םפורים בו ויש

 הרבה שם חושב והוא 38 בהערה וע״ש רפאפורט הרש״ל להגאון יעקב בר נסים
 יהושע ור׳ אליעזר ר' של הזה המעשה את נם והביא מקורם ידענו שלא מעשיות

.הגנן עם
 דן זה במשפטו .מעשיות״ מלא הוא אבכיר שמדרש לאמר ״ושמעתי )23 (צד

.שמע נכון ולא השמועה מפי המחבר הגאון
 בדברי ומצאתי בו׳ האדם את ויגרש פ׳ על בראשית בפ' רקאנטי ״בם׳ )24 (צד

 בשוחר עיין .גחל״ השדה ולפני שרה החצר ולפני חצרמות ששמו יש מקום רז״ל
.בהערות ע״ש ו' אות י״א מזמור לאור שהוצאתי טוב

,חנוך" בם׳ מצאו כי שכתבו האחרונים הקבלה חכמי לקצת ״וראיתי (שם)
 הרב בהקךמת וע״ש 114 צר ח״ב המדרש בבית ונדפס הכמות מעט הוא הזה המפר
ז״ל. יעללינעק ד״ר החכם

 קורין למה אחר טעם ובמדרש ודל הביא התורה קריאת הנייר ״ובם׳ )25 (צל
 (ל״א מגלה התום׳ בשם זאת הניא לא מרוע ממני נע^ם .כו׳״ הכפירים ביום בעריות

.המדרש בשם הזה הטעם את שמביאים ע״א)
 קירואן חכמי שאלו ז״ל עזרא בן החכם כתב הביא יששכר תקון ״ובס' (שם)

 בשעת מים ישתו שלא להשטר נהגו במערב הדרים היהורים לכה דל האי לרבינו
 ..מדרש״ איזה להם שהיה ומההכרח הוציאו מלבם לא כא^ו דברים בו׳ התקופה

 שכ״ר) (קושטנטינא שנים" ״עבור הנקרא הוא יששכר תקון הם׳ כי אודיע בראשונה
 .ע״ר) צ״ז דף פראג (רפוס התקופות סדר האכודרהם מן הדברים כל אה לקח ומחברו

 ובהערותי תרכ״ג) (ליק הגאונים בשו״ת הוא גאון האי רב בשם הראב״ע שהביא ומה
 שהביא והמאמר ,האבודרהם דברי את הנאתי 5 צד תרכ׳יה) (ליק הגאונים לתשובת

 מארבעתן תקופה בכל ליזהר שיש כתוב ״מצאתי וכתב תקופות ד׳ טעם על האכודרהם
 הוספה הורוויץ מאיר חיים מריה המופלג הרה״ח מצא סכנה״ משום מים לשתות שלא
.22 צד חופה כבור ספרו בתוך והדפיס עןJבמינ נושן ישן בכ״י

 אצלנו נמצא שלא מאמר כלץ יהורא לה״ר המוסר ספר בשם מביא )26 (צד
 לטוב זכור לאליהו ומצאתי בדרך מהלך הייתי אחת פעם יוסי ר׳ ״אמר ז וז״ל במדרש

 בו', וחמה" אף לי אמר טעונים, אלו מה לו אמרתי טעונים גמלים אלפים" ד' ועמו
ר״א משנת בשם ע״ב) ד׳ (רף ח׳ סי׳ השלם הלקט שבלי בעל הביא הזה המאמר
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rבעס מביאו ק״ב בפי* וחאו״ז ,םדח» נשם ם״ו סי׳ נארח הביאו ב״י ומרן , וטא 
 (דף חול של שחרית בסדר והאבודרהם ,טמנו זכר אין בוי״ר אבל ,רבה ויקרא
 רנ״ט^ הערה הלקט לשב^ בהקרטתי ועיץ מדרש, בשם ג״ב הניאו פראג) דפום ע״ד

 בהשחר ,שונות פעסים בילקוט סובא אבביר מדרש כי המחבר כתב )27 (צד
 במקומות מפחרים הנמזואים אבכיר ממדרש לקוטים ממני נדפסו (תרס״ג) י״א שנה

 מיוחדת)*) במחברת גס לאור (יצא בראש דבר ופתח הערות קצת עם בילקוט שוגים
 בסוף הללו הלבטים את הדפים ע״כ ,הזה מהדבר ה^נעם הר״ש ידע לא וכנראה

 שלעוח נח נ׳.ויולד רמו 185 בצד ז להעיר יש האלה המאטרים ועל ̂ פעלים״ הספר.רב
 והציון אבביר טמדרש איננו הזה המאמר להו״, חשיב קא חכמתן דרך בנים

 בני מג׳ אחד שזה בפסוק פעמים נ׳ נכתב ,״למה המאמר על מוסב בילקוט ,״אבכיר״
 —.כו׳״ ואיוב דניאל נח ,מזווגן הכתוב לפיכך ,עולמות ג׳ עליהן שעברו ,אדם

 בילקוט שאינו אבכיר מדרש בשם מאמר מובא רזא נפענח כי המו״ל הביא בהערה
 בלי שלמות אדוקות ידירט היו נח קודם הנולדים שכל אמרו אבכיר .ובמדרש וז״ל

 פרשת רזא נפענח הוא כי בגליון זאת רשמתי אנכי נם כו׳״, אצבעות וחלוק פרוד
 וז״ל )98 צר ח״ג נחמד (אוצר תקו משה לר׳ תמים כתב בם׳ נם ומצאתי ,בראשית

 ובניתן חופתו מבשעת יותר בימיו שמח אדם אץ ר״ח אמר אבכיר במדרש ואמר
 —קבר. ימצאו כי יעזישו גיל אלי השמחים שנאמר חופתו, מכשעת כפלים בקבר
 אומי־ דבשיא ר״י של בגו גמליאל .רבן מאמר פ״ב רמז מילקוט הביא 186 בצד

 נמצא והוא •פדר״א״ בילקוט ומצוין אבכיר ממדרש אינו אבינו/ אברהם כשנמול
 בו׳״, ימות ואל ראובן יחי אומר קנ״ז»םהו מרמז מאמר מובא 189 בצד—בפנ״ט.

 1חם ובילקוט , ^קב לברכת חדשה משטה רק אבכיר ממדרש איננו המאמר וכל
ד הערה אכניר למדרש שלי בהערות שהעירותי כמו הציון צ ב ו י בשס הביא U0 כ

 -Ipwm BDtm אופיו* )Ee-me dei Ettadei Jaives XIV p 109( ישראל לחנטא בסאסף *)
 ורשימה 801 ענזוייפ90א (רשימת קפלת ודך על התורת על אי׳ מנ״י מקומות איזה עוד נייבויער מתריא

,מאשאיוא שמואל תר׳ נפר ומתנוו )944 ניינויעד
שו ואנמיס :אותם אגאא אי׳ כי קט' לית גאם ולא קג) (וף א)  לא עויין ,נאמת לשון וי

 קנל לא , ora ולא אא / סלשתיס גאוץ ונ&לו אקץ קוומ שתנאו אותם שמתו על לפניו נתמה איתא
. אבניו נמורש .תנאומין

ף ב)  אשר וגחיג ,לישראל אקנ״א אוא קרוב ני לבמא אולינם לנך ,הוא קרוב ני ר׳׳א קנא) (ר
.אנניר .אוא קרוב ני וואו ,קרונו עם ישראל וכתיב ,אליו קרונימ אלהימ לו

 ד׳א .נסעו אתר נאיש בלומר ,יאיר לשון נסע מהו .אחייאס נסע טעו» ואנא קנט) (רף נ)
.כאבנ^ ״ מצרים של [שר]

 אוא mo וראו עסו תסארא, עסידת עסרא ושסתתא, תנשימיא לוב א׳ת עסיא רנג) (דף ר)
,אבניר כמדרש ״ נאא

 שמח יאודי נעשה , נתנאומא ,אשס ייאד ד״א .חידודין בשרו נעשח ״ ויאד רכ״ו) (רף ה)
 אמיד i ססוביס לבך ,אקב״ח אח ייאד וייאד י״י ,ישראל לכלל עצמו אח ייאד ויתד ד׳א .בלבו וחד
.ובאלה ובאבניר נתנאוטא הללו והמדרשות ,ונמול נשרו על חדה ארב

 בן שאין מא אנדבא תרומת אלא לב בנדבת תרומת סודם שאין לנו ידבגו ד״א שעט) (דף ו)
 נדנא ושל אדניס ושל ,לקובנות לשבת של באן נאמד תרומות נ׳ בי ,בנר ונק' הלשכה נתרומא
.נאנניר בדאיתא

 אבביד במדרש .נסאא יעאק כר׳ יוחנן די )8199 נייבויער רשימת 898 אססענאייס (רשימת ז)
 ונקבא ונר ו6א אחת לאשת אנשיה שגי ברא לא לעולמו הקב*א כשברא .למת ,יכול איני לה אמר

 רעות במא אואת הגדולה ארעא אעשה ואיך לא אמר ,לך מותרת ואני אהרגנו לו אמרח ,בראם
»אליא שמע ולא ובו׳ אאדס דם שוסך אמר והקכ״א ,עריות וגלוי דמים שסיבת
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 ד״א ,כו׳ שילו בנות יצאו אם והנה וראיתם הכתיב ,יטרף זאב ״בנימין קס״א רמז
,י״ג סימן ויחי לאור שהוצאתי מהתנחומא כ״א אככיר ממדרש איננו ,כו׳״ אהוד זה  

 הביא 141 בצר —.עי״ש כסדר העתיק לא הילקוט כי ,אהר כסדר נאמר ושם ט״ו י״ד
 ובילקוט אבכיר ממדרש אינו בו"/ עברי איש מכה מצרי איש ״וירא קס״ז מרט)
ר ס ן ח ו י צ  בנותיו אל ״ויאמר קס״ט מרמז המובא במאמר שם _ ,פל״ב בוי״ר והוא ה
 הצפור״ כדם אביה בית כל שטהרה ר״א והביאתו. כצפור צפורה יצאה מיד ואיו;
 המתחיל המאמר על מוסב ״אבכיר״ והציון י״א אות שמות תנחומא ממדרש הוא ,ע״כ

 כל כדרך אלהים נחם ולא ״ד״א רכ״ו מרמז 143 בצר —.לענותך בקשו אמר ״ריב״ח
 ״פסיקתא״ הציון נשמט שם ובילקוט ;אבכיר ממדרש איננו הזה המאמר ,כו׳״ הארץ

 146 בצד —.בשלח פסקא רר״כ בפכיקתא הנמצא הזה המאמר על ומוסב ממקומו
 אבכיר, מדרש בשם ווארשא דפוס כילקוט המצוינים מאמרים ארבעה המו״ל מביא

 מי מאמר תשפ״ו רמז בלק בילקוט כמו ;סתם מדרש מצוין אחרים מדפוסים ובילקוט
 בכל מאמר תתכ״ה רמז ואתחנן בפ׳ .פכ״ט מפדר״א הוא הזה המאמר ,בו׳ מנה

 ביון מאמר תתנ״ב רמז עקב כפ' . ט אות קי״ח תהלים שו״ט מן הוא ,בו׳ קראנו
 צדקה עשה מאמר תתק״ז רמז שופטים בפ׳ מקורו. עור מצאתי לא כו', ישראל שעשו

 רבה בדברים הוא ארשב״ג א׳ מאמר היינו רבה, דברים ממדרש הוא כו', ומשפט
 אחא רב אמר ג׳ מאמר ,'ב אות שם הוא משפט עשה כתיב ב׳ מאמר .א׳ אות פ״ה
.ז׳ אות שם הוא שופטים ד״א ד׳ מאמר ,ו׳ אות שם הוא

 שנקרא כתוב ראססי די כ״י שמעון מר׳ מהזור פי' בשם המו״ל הביא )27 (צד
העירותי אשר אה הביא לא כי בעיני לפלא כו', דרשותיו פיוס בגלל אבכיר
;רצון״ יהי כן בימינו ״אמן ר״ת הוא אככיר כי כ״ב הערה טוב ללקח במבוא

 אלעזר לד' התפלה פירוש בכ״י כן ראה ז״ל בריל מהר׳ינ החכם הרב כי הבאתי ושם
 בי יגדל והפלא בוויען, הקיסר של הספרים באוצר המונח הרוקח בעל ז״ל מגרמיזא

אבכיר. השם על הערתי להביא וישכח הנ״ל מבואי את המו״ל שם מזכיר
 בשל״ה הורוויץ ישעיה הר״ר הביאו ״וכן וז״ל: המהבר הגאון הביא (שס)

 אשר עקרא אברהם מר׳ שהוא ונראה אהד חכם בשם המדרשות כללי העתיק כאשר
 אבכיר ממדרש ללקוטים דבר בפתח אנכי גם .שביעי״ ספר לבנון ארזי בספר גרפם
 אחר״ מחכם קטן קונטרס ^אעתיק שכתב בפה והעירותי השל״ה דברי הבאתי )6 (צד

 לבנון ארזי ובספר עקרא אברהם ה״ר והוא סופם ועד מתחלתם דבריו כל והעתיק
ר׳ להח' רבה המדרש כללי קצה הוא האחר הקטנים החבורים ובין שס״א) (וויניציא
דעת גם הוא כן כי בראותי שמחתי ועתה , השל״ה כוון ואליו עקרא אברהם

. ז״ל א הר״
 באסתר מגלות חמש שמעוני בילקוט מובא גוריון אבא ״מדרש )28 (צד

 ושם תרמ״ז) (ווילגא ראגרתא בספרי לאור הוצאת־ הזה המדרש .רבות" פעמים
. הדברים להכפיל ואין ארותיו דברתי דבר בפתח

 ישלחו באיוב רש״י מביאו בראשית) אגדת (מדרש דבראשית ״אגדתא (שם)
 ;עמו נלהם מזיק בו פוגע ואם מיד ומרקד הולך היה לידתו בעת וז״ל עויליהם כצאן

̂י הבא לו אומרת אמו והיתה  לך בראשית בהגדת שדרך, את ואכרות מספרים י
 המחבר הגאון כתב האלה הדברים ואת רבה״. בבראשית הנר את לי הדלק

 אגדת מדרש נמצא היה רש״י ביד ״ובן וז׳יל: בראשית אגדת למדרש בהקדמתו
 כלל כוון לא רש״י כי )58 (צד ח״ד תלמוד בבית העירותי וכבר .כו'״ בראשית
אות פל״ז ב״ר במדרש רק בראשית באגרת כלל נמצא לא והמאמר הזה להמדרש
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/  ולסאמרהזהמק ב״ר, בשם תקכ״ח רמז איוב בילקוט ומובא ם״וז, בוי״ר ונשנה א
 והמלות בראשית בהנדת ברש״י נדפס ובטעות רנה בראשית בהנרת הנ״ל ז״ל רש״י
 צ״ל האלה המלות ואחר זה לפני שהביא מהמאמר מיום הוא הנר״ את לי הדלק »לך

 מ! הוא הזה המדחזז כי העירותי אשר הלמוד בבית וע״ש רבה, בראשית בהנדת
.הערות עם עולם לאור הזה המדרש את אוציא ה׳ יחייני ואס ,אחרון מאסף

 ודניציאח דפוס ידות שתי בספר נדפס בראשית אנדה ̂והמדרש )29 (צד
. שע״ח לתקן יש . ש״ שנת

 כמו ירושלמי אנדת שהוא מפני אנדת רבה למדרש שקראו מה ״והטעם (שם)
 רבה בראשית למדרש כוון רש״י כי כלל ראיה מזה אין בו׳״. וינש בפ' רש״י שכתב

 ג״ב ונקרא אחר וזמן אחר מסדר מאח והוא רבה בויקרא ך.וא שהביא ומה
י וי״ר אגדת

ת שהביאו מקום כל ״אבל שם) (טור ד  במדרשים מאמרו תמצא לא הנ
, נקד ערך בערוך תראה וקצהו לנו, הנמצאים ^י במדרש ותפשתי ט'  ולא מ
 נעשו נסים י׳ בפרק באדר״נ מפורשות בתורה נקודות י׳ וז״ל: הביא הערוך מצאתי״.
 (משלי שונא ינכו־ בשפתיו בפסוק משלי ובהגדת בפל״ד] [הוא במצרים לאבותינו

 כך אלא ? שבעד ע׳ ועל ולטיגו לנו על נקוד למה נתן] [דר' באבות .נ״ד) כ״ו
 גקדתי כבר לו אומר אלו, כתבת מה מפני לי ויאמר אליהו יבוא אם עזרא, אמר

 משלי ובהגדת מעליהן, נקודוחיהם אסלק אותם כתבת יפה לי יאמר ואם עליהן
 ולא מצווים אגו שבגלוי מה על רבש״ע הקנ״ה לפני ישראל שאמרו מלמד [שם]

 לעמוד. יכולים אתם אין שטלוי מה על אף הקב״ה להם אמר שבסתר, מה על
 בדפוס אבל תוגרמה, ובדפוס t בכתבי נ״ד) במדחזזמשלי(כ״ו נמצא הזה והמאמר
 באדר״ג שנדרש מה הביא הערוך ובעל חסר, הוא שאחריו הדפוסים ובכל וויניציא

 זח על שנדחזז ומה אלהיגו לה׳ תסתרות בפסוק ולבנינו לנו על שנקוד מה על
. משלי במדרש

 סימן הלקט בשבלי מקוטן, ידעתי ולא אגדתא או אנדה שהביאו ״ויש (שם)
 לשבת וקראת רבינו למדתנו תלמידיו לו אמרו ,ובוכה יושב היה ר״ע באגדה וז״ל כ״א
 או״ח הב״י וגם צ״ג סימן השלם הלקט בשבלי נ״ב הוא .שלי״ ענג זהו א״ל ,ענג

, עי״ש הלקט שבלי בשם האגדה הביא רפ״ח סימן
 אזיל קא הוה דר״א באגדתא הביא ז׳ סימן הלקט בשבלי ״וכן שם) (עוד

 בהערה לעיל הבאתי בו׳״. טעונים גמלים אלפים ד׳ ועמו אליהו ביה ופגע באורחא
. ע״ש 26 לצד

 בצרוף המחבר הגאון הו״ל בראשית אגדת ״מדרש בהערה המו״ל כתב (שם)
 הלקט בשבלי מובא דריב״ל ברייתא או מעשה הוא מהם ואחד קטנים מדרשים עוד

 באגדת המחלו• הרב העיד ״כן הערה על הערה המו״ל שם ומוסיף בו״ ובבל
 כי טמנו נעלם .מצאתיו״ ולא השלם הלקט שבלי נבל בקשתיו ואני שלו בראשית

 המחבר והגאק ,דריכ״ל מעשה המדפיםים הדפיסו הקצר הלקט שבלי ם׳ בסוף
.אליו מץ

 מכל קצור ועשה יוחנן ר׳ חברם בינינו נמצאו אשר ״והמדרשות )30 (צד
 האלה הדברים ר׳״, באות בארוכה לך אבאר כאשר מאמריהם, כל וכלל המדרשים

. מהמדרשים קצור עשה לא יוחנן ר׳ כי נכונים, אינם
 מעין, תורה פי׳ דורש הוא בראשית,• ®!ר על הוא בראשית ״והגדת (שם)

. תורה פסוק] [ר״ת פ׳ צ״ל .המדרא״



 ב׳ ממגו מביא בנים גדול פ׳ שלו המאור מנורת בספר ישראל ״וה״ר )30 (צד
 בראשית מהגדת הם הנ״ל פרשיות ב' בי הנ״ל ישראל ר׳ ירע לא אבל ,בו׳ פרשיות

 אגדת מן פרשיות ב׳ והביא ונו׳ אליהו״ דבי בתנא לך נתבאר הדבר וזה ובתב
 מנורת בספר ישראל ר' ״והרב בראשית לאגדת הקדמתו בסוף הביא ובן בראשית,

 מאגדת מביא רפ״ח דף הכמה ראשית בספר גרפם בנים גדול פרק שלו המאור
 ולא כלו לא שלנו בתרב״א נמצא ולא תרב״א בשם אותן וקרא פרשיות ב' בראשית

 ר׳ חברו בנים גדול ״פרק כתבתי ששם )56 (צד ח״ד תלמוד בבית עיין מקצתו״.
 ואח״ב שי״ב שנת בקראקא כלה זהב מנורת בספרו ונדפס אלנקווה יוסף ב״ר ישראל

 אגדת והמדרש ,הספר סוף ער המצות פרק מן חכמה ראשית מפר בסוף גרפם
 לא עוד הנ״ל ישראל ר׳ כי ויען ,ירות שתי בספר שע״ח בשנת ראשונה נרפם בראשית

 לבר אלו פרקים שני רק לפניו היו לא אולי או בכתובים אז היה כי הספר שם ידע
 הם״. אחר כי וחשב תדב״א עם אחד בקובץ היה או אליהו, דבי תנא בשם יכנהו

 השמד בשינת קנ״א ה״א בשנת בטוליטו^א השם קדוש על נשרף הנ״ל ישראל ה״ר
 קטן והלק ופרקים בשערים גדול ספר והוא רד״א בכ״י נמצא המאיר מנורת וםפר
 בנחל אודותיו ועיין כלה, זהב מנורת כשם [שנ״ג] (שי״ב) בקראקא נדפם ממנו

. ם״א דף ח״ב קדומים
 אלא כאן כתיב אין ״מחטיאים ע״ב נ״ה משבת חדל מאמר הביא )31 (צד

 גם שם והביא יוםף עץ בעל שכתב מה (פמ״א) בראשית באגדת עיין מעבירים״.
. ע״ש מראה היפה דברי

 אשר ״בתגחומא :וז״ל ע״א דף תענית ברש״י הנמצא מאמר עור הביא (שס)
 .בו׳״ םפר קרית את יכה אשר ,בהדייהו כלב חשיב קא ובהגדה כו׳ צויתי לא

 שהוסיף ומה ,בחקותי פ׳ סוף בתנחומא נמצא תנחומא בשם ברש״י המיבא המאמר
 כלב את יחשב ולא שלשה רק חושב שם בגמרא כי כונתו , אגרה בשם רש״י

 ,ג׳ אות פ׳ים לב״ר וכוונתו בהרייהו״ כלב חשיב קא ״ובאגדה יאמר ע״כ ,בתוכם
.פל״ז םוף וי״ר

 כמייש דינים בו ויש בו׳ ויקרא פ׳ בזהר מובא רב דבי ״אגדתא שם) (עוד
 אגדת למדרש המחבר הגאון בהקדמת כו'״. נהרג נח בן כו' ע״ב נ״ז םנהררין
 מדרש חבר אשר התנאים מהקדושים מי לירע תרצה ״ואם וז״ל: כתב בסופו בראשית

 רבי אשכח ע״ב נ״ז בסנהררין כמ״ש חברו הוא הוא תנא שרב נראה בראשית אגדת
 וכן וכו' א' ובער א׳ בריין נהרג נח בן רב דבי אגדתא בס׳ כתיב דחוה אחא בר יעקב
 דאורייתא אע״ג אמרינן רב דבי אגדתא ובספרא וז״ל ל״ז) דף ויקרא (פ׳ בזהר מובא

,דבריו הבאתי )57 (צר ח״ד תלמוד ובבית .ובו' משה" מפי כלה אתמר גבורה מפי  
. באריכות ע״ש ,חברו לא ורב יסור הזאת לההשערה אין כי והעירותי

מותו״ קודם לבנו שצוה צואה ,הורקגום בן אליעזר מר׳ חיים ״אורחות (שס)
 מהר״ם הגדול החוקר בשם שמביא מה )982( א׳ אית הספרים באוצר לעיין יש .כו׳

.131 (צד ח״ג המדרש בבית ונדפס ערן״ נן ״סדר הנקרא הוא כי שטיינשניירער, ד״ר ( 
 נמצא ,בו׳ לג״ע חומות ג׳ שמביא ראובני ילקוט בשם המחבר הגאון שהביא ומה

 אברהם וה״ר הגדול״ ר״א ״ציוני סיים הראובגי והילקוט ,בהתחלתו הנ״ל בביהמ״ד
. הגדול״ ר״א ״צוואת לתקן גכון יותר אך ,״‘הגרו: ר״א בשם ״ציוני צ״ל כי תקן

. בו׳ ערן כגן הן הצדיקים מעלות שבע ראובני ילקוט בשם הביא שס) (עוד
,133 (צר שם המדרש בבית הוא שהביא הגדול המאמר כל  ראתה לא עין ובמקום )
. הצדיקים וכל צ״ל הצדיקים כו׳
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̂׳ בבההףר נס «לםות. בני ותקן «לםות בני )81 (צד  : .Pdfet נני הג
 אומיו ל9 ברוובח •ot ששם ויל יעלליגעק מהר״א החכם הרב בהקדטת

f הזה, חמור
 הםו״ל ותעיד ,m* שתי בם#ר נדפם אגור םדרש כי המחבר כתב )34 (צד

 כ«»נת ודק מ§רו בסיף כמ״ש וטחבר יד קוער מפני נדפם לא mT שתי בספר כי
 , אנוך המרדש את לונואנו טהד״ם ד%ב הדפים ידות שתי ספד הדפסת אחר שנים
ם איות ולפני ,הספרים אחור בעל נם הביא האלה כדברים .כד לבד  כתבתי «י

 וסדר• אחר לחקור הטביגים אחד ויאבח יתן ומי נמצא ולא הספר את לחפש לצפת
.למעני להעתיקו או בעח לקנותו הזה

 חיום ויחי איוב מדרש ודל בראשית פרשת ברקאנטי מובא איוב *מדרש (שם)
/ משחה שעשה יום  מרקאנטי המזכר שהביא זח *מאמר המ״ל: החכם והעיר ט׳

ל איוב טדרש אחר מאמר שם מצאתי זה ותחת מצאתי, ולא בו חפשתי ^ 
ט איוב מדרש ונזכר כד, לאיוכ הקב״ה אמר ^  ובמחנות תתצ״ז, רם! איוב בי

 נסים בר שמואל רבי מהשד גנים מעין לספר דברי בפתח ט׳׳ו״: פרשה וי״ר כהונה
 המאמר העידותי תרמ״ט) (ברלין נרדמים מקיצי חברת ע״י לאוד הוצאתי אשר ז״ל

 רמז איוב ביל^ט נמצא אחת פעם כי ע״ב) ל' דף ברקאנטי (ויצא שמצא מרקאנטי
 ,ומודש שהמלות ספק ואץ .כד חושים״ כשכא מוסיף איוב *ומדרש שהביא חתצ״ז
 *ומ״א״ כחוב היה ט היות ויטל חמדפים או המעתיק ע״י במעות שם באו איוב״
 ' מדדעז הילקוט, בעל עיני למי היה אם כי !אבביד מדרש או אחר ומדרש לאמר

 כל על נס העידותי שם לאיוב. בילקוטו אחרים במקומות נס הביאו אז כי איוב על
 הראיתי גם בטעות. והוא סחם *מדרש״ בגליץ מצוין איוב בילקוט אשר המקומות

ט מלבד ט שם העירותי כן ע״ש. ההם המאמרים נמצאים איה לדעת ^  נמצא ב
 fttm )555 (טמן ם' אוח הספרים אוצר בעל שהביא כמו ברקאנטי איוב מדרש זכרץ
 כלח' אמית לזויוב הקב״ח אמר איוב *ובמדרש וז״ל )270 (צד לצונץ גד״פ בספר ראה
 ׳ נדרש כי טץ, מדרש לאיזה יודע ומי כלל המדרש לשץ זה ואץ ט׳״ וילך ענן
 ר«ע| טי״ר ם׳*ב בעל גם .איוב מדרש בשם כנהו וילך ענן כלה באיוב פסוק על

 כמדרש ומצאתי ללבן, העטוטם מלשון ואיחור חולשה לשץ *יעטוף וז״ל הביא פט״ו
 רייפצמזט מהר״י הרו^ח רצה ומזה רוחי״ עלי בהתעטף כטד״א משלהי יעטוף מהו איוב
 בעל לפני היח כי ראשונה) שנה הספרות אוצר (בית ם״כ בעל בתולרות לשער ז״ל

 לילקוט כוק הפדב כי ז״ל בריל טהר״ג הרה״ג שם העיר ובצדק איוב, מררש ט״כ
 הביא הילקוט כי )89 (צר הספרות אוצר בבית שם העירותי ואני ,תתקי״ו רמז איוב

ט המלוח אולם פט״ו. בריש והוא סתם ד״ר בשם הזה המאמר ^  יעטוף *מהו שם ב
 צ״ל וא״ב ד׳ אות פכ״ד מב״ר ונובעות מי״ר נמצא לא בהתעטף״ כמד״א משלהי
̂י־ והרב איוב״, בילקוט *מצאתי או איוב״ ילקוט במדרש *מצאתי בם״כ  מתי״א החו

 הקדמונים לעני שהיה להכחיש אץ כי )325 (צד ראשונה שנה בהחוקר כתב עפשטיץ
» איוב מדוש אח הביא )252 (צד שעה על המכירי ובילקוט עי״ש, איוב על מדרש

 כעת נמצא מהרד״א״. חנאון של כביכליאטק יש אזכרה אלה *מדרש (שם)
 המדרעו כבית וחנדפס ,1598 וקובץ 1180 קובץ נייבויער רשימת עיין באקספארד,

.בהאמבורג הספרים מאוצר כת״י ע״פ הוא ח״ב
 בהעלועי במדבר פ׳ ובריש בשלח בילקוט מבא אספה *מדרש )36 (צד

 בהעלחך פ׳ ובחיי אטהב לר״י המאור ובמנורת ואתחנן ובפ׳ פינחס ובפ׳ הקת ובפ׳
להחכס שדאל כנסת בם»• ברחכח דברתי הזה המדרש אודות ריא״. סודי ובספר
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 לקוטי אספתי ושם מאי־רי נמצא )309 (צר ושם הרמ׳יו) (ווארשא ראנינאווי־ן רש״פ
 שם הבאתי גם .אספה מדרש נשם אהרים מחברים ואיזה ה־לקוט שהביא המאמרים

 מהרש״ס והחכם למעני נעתק אשר )59 צר 103 (קוכין בוואטיקאן הנמצא מאמר
 המאמרים כל את )147—153 (צר פעלים רב ספר בסוף הפעם עור הרפים חאנעם

 ואעפ״ב ̂ ירי על האלה המאמרים ונרפסו נאספו ככר כי , בהערה שם ומביא ההם
 כי שם ומעיר אחר״, לאחר ^קטתים אספתים המו״ל ״ואני המאמרים כראש כתב
 הקת וילקיט רס״ב רמז נשלח מילקוט הראשון המאמר את להעתיק החלותי אנכי
 על להעיר ויש ,כו׳ הרין שורת על עברו מן ולא כהן שפתי זש״ה מן תשס״ג רמז

 בשלח המכילתא מן הוא הרין שורת על עברו שם בילקוט הראשון המאמר כי זה
 בע-וך ״אמנם :וז״ל )37 (צר בהערה שם מביא כן .אספה ממררש ולא ו' פרשה

 לשאר גם כי נראה ומזה ובו', למלך משל לי באספה ובילמרנו מביא אסכולא ערך
 ילמרגו במררש היינו בילמרנו הערוך כוונת רק כן אינו ובאמת ילמרנו״ יכנה מדרש

 שם ישראל נכנסת הערוך רברי על והעירותי ,לי אספה הפסוק על לי באספה
. עי״ש ,אמתנטין בערך הערוך הביא וכן ג' הערה

 נמצא )59 (צד 103 נומר בוואטיקאן הנמצא כ״י ״וכקוכ׳ן המו״ל הביא )149 (צד
 בכנסת ירי על ונדפס למעני הנעתק המאמר נוסח שס ומביא נוסהא״ בשנוי המאמר כל

.לי מאשר לקחו כי הזכיר ולא ישראל
 יעשו וז״ל רנ״ו] רמז [בסוף בש^ח ביי׳קוט מובא אסתר ״מדרש )37 (צד

 ב' אחרים פנ־ם במדרש הוא .הקכ״ה" של שבחו מתנין הדורות שיהיו בו׳ עץ
 את הבאתי קנ״ו בהערה ושם 72 צד תרמ״ז) (ווילנא דאגרתא בספרי לאור שהוצאתי

 בילקוט גם מובא אמה" ג' ש^ קירה ומבקש חוזר המן ״והיה ומן בשלח הילק־ט
 ועיין הילקוט שהביא אחרים פנים מררש והוא ״מדרש" ומצוין תתרג״ו רמז אםתר
.שם דברי בפתח

,קרדו טורי ת״א אררט הרי על ,בקררוגיא שצ״ל נ״ל בקררוגיא ״הגמון )(שם
 רקררוגין״. ירושלמי והרגום דקררום אעין גפר עצי ,קררו ארעא מלכות ,אררט ארץ

 י״ט) דף (פ״ה גוריון אבא במדרש ובן בקרדוניא, לנכון נאמר אחרים פנים במדרש
 שסיים ומה .גח של מתנתו יהביא בקרדוניא הגמון היה בנו פרשנדהא אומרים ויש

 בתרגום כי לנדון, דומה הראיה אין רקררונין, ות״י דקרחם אעין גפר עצי המחבר
 גפר, ״עצי פל״א ובב״ר (צערערגהז^לין), קדרום עצי והוא דקדרונין וכן דקדרום צ״ל
.דקדרונין״ אעין אומר נתן ר׳

 קטן מררש נדפס ח״א המררש בית ״בקוב־ן בהוספה: המו״ל מב'א (שס)
 מתוך באה היא בערב ער יהודי איש מפ׳ מתדר^ אסתר״ מגלת על אחר ״מדרש בשם
 במררש ני העירותי ג') (דף דאגדהא לספרי דברי בפתח .בהאמבורג״ אשר נ״י

 מהמדרש מאמרים איזה הסופר העתיק בהאמבורג אשר מהקובץ• שהדפים הזה הקטן
 שגיאות הרבה בו נמצא גם ,באמצע והשמיט בסירוגין והעתיק ב׳ נוסח אחרים פנים

 לשער שרצה כמו ולא נ' אחרים פנים במררש בשלמותו ונמצא ,י״א) בהערה (עי״ש
 הוא הזה הקטן המדרש כי המררש, לבית בהקדמתו ז״ל יעללינעק מהר״א הרה״ח
. רע׳יט בשנת בקושטאנטינא הנדפס אסתר מגלח המררש

 בלי בקושטאנטינא גם גרפם .ש״ו" וויניציא רפום עקיבא ר' ״אותיות )38 (צד
 שהעתיקו הספרים בין חושב התלמוד כמבוא הנגיד שמואל ור׳ השינה, פרט

 בהלכות ברוך לרבינו התרומה בספר וכן ,דר״ע אותיות גם המשנה אחר הקדמונים
גט ,רי״ז וסימן כ״ח סימן ברוקח וכן ,ר״ע של א״ב מובא רזיאל בספר וגם ,תפלין
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 ח״ג חםדח» ובמת . 168 «ד נד״פ בספר ועיק .א׳ אוח ניחא כאלפא זרוע נאור
 ק־־^א דפוס לפי נ׳ טפחא וגם וויגיזניא, ודפוס קושטנמינא דפוס ע״פ גרפם

 ז״ל, יעללינעק םהר״א הרה״ח נהקדמח וע̂י ח״ק, ד״א נערך ונחחנר ואמשטרדם.
 ונרשימח 994 «ד נרשיטחניינויער עיין נאקספארד^ דר^ מאוחיוח כ״י איזה ונמצא
 ניינויער רשימח עיין יעקנ, נן נהן יעקנ מר׳ דר״ע אוחיות על פי׳ מובא רד״א

« p 1273םי
^ ״הלכות ז בהוספה המו״ל הניא )88 (צל  והראיש החום׳ שמזנירין ישראל א

 הוא ואולי ט׳ התי אלדד שאמר שחיטה בדיני אחד לחכם הלכות הם חולין ריעז
 קצתם בפי מסכת שנקרא שם ועל ,ישראל״ pא ״מסכת הקדמונים קצת בפי הננךא

 הס ישראל״ ארץ מסכת קדמונים קצת בפי הנלוא הוא ״ואולי הסיום .כאן״ הבאתיו
 הם א״י״ ״הלכות כי כן איט אבל ,841 סימן ה׳ אות הספרים אוצר בעל דברי

 שלטי בעל נמו ישראל״ «רץ »הלמת יכטם והקדמונים הדני מאלדד המובאים
 דברי כל להביא בתחלח האריך ברוך רבינו בשמ ״והמרדני כתב חולץ ריש הגבורים

 רבינו נשם חולין ריש במרדכי מובא ובאמת ני״1ד אלדד שכתב ישראל ארץ הלבות
 מעשרת הבא מהשי בן אלדד ר׳ שהביא שחיטה בהלכות כתוב ״ראיתי ברוך

 בהנ״ם וכן א״י״ בהלכות ״כחוב הביאו חולין ריעז והתום׳ כו׳״ יהושע אמר השבטים
 והטעם שפ״ז. סי^ הדם כסוי ה׳ או״ז חולין, ריש והרא״ש שחיטה, ה׳ ריש

מדפים בהקדמת רק נזכר א״י מסכת השם אבל אדע לא א״י הלכות שיכנום
 שהביא כמו אמשטדדם, דפוס שבת במסכת והיא שמואל יוסף ה״ר בהגדות הש״ם
.קטנות מסכתות שבע בין וחשבה )161( ם׳ אות ח״ב הגדולים שם בעל

 [מנטובה צרצר. שמואל ר׳ שחבר חיים מקור בם׳ מובא ברכני ״מדחזו )39 (צד
 ידי, תחת כעת איננו הנזכר הזה הספר כו׳״. ברכני במדרש וז״ל ויקרא כפ׳ שי״ח]
 המתחיל מאןור שמביא ר״ל בו/ ברכני במדרש, שם: שהבונה בעיני ברור אבל

. סתם מררש בשם ברכני
̂י והובא שונות פעמים נדפם המשכן דמלאבת ״ברייתא (שם)  ורמב״ן ברע

 המחבר ע״י ■ לאור יצאה הזאת הברייתא ע״בד״המחוץ״. פ״ו מנחות ובתום׳ חומש בפי׳
 וגס חרוטה בילקוט קצתה ״הובא עליה ורשם בראשית אגדת מדרש בסוף בעצמו
 י״ח) (סימן טוב לקח למדרש ובמבואי .א׳״ ע״ב ויומא ב׳ כ״ב שבח בתום׳ נרמזה
 ופרח כפתור בעל שרךאה במו המשכן משנת או המשכן דמלאכת ברייתא הבאתי

 בראמרינן טמנה מאמר מביא (פכ״ה) לכלים בפירושו גאון האי רב אשר פ״א) (ריש
 וכבר בשמה, הזכירה שלא אף באונקלי, אותם ותולה חוברין בה ועושה ביריעות

 נמזבן כמעשה בטעות (ושם ה׳ סן ערך הערוך בעל כמו הראשונים לכל ידועה
 הישר בספרו ור״ת פ״א) שם המאמר ונמצא משכן במשנת או משכן במעשה וצ״ל
 פ״ר שם ועוד כב״ם. עי״ש הבחירה בית מהלכות ה״ו בפ״ג וברמב״ם רפ״ו> סימן
 ,צ״ח) (דף לשבת ומאירי ורמב״ן וברש״י וכי ד״ה עיב כ״כ שבת בתום׳ ומובא ה״א
 וכן ייח) ט׳ ושם ל״ב ד' במדבר כ״ה, ב״ו שם ל״ה, ב״ה (שטות עה״ת כרש״י וכן

 הביא ״והזהיר״ ספר ובעל ,ממנה רבים מאמרים ופקודי בתרומה הילקוט בעל העתיק
בשערי לאטיש טהר״י הרב הזכירה ובן ,בשם הזכירה ולא ממנה דברים הרבה

K( גא*'. חווינו פני3 כן נקו» «לי
ל י המי
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 טוניה רבינו לפני גם והיתה ,תרם״ה) ביאראסלוי לאור הוצאתי (אשר ■ציון
. בה שהשתמש
 לרעות יצא ראובן הגלוי ובמררש וז״ל ויצא פרשת המור ״בצרור )42 (צד

ך דודא״ם של אחד בשרש וקשרו אביו של חמורו  טת החמור מצא וכשחזר ,לו וה̂י
 וזהו לאמו והביאם הדודאים ולקח מת^ שהעוקרם הדודאים, שרש שעקר מפגי

 זה ונמצא .הגלוי מדרש בשם זה הביא המור צרור בעל ״ ענ״ל גרם" חמור יששכר
 ראובן שהלך גרם חמור יששכר וו״ל י״ר) מ״ט (ויחי לאור שהוצאתי אגדה במדרש
 ,לו והלך בדודאים חמור ואפר והלך , הם מה יודע היה ולא דודאים ומצא בשדה

 , החמור ומת ,גדולה צעקה וצעקו הדודאים ונעקדו לכרוח רצה ,החמור עשה מה
 דודאים, שהיו הבין מת, וראהו חמורו אצל ראובן וכשבא הדודאים, דרך כן כי

 ליששכד גרם הדודאים שהוציא ההרור ואותו ,יששכר ונולר לאה לאמו וגתנם ולקחם
 החמור. אם כי שיבא לו גרם לא יששכר גרם חמור יששכר אמר, כן ועל שנולר,

.הוא״ מפי׳יא ודבר מקום בשום מצאתי לא ״זה שם והעירותי
 תולדות בספרו יוסף ביית הרב של זקנו קארו יצחק ר׳ החכם הביא וכן (שם)

 סימן ת׳ אוח בח״ב חיר׳׳א הגאון העיר ובבר הרומת סדר בעל כתב כן .ע״כ ■יצחק
.זקנו ולא ב׳׳י מרן של דודו היה קארו יצחק ד׳ הרב כי 15

 מים השותה כל במררש שנמצא יתרו פ׳ הבחיי כתב ,ערן גן ״מם׳ )43 (צד
 ,הוא היכן ירעתי לא זה ומררש ,כו' המתים את גוזל זה הרי השמשות בין בע״ש

 דברי את .בו׳״ עדן גן פרקי או ערן גן מס׳ הנקרא ספר לרז״ל שנמצא שמעתי אבל
 ובבית ע״ש, י״ח בהערה ע״ב) ג״א (רף תנהומא למדרש במבואי הבאתי הבחיי

 השותה כל הזה המאמר שם ונמצא עדן גן סדר מאמר נמצא )43 (צד ח״ה המדרש
 שהוצאתי ובשוח״ט .מתים של מימיהם גוזל ערבית לתפלת מנחה בין בשבת מים

 ובאיזה בנדפס ליתא אשר אהד מאמר כ״י באיזה נמצא ו') סימן י״א (מזמור לאור
 בין מים השותה וכל ובו', מות חצר זה דומה אמר לוי ר׳ שם המתחיל כ״י

 ר״ת הביא הזו האגרה ! מ״ח בהערה שם והעירותי מתיו, את גוזל השמשות
. הישר בםפר

 ולא ווטא ד״א משנת בשם תניא מם' מאמר הביא ,ארץ דרך ״מם׳ )44 (צד
. 26 לצד בהערה לעיל שהבאתי מה עיין .שלפנינו״ זוטא בד״א נמצא

 בילקוט הובא זוטא, דברים ״מדרש הוספה ב' בהערה המו״ל הביא )45 (צד
 וגם תלמוד בבית ונדפסו מהם לקוטים הוצאתי אני בו״׳. פעמים עשרים שמעוני

 מכל רשימה עשיתי גם מאמרים, מעשרים יותר שם ונמצאים מיוחדת במחברת
 לפגיגו נמצאים הם ואיה רבה הדברים אלה בשם הביא הילקוט אשר המאמרים

 דבר פתח ערכתי וגם מיוחד, בעלה נדפסה הזאת והרשימה רבה דברים במדרש
. הלקוטים בראש

 רע״ח קושטא דפום רבינו ממשה מעשיות ספורי ,משה של הימים ״דברי (שס)
 הרד,״ח הקדמת ועיין ח״ב המדרש בבית נדפם .ובילקוט״ אהרן ערך בערוך והובא

 נמצאים ולא משה של הימים דברי בשם הילקוט שהביא מה ויש ז״ל יעללינעק מהר״א
. קטוע הנדפס ע״כ ,הישר בספר כ״א לפנינו

כו׳א). קי׳׳ח״ סי' או״ח בטור הרא״ש בן ר״י הביא רשומות דורשי ״מדרש )46 (צד

 n:*' ה׳ אוה אשי אחי בי .ב^ו' )'לי וזמחגי הרב של■ עשו מפי שאו <צא ה‘הא' הדברים א)
ידו כר,כ עצם העתקת ע׳פ ההדפסה אחר טהר״ק) הג-חבר יד כתג עצם הוא (שגם יה מחבור גת״י עוד



— 17 —

 וו10ח»ו דורעי «¥ למדח» כ״א !רעוטוח דורשי ^מדרש שם בדבריו בוון לא !הטור
.ובמספרים ברמזים שדורשים

 הרא״ש בן הד׳י את מביא סחחלד. .דל״ אחיו הבחיי הביא ״וכן )47 (צל
 גם אם כ' בזה, שגה ובמח״ב ״אחיד לו וקורא הבחיי את ואח״ב (הטור)

.הנודע הרא״ש ולא אחר אשר ד הוא אבל ״ אשר ד בחיי רבינו אבי שם היה
 הזה המאמר .כד׳ שניקב שופר הרנינו טררש מובא תניא ״בספר (שם)

 על ציין א׳ אוח שם המו״ל והחכם ,רצ״ג סימן הלקט כשכלי מקורו התניא שהביא
 בשם רצ״ג בסימן הוא זד. מאמר הלקט״. שבולי בםפר הובא ״גם שר.ביא המחבר דברי

 על טוםב אינו הלקט״ שבלי במפר הובא ״גם הטלות כי מטנו ונעלם הרנינו טררש
 .בו׳״ מוכה פרשת הרנינו ״ובטררש שד.ביא שלאחריו המאמר על רק הראשון מאמר
 עוד דברתי ואח״ב י׳ הערד, דר״ב לפסיקתא במבוא דברתי הרנינו מררש ואדות
 כתבתי (אשר 13 צד ראשונד, שנה החוקר במכ״ע קצת ובאריכות אחר בסדר הפעם
 מביאים הקדמונים אשר המאמרים אםפתי ושם הזה), המדרש אדוח אחד לחכם
 בפסקא דר״ב בפסיקתא נם רבהי בפםיקתא נמצאים כלם כי והעיחתי .בשמו

 הוא בו׳ שניקב שופר פעלים רב בעל הרב שהביא הזר, המאמר וגם לםכות אחריתא
.פל״ט רבתי ■כפםיקתא

 הרנינו ובמררש שבד,״ל בשם תרצ״א סימן בב״י והובא הלקט ״כשכלי (שם)
 הלקט צשבלי ותפשתי בו׳, הפסח בימי הלל גומרין שאין במד, הטעם אמרו סוכר, פרשת

 סי׳קע״ד*. הלקט הואבשבלי זה המדל״מאמר שם ורועיר זאת״. שהביא מצאתי ולא
 דר״ב בפםיקתא נמצא הזה המאמר כי העירותי שם ובד,חוקר שם להפסיקתא במבוא
 הוספה היא רק דר״ב הפםיקתא מגוף איננה הזאת (ר,פםקא דסוכות אחריתא בפםקא

 בפסיקתא וע״ש ה״ה) (פ״ר סוכד, בירושלמי הזה המאמר נמצא גם .א׳) בד,ערד, ע״ש
 זד, שהביא תרצ״א סימן בב׳׳י הובא בי ז״ל אברהם ה״ר המחכד שהביא ומה .נ״ח הערה
 שם ובמבוא תרצ״א) (במקום ת״צ סימן פסח ה׳ בב״י כרבריו לתקן יש שכד,״ל בשם

.ב״י דברי את הבאתי
משב^ לקוטים הוא הרגינ״ו שנת בוויניציא הנדפס הלקט שכלי בי ״ודע (שם)

 ג׳ שאר על נ״ב בב״י ויש ושבלים, בערוגות נבתב והוא יד בכתיבת אשר הלקט
 תרמ״ז שנח בווילנא לאור הוצאתי השלם הלקט שבלי ח״ם״. א״ע יו״ד טורים

 של ח״ב מן ג״ב דברתי כדזקדטה ושם ^ןם האחים הנכבדים המדפיסים ע״י
. הלקט שבלי

 ימים עשרד, הרנינו מדרש בשם שהביא ר״ו סימן רוקח בשם הביא (שם)
 רבתי בפסיקתא ג״ב נמצא הזד. המאמר כי העירותי שם במבוא .בו׳ יו״ב עד טר״ה
.השביעי בחדש פסקא ט״ם

 שובה הרנינו ובמדרש י״ח םימן תשובה ה׳ הרוקח בשם עוד הביא (שם)
 רבתי כפסיקתא הוא בי העירותי זה על וגם ,בו׳ דקב״ה שברא מד. בל ישראל
.ט״ד פסקא

 הסוונר יד כתב ולא ,מליון על נוכף דבוטות דורשי ממדד■ תמאמר בי שם ראיתי מצאתי ,מהד״ב
 גם תסתבר שגת לא וממילא . תמהד״ב גליון על גם נעתק וכן אתר, איש יד בחב רק זה, ד.וא

שלאתריה. בד.ד.ערה הנאת אחיו בפלח
םמז״ל
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 שם והעיר תשובה״ של בהה גדול רבינו ״דרש י״ט סימן מרוקח עוד הביא (שם)
 שם הבאתי וה את גם .רי״ר" בסימן הרנינו מדרש את הרוקח עוד הביא ״וכן הטו׳יל

 את הביא הדוקח אשד מקומות איזה הבאתי ועוד ,פלי׳ח דנתי בפסיקתא ג״ב והוא
 פורטים שישראל ביון הרנינו כמהרש שהביא רט״ו כסימן היינו ,הרנינו המדרש

 במקום שירחץ ובלבד רי״ו) (סי׳ יוה״ב בח׳ וכן .פמ״ה דבתי בפסיקתא והוא עונותיהם
 הקדוש רבינו דדש הרנינו במדרש שם עוד .פמ״ה רבתי בפסיקתא ג״ב והוא צנוע

 והוא פשע נשוי הרנינו במדרש שס עוד .פמ״ד דבתי בפסיקתא והוא ישראל שובה
פמ״ה. רבתי בפסיקתא

 במבוא .הרנינו״ המדרש את הביא ופנ״ו פנ״ה פמ״ב לב״ד בפי׳ ״רש״י (שס)
 פסקא דר״ב בפסיקתא נמצא פמ״ב מן והמאמר המקומות אלה ג״ב הבאתי שם

 בחדש פסקא פ״מ רבתי בפסיקתא נמצא פנ״ו מן המאמר וגם .דסוכות אחריתא
שביע/ .רבתי בפסיקתא נמצא לא פנ״ה מן המאמר רק ה

מ/ בפני מדרש היה הרנינו המדרש כי שערתי זה מכל והנה צ  והמסדר ע
 להביא שדרכו הרוקח זה ובעבור ממנו, פסקות כמה לקח רבתי מהפסיקתא

 כן וכמו הרנינו בשם מאמרים ג״ב הביא זה בכל רבתי פסיקתא בשם רבים מאמרים
 בשם נ״ב הביא קע״ר) (סימן השלם הלקט ושבלי ב״ר, על •לרש״י המיוחם בפי'

 ולהעתו לזה להסכים רצה לא עפשטיין מהר״א החוקר הרב אולם .הרנינו מדרש
 בפסיקתא לפניהם המאמרים היו רק עצמו בפני מדרש היה לא הרנינו המדרש

 וכך ,דעתו להגיד כידו הרשות איש כל כי בזה נגדו לטעון חפצי ואין ,רבתי
סותר. ווה בונה זה תורה של דרכה

 למדרש במבוא ברחבה דברתי הזה המדרש אודות .השכם מדרש )48 (צד
 בקדמונים הזה המדרש הובא אשר מקומות הרבה הבאתי ושם כ״ה הערה טוב לקח
 הלקט בשבלי גם מצאתי ואני :וז״ל הביא )51 א׳(צר בהערה המו-״ל בי וראיתי .ע״ש

 שטי את להזכיר ושכח ,השכם ספר את הביא וט״ד י״ז ובסימן ב׳ סימן שמחות ה׳
 פ׳־וארא טוביה רבינו נם שם כתב עוד הלקט, לשבלי כההקדמה כן הכאתי כי

.א) טוב ללקח במבוא שהארכתי מה להביא שכח פה גם ,השכם ספר את מביא
 מר שהיה הגדה בספר מצאתי הביא ע׳׳ב) (ל״א סנהדרין ״רש״י )51 (צד

 סדה״ר בעל וכתב בו׳ דצוציתא נתן ליה קרו כך שם ועל בו' תשובה בעל עוקבא
 הביא שהר״ת דצוציתא ד״ה שם ובתום' ע״ב) (נ״ו שבת בגמרא בפירש״י עיין בו׳״.

 באריכות מובא רצוציתא נתן מן והספור ראשו. על דולק נר שהיה במדרש דאמר
, ע״ש מ״ב) סימן וארא (פ' גאון אחאי ררב בשאילתות

 ומה .כ׳) (דף טוב ללקח במבוא אדותיו דברתי .בו׳״ היכלות ״פרקי (שם)
 מן אחר במקום דברתי נם ע״ש. טוב לקח מן לקוחים הם מהציוני המחבר שהביא

. מהמגיד נליון באיזה היכלות פרקי
 יליף ויכלו, במדרש וז״ל מביא שכ״ו) (סימן הרוקח ויכלו ״מדרש )52 (צד

 ה׳ ״ובבה׳׳ג המו״ל והעיר .בו׳ קרני" רמה ,ברכות י״ח מתפללת שהיתה מחנה
מביא כ״ט) (סימן הפרדס בספר גם .במערבא אמרין בלשון זה מדרש מביא ברבות

 למצוא הלו פני על ועגרתי השבלינז חדרי כל חופש בעודגי כי , וכות לכ!ן החכם ידעני א)
ו אל נכצםתי לא עור מבקש אנכי אשר את א ו ב .שם אשר את לראות מ

מו ״ל ה
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 ב״ר טוביה רביגו כי העירותי f20 (עד טוב לקה לטדרש בטמא הבה״ג״. ■כלשון
 ישראל. ארץ חנטי שצ״ל ישראל חנטי אטרו בלשון זה הביא ואתחנן בפ׳ אליעזר

 שנ״ו) טיטן תפלה (ח׳ והרוקח ילטדנו בשם זה מובא פ׳) (רטז שטואל ובילקוט
 הבה״ג^ כלשון טובא כ״ט סיטן ובפרדס ויכלו, מדרש בשם הזה הטאטר טביא

 ביוימזלטי נטעא ולא ירושלטי, בשם זה טובא י׳) סיטן תפלה (ה׳ האשטל ובספר
rשהוא הוא וחשב בטערבא אטרין הביא ושם בבה״ג ראה כי יען רק לפנינו 

 ובסיםן ק״ח סימן ברוקח סובא ויכלו טדרש כי שם, עוד העיר והטו״ל בירושלטי,
 שם ועוד בחקותי, אם ויכלו בטדרש הביא שכ״א בםיטן גם להוסיף יש קצ״ב,
,הדברים באלה ויכלו .בטדרש

 וכתב אבוהב יצחק טר' הטאור טנורת טפר את בהערה הטו״ל הביא )59 (צד
.הששיא) לאלף הראשונה הטאה בטוף חי כי אינו וזה רנ״ג״, ה״א .»נפטר

 על מדרש נם כי הטו״ל העיר רפה קהלת״ טדרש הוא חזית *טררש )63 (צד
rושם ,קהלת טדרש ולא שה׳׳ש מדרש רק לרוב קראו השם וזה ,חזית נקרא ה״ש 

 לפנינו והם חזית אנדת את השלם הלקט השכלי הביא מקומות ב׳ בהערה הביא
 כי להעיר ויש ,הלקט שבלי למפר בהקדמתי נ״ב שהעירותי כמו שה״ש, במדרש
 אוטרת אתכם השבעתי פםוק על שה״ש במדרש הביא רפ״ב) (סימן הלקט בשבלי

 לפני נמצא והיה הנדפס, שה׳׳ש בטדרש לפנינו נמצא ולא מ׳ למלאכים ב״י
 נכתונים ונשאר וקהלת איכה רות על כן וכטו שה״ש על אחר מדרש עוד תקדמונים

 נ״י עפ״י נרדמים מקיצי חברת ע׳׳י הערות עם עולם לאור הזה המדרש אוציא ובקרוב
,ג) בפארטא הספרים באוצר תנטצא

 ג״כ מביאו בהקדמתו הרטב״ן בפי׳ , רמלך לשלמה חכמה ״ספר )63 (צד
 ה״ר לאור שהוציא שלטה חכמת ספר הוא .הקדש״ ללשון ומעתיקו ארמי בלשון
ח נפתלי  בשני הרטב־׳ן שהביא זח נמצא ח׳ ז' ו׳ ה׳ פ׳ ושם ז״ל וויזל הי

. קצת לשון
 רביעית שנה בהשחר אדותיו דברתי .ויתרות״ חסרות טעמי ״טדרש )65 (צד

 החכם הרב לאור שהוציא ויתיר חסר המדרש על ממני הערות שטה נדפסו ונם
 בסננק פאריז טנ״י הזה מהטדרש העתקה כידי ויש כרלינר. מוהר״א הגדול

. ג) אחר
 טהר״א הדצקר הרב שכתב מה ראה הזה הספר אדות .יצירה״ »םפר )66 (צד

. שניה שנה החוקר כמכ״ע עפשטיין

ע, גם אתהווכםילין א) ד  לר׳ימזק אנו»גהם#רדגעלטנורתו«»ור דיזוזזע ונחחלףליגין מו
ב א ו ג 1רנ'ג שנח ב«רטו נםטר השני כי היוהפין בעל של ורבו קנםנטון יזנה? ר׳ חלסיד ד.ב אבו או א

̂בער החבם כהערות ועיי! ב) ש לטבואו בו! ר ד מ א ל ט ו ת שה׳ש על ו  וקחלח איבה ח
 שת״ש ממדרש שמות) ם׳ הציוני (בשם מאמר עוד מביא ושם ה׳ הערה חרנ׳יד בברלין לאור שהוציא
.איננו שהיש ובמד״ר ובו׳ הצורה שהעלה הוא מיכה כי ו) (שיר שמתני נםשי ידעתי לא כפסוק
 ממדרש גרגרים איות תרניה שנח ירושלים בעה״ק לאור הוציא ווערטהייטער רש״א הרב ג) -

 הנודע ההבם לאור הוציא אשר ויתיר הסר המדרש על »םף בכתובים מצא אשר ויתרות הסרות טעמי
 ההבם בי ונהבה , קטנים מדרשים עוד כצרוף תרליב) (מיינץ סופרים פליטת כספר כרלינר ר״א ד״ר

 לאור יוציאהו ובטח המדרש בזה גם ממנו טובו ימנע לא הזח מהמדרש העתקה יש אתו אשר כו>ןבער
.הימים בל לנו ויעשה ועושה עשה אשר הטוב בגלל טוב כל יגמלהו וה׳ ״ הרכים את לזכות עולם

ל י ו מ ה
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 דברי עיין .יצירה״ ספר by הוספות ירמיהו תלמיד עוזיאל בן ״יוסף )67 (צד
. שם בהחוקר הנ״ל

 ״נזכר :המו״ל והעיר .בהקדמתו״ הגבורים בשלטי מובא ישעיה ״מדרש (שם)
 צונץ החוקר הביא כן .שלח״ פ׳ ובבמד״ר פכ״ט ויק״ר ובמ״ס ̂ משיחו ישועות בספר

 ח״א הספרות באוצר ז״ל רייפמאנן ר״י הרב זה הביא וכן 270 צר גר״פ בספרו
 לילקוט כוון מ״ב בעל כי , 19 צר שם העיר ז״ל ברי״ל מהר״ן החוקר והרב , 11 צד

 להוסיף ויש j ישעיה במדרש תחת ויצא במדרש צ״ל פכ״ט בוי״ר במ״ב ומ״ש ישעיה
 דגרסינן וילקוט ישעיה ממררש נראה ״כן שהביא י״ב) אות ט״ז (פ׳ שלח בפ׳ כי

 ד׳ ובילקוט [רפ״ו רפ׳ץ ברמז והוא ישעיה מילקוט נראה כן צ״ל כרוז״ נעשיתם
.תי״ט] רמז ווארשא

. 145 .40',41 אגרות אגדת עיין כו׳. הישר ספר (שס)
 וכן לתקן יש .טוביה" בר אליעזר ר׳ אמר רבתי בפסיקתא בא ״וכן )70 (צד

. זוטרתא בפסיקתא בא
 מספר הזה הקטן המדרש והעתיק אותיות בכתרי עקיבא רבי ״מררש (שם)

 (פאריז תנין בספר נדפס הזה הקטן המדרש .הרופא״ אברהם לה״ר הגבורים שלטי
 שלעזיננער יוסף ה״ר ת״י שהיה כי׳י עפ״י ח״ה המדרש בבית נדפס ואח״ב תרכ״ו)^

 ע״ג קפ״ט דף ב״י האסופות בספר כתוב ראיתיו גם , )1398( קנ״ח משנת בוויען
 לפני השנויים פה אביא והנה .בראמסגאט) הספרים באוצר כעת הוא (הכ״י

.הקוראים
 שהוא כמו זיינין צ״ל אבל .האותיות בכל הביא כן וכמו ציונים ג׳ א) (אות

.שרשמתי הנ״ל במקומות
השרת. מלאכי קדושות שילוש כננר האסופות בספר השרת. מלאכי כנגד (שס)
 שוין ושניהם המדרש ובכית תנין בספר .הרין ליום שוים ושניהם ב) (אות

 המדרש ובבית תנין ובספר הדין, ביום שוין ושניהם האסופות ובספר לדין, ^זחד כיום
J הבא והעולם הזה העולם ,עולמות ב' כננד זיינין ב' לה יש ב' ועוד ,זה אחר נמצא  
. האסופות בספר גם וליתא

 לפי זיינין בג׳ מזויינת הג' ועוד ;נוסף המדרש ובבית תנין בספר ג) (אות
 וכל עשבים לבושי ונתלבשו ארץ, ונקראת היבשה נבראים, רברים נ׳ היו נ׳ שביום
.האסופות בספר גם וחסר ונהרות, ימים ונבראו למקומם חזרו שבעולם מימות

ב' כנגד זיינין בג׳ מזויינת ד׳ ולפעמים נוסף ובביה״ם תנין בספר ד) (אות
. האסופות בספר גם וליתא והכוכבים, הגדולים מאורות

 כנגד זיינין בג׳ מזויינת ה׳ ועור נ נוסף המדרש ובבית תגין בספר ה) (אות
. האסופות כספר גם וליתא ואופנים ושרפים מלאכים

. ירכים שני חמוקת צ״ל ,ירכים חמוקת היא הח׳ ועוד ח) (אות
 ד׳- כנגד לעיל זיינין לה יש ט׳ ועוד ג נוסף ובביה״ם תנין בספר ט) (אות

. הצרק וגרי וישראלים לוים כהנים משיפחות
 חמשה בכלל שומרים הם שכלם לפי ימין לצר ציונים ב׳ לה יש ועוד (שס)

 ובספר המדרש ובבית תנין בספר ,שבע״פ ותורה שבכתב תורה שהם תורך, חומשי
 ״ תורה חומשי חמשה שומרים שכולם [לפי] זייגין ה׳ לה יש ועוד ני׳’ה האסופות

. נכונה יותר הגבורים שלטי בעל ונוסחת
. ולמטה למעלה כפופה י׳ הגי׳ שם .בקימתה כפופה י׳ י) (אות
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!Vw»v« גלא העליון mnp סביב סלופפת או סעוטרת »הייגו המלות ל׳) (אות
.במסגר מסוגרים להיות וראוים הגנורים שלטי בעל דברי הם

 הא^פמו w ובביהוים. תגץ בספר ליתא צדיקים״ שאר ,>עם הטלות מ׳) (אות
.ישראל״ בו לחן רחמים כסא או״ה בו לחן דין »כםא המלות חסרים

 על הע^לה - טוב שם לבתר ״מצורף המלות וכן התורה״ *כשקבלו ג׳) (אוד.
.הנ״ל במקומות ליתא גביר.ן״

;ו&* למטה> רגלה גגציה ג׳ כתוב הג׳׳ל במקומות למטה״. ברגלר. *נטויד. (שם)
.*רגלה״ מלת חסרה תגין

^ 1*א חסר תגין ובספר הנ״ל, במקומות ליתא שלטון״ ״או (שס) . ב
 תנין ובספר ̂ רגלו״ ״מטה ד»«םופות ובספר המדרש כבית .רגליהם״ *יטו (שם)

ידו״, ״מטה
׳ ׳ . הנ״ל במקומות ליתא זה .בגיד.גם״ ״וירדו (שם)
 תגין ^ספר לגמן' הוא כן לגדולתן״. *צ״ל שם ונרשם לנאלתך ״חוזרין (שם)

.לגרולתן. וחוזחן אותם מקבלין כתשובה הוזרין שאם הגי׳ האסופות ובספר ובביר,״מ.
מין/ מטה לצר *ונוטה (שם) הג״ל. כמקומות ליתא זר. מי
,ו^זם ויראת הגי׳ בביד.״מ אכל תגין בספר וכ״ה הטא״ *ויראת (שם)
 וליחא ד^;ןו!ים שלטי בעל הוספת הוא השמאלי״ ״בשרביטו־, ע׳) (אות

ר.נ׳^. במקומות
 בגגד ובמח״ט ישי־אל ארץ עמי בנגד תגין בספר ארץ״. ענוי ..כנגד (שם)

.ישראל ארץ ענוי
 וליתא הגבוחם של» בעל מן נוסף השמאלי״ *שרביט הימני״ *שרביטד. (שם)

 לוצסיף זיינץ בה' מזויינת ע' ״ועוד נוסף; ובביד.״ט תגין ובספר הג׳׳ל. כקקומות
 רדאתחנמג״״ ישראל ״צחקיארץ ובביד.״םהגי׳ חטא״. ויראת ה׳ יראת צדיקי עליד.ם

. האסופות בספר גם ליתא וזד,
 בספר ג״ב ונמצא תגין. כספר חסר זד, שמאלי, לצד ג״ב ומוטד. *זקוף (שם)

' ^ .המדרש ובבית האסופות
 כתוב ובביח׳ם תנין ובספר האסופות בספר בתורה״, פיו הפוחח ״שבל פ׳) (אות

 יש לפדן״ גם נוהגץ בפה שאמר הנועם *וכל סיים תגין ובספר ובתפלר,״, *בתורד.
הטדרש כבית לנכון שהוא כמו לף' גם נוד״גים כפ״ד, שאמר הטעם ובל לתקן

.במקומותת״ל ליתא המצנפת״.זר. *שעל ק׳) (אות
ת בגנד\.טלית ובביד.״מ תגין בספר .ציצית״ מצות ״כנגד ח) (אות # ציצית ממו

.שבטלית ציצית מצות בנגד האסופות ובספר
ק השמאלי״, *בקוץ ש׳) (אות ף ס , ״ שלטיהגכוחם. בעל ט
’ גם |נ״מ ;תדץ״ וסוומי! תפלין וב׳ ציצית נגד ציונים ה׳ לה יש ״ופעמים (שם)

׳ .המדרש בבית גם תגק בספר וחסר האסופות בספר
 ךג»בד כתב זה ועל פעמים״, ב״ד של ותרגום העברי לשון *כנגד ת׳) (אות

 מקרא מגד ,נכונו־ הגי׳ הכוונות ובספר אלו דברים הבנתי *לא ז״ל אברהם הג״ר
ד הגי* המדרש ובבית תגץ בספר ובן .ע״כ ספרים״ כ״ד של ותרגום  ותרגום עברי מג

.ספרים ב״ד של
 וחוטיף .ודממד׳ דברי וספר הגמרא נגד אחד בציון ת׳ יש ״ופעמים (שם)

ב. חכמים דברי הם אשר ממרא מגד הגי׳ הכוונות כספר כי המחבר מי' ע״ מ ו
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 כנגד הגי׳ האסופות ובספר ,חכסים ודברי התלמוד כנגד הגי׳ המדרש ובבית תגין
. שבע״פ חורה

 על טוב ללקח במבוא באריכות ארותיו דברתי .טוב״ לקח ״מדרש )72 (צד
.תר״ם) בווילנא (נדפס לאור שהוצאתי ושמות בראשית

 במו ארמית בלשון הקבלה דרך על התורה על פי׳ .הספיר לבנה ״ספר )74 (צד
 ספר בשם מאםרים נזכר אשר המקומות ז״ל אברהם ה״ר המהבר שם וחושב הזהר״.

 החיים אור ובספר )59 (סימן ל' אות הספרים באוצר גם ועיין ,ע״ב .הספיר לבנת
ב״ר דוד רבינו שהביא )726 סימן ד' (אות ז״ל מהמבורג מיכל חיים ה״ר להחוקר

במבוא ז״ל זקם מהר׳׳ש החכם והרב .ע״ש הספיר לבנת ספר חבר החסיר יהודה
 גינצבורג של הספרים באוצר נמצא הוא הספיר לבנת ספר כי הביא תגין לספר
 בשנת הי היה המחבר .מאד במאד נפלא קבלה ספר והוא נושן ישן ספרדי כ״י והוא
. פי׳ה ה״א

שהיו מגלות להם שהיו שמות פ' ובתנחומא רבה במדרש ״מגלות. )75 (צד
ובתנחומא י״ח אות פ״ה שמ״ר במדרש הוא .בו׳ לשבת״ משבת בהם משתעשעין

 מזמור ובשו״ט ,ד' אות וארא הישן בתנחומא וכן ,ו׳ סימן וארא פ׳ מכבר הנדפס
 ספרים הגי׳ שו״ט) במדרש שנוספו המאוחרים מאמרים מן (שהוא ל״ח אוח קי״ט

. •*) להם היו
 למדרש בהערות אני העירותי ובן ,המו״ל בדברי עיין .חסידים״ ״מגלת )76 (צד

.ע׳יש י״א הערה פ״א שמואל
 רק אעיר ופה בשמי דברים ארותיו הביא המו״ל החכם .משלי מדרש )79 (צד

 רומי בכ״י ז הבאתי כ״ז הערה א׳ בפרשה .אחד לחכם שכתבתי מה אגב דרך
 נתתה רכתיב > בלב החכמה דאמר יהושע דר' כדעתיה ואתיא הגי' וילקוט ופארמא

 למ״ד חקרי אל ,לבי ושמח בגי חכם שנאמר ,חכמה אלא שמחה ואין ,בלבי שמחה
 ,בו׳ באותיות חוזר מצות יקח לב חכם שנאמר ,דעת מבין הוא שהלב לב אלא

 למוד לשון הוא שלמ״ד מהאותיות תלמוד פי' באותיות חוזר כתב רענן זית ובעל
 אות ושם דר״ע, לאותיות כוון המסדר בי לי נגלה כעת אולם ע״ב. רחוקים ודברו

 לב ר״ת הוא הלמד כי ר״ל ,דעת מבין לב אלא למ״ר תקרי אל למ״ד ל׳ איתא ל'
 ״חוזר שסיים וזה .דעת מבין לב אלא למ״ר תקרי אל צ״ל בכאן ובן ,דעת מבין

 הוספת והיא דר״ע^ באותיות חזר ור״ל המקומות כל על חזרנו מלשון באותיות"
.המעתיק

 מהר״א החכם הרב בהקרמת ח״א המדרש בית עיין .חכמה״ ״מעין )82 (צד
.ז״ל יעללינעק

 החכמים כתבו ררשב״י המכילתא אדות .יוחאי״ בן שמעון ר׳ ״מכילתא (שם)
. ודעת טעם בטוב ה^פמאנן והר״ד לעווי מוהר׳׳י

 ובראב״ע ס״א] ברמז [הוא נח בילקוט מובא ,מדות מ״ט ״מדרש )86 (צד
ע״א ח' סוכה ורש״י ,שם ב״ב מקיבצת ובשטה כ״ו ב״ב ובהרא״ש מורא ימוד בספרו

 ישראל חכמי שאמרו מגיא ונו׳ דעת הוא וכן ד״ר, בהערה פע׳טו (ח״א להריב״ל כ״י ועיין אז
 טר וב״ב רז״ל לפ״ד [ני כמצרים ישראל לזקני איוב ספר מראה היה שמרע׳ה קדמונינו בערות

 מביא וכן , ע״ש ותקוה נחם למצוא בו לקרוא השעבור בוטן חברו] משה ה״ח) פ*ה סוטה וירושלמי
תעודה • בחז״ל מקורו ידעתי ולא ,ונו׳ ידעת נבר המתחלת בהערת (פ״ר) שלו !

ל ׳ 1 נ; ה
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 ט״ז ז׳ א׳ ומבכים ם״« ע״ח תהלים ורש״י ה׳] כ״ו חרוטה ״י8כח [וכן ה׳ כ״ז תרומה ורשיי
 של כרייחא שהביא ע״א כ״ו תענית רש״י גם להוסיף ויש פ״ם״, לב״ר בפי׳ ורש״י וכ״ח
 בראשית אגדת למדרש בהקרמתו בקצרה המחבר הביא האלה והדברים .מדות מ״ט

 את דאה )91 (צד המדרשות על בספח צוגץ מהריט״ל והחוקר .תר,ם״ב) (ווילנא
 בראשית' •אגדת למדדש ״ההקדמה הביא רק שם והביאה המחבר הרב של ובקדמה

 בשנת בזאלקווא הזה המדר« הוציא הירץ נפתלי בר יעקב ר' בי ,בזאלקווא״ גרפם
תה .פ״וי•^ הראבי״ה השגת ועיין ̂ ההקדמה מחבר שם והעלים תקס״ר  צונץ לדעת ו
 החוקר והחבם .ומשקלות ומדות המםפרים ע״ד מדות דמ׳׳ט הברייתא מכילה היתה
 כ״י עפ״י המדות משגת את 1864 בשנת לאור הוציא שטייגשניידער מהר״ם הגדול

 המובאים המאמרים בי בספק הוא אבל מדות, המ׳׳ט הוא ולדעתו 36 קובץ מינכען
 הורווק מאיר חיים ר׳ הרה״ח מ״ש ועיין ,שם נמצאים אינם מדות מ״ט בשם

 אחרת נופחא אך איננה מדות דמ״ט הברייתא ולדעתו )7 (צד עתיקחא בתוספתא
 ענינים והבילה מתח למסכת תוספתא הם ושניהם המשכן דמלאכת מהברייתא ומשונה

 דמ״ט ברויחא בשם הקדמונים שהביאו דברים ובמה המשכן או המקדש בית מבנין
.המשכן דמלאכת בכרייתא נמצאו מדות

 ואני ותוספתא, מש״ם השלימו ^״ו הגאון אבי ואדוני תורה. »םעשה )87 (צד
 ובוונתו ע״ב. לעיל״ בט״ש ממדרשים תספתי ז״ל) אבדהם ה״ר המחבר (היינו הבוחב
 החסיר הגאק ״וא״א הביא ושם רבא אלית חופת בערך ח׳ באות לעיל* ,,כט״ש במ״ש

 וספרא ותוספתא ומירושלמי מבבלי תורה) מעשה הספר השלימו(את גר״ו המפורסם
 בווארשא נדפס הזה הספר .ע״כ ממדרשים״ הוספתי הצעיר ואני ,ומבילתא וספרי
 וז״לז המו״ל הה׳ כתב בהקדטה ושם תורה, מעשה ברייתא בשם תרמ״ד בשנת
 ספר :ודל מ״ט אוח קיר בעלית אליהו עליות בספר הזאת המחברת הוזברה וכבר

 (ר״ל ■הוא כללם ואשר רז״ל בדברי נמצא אשר המספרים כל והולך טונה תורה מעשה
 ע׳ אות וגם י״ג אות עד א׳ מאות ונמצא בחכמתו ז״ל) מווילנא אליהו רביט הנאק

ם ל ש שה הן אלו ולפה״ג תורה מעשה כרכים ב׳ שיש זה על הוסיף הרד״ל והגאון מ  י
 יד כתב פעלים רב בספר כי באמת וכ״ה עכ״ל, בחכמתו דל מהר״א הרב בנו

 ממט והאבודים אחט הנמצאים המדרשים כל זכרק שכולל דל הגר״א בן למוהד׳א
.כו' הזאת הטחברח שם גם מזכיר מדרשים שמונים עד

 צהך וכן וז״ל: נ״ט) (סימן הלקט בשבלי ראיתי רבא, עולם ״סדר )89 (צד
 והיא עכ״ל, עולם בסדר איתא הכי זה ע״ג זה קמח מלאין שקין נדוניה שלא ליזהר

 תלמיד שטחה ר׳ שחיבר עולם סדר שהביא הגדולים בשם שמצאתי עד בעיני נמלאת
 הרבה מובא וכן ר״י), (סימן פסח סדר השלם הלקט בשבלי הוא דיניך. רש״י,

 מווילנא ראטנער בער מוהרד הרה״ג שהביא כמו מיימוניוח, בהגהות מאמרים
 ,ודעת טעם בטוב שם והעיר תרנ״ד) (ווילנא לאור שהוציא עולם למרר במבוא

 מחבר ובאמת רש״י תלמיד מוויטרי שמחה לרבינו עולם הסדר יחסו שבטעות
 אברהם ה״ר שהביא וטח ,משפירא שמואל ב״ר שמחה רבינו הוא דינים) (על הס״ע

 לשבלי בהקדמה בטעות חשבתי כאשר יוסי לר׳ עולם הסדר איננו הלקט שבלי מן
בסימן שמובא מה ובאמת ורל״ה ר״י בסימן מובא עולם הסדר כי הבאתי ושם הלקט

ן ירי למעשה 9ויהש? היא גנוגח בי ג»ח ירע לא ריב״ל הרג גם א) י עיין ,עי דג ג׳  «ף ז
.שם בהערה קט״ו ום־ • בההערה קי״ד ש׳

«מו״<
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 מוהר״ב הנזופלג הרב לאור הוציא איבר המבוא שמחה. לר׳ עולם פדר הוא ר״י
 והעלרי־ לס״ע הנוגע מכל היסוד ער ירד והמחבר מאד יקר ספר הוא הג״ל ראטג^ר

. נידו פנינים
״/ יוסי ר' שם על עולם מדר שמיוחס ״ומה (שם)  היהודים קורות עיין בו

 , הנ״ל ראטנער להחכם ובמבוא )258 (צר ח״ב דר״ו וס׳ ל״ט גאטע ח״ד לגראטץ
.ממנו העתקה בירי ויש 541 קיבץ בפארמא בכ״י נמצא זוטא וס״ע

 בבר וספרי מספרא המחברים על שמעון". ר' ספוי יהורה ר' ״ספרא (שס)
 ופה להמבילתא במבוא עין מאיר בעל והרב (פכ״ד) ח״ב דד״ו בעל הרב האריך

. אי״ה ברחבה אדברה מיוהר ובמאמר מהשתרע המצע קצר
.ע׳יש נזבר אשר והמקומות זוטא ספרי את והביא המו״ל הוסיף )91 («־

 קטה ערך: בערוך מובא כי נ״ב והביא מ״ט) (רף הדרשות על בספרו צונין ועיין
 (רףקפ׳יו), בלקוטים ברלינר מהר״א החוקר מהרב לאביהם זבור ועיין רנק, קטף
 נראטץ להחוקר שנה שבעים מי׳את ^יום (יובעלש־יפט) צבי עטרת בספר ועיין
 לא וזה !ז״ל בריל מהר״ן הנדול מהרב זוטא הספרי אורות מאמר והלאה )179 (צד

 חוברת ורק זוטא מספרי לקוטים להוציא קעניו.םבערגער דר׳ החנם הרב החל כביר
. נדפס א׳

 ובספר וז״ל ב') י״ח (רף רזיאל ובספר שמואל חברו העבור ״סור )92 (צד
״/ דשמואל ברייתא שמפרש שבתי  (צ״ל דשמואל ברית שמפרש בטעות לפנינו בו

 וכוונתו . לאהל דומה בכפה עשוי הזה הרקיע המאמר והביא דשמואל) ברייתא
 יצירה לספר פי' וגם דשמואל לברייתא פי׳ והבר דונולו שבתי ר' שבתי״ ״בספר

 אדותיו על שכתבתי מה ועיין ,י] נ ו ם כ [ח י נ ו מ כ ח ח בשם הפירושים וכךא
̂אור הוציא הזה היק־ והספר ,)כ״ב (רף טוב קח‘לי במבוא  פ״פ רר׳ הגדול החבם י

 אצל השתדלותי ע״י שנית נדפס ואה״ב ,תרמ״א כשנת בפלארענץ קאשטילי דוד
 ואדות ״ נז^לדמאן יצחק ה״ר לאור שהוציא יצירה בספר בווארשוי ,הנ׳׳ל החכם

 הרמב״ן בשם הביא כאשר העבור סור הוא המחב־ לדעת אשר דשמואל ברייתא
 איתא ע׳׳ב) (כ׳ ר״ה ובגמרא . **) העכור סור של דשמואל ברייתא שהביא איוב בפי'

 הדרשות על בספרו צונץ ועיין .ברמזים שנויה ברייתא ופירש״י העבור בסוד דתניא
 רשמואל. הברייתא את שמזיירים אלה שם שחושב )57 (צר ח״ח ב״ח ועיין , )93 (צד

,(תרב״ג) דמיין ובפראנקפורט (תרכ״א) בסאלוניקי נדפסה הברייתא
 של סירורו במדרש ראיתי הביא קרח פ׳ והבחיי עולם של סירורו ״מררש (שס)

 שכתוב נ״• רזיאל מספר שט וחביא )13 (צר ח״ב חכררש לבית במבוא עיין .עולם״
. הקומה בספר שנמצא מה לפי עולם של סדרו שם

 של שמות בע׳ ע׳׳ב) (ט״ז יבמות בתום׳ והביאו למט״ט שמות ״ע׳ )93 (צד
 ח׳ (סימן דר״ב לפסיקתא במבוא שהעירותי מה עיין .כו״' נער ג״ב מונה מטטרון

.א׳) אות
 קבלה עניני קובץ והוא הקבלה, חכמת בגנזי נדפס כו׳״. העיון ״ספר )94 (צד

.תרי״ג) (לייפציג שונים
 למות ימיך קרבו הן ומתחיל וילך פ׳ בילקוט מובא משה פטירת ״מדרש (כס)

העתקה בידי ויש אחר באופן הזה המררש נדפס )115 (צד ח״א המדרש בכית בו״׳.

א כד.ערוזי עיין א) ר. י רי ו ד ב פ .נ׳ רף e־'o ל א ע
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f צנומ׳ו ג״ב והוא y נפארמא הספרים מאוצר 541 מקונץ הזה מהטררש m , *flw 
. )146 (צד צונץ

( אות אוצה״ם py .כו׳״ עזאי בן ״פרקי )97 (צד  0םםפ הניא )609 יםן0ת׳
.שכ״א) (ריווא עזאי בן ופרקי ד״א

 הוא וכנראה הפליאה ספר ג״ב .נקרא כתב הםו״ל .פליאה״ ,מדרש (שס)
 בפרמטיסל הפעם עוד נדפס בו׳. תקט״ד׳ בקאריץ נדפם הקנה טספר אהד הלק

 ועק .אביגחר בן יו־וחם בן אלקנה אמר מתחיל הפליאה טם׳ ונההקדטה תרט״ד
 יעללינעק מהר״א החוקר לחרב המדרש בית בהקדמת קנה ום׳ הפליאה ספר אודות

,בסופו תרי״נ ובקונטרס ח״ג
 נובעים ודבריו אדוחיה ב׳ בהערה האריך חטו״ל החכם .רר״ב״ ״פסיקתא (שס)

p בראשה ערכתי אשר שלי המבוא .
 רבתי הפסיקתא נם להוסי!* יש המו״ל בדברי רבתי״. ״פסיקתא )99 (צד

 בשם באור עם שלום איש טאיר טוהר״ר הנדול החכם הרב שהו״ל
.יי) עין םאיר

 פי׳ ועם אפרים ורע פי׳ עם בווארשא הפעם עוד נדפס הנה ״ועתה (שס)
 להרד״ל מבוא נם נדפס בווארשא וו כהוצאה .ע״ב יד״ מכתב הרד״ל והנהות טהרז״וו

 אדות גדול מאמר םמגי נדפם יהיה לאוד בקרוב יצא אשר הספרות ובאוצר ז״ל
הנ״ל. הטמא

 שהיה כתוב זוטרתא שבפסיקתא שי טנתת בשם המחבר הביא )100 (צד
 הפסיקתא שנתחבר יתכן שלא המחבר בתב זה ועל ,עולם לבריאת תת״ן ד״א בשנת

וז״ל שקי פתחת פסוק תהלים על בפי׳ הביאו ורש״י הגאונים זמן אחר זוטרתא
בתוך הוספה הוא המחבר ולדעת ,זוטא בפסיקתא ואסתר מרדכי על פרשו רבותינו

, רבתי הפסיקתא דברי ידרשם טוב, לקח למדרש במבוא ברחבה דברתי זה על מ׳
. ההוא בזמן חי טוביה רבינו רה המחבר שחשב כמו הוספה זה ואין משם, הקורא

 קורא רבה ודברים במדבד החלקים שני »את בההערה המו״ל הביא )104 (צד
 את הביא לא העדוך כי כן אינו באמת .ע״ב ילמדנו״ טדחזז לפעמים הערוך אותם

.מון ואליו הנאבד הילמדנו היה הערוך לפני רק ודב״ר במ״ר המדרשים
. קומה״ ״שעוד )110 (צד  ודעת טעם בטוב גדול מאטד נמצא אחתיו מ׳

 ד״ר החכמים ע״י היויל ^נאטסשריפט במכ״ע גאסטער ד״ר מהר״ם הגדול הרב מאת
a־p חטים ובכתב י״ג) (דף הזהר קדמות ועיין .ע״ש 1893 משנת קויפמאנן וד״ר 

. )61 (צד ח״נ נחמד באוצר
 אברהם ר׳ ולרעתי מ׳ פיקס אברהם לר׳ ייחסוהו ודאשונים התגץ^ ״ספר (שם)

 לדבר האריך המו״ל והחכם שמו״ על ייחסוהו לכן תנין ספר על פירוש עשה פיקם
 תנין בספר ז״ל זקם שניאור ‘ר להחכם ההקדמה מן נובעים ודבריו הזה, הספר אתת
 היא רק הטו״ל שחשב כמו ב״ג מהחכם איננה וההקדמה תרכ״ו, פאריז דפוס

 אשר בפאריז הנדפס תנין הספר איננו פיקס אברהם לר׳ תגץ הספר .זקם מהריש
 כאשר הנ״ל אברהם מר׳ תנין והספר לחוד, וזה לחוד זה רק הקדמונים לפני היה

 השם אותיות כסוד הוא )207 (סיק דתיים אור בספרו מיכל חיים ה״ר החוקר הביא
האותיות. חגי על שהוא ישנים שפחי בעל חשב כאשר ולא אותיותיו ובתרי ותנין

rw« ,הריט טויזע וט־טש א) v כ״י9 •**יוון ד׳.
ה«ו*נ

.ז
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 דברי המה יסודותיו ורוב פרקים לכ״ג נחלק אברהס מר׳ הנין והספר ,הורה שבספר
 וגם אגוז גנה וספר אורה) שערי ספר (הוא האורה ספר גם ומביא ,והפרדס ,הזהר
 נזר בשנת שחברו כתב הקדמתו ובסוף ,החיים עין לספר וגם הקדש עבודת לספר
 להיות צריכים שהנקודות ונראה איטליא בארין אשר לאווין בעיר ראשו על אלהיו

 ספר כתב אשר הסופר כתב כאשר ולא שנ״ז בשנת ונתחבר על, נזר תיבות הב׳ על
 שהוא ישנים שפתי בספר שסבר מה בזה ממילא ונסתר ,רנ״ז בשנת שנכתב ההגין

 כוונתו רק הספר זה לזמן הרבה קדם אשר אפוד מעשה ספר בהקדמת המובא
 המועתקת מהתחלתו כנראה התלמוד, חבמי בזמן נתחבר אשר קדמון תגין לספר

 יהושע שהקים אבנים עשרה משיתים הכהן עלי דאסיק תאני ספר הדין :וז״ל שם
 ספר וד,וא ,שי מנחת ובספר ראובני ילקוט בספר גם נתכוון ואליו ,בו׳ בגלגל
 מר' תנין הספר ולא תרכ״ו) בפאריז (הנדפם הדורות סדר לפני בכ״י שהיה התנין

. פיקם אברהם
 מהרב ארון בדי מספר מאמר ג״ב גרפם בפאריז הנדפס הנ״ל תגין בספר והנה

 :הביא ושם ,הרמב״ם על עוז מגדל ספר בעל הספרדי גאון ן' אברהם ברי טוב שם ר'
 בספר ובפרט ספרים וארבעה עשרים מסתרי על וחקרי בדרשי הרבים בימים ויהי

 בחסרות לפרקים חלוקים קרטונים ספרי מצאתי ירי מכתיבת כתבתי אשר התורה
 ע״ר איש טפי איש המקובל תגי ספר לידי ובא כו', האיתיות ובתגי בו', ויתרות

 בתנ״ך התנין ספר את חבר כי שם עוד והביא בו' שבגלגל אבנים מי״ב העתקתו
 יד בכתב כתוב הזה היקר התנ״ך ע״ש. והנביאים התורה בין בעצמו כתב אשר
 המערב בטראבלם היום עוד נמצא ע״ב ה״א בשנת גאון ן' אברהם ן׳ ש״ט ר׳ הרב

 היה אשר בעת נ״י חזן אליהו מוהר״ר הגרול הגאון הרב השתדלות וע״י (טריפאלים)
 ההוא התנ״ך מן תגין הספר למעני נעתק באלכסנרריא) אב״ד הוא (כעת שם אב״ד

 .הטעיות וחרולי קמשוגי כלו עלה בהנרפם כי ,מהנדפס מיושרת יותר ההיא וההעתקה
 בלז^נרז^ן), גאסטער ד״ר מהר״ם הגדול החכם להרב ההיא ההעתקה (ושאלתי

.קע״ר) (צר וח״ב י״ב) (צד ח״א ספיר אבן בספר עוד ועיין
 המדרש אדות .כו׳״ ובחיי ,וברוקח ,בילקוט מובא ,תדשא ״מדרש )114 (צד

 המדרש בבית ר״ך החכם ובהקדמת )280 (צר הדרשות על בספרו צונין עיין הזה
 מקדמוגיות בספרו עפשטיין מהר״א החוקר הרב ע״י הזה המדרש יצא ומחדש .ח״ג

ה, חמדרש אדות בו מדובר ונכבדות היהודים, הז
 נברא באלול בכ״ה וז״ל רבתי בפסיקתא מובא ,רב דבי ״תקיעתא )120 (צד

 [דרב המו״ל ותקן הוסיף זה ועל .כו׳ דרב״ בתקיעתא דתניא כדרב ואתיא העולם
 לקח המחבר ובאמת ,המחבר מן שהובא כמו ״רבתי״ המלה והניח ב״ג] פסקא כהנא

 הזה המאמר הובא ושם השביעי ובהדש ד״ה תשפ״ב) (רמז פינחס הילקוט מן זה
 דר״ב בפסיקתא הוא ובאמת ,רבתי לפסיקתא שכוון המחבר וחשב ״פסיקתא״ ומצוין
 המחבר והרב להרבתי לא הילקוט כוון ולזה השביעי בחדש פסקא כ״ג פסקא בריש

 ג״ב שנמצא המו״ל שם שהעיר ומה לאור. שהוצאתי דר״ב הפסיקתא את ראה לא
. ע״ש ו' בהערה שם שהעירותי מה על כלל הזכיר לא , ע״ש כירושלמי

 התרגום את הביאו חז״ל אשר המקימות המחבר הביא אונקלוס הרגום (שם)
 עוד ויש , ע״ב ג' מב״ק אחר מאמר גם הוסיף והמוי׳ל יוסף רב בשם כתובים על

/ דמתרגמינן היינו יוסף רב אמר ע״א ס״ד שבת להוסיף  רב ואמר ע״א ג' מגלה בו
.קרא רהאי תרגומא אלמלא ייוסף
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אגרוזט! ר' «חבר הבא עו^ם חיי בסבר מובא •חמורה ״מדרש הביא )123 (צד
 בטעות הוא השנח־רי׳׳ג ופרט אבולאפיא אברהם ר׳ הוא ע״ב. רי״ג״ בשנת הרואה

.שלו הספרים בל וטונה וסופר ד׳ל יעללינעק ד׳ר הר״א דבר ואדותיו
 18חלק בשבלי הוא י״א״. סימן הלקט שבלי בספר שראיתי »במו )125 (צד

. ב״ה סימן השלם הלקט בשבלי ומובא הקצר,
 רפאפורנז מהרש״ל ״לדעת המו׳׳ל הביא שם ובההערה שמעוני ילקוט )129 (צד

 טהר״א הגדול החכם הרב ודעת טעם בטוב הראה כגר .כו׳ קרא״ שמעון ר׳ הוא
.יסוד הלזו בהשערה אץ כי עפשטיין

 וכתבנו איש שבעים לי אספה :ודל בהעלחך טפ׳ הילקוט מאמר מגיא (שם)
 חנינאי ורבנא ,מוצא בתרבץ אותט ולמד ומרים פנהם של אחי שמואל רב מפי אנו

/ ונאון ישיבה ראש כהנא  ע״ב. כלל״ מובנים בלתי אלו ,דברים המחבר ■וכתב כו
י )809 (צד שפ״ר אמרי הנותן החכם להרב ישראל בכנסת הנדפס ממני במאמר עיין

 תלמידים ב׳ לרש״י לו היו עוד וו״ל כתב יוחסין ״ובספר מביא )130 (צד
 עשה שמעון ר׳ והשני וכו׳ הפרדס ספר שעשה מבונבורג שמואל ר׳ אחד גדולים

 כתב זה ועל שמעוני״, ילקוט בעל הוא ואולי הדורות סדר בעל וכתב הלקט ספר
 מלבר «עב״ל בודאי״ הגאונים בעת היה הילקוט) (בעל שהמחבר יתכן ״ולא המחבר

 במבוא העירותי וכבר זה, יתכן לא זה בלא רק הגאונים בעת היה לא הילקוט כי
 וכתב זה אח הביא י״ב צד ה״ז בכ״ה רפאפורט הרש״ל כי ,כ״ט הערה טוב ללקח
 והוא הלקט ספר עשה שטעון ר׳ ואביו קרא יוסף ר׳ והב׳ וצ״ל חסרון כאן שיש

 אינו לרעתי אבל ראהו. ורש״י הילקוט בעל הוא קרא שטעון ר׳ ולדעתו הילקוט,
 ז״ל, לרש״י הגדול הפרדס והוא הפרדס, ספר עשה אחד הוא, כן היוחסין וכוונת כן

 לקוטי את הכינו רש״י תלמידי כי ,הפרדס לקוטי כלומר הלקט ספר עשה והשני
 הדבור פעמים במה בו מפורש בי מאחד יותר עסקו הזד, הספר ובחבור הפרדס
. המלקטים״ ,אמרו

 בספר ״מצאתי שהבי>וודל: שלמחאלקבץ מה״ר הלוי מנות ם׳ בשם מביא (שם)
 תלמוד הילקוט .ע״ב תורד,״ תלמוד הנקרא הילקוט ובספר שמעוני הנקרא הילקוט

 הכ״י הווקדמד,. בסוף שנרשם במו סקלי אל חננאל ב״ר יעקב ה״ר אספו חורה
 בץ אבל בעדי להעתיקו וד,חל אחד חכם ביד היה ודברים במדבר על חורה תלמוד

 הזד. המחבר .בידי נמצא הכ״י והתחלת ,באקספארד הספרים לאוצר הב״י נמכר בך
 ש״ז ה״א בשנת נכתב ,התורה על דרשות וד,וא הטנחד,״ ״תורת ספר ג״ב חבר

 גם ב״י ראה חיד״א והגאון )46 (סימן ת׳ אות ח״ב הגדולים בשם והובא , )1547(
 םימן גייבויער רשימת עיין באקספארד הכ״י נמצא וכן ושמות, בראשית על

 ת׳ באות הגדולים שם בעל גם הביאו תודה תלמוד הילקוט . 984 , 985 . 986
 ישן בספר מצאתי ז וז״ל כ׳) (סימן ו' מערכת קדמות מדבר בספרו וכן , )58 (סימן

 געשיצטע״ ״צור בספרו צונץ ועיין מרז״ל. שהביא סקלי יעקב כטהר״ר להרב ב״י
 רפ״ב בשנת ונעתק )1337( צ״ז ה״א בשנת השפר את השלים המחבר ).516 (צד

 כאוצר נמצא ויק־א על תורה תלמוד וד,ילקוט החבר יצחק ר׳ ע״י בדמשק )1522(
.גינצבורג הגביר של הספרים

והוזג דכא שמושא ספר עוד »ויש בד,ערה מביא המו״ל רבא״. ,שמושא (שם)
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 זקם מהר״ש החכם הרב שהעיר טה עיין .ומזוזה״ תפלין בריני מהגאונים קרטון חבור
.ה') (סימן תנין לםפר במבוא ז״ל

 בן פורת יוסף לר׳ שהוא לשמוע ״וקרוב א׳ בהערה המו״ל הביא )132 (צד
 שהעיר מה ועיין , הרשב״ם לבן פורת רבינו את לחשוב בזה טעה .ע״ב הרשב״ם״

. )48 (צר שניה שנה החוקר במכ״ע ז״ל דעמביצר ח״ן טוהר״ר הרה״ג



. ^3•;; ן•'

םמלואים פעלים רב לספר תקונים) (ג
' . ;־ ״• לאור ד«מיאו »ות

.חאנעם משה שמעון
 ז״ל(זבחים רש״י דעת וכן ז נ״ב מהרו״ק בבת״י .רב״ דבי ספרי ^שאר )18 (צד

.הוא רב דכי תנא ה״ר נל ז״ל ופרש״י ״ הבי מרבי רב דבי תנא היא תנאי מא:)
 דהוראתא אב״ד שפירא נטע נתן ר׳ הוא ז נטע״ נתן מו״ה ״המקובל )23 (צד

 על פי׳ KVW יוסף) הבית (שמביאו שערים מבוא וספר (של״ז) שפר אמרי מפר מחבר
.נכדו היה עמוקות מגלה בעל שפירא נתן ור׳ , חרא שערי מפר

 ראיתי המחבר שהשמיט המאמרים להלאות״ שלא קצתם ״ואעתיק אחר )25 (צד
 ואמרו בפ״א, המוסר) (ספר וז״ל וז״לז במהדו״ק, שמצאתי מה כפי הנה להעתיקם

 להגיד טוב מליץ ואחד דע מלאכי ותשעה ותשעים צזאות תשע יש אפילו ז״ל חכמינו
 כפר מצאתי שחת מרדת פדעהו דאמר ויחננו שנאמר > גיהנם של מדינה נצול ישרו

 למות ונטה שחלה מי על לב• בשבח הפסוק ע״ז דרשו ורז״ל ,עכ״ל ל״ג] [איוב
 בםגגק הביא (קכ״ו) נשא פ׳ ובזהר > גיהנם של מחנה לא אבל המות מן נצול שהוא
 בגויה וישתאר תדיר, הוא חשיבדדיליה ודצא בהאיעלמא אזיל גש בר ת״ח וז״ל״ אחר
 [שם] בשבת שאמרו ע״ד [פי' בקולרא ליה יהבין בעלמא אזיל דאיהו עד דרין, לדרי
 בקונפון ליה דיינין יתיב דאיהו עד בקולר], שנתגוהו כמי בעיניו דומה יהי בראשו חש
 אם הה״ד דינא, p אשתזיב הא מניגורא, ליה אשתנה אי דעא, בני שאר עם
 וכוי דכשרן pעוכ אלין ,סגיגורא הוא מאן ובו' אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יעז

,נזכר לא ניהנם של מדינה אבל עב״ל,
 מנץ זה שחון מה כשרץ, צדקה דלבש מ״ד אחז״ל וז״ל: (םפרהמוםר) שם

 7ורז׳ עב״ל. ניהנם של מרינה בעליה על מגינה הצדקה אף במלחמה לבושו על
 הס ובודאי שם, זה ענין נזכר לא אכל ]5ט וביב יבז [חנינה זה פסוק על דרשו

.מאתנו הנעלמים ממדרשים לקוחים
 שינפח כדי ביתך מחוך לעניים שנתנה במחנה שמח הוי חז״ל ואמרו :וז״ל שם

 יגרתי כי שנאמר מות אלא אף ואין אף, יכפה כפתר מתן שנאמר המוח מלאך ממך
 הפסוק דרשוע״ז ורז״ל עכ״ל. אתכם Tלהשם עליכם ה' קצף אשר והחמה האף מפני

, הצדקה שמחת לענין לא אפס בםתר, צדקה העושה לענין ט] ב״כ ה, [סוטה
 מםנח נהנין שהרעבים נשעה שלחנך על שמח הוי אמחז״ל ועוד וז״לז שם

 מעתיק ב״ז ואחר .מוצאו איה ירעתי ולא ,עכ״ל ובעוה״כ בעוה״ז ימים שתאריך בח
.ובו׳ בעיר אתד, ברוך במדרש ונרסינן דשחבר

 [איוב כפיך אליו ופרעזת לבך הכעות אתה אם הלב בכוונת וארזיל ב) (לט שם
 ואינו עכ״ל, מ^כלת שהיא כפים בפרישת תפלתך תקובל לבך הכינות אחה אם יא]

.שלנו במדרשים
 תפלתו אחר אלו דברים ג׳ האומר בל שמואל אמר דתניא וז״ל ב) (מח שם

ביתך בנה בעולמך, שמך יחד אלהינו מלכנו הן, ואלו ריקם חוזרת תפלתו אין
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 למען עשה יסינך, למען עשה שמך, למק עשה משיחך, ביאת קץ קרב היכלך, שכלל
 וכר וענני ימינך הושיעה ירידיך יחלצון למען עשה צדקך, משיח למען עשה הורתך,
. וכר שמך למען עשה ער שם נאמר לא אבל הטור הביאו שו״ט במררש והוא עכ״ל.

 פרשת בסריר מבואר הזה והענין הלשון כל ,זה״ בסגנון נמצא ;;לא )26 (צד
.ל״א) (פ׳ משפטים

 משה מהר״ר תמים כתב בספר !להוסיף יש אבכיר טררש מאמרי כסוף )28 (צר
 ואמר :וז״ל אבכיר ממררש מאמר שהביא מצאתי ח״ג) נחמר באוצר חקו(הנעתק

 כפלים בקבר ובניהן חופתו מכשעת יותר בימיו שמח ארם אין ר״ח אמר אבכי״ר במדרש
 רשמתי וכבר .נ׳] [איוב קכר ימצאו כי ישישו גיל אלי חשמחים שנאמר חופתו מבשעה

. 9 צד ע׳יש כאבער חחכם כהערות גם מצאתיו ואח״ב הגליון על זה מאמר
ה. (שם) פ ס הו  ראשונה פעם יצא תורה. חומשי חמשח על אגדה מדרש [

 (אלעפפא) צובה מארם הובא אשר ,לו שני ואין כעולם אחר נושן ישן כת״י ע״פ לאור
 עמו> בפי המהלל החכם הגנוז אור מאורו ליהנות עולם לאור ממחשכים והוציאו

ה מו״ר בענקים, הנחל הארם מ ל ר ש ע ב א ת עם מלבוב; ב ו ר ע ם ת ו ה י נ ו  ק
 ציוני נם .כה עד לאור הוציא אשר הרבים המררשים בכל בקדש כררכו מאתו

 לכל כאשר הכל ;המדרש דברי להבנת מקומות כהרבה ובאור הספר בנוף המקראות
. תרנ׳יד בוויען ונדפס עליו, הסוכה ה׳ כיד

 פסוק כל על דרשותיו את יד על וקכץ אסף וחפן, לקט הזה המדרש מחבר
 מתלמוד ,שונים כמקומות המפוזרים חז׳יל דברי ,קדמונים ממדרשי התורה מפסוקי
 תנחומא כז^בער). (הוצאת הקרום תנהומא ויק״ר, ב״ר ספרי, ספרא, מכלתא, בבלי,
 זוטרתא פסיקתא ,רבתי פסיקתא ,דר״ב פסיקתא ,פדר״א ,מכבר הנרפם בידינו אשר
 הקצור כתכלית נעים ובסגנון וקל צח בלשון נאה בסדור וסררם .ארר״ג ,טוב) (לקח

 הוא וסגנונו ,כשלום יבוא הפסוק מקום מקומו על וררש דרש וכל הענין תמצית רק
 מאמרים לספרו לקח וממנו ז״ל אליעזר ב״ר טוביה לרבינו טוב לקח מדרש כסגנון
. טוב בלקח הכתוב וכלשונם ככתבם רבים

ר פ ס ק ה י ת ע  חבר באין גלמוד בדד זוית בקרן בכתובים מונח היה הזה ה
 תצא פ' ומאמצע מקומות באיזה רב בו ואכלו בו שלטו כבר העת ושני ,בעולם לו

 ושם מחברו שם לא נודע לא ולכן ,דאברין על וחבל ;לגמרי חסר התורה סוף עד
 שמותם יודעו שם נעררי כת״י רוב כי היתה, מתי הכתיבה שנת ולא מעתיקו

 ירו יכתוב אשר המעתיק או המחבר יד חתימת ע׳יפ הם ומאין הם למי ותולדותיהם
 עוד הזה היום ועד ,היה ומתי הוא לטי יבוא רור דעת למען עולם לדורות לזכרון

ם גואלו בא כי עד ;הרפוס אור ראה לא כ ח ק ה י ת ו  המצוינים בשערים הנודע הזה ה
 רש׳יי אשר דברים הרבה כי יען לו נאה (ושימו אגדה מדרש שם לו ויקרא באגרה

ש כשם יביאם התורה על בפירושו ז״ל ר ד ה מ ד ג  ואולי* ,הזה בהמררש נמצאים א
 אח זכות למען הדפום לאור והוציאו ז״ל) רש״י לעיני היה אשר המ״א הוא הוא

,זה] למ״א המו׳יל בהקדמת באריכות כ״ז ועיין ,בו תלוי הרבים וזבות ,ד״רבים
.בטעות !;תנא״ מלת נדפס ט׳ שורה א׳ בהערה (שס)

. יוצא פועל ״פי'״ צ״ל —;יוצא פועל ,;חסר״ )31 (צד
: כתוב מצאתי מהדו״ק הכת״י גליון צד על ,וכו׳ תת" מדרש לא ״ואינו (שם)
 בז^בער ההכם שהו״ל א ט ו ז ש ר ד מ וע׳ בילקוט״. שהובא מה כל רבה ברות ״שם

.בההערה XV צד תרנ״ד) (בדלין
עליות בם' ע' י) (כ' להגר״א רו״ז אררא על באור :וזוטא״ רבא ״אדרא (שס)
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 ב׳יו קורחניח לחר״ט זוטא אדרא על ובאור שם, פ״א והערה ע״ב דל״ה סוף אליהו
 בהסכמוו מובא ברד״ה חיים משה ב״ר יצחק ישראל לודר רבא אדרא על ובאור רד״א,
מי ספרו ע ה ט ר ר ובאור תקפ״ב. ווילנא תו אד  מועתק האריז״ל, מבתבי ת ו ה

.(אוצה״ם) רר״א כת״י צמח, לר״י ליעקב אמת מספר
ביותר״. והיםורין ״הנעימות צ״ל —,והיסוריןיותר״ ״נעלמות ז׳ שורה )34 (צד
ח' אוצר י״ח שורה ושם• הפליאה, צ״ל— ״הפלאה/ בספר ט״ז שורה )38 (צד

.יבוא צ״ל —,■רובא
 חוליף ריש והרא״ש והמרדכי התום׳ ״שמזבירים צ״ל ה׳ שורה בההערות (שם)

לטהוק. צריך והרא״ש״ תהת והטרדכי וכתב אוצה״םטעה ״ובעל מלות ההערה ובסוף
 עוברית ה״ר לעיני עור היתה היא העבור, סוד על אדא דרב ברייתא •י [הוספת

 רב לרברי וז״לז בחב פ״י שם רמב״ם עיין להרמב״ם, קרה״ח פירוש בעל דוד כ״ר
.בו׳] שטו על הנקראת מברייתא ראינו וכאשר בו׳ אהבה בר אדא

ז העכור• בסוד [ירחינאה] דשמואל ״ברייתא בההערות כ״ה שורה )39 (צד
 ושני העכור, דסוד וברייתא דשמואל ברייתא הבא, חזינא קא ברייתוח שתי

תלט^ זכאי בן יוחנן ר׳ של חברו תשס׳ת] [ג*א פ״ד) הקטן(אבות שמואל א) .היו שמואל  ו
 ר״ב ,השני ר״ג בזמן היה הראב״ד הזקן(ולדעת ר״ג בזמן והיה ,הזקן הלל של

 מתלמידיו עניו אי חסיד אי ואמר ר״ג הספידו ובמוחו ענותו, בנלל קטן ונקרא דיבנה)
 עד התכונה בחכמת גדול חכם והיה יתחשב, התנאים ובין י״א) (סנהדרין הלל של

 ברית שמואל ב) —(שם). ידך על להתעבר השנים כל ראויות ר״ג עליו אמר אשר
 קטזז) (שבת בנהרדעא ישיבה ראש ,האמורא כב•) (מגלה הכהן אבא בר דאבא
 ד״א ולוי(מת רב של חברם נהרדעי ד״ה ז׳ ב״ב ותום׳ כבי מגלה מה: חולין רש״י

ה ונקרא רב). אחר שנה שש י׳ א נ י ח ר ד בקי שהיה ע״ש י ו ס ר ב ו ב ע  וחכם ה
 דנהרדעא כשבילי דרקיע שבילי לי נהירין אמר והוא התכונה בחכמת הוא גם נרול

 וידיו מ). (ר״ה לא א״ל ובו׳ מר ירע שמלאי דר׳ אבוה אבא וא״ל נח:) (ברכות
 עליו אמרו הדינים ובתורת תוה, הקדוש דרבינו ואסיא הרפואה בחכמת נם לו רב

 העמים. מחכמי ט בל א הנודע החכם עם לחברה וארח בדיני. כשמוזזל הלכה
ל ונקרא׳מר א ו מ ך גם קח:), (שבת ש ו י ר ר נם לח:), (מנחות א א שבו כ ל  ט

 שבח דשמואל ברייתא כי לשער, הדבר רחוק לא ולפ״ז נד•). פסחים צו:, (ב״ק
 על ?!טבע יסודה ועיקר העבור מבחכמת יותר וממהלכם הכוכבים מחכמת ידובר
 יותר זו בחכמה .עצמו תקע אשר הקטן לשמואל ליחסה ראויה התכונה, חכמת אדני

 P על וכי העכור בסוד ביותר ועוסק בקי שהיה ירחינאה ושמואל ,העכור מבסוד
, שם לו קרא ה א נ י ח ר  העכור, סוד על עיקר הבנויה ברייתא ליחס ויאה נאה לו י
 אחרת ברייתא היא כ׳ בר״ה הנזכר העבור סוד אבל .הראשונים בדברי הנזכרת והיא
 .ע״ש ס״א דף ח״ז בכ״ח שכתב כהמגיה ודלא ,כנ״ל בה האמור את ירע לא כי יען
.זה לצד באבער החכם הערת וע׳ העכור, בסוד 92 צד ר״פ וע׳

 דשמואל ״ברייתא בשם נקוב קטן כרך אחד ם׳ ראיתי זה ר״פ ם׳ הדפסת ואחר
 דפץ, י׳ מחזיק דעזמואל, התקופות סדר והוא ישמעאל בארץ בכ״י הנמצא הקטן״,

 ופעם מאד, משובש והוא מלובראניץ, כהן אליהו ה״ר ע״י תרכ״ג בפפר״מ נדפס
 הזו. הברייתא בשבח שד״ל החכם מ״ש ם׳ דף ז׳ כ״ח וע' בסאלוניקי, נדפס ראשונה
ד לקמן וע׳ בווילנא לוריא שמואל הרה״גט׳ ע״י נרפסה אלה ובימינו ו ס ר. ב בו ע  ד.

 ושלשים מאוח וחמש אלפים ארבעה ״בשנת בידינו אשר דשמואל בברייתא ומ״ש
אחת שעה אלא להטה נשתייר ולא ותקופות, שמטות ולבנה חטה שוו שנה, ושש
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 עתה הוא הרי לפ״ז ר1׳’א וכו׳, ואילך״ שנה ותקל״ו אלפים ארבעה מן בלבד, גדולה
 הזקן ר״ג בזמן שהיה ? לזה קורם הרבה זמן היה הקטן ושמואל ,שנה ומאה כאלף
 השג שמואל כי לומר נוכל ,המינים ברכת לפניו הקן הקטן שמואל כי ̂ הבית כזמן

 נתלית כי נראה ולי ,הימים באחרית יהיה ואשר לבוא העתיד לזמן חשבונות
 ידובר-מעניני ובה התבונה בהכמת בקי היה הוא כי יען ,זה נדול באילן זו ברייתא
 שכתב יג) (ט ישעיה מרש״י שהניא העכור סור ם׳ אוח בר״פ וע' השמים. תבונת

 ובברר״ש שמותם״ ואלה ממונים ברקיע מזלות שיש מצאתי דשמואל ״ובברייתא
 שהיתה הברייתא היא לא זו ברייתא כי מזה ראיה וקצת ,איננו הזה המאמר שבידינו

.ז״ל דש״י לפגי
 מחנה בדגל במדבר פ׳ א״ע וע׳ :להוסיף יש ד׳ שורה בההערות )42 (צד

 ארם צורת ראובן לרגל שהיה אמרו וקדמוגינו ורגל רגל בכל היי סימנים :וז״ל ראובן
וכו׳. דודאים דדש מכח

. ר״ל צ״ל —,רז״ל״ דברי ״לכאורה ז' שורה )43 (צד
,מקומות בכמה צ״ל —,מקום״ ״כבל ב׳ שורה )54 (צד
 באזמיר חיר״א הר״ר נמוקי עם הזהר ספר נדפס עוד : להוסיף יש )57 (צד

ה בשינת ד ו ה ם י י ל ש ו ר י  גדולות מרובעות ואותיות 4° חלקים בו׳ (תרכ״ג) ו
 נדפס גאלרמאן בדפוס בווארשא הנדפס והזהר היופי. בתכלית ונדפסו (וועלעש)

ר בשנת ראשונה פעם ה ש ז ו ד ק .הרל״ב שנית ופעם (תרכ״ז) ה
,היום עד נדפסו לא עוד אשר יד כתבי הזהר על פירושים כמה נמצאים ד ו ע

 על פי' — .תקמ׳ב רר״א כ״י ,מפראג היידא אברהם לה״ר הזהר על פי' !הם ואלה
בער ר׳ ששלח זהר מאמרי קצת על פי' —.מלואנץ משה ב״ר אליהו לה״ר הזהר

תחת ונגנז ,חיד״א לה׳יר הזהר על פי׳ — .רר״א כ״י ,ישעיה לה״ר מירושלים
 —.(אוצה״ם) רע״ו עוגב קול בספר כמ״ש ,תקצ׳׳ו בשנת צפת עה״ק נרעש המפולת

 — .906 ,1020 רד״א כ״י ,פאפירש כהן הה"מ ע״י מלוקט ,להאריז״ל הזהר על פי'
 — רד״א. כ״י טבול, בן המכונה המערבי יוסף לה׳יר זהר מאמרי על פי׳
 בראשית הזהר על פי' — .חברון עה״ק שר״ר נחמיאש לוי לה״ר הזהר על פי׳

 על פי' — .איסרלם) (ר״מ להרמ׳יא הזהר על פי' —.רד״א כ״י ,פאפירש למהי״ם
שלמה ב״ר מתתיה לה״ר הזהר על פי' —.רר״א כ״י ,זכותא משה לה״ר הזהר

לה״ר הזהר כל על פי' —.קי״ד) מאמר גירונדי שמואל מרדכי לר' (תגי׳י דלקראט
ה מ ל ת ש י ב  ההיא בעת מותו ומפני ,להדפיסו להרמ״ז לוויניציא נשלח ין פה מ

 פרץ לבית יוסף נ״ר יהודה מר' לבנון פרח ס׳ בהקדמת כ״כ ,ככתובים נשאר
 פ׳ הזהר על פי' —.רח״ם כ״י ,למי נודע לא בקצרה הזהר על פי׳ — .(אוצה״ם)

ר׳ עומר מבעל פקודי .לונזאנו) די מנחם מן(
 אחריו הבא בהעטוד נכפלו בי יתדות האחרונות שורות ב׳ העמוד בסוף שם

. כטעות
 ע״פ נדפס .וקהלת איכה רות שה׳יש על זוטא מדרש .[הוספה )59 (צד

 מגלת על שניה נוסחא עם .541 קובץ כפארמא ראססי די של הספרים מאוצר כת״י
 עם איכה, על שמעוני ילקוט נלוה ואליו , 261 קובץ ראסכי רי כ״י ע״פ ג"כ איכה

 החוקר הגדול החכם לאור המוציאו מאת הספר כראש ומבוא וציונים ותקונים הערות
.תרנ״ד ברלין ,מלבוב בז^בער שלמה מו״ר

בעל וקבץ אסף בשנים מאות באוצה״ם וטמון ספון היה אישר הזה מהמדרש
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ע ג«יוגמ ליהםĴוירשום הרבה מאמרים בילקוטו הילקוט ר ד  סתם ס
 ■ תחכם ^י יתד וחוברו באו גקב«ו אשר זה זוטא מדרש על וכוונתו ובו׳ רות

ש בשם יקבנו הזה החכם ופי הנ״ל, ר ד א מ ט ו ת m לו,שם נ|רא וכן ז ^ '%  ג
 .לפניגו אשר מגלות ד על רבה גמדרש נמצאים אינם מאמריהם רובי כי ,הרקח
 ׳, J ; .ברחגה הםו״ל החכם מאת לו אשר בהמבוא וע׳ .האלו הקטנים במדרשים כ״א

 מכיר ר׳ הוא מרי, אבא בן מכיר ה״ר לעיני גלוי היה זוטא שה״ש המדרש
 ני6הברצ ברזילי כן יהודה ר׳ הנשיא הרב ולעיני הסבירי ילקוט כעל מביר בר אבא בר

 , m .והרקאגטי הרמב״ן ראוהו וכן ,דורנו לפני שנה מאות כשמונה זה חי אשר
 מביא וחר^ו ״ ממנו מאסרים והביא טוב לקח מדרש בעל ראה רות על זוטא המדרש
ה וקוראהו זוטא איכה מדרש ב י . א א ט ו  אשד דבה ^זלת מדרש מאמרי ובל ז
 א«ורן; רבה ר^*ת המדרש בי זה, זוטא קהלת ממדרש נובעים הם הילקוט בעל הביאם
<,: באריכות כמבואר הביאו. ולא כלל הילקוט בעל ראד.ו לא היום לפנינו  בחמבוא|

,,V • לר *ומכר״ צ״ל— ,לך ״ניכר״ ובעלה ל׳ שורה )61 (צד
י מלת — עליתא ״אלפי״ בתליסר זבנה ב׳ שורה )62 (צד ’ im טעות ^

(פל״ד; נהר פ׳ דקרא במד״ר וכר: אלעאי״ בר ר״י של מנהגו היה ״כך (שס)
 לעשות ,להם אסר ,הולך אחה להיכן רבי הזקן) תלמידיו(להלל לו אסרו ג) סימן
 « ובי לו אסרו הסרה/. בבית לרחוץ להן אמר ? זו מצוד. מה וכי לו אמרו ,סצוה
 סרמיאות בבתי אור» שמעמידים מלבים של איקונין אם מה הן להם אמר ? היא מצוד.
 שר ולא גאונות לו סעלץ והן ושוטפן מורקן הוא עליהם שנתמנה מי קרקסיאות ובבתי

 בצלם כי דבתוב ובדמות בצלם שנבראתי אני ,מלכות גדולי עם מתגדל שתא אלא
 בכל גס אף כי משמע זה ממאםר .המדרש עכ״ל עאכ״ו האדם את עשד. אלהים
^ז לדבר אדם של גופו הרחצח יחשיב אז גם שבת לכבוד ע״ש זולת הימים  ,מ

 ז»אן חפטוח הזקן להלל ראף לכאורה משמע בשאלתות וכן (כה:) שבת בגמרא אכן
וצ״ע. , דקבע״ש,

די« תיב (דיב״ס יתדה בית ועק :שה״ג״ ״ועיין ז׳ שורה בדתערות )64 (צד
שם. בד.ד,ערה קל״ו פרק

מרה^? עיי ויתיר מדרש.חסי לאור יצא ובימינו ו׳: שורה בההערות )65 (צד
 ווערטהייגמגד רש״א והרה״ח .תרל״ב] מיינץ םופרים פליטת [בם׳ ברלינר מוהר״א

 .שלו מדרמות, בבתי ור.דפיםו מצרים בארץ ב״י אחד קונטרס עוד זה ממדרש מצא
שם. בד.קדסתו וע׳ תרנ״ג בירושלים ראשון בבית

 לאו% שהוא לשמוע וקרוב :לדיק״ תא לו• ״לא ז׳ שורה בת■,ערות )66 (צד
 עותו האמיתי רס״ג פי׳ אבל ,בידינו אשר דר,״י ם׳ המפרש סעדיה רב מתלמידי

 זה אל זה ^•נ לא חגשמע ולפי !וזו״ז ק5במינ במו ספר אוצרות בקצת בכת״י
. .פ׳) אוח (אוצה״ם פירושם בדרך

׳ לתסיף: יעז העמוד בסוף בהד,ערות (שם) י ל פ ר ע ה מפ ר י ש  להראב״ע י
 למאורות וחיו ערפ שם ומוטוט בראשית פ׳ ריש חיים מקור ע׳ .עה׳׳ח במפרשיו מובא
ה ספר על פי׳ — הנכבד. השם בענין שטות וכפ' ר י צ  הדרשן אלעזר לה״ר י
 ומ. שפירש גגוז עדן אוצר בספר בתב אבואלעפיא אברהם וה״ר לייפציג. ב״י

י׳ — ראד.ו, לא אך מקובלות פליתת ר על פ ה ספ ר י צ  של רבו בחך לה״ר י
י׳ —אבואלעפיא. הר״א ל פ ר ע פ ה ס ר י צ  החפא הוא ת«ם P לדונש י
 כ״י חמערבו, נהום ח״ר עברית והעתיקו ערבי בל׳ חובר ,הישראלי שלמה בן יצחק

^ הטסוקת רם8ש«נ גרפם'בם®■־ ממנו וקצת ח׳ כרך רש״ף וכ״י ,מינצען וכ״י שר״ל, ל
.:f'־
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' — .דוקעם ליב יהודה י ר על פ פ ה ס ר י צ  אלנרצלוניו כרוילי נ״ר יהודה לה״ר י
 נדפס [וכלו דס״ג קדם הלינות בם׳ ממנו קצת ונדפם ,בפאיובה טריאסטי האחים כ״י

׳ — מחדש]. שהוקמה נרדמים מקיצי חברת ע״י תרמ״ה נברלין י ם פ ״ ה ע ר י צ  י
 בספרו נמיש נכ״י אנואלעפיא הר״א ניר היה הזה הפי׳ ,אימכנזי החסיד יהודה לה״ר
׳ —, דמ״ב ח״ג בהמ״ד לספרו יעללינעק הר״א הקדמת ועיי; ,גנוז ערן אוצר י  פ

ר על פ ה ס ר י צ  הראב״ע על המוטוט בפי׳ מובא .מלכה ן׳ נסים כ״ר יהודה לה״ר י
 בכת״י ונמצא ,ישראל אלהי את ויראו ע״פ משפטים ובפ' לאותות והיו פ׳ בראשית

׳ — פאריז. י ר על פ פ ה ס ר י צ  מזכירו אלרבי אהרן ר׳ .שלום שר יוסף לה״ר י
ה — .עה׳׳ת רש״י על בפירושו ר י צ י ר פ ס ל ע ׳ י  והוא נסים בר יעקב לה״ר פ

 וממנו רוסי, די וכ״י מיניען, כ״י ושנויים, הקונים תוספת עם האמיתי רס״ג פי׳ על פי'
 ומיוחס פאריז בכ׳׳י נמצא גם .הנ״ל דוקעס לרי״ל המסורת קונטרס בם׳ קצתו נדפס

ם ר׳ הוא תמים בן לאכוסהאל י נ ו ד ׳ —תמים, בן רוניס או א י  ספר על פ
ה ר י צ  בכ״י אבואלעפיא הר״א ביד היה ,לבד קבלה ע״ד משגוביא יעקב לה״ר י

׳ —.אוע״ג בספרו נמ״ש י ה ם ״ ע פ ר י צ  ג״ב היה ,מבררש יצחק לה״ר י
׳ — וכו׳, בגלוי הפירושים מכל המעולה שהוא עליו וכתב בכ״י הנ״ל היא׳׳א ביד י  פ

ה ם ״ ע ר י צ ׳ — .ליידען כ״י ,מפשקיירא הראנ״ר בן נהור סגי יצהק לה״ר י י  פ
ה ס ״ ע ר י צ  ג׳ פ׳ שלמה אפריון נספרו אלקבין והדיש אריסטולה מאיר לה״ר י

 ח״א (פירשט קוררובירו להר״ם ה ר י צ י ם ״ ע ׳ י פ — .האמת אל כוון שלא כתב
 ביד ג״ב היה , ?) הרמב׳׳ן של (רבו עזרא לה״ר ה ר י צ י ס ״ ע ׳ י פ — .קפ״ז) דף

 ע״ם פי׳ —.הנ״ל ספרו הקדמת ע׳ .,ומעטות נכונית שקבלותיו עליו וכתב הנ״ל הרא״א
 שקבלותיו עליו וכתב הנ״ל הרא״א ביד ג״כ היה , ?) מנחם (בן עזריאל לה״ר יצירה

 שטו, נודע לא קדמון לאחר יצירה ע״ם פי׳ — .הנ״ל) ספרו (הקדמת ורבות נסתרות
.(אוצה״ם) ליידען בכ״י וכן ,מזה ושונה קדמון לאחד אחר פי׳ ככ״י לו ועוד ,יה״ש כ״י

(ריב״ל) תב״י וע׳ :הגמרא״ מסדר אשי ,,רב כ״ז שורה בההערות )69 (צד
 בשנת שהיה בנלי התלמוד שחבר האמורא אשי רב היא אם בו שמסתפק בההערה פ״ו

 שהיד, (צדוק) צדק ש״ר אביו והוא מהגאונים אחד אשי רב או ,החמישי לאלף קפ״ז
 להודיע ״נא ב׳ שורה )70 (צד — .מהאהרונים אחד או ,החמישי לאלף תקמ״ח בשנת

.אתעכבותא צ״ל ,עכבותא״ ״את כ״ז שורה )74 (צד —.שנו" ״להודיעו צ״ל ,לנו״
 אנטיוכום עם המכבים מלהמות על ,אנטיובוס מגלת .[הוספה )75 (צד

 ובכמה עבריה, כר,ובה היא היום בידינו המצויה אנטיוכוס מגלת .חנוכה נס ומעשה
 ומזה ,(מה) בסוכה רי״ד הוספות עיין ,בצבור בחנוכה לקרור״ה נוהגים היו מקומות

 בלשון זו מגלה נדפסה ד׳ חוברת י׳ שנה הלבני; בכבוד אך .קדומה שהיא נראה
 ובה כלייפצינ, אשר עקדה״ם מבית ישן בת״י ע״פ טאפיאווער יעקב ה״ר ע״י ארמית

 .אחד לילה להדלקת רק שהיה אף ימים שמונת חלקת שהיר,ה הנוכה ‘שי הפך נם נזכר
 עם וארמית בלשה״ק שבלונדון אוצה״ם מכ׳יי 'פאווםקי‘פיי צבי ה״ר ע״י נדפסה גם

 הארמית בווארשא גם . 1851 בלונדון הפנינים מבחר ספר בלוית אנגלית העתקה
 היא שהארמית לרעת הראה במבואו ושם , 1863 סלוצקי דוד ה״ר ע״י יחד והעברית
 לחשמונאים דה״י לפגי עוד ונכתבה ,מאד היא ועתיקה ,והעיקרית הראשונה

 ולפי . המג״ת כמו ,הראשונים התלמוד הכמי לעיני היתה עוד ובנראה ,(אפוקריפא)
 ועיין .שני בית חרבן לפני שנה ר״ו חנוכה נם היה הזאת הארמית במגלה הכתוב
. 362 צד ח״א גראטץ

שע״י. במונה״ז מוהרנ״ק וב״ר בל״ע״: הספר ״גיף א' שורה כההערות )76 (צד
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 fבנזק סיצןין גוי יהודה רג דתני להוגויףי יש חייא״ רבי דבי ״בריבית )77 (צל
.וכר מז:) (ב״ק קרגא דבי

 תענית ומגלת 5םב עירובק ועיין עכ״ל״ו מקרא היה ״באלו העמוד בסוף (שם)
.וטנחא״ «״דכתיבא פ״ד

י•—,סביבי מעקב )80 (צד . ת״פ אופיבאך ש״ו״: ״באסיליאה בההעחת )78 (צד
̂^ הריני )81 (צד .מביבי ועקב צ״ל .ברברתי מכזב הריני צ״ל —מכזב,

״פי׳״ וציין )82 (צד ״מהמסורת״. דין פסק למד צ״ל — ל״ב, שורה (שם)
.״הרנינ״ו״ צ׳׳ל — ״הרפ״ג״, שנת (שם) • היכלות ״פרקי״ צ״ל — ,היכלות

 בשלח פ׳ ברטב״ן מצאתי המו״ל אני נס עכ״ל״: הזו הברייתא כאן ״עד )83 (צד
 יונתן ר׳ שאל יותאי בן שמעון דר׳ במכילתא וראיתי וז״לז האלהים מלאך ויסע בפסוק

 מלאו וכאן ח׳ מלאך כתיב מקוס בכל מה מפגי יוחאי בן שמעון ר׳ אח יוחאי בן
 במכילתא נמצא זה ומאמר וכו׳^ דין אלא טקוס בכל אלהים אין א״ל האלהים,
 דר׳ במכילתא ראיתי וכן :וז״ל י׳׳ב) משפטים(כ״ב בפ׳ עוד שם תמצא וכן .שלפנינו

 הרועה יציל כאשר אמרה׳ כה שנאמר עדים, יביא אומר שאול אבא יוחאי בן שמעון
 ברטב״ן אולם .יא• ב״ק ועיץ שלפנינו, במכילתא ונמצא וגד כרעים שחי הארי מפי
 כן ואחרי וכד החדש בפ׳ ראיתי ובמכילתא : וז״ל כתוב ראיתי כר) (כג אמר פ׳

 הברייחוח שאלו ואע״פ ובו׳ אחר לשון בה ששנו ררשב״י אחריתי במכילתא ראיתי
 כי ברור ,נראה מכאן ובו׳, נחכוגו אחר לרכר שמא ובמדחזזיהן בלשונן חלוקות

.הן אחת ולא הן שונות טכילתות דרעזב״י ומכילתא שלגו המכילתא
י להוסיף: יש תקס״א״, ״ליוורנו י׳ שורה בההערות (שם) ר פ , ס ם י י  על פי׳ ח

. ועיין הנזכר יהורה שבות בם׳ נזכר כפוסי, חיים מה״ר (כ״י) ומכילתא ספרי י ר פ ס
 מתחיל ,יוסף בן עקיבא דר׳ משמו עזאי דבן מכילתא .[הוספה )84 (צד

 ישנים)]. (שפתי התורה סוף ער ,ויקהל פ' היינו טכילחתו, ישמעאל ר׳ שסיים מפרשה
,יוחסץ ועיין עזאי, בן פרקי מ״ט רף ר״פ ועיין

 נם אוחו וטזכירין ,(ש״י) שה״ק עיין יוסף בן עקיבא לר׳ מכילתין י [הוספה
 אליבא או כנ״ל הי׳׳א לדעת הנ״ל הוא הנראה ולפי ,והיוחסין שם בהקרמתו הרמב״ם

.(אוצה״ם)] מ״ח דף נא״פ צונץ ועיין ,שם היוחסין מדברי כמובן דר״ע
 ברייתא ובהעתקת ובו׳ רומח תהום זי׳ל ,השור״ ראשי לג׳ דומה ״תהו )85 (צד

,התור ראשי להניה המחבר דעת ר״פ כת״י שבסוף דמע״ב
 לר״א התשבי בם׳ מובא בתך, בן יצחק ר׳* מדרש .[הוספה )86 (צד

 הקבר, חבוט בפרקי 62 צד לעיל המחבר הרב ט״ש ועיין הקבר. חבוט ערך בחור
י ושנראה ק ר פ ת או הקבר חבוט ש כ ס  יצחק ר׳ ממדרש חלק הוא הקבר חבוט מ

 ר׳ מדרש כמו ,מדרש בשם לחבורו שקרא מחבר מאיזה הוא ואולי .הנ״ל פרנך בן
.שה״ק] בשם בשפ״י המובא הנשיא יצחק

 כירועזלים נדפסה בראשית דטעשח ברייתא רמע״ב: ברייתא מאמר לסוף (שם)
חי בספר הראשונה בפעם , ב ת ו ש ר ד  שלמה מו׳׳ה הרה״ח ע״י ראשון, ביה מ
 ונקובה בירושלים, שם מצא אשר כת׳׳י קובץ ע״פ חרנ״ג, בשנת ווערטהייטער אהרן

 ג^יאו שמות ועוד גדול״. כהן ישמעאל דר׳ דמרכבה דבראשית רבה ״סדר בשם שם
 י״ג) משנה (פ״א יצירה לס׳ בפירושו הראב״ד לה קורא רבה״ בראשית ״מעשה :לה

 בשם לה יקרא בחחלחו יצירה לס׳ הוא נם בפירושו הרקה ,ממנה מאמר שם ומביא
 ברקה גם .ממנה מאמר ומביא בראשית״ דמעשה ״ברייתא גם דמרכבה״ בראשית ״מעשה
האדם חורת בם׳ הרמב״ן בראשית. מעשה הביאם׳ היחוד קדושת שרש חסידות הלכות

׳ ׳׳
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 הב^ החי׳ק שם על עו^ם״ של דארכו ״ברייתא יכנה וויניציא רםום צ״ז דף הנמיל שער
̂ם של ארכו :המתחלת ממנה  ונמצא ממנה מאמר שה ומביא ,שנה ה׳יק מרלך עוי

 :בזה״ל מאמר מביא פמ׳׳א) (ח״ד הקדש עבורו; בספיו גבאי בן הר״מ שלפנינו. בברייתא
 וכסא ואופנים הקרש חיות בה יש ההההוגה דארקי בראשית דמעשה בברייתא ״אמרו
 הנאון .רגלי הדום והארץ במאי השמים ׳כנאמר העולמים ארון של רגליו הדום כבוד

 לה וקורא ממנה מאמרים איזה מביא לאביהם חסד בספרו אזולאי ר״א המקובל
 ח׳ ז׳ נהר ה' ומעין ד׳ ג׳ ונהר ב׳ נהר ב' מעין (ע׳ בראשית" דמעשה ״ברייתא בשם

 רש״י כוון הזו להברייהא כי לאמת הדבר וקרוב ̂ הברייתא) כל כמעט שמבאר ט׳
 תפלה במרור ממנה מאמרים מביא גאון עמרם רב — .שם המקומית כב׳ יג• כחגיגה

 ברייתא נ״ב הנקרא כונן מדרש בעל הרבה השתמשו בה —.ומניה שהרית כתפלת שלו
 נדפם המעט מן ומעט ממנה קטן הלק .ההברות עשרת ומדרש ,בראשית דמעשה

' רזיאל בם׳ לראשונה  בלי הוא הנדפס והמעט ,רפוסים בכמה ואה״כ תס״א אמי׳ד ד
 כנראה היא בירושלים ווערטהיימער הוצאת ורק ,והברון יחלוף דברים וערביב סדרים

 בסוף זו ברייתא המו״להעתקתי אנכי וגס . בזה מ״ש 9 צד שם כמביאו וע׳ בשלמותה,
 יד בכתב לא אבל מהדו׳׳ק פעלים רב הנת״י בסור• מצאתיה כאשר הזה הקונטרס

.ע״ש .ממש המחבר
ב בספר ועיין ת )59 צר ג' נחמד באוצר ,נדפס *) תקו משה לר' ם י מ ת כ

 ולא משנה לא בדורנו ואין בראשית, מעשה הלבות נגנזו האמוראים ואחר וז״ל:
 ,בראשית של ואותיות תיבות הדורש במקומות נמצא מעט רק מהם ברייתא

 ומה בראשית העשה שהם ואומרים דבייס ובוד־פ מעצמם הכמים להיות שרוצים ויש
 (יר) דורשין אין ״ובפ׳ :שם עוד .וכו' שתיקה" לחם ויפה ,זה יאמי לא זה שאומר

 ה׳ ברבר שנאמר מלאך בו נברא הקב״ה מפי שיצא ודבור דבור כל רבותינו אמרו
 בקעות וגבעות הרים וארץ שמים כגון בריות וכל ,צבאם כל פיו וברוח נעשו שמים
א כדמיכח שלו מלאך יש לכולן ויערים וימים ת י י ר ב ע ב מ ת ה ש ד י ש א ר  וכו' ב
ש הנא כי ותדע ר ד מ ה ב ש ע  סנדלפון וברא שחקים ברא השני ביום ת י ש א ־ ב מ

 שנה ת׳יק המלאכים כל על גבוה שהוא המלאך סנדלפון על עליו אמיו ,המלאך
,ונשא רם כפא הנושאות והחיות השרפים בין וראשו התחתונה תהים על ורגליו

 כר מ־כד. ר' .וההככ : בוה׳ל דג«ין כפ״כן כהדועה ;”הרמב כזכירו חכראי ב! מיצר, י הוא *)
 תשובותיו מזכיר קכ״ח פי׳ שלו מברונאבשו-ת הריי גם וביי. כתב" ימים ויאריך שיחיה מפולניא חםדאי

 משה ה״ר והוא הסדאי ב; משיה ר' כתב ״וכן ‘כלר.'־ לנדרים תוכפוהיו מזכיר ר״י ובסי׳ תקו הר״מ ‘ש־
 משה רבינו הרב בתשובות ,וראיתי ;וז-ל כ״ר) וסי' ברונא מהר״י ביגיו״ת נרשם קבורתו מקום .חקו"
ב שיסד ז׳ל תקו ת ם כ י מ  אהרן ,אחריו ממשפחתו ואיש ,לווינא״ שמוך ניאושטט בי״־יר וקבויתו ת
ט דך־ ד׳ו נץ מ מהר״י (שוית ר׳יג בשנת בניאושכינז הנכתב הישאה כשכיר חתום ,תקו משה בר  P ל׳

 החכם דכית הוא השי׳ישית דעה אמנם 1 ‘וו׳י פ״י״ק [ח״ג העו־׳ה בתורת הרמ״א הזכיר תכיים בחב והנזרו
 סכת שאינו ראשיין שכל ו־ייהם י‘שכי עשירי גלגר עוד ליחס הנביאיב דעת והוא ‘נבירוי ובן היאכ׳ע
ת שזהו חמים כתב בס׳ ונתב ,הג״^חה שמי וקראו ‘גי*גי לאותו ראשונה ע  .איוב" כפי׳ הרמכ׳ן -

ר ,קצנאיייכוגן יודא [שמוא־* שי׳ק הרב כתב קניו סי׳ הרמ״א] [של ובתשובור.יו  וויגיציאה דקיק אב׳
 ששלח י״ץ במהרר׳ש הגאי; שאינו כשם א~ונ׳ י‘״ כתב אשר הייעשה י‘עי .רע שנ׳ין] ניסן ו' גפנזר
 כתב נקרא נושין ישן אהד נם' כתוב שכיכיא מה םכיך “עי ייאמיו א‘״.׳- במקימ׳ ונזר היחוד בשיר לשונו

 ,פובב החרוז האומר בי , תמים כת'־] נתוכ ת׳ע (הענא) הא־ויא בדי וכן תע״א אמ׳ד ד' רמ׳א [בתשר
,55 עיר ג׳ נחמי ונינדך־(אוני' מחרף זה הרי "‘רב' ואהה הבל את  לחוקי הראוים דברים שם יעוד ועיי; )

.ותלאה 81 עד שם וע״ע .שומעת אזן על הם וקשים , לדעת הדעת
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. הכתי את ^עשות וכשטנ»־ ישראל מתפלת יג!] חגיגה [ע׳ לקונו כתרים שר1ק1
 •; וס^ מעלה מלאכי בל שעה ובאותה הקנ״ה של בראשו ויושב ועולה המפורש בשם
 . .■בשכמל״ו ואומרים שבמרכבה חיות בל עם וזועה רתח חלחלה אחזתם מעלה שרפי
 עם אלא הקכ״ח דבר בהמ״ק.לא שחרב ומיום גלתיור וברא זבול ברא הרביעי ביום

 והוא תורה טעמי מגלה שהוא מפגי גליצור, שמו נקרא ולמה בלבד, המלאך נליצור
 לגליצור יש אחרת מלאכה ועוד יצליחו, שעורים יצליחו חטים זו שגה ואומר מכריז
 הערה ,ריניון גחלי ועליהם ברזל של גורות הגי׳ פ״ב ובפסיקתא מרדעת (בכ״י מחבת

 כל לפני ומעמידו דיטר נהר הוא ריגיון גחלי עליהם ונותן לו יש ברזל של שם)
 אימתן והפול זיום שיבהיק בדי השלמונים ובל והנדיבים השרים כל ולפני המלאכים

 בברייתא ולא ווערטהיימער דמע׳׳ב בברייתא לא נמצא לא זה ומאמר הבריות״, על
 בסופת מערפמזוימער בברייתא תמצא לזה דוגמא בעין ורק ר״פ מכ״י אני שהעתקתי

.מ״ז מימן
א ראשונה בפעם לאור יצאה מקרוב זה כי !יקר קורא עוד ואודיעך ת י י ר  ב

ה ש ע מ , ד ת י ש א ר  נדפס ברגלאי, בר ערזלאי ומחברו סורםית, מלשון העתקה ב
 אחת והיא .ממנו הערות עם גולדשמידט אליעזר הר״ר ע״י ,תרנ״ד בסטרטיסבורגו

 בראשית מעשה מעניני מדברת היא כי היא, בן וכשמה מאד, העתיקות הברייתות
 הזאת בברייתא בי ויק הראשונימ. ובדברי בתלמוד נזכרו דבריו וקצת ליראיו, ה׳ וסוד
 ולא יזכרו לא ואמוראים תנאים ושמות והויוח, וטריא שקלא שום בה נמצא לא

 את המו״ל למדי בזה יוכיח ,הזהר וספר בחלמורים ימצאון המצא כאשר בה יפקרו
 שקלו וכבר .וא״י בבבל הישיבות נוסדו בטרם בטאד היא קרומה כי הזו הברייתא

 כ^ אמת דבר מפיחם נציל ולא מחברו, ועל הספר על לב חכמי ודרשו חלןו וטרו,
 בבתי ווערטהיימער מהר״ש הרה״ג ויאמר יענה וע״ז במשאון. כפתה בזה האמת

 ושם , היא לגו ולא היא מזויפת הזאת הברייתא בל כי ,שלישי בית שלו מדרשות
 גבךיא״ל בר אליעז״ר השם אותיות מחלופי כחי שם הוא ברנלאי בר ערזלאי הספר כותב

 הוא ורק מזויף ספר הוא בי נייבויער מוהר״א החכם בעדותו, לדבריו, הסכים וכן
 כי ויאמר יסבים הוא נם עפשטיץ מוהו־״א והחכם כושיים, מכתבי נוצרים דברי העתק

 בספר מכתבו ע׳ .עפיפהאגיום להנוצרי המיוחם העקסייעמאראן פספר העתק רק הוא
,תע״ט עמור ל״ח חלק הירחי

שה ברייתא ת,6[הים ה. דמע ב רכ  ריש חגיגה במשנה נזכר מרכבה מעשה מ
 vפרשי תורה סתרי מוסרין אין על (יגי) שם וננמרא .ביתיר במרכבה ולא (יא!) פ״ב
 מעשה בפרש״י שם ועוד .ברייתא והיא בראשית ומעשה יצירה וספר המרכבה מעשה כגון

 עלה ישמעאל ר* רש׳׳י כתב (נא•) ובברכות .הן כרייתות בראשית ומעשה המרכבה
 ומתלמידיו 5ם״ה) סי׳ נ׳ (מאמר ובכוזרי מרכבה, דמעשה בברייתא שם ע״י לרקיע

 ספר חבר (בי היכלות של ישמעא.ל ר׳ והוא ב״ג אלישע בן ישמעאל ר׳ ריב״ז) (של
 ק״י> וע׳ פגים, תכו־מ נשם 1םםנ חובר הפר עיש (*וו<*י פנים והכרת היכלות) ספר הנקרא
 במדרש מהנבואה. קרובה למדרגה ראוי שהיה עד סודותיוש ידע כי מרכבה, ומעשה

 ההיכלות על אדם יתמה ואל :כתב אליכם ה׳ וידבר בפסוק ואתחנן פ׳ טוב לקח
 בלם בי מרכבה במעשה הישר בספר דברו אשר עקיבא ר׳ דברי ועל ישמעאל לר׳

 במעשה איתא בא)! (פ׳ ובציוני הטה. הכל בורא וגבורות כחות כי למבין נכוחים
 ומי■ ? בהו כתיב ומה ,ישראל אלהי ה' צור בראש תפלין קושר סנדלפון כי ,מרכבה
 וע״ש. בראשית מעשה ם׳ באות בר״פ כמובא וכו׳ גדול נוי ומי ישראל, כעמך
ושמונים מפבתות, ששים אלו מלבות המה ששים כתב: הרקח יין בספרו הרקח

i•,'־ ■v.i'r'.sV.?.
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 בראשית דמעשה ברייתות אלו מספר אין ועימות ;מדרשים שמונים אי׳ו פילגשים
 ״כפר מזכיר היחוד קדושת שרש חסידות הלכות הרקח בספרו נם מרכבה, ומעשה

 הלין מכל .ז״ל המחבר להנאון בראשית אנדה מדרש בהקדמת ועיין ,המרכבה״
ה מכובה אנל ברייתא היא כי נראה  ומי הזאת, הברייתא למי המחברים בין נפ̂י
 בשמות לה יקראו גם .בזה שימאנו ויש כה״נ לריי אותה שמיחסים יש ,ילדה

 בספרו השל״ה ובן מרכבה״ ״פרק־ אותה קירא בראשית פ' בחיי רבינו מתחלפים.
 לר' מרכבה ״פרקי כתב ספרים במערכת שה״ג בעל . אמ״ד ד׳ ע״ב י״ג דף

 כ״י גדול כהן אלישע בן ישמעאל לה' מרכבה מעשה : באוצה״ם .כת״י׳׳ ישמעאל
 דר' ״קבלה סתם כתוב הספר בשער אבל בסופו שם הכתוב לפי שמו זה ,מינכען

 הביא: נ818 סי' ושם ובו׳, אחרת מניסחא ״פרקיהיכלות״ ספר הוא ואולי ישמעאל״
 סי׳ הלקט שבלי ,נ״ה ה״א משנת בוואטיקאן כת״י מרכבה ומעשה בראשית מעשה

.בראשית מעשה—רי׳פ וע׳ המרכבה. משנת לה קורין ויש היכלות״ ״פרקי קוראהו ם׳
 היכלות ״פרקי בשם שס״א) (וויגיציא לבנון ארזי ס' בתוך נדפסה זו ברייתא

 העיקרי שמי אילם , ית״‘היכי ״מסכת כתיב הברייתא בראש הספר ובפנים כה״ג״ לר״י
 בתוך תרנ״ד ב־רישלים זו ברייתא נדפסה ובעת ,מרבבה דמעשה ברייתא הוא

 בהקדמתו וע' ווערטהיימער, אהרן שלמה ר׳ הרה״ג ע״י מדרשות, בתי קובץ
 בשם הציוני שמביא ובו' הפלין קושר נ־סנרלפון המאמר אך באריכות, שם זו לברייתא
 בראשית) מעשה — ר׳׳פ (ע׳ כשמה המוסקאטי שמב־א המאמר גם דמעמ״ר ברייתא

 ולא הם דברים שני זו וברייתא היבלות ספר כי נראה מזה אשר בה, להם זיר אין
,הם] אחד

היסיף יש פ״ב;״ ״יבמות י״ד שורה )89 (צד  ה נזיר יא: מגלה פח• שבת [וע׳ ̂י
.ח•] ע״ז

(כ״י) ומכילתא ספרי על פי' ,הי־ם ספרי :להוסיף יש ד' שורה בההערות )90 (צד
 על פי' הוא שנם נגאר יהודה לה״ד יהודה שבית בספר נזכר כפופי, חיים מה״ר

 ובשו״ת הרירב״ז בשו״ת תשובתי ובאה התשב״ץ בזמן היה הוא .מכילתא ועי המכילתא
 ע׳יי גרפס ,הנר״א הגהות עם ספרי ,י״א ח״א ספיר אבן ועיין אשכנזי בצי׳אל ה״ר

. רדב״ז בווילנא לוריא שמ־אל ר׳ הרה״ג
ר עקטאן .[היפ£ה )93 (צד ט קב ד ע  אנדה בולל יעקב). מר תלאות (ר״ל י

 באיצרות וטמונה ספונה היתד, היא הכוזרים. והתני־רות גליות העשר אורית ישנה
 הדפום לאור והוציאה כרמולי אליקים ה״ר בא אשר ער , רבים ימים זה הספרים

̂ה א,) !אגדה גייגרי ב' עור (בצריך  נזביפרת ג.) ,1ונחו׳ל ענאד.'ק אבותינו קברי יוכרון המסעות אי
 8° תר״ב בכריסעל קייף על כ״י מתיך הראשונה בפעם דרבבטים! עיסרת ע*ד (מכר.בים ציון

ה. ומתי הוא, מי נודע לא זה יעקב מר והנה — .32" תרמ״ה בירושלים ואח״ב  הי
 יצחק בר חסדאי לרב אלכזר מלך במכתב הנזכר נמץ מאיץ יעקב רבי שהיא ואפשר

 מר ששם אף ואילם אליעזר, יעקב רבי אבי כשם אביו שם כי שיפרוט, בן עזרא בר
 רעת כן אתר. איש אלא המהכר היא שלא נראה הקצר הספר מניף עליו, נקרא יעקב

. הזה] לספר בהקדמתו כרמילי החבם
 וא״ב :ולהוסיף לתקן יש ,הגדול״ ר״א של תלמידו ״היה בההערות )95 (צד

 גאון עמרם ורכ מתיבתא ריש נטירונאי רב כי יען עימדת, בצרה אוצר,״ם בעל שגנת
 והם ה־רקנום״, בן ר״א ״פרקי מפירש בשם ייכניהו הפדד׳א) (את יביאוהו ור,ביורי

 ורב ת״ע ר״א היה נט־ונאי רב כי .אבין בר ב״י ר״א לפני בשנים רבות עיד היו הלא
מ״ש י׳בן תתג״,׳, ר״א היה הגיל א ר של רבי הנרול ור״ש תש״ב. ד״א גאון עמרם
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 שמעון.״ רגי t מביא כ״ט סיטן בתשובותיו מהרש״ל ועיין —.נראה אינו נראה״ ״ויותר
 , ’ ובו׳. פודות ובסודי ובעשר ובהכמה בתורה הנרול אמן בר החפיר יצחק בר הגדול

. 12 צד צ״ל — ״,4 צד המחבר ״בהקדמת בההערות )96 (צד
 (ט״ו שלח מ׳ ברמב״ן .ארץ דרך פרקי .[הוספה > עזאי בן פרקי אחר )97 (צד

 ועונה נכרתה שהנפש מלמד בה, עונה מהו ארץ דרך בפרקי וראיתי וז״ל! מצאתי ל״א)
הזהאיננו]. ד״א-שלפנינוהמאמר במסכת אבל ד״א, למסכת כוונתו ואולי וכו׳. עמה

 אוצה״ס ועיין ״ שה״ג כ״כ > וחדש ישן בדפוס מרז״ל אליהו פרקי . [הוספה
תרמ׳יח,. ווארשא הרועים ילקוט ^קובץ אליהו].נדפס דבי תנא לם' כוונתו אולי שכתב

 בשלח פ׳ בחומש רש״י עיין .הנלילי יוסי ש״ר בנו אלעזר ר׳ פרקי .[הוספה
 מ שנאמר מקום כל הגלילי יוסי ש״ר בנו ר״א בפרקי ושנינו ודל: מביא כ״ד) (י״ד

 על ההוא ביום גדול בקול ה׳ וירעם לכולן אב וזה הוא קול הרעמת לשון מהומה
 טיס הגלילי ר״י ובן ,הגדול ר״א פרקי רש״י כוונת ואולי .ז׳) (ש״א ויהומם פלשתים

 מאמרים והרבה הרבה ישנם ,בפדר״א אין המאמר זה כי ואם ,הורקנום בן וצ״ל הוא
 בר״פ המחבר הגאון מ״ש ועיין אינם, שלפנינו ובפדר״א פדר״א בשם בספרים המובאים

 ברש״י שמצא ר״אברלינר) (הרה״ה לאברהם בזכור מצאתי אח״ז . שם ובהערותי 96 צד
 ריה״ג של בנו אלעזר דר מדות דל״ב אגדה בשם זה מאמר שמביא י״א) ה׳ (ש״א

 וירעם וגו׳ העולה מעלה שמואל ויהי (פי״ג)־בפ׳ שמואל מדרש ועיין איננו, שם וגם
,וגו׳ ה׳ בשטים וירעם בפ׳ י׳׳ח מזמור תהלים ובמדרש וגו׳, ה׳

 פי« עם רבתי פםיקתא נדפס עוד להוסיף: יש הגרד״למבת״י״. ״הגהות )99 (צד
 ,תר״ט וויען מכת״י, פרשיות ד׳ והוספת רידטאן)5שלום( איש מר״מ עין מאיר בשם והגהות

המד״ר) חברו(את רבה הושעיא ר׳ כי מכריע ״ובשה״ג כ׳ שורה בההערות )101 (צד
 ר׳ כי גדולה יותר ראיה להביא לו והיה כן״: אומר קמאי מרבוואתא שהיה הרקה כי יען

יהרקה קודם עור רב זמן שהיה מבה״ג ,חברו הושעיא נ  היזמיבית נמאס היה ,יירא)י שמעין הנה׳ג(י׳ (
נ ,לחמישי העשירית נמאה היה והרי,ח ,תר׳א ד״א היא ,לשמרית ג״נ אלף חנורו ומנר החמישי לאלף  הראנ׳׳ד נ'
 אושעיא״ דרבי בבראשית ״תאני :ודל יו״ט הלכות בסוף אומר והוא שלי) הי,בלה נספר
.פ״ב רבה בבראשית באמת והוא וכו׳, עכביות אלו ודרדר קנדים) (במד׳ קנרים זה וקוץ

 וחבר צ״ל ה׳ שורה שם שבא. עד ״כן״ נוהגין והיו צ״ל ג׳ שורה )106 (צד
 ̂ בגמרא כ״ה ורבנן פפא רב בה פליגי ז׳ שורה שם .משנה סדרי שיתא ״מהן״
 אמר וחד אמר חד שם דגמרא מלישנא עיקר וכ״נ ״ורבינא״ הגי׳ מהרו״ק ר״פ ובכ״י

 הרבורנ ההגהות ובכל ,ורבנן הגי׳ שם גם ומצאתי ווילנא ד׳ בש״ם ועיינתי .(בל״י)
.ע״ז שהעיר מי מצאתי לא המסכת שבסוף

 בפרשת ז״ל אשר כ״ר הבחיי וז״ל :ההערה בסוף העמוד בסיף )107 (צד
 וסמאל, מיכאל זה אנשים יגצו כי ראיתי, יוחאי בן שמעון ר׳ של ובמדרשו :משפטים

 כאשר סמאל, יענש ענוש בגלות, ילדיה ויצאו ישראל, כנסת זו הרה אשה ונגפו
 הוזן הלשון וזה , עכ״ל בפללים ונתן שנאמר הקכ״ה זה האשה בעל עליו ישית

. משפטים פ׳ טהימנא ברעיא
חד« ופי׳ כהונה מתנות פי׳ עם נדפס רות מד״ר .רות״ רבה ״מדרש )108 (צד

 תרנ״ה, בירושלים יאדלער, דוד יהודה במו״ה זאב יצחק ה״ר מאת ציון תפארת בשם
ה פעמים וט׳ צ״ל—י״ח. פעמים וט׳ נ', שורה )114 (צד , י

. ברחמים צ״ל—רחמים, בגי׳ טצפ״ץ כ״ר, שורה (שם)
 מהר״ר התנדיא על ארז לוח להוסיף: יש כיה, שורה בההערות, )116 (צד

.תרמ״א אזמיר ,פאלאני חיים
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 יתרו רמנ״ן עיין .והילקוט״ הערוך ויו׳ אבד ילמדנו ״המדרש ט', שורה )117 (צד
 ממון ששונאין בצע שנאי כילמרנו ראיתי ״ושוי וז״ל: מילמרנו מאמר מביא תחזה ואתה פ׳

 אני בהונן נטיעותי קוצין אפילו גדישי שירך■ אפילו אומרים יהיו אחרים מטון ואצ״ל עצמן
 ועוד :ודיל כתב בחקתי פ' בםוך■ נם איננו. ילמדנו גי׳ב הנקרא שלנו ובתנחומא דנו״,

. החרם הוא והשבועה השבועה הוא החרם אומר ר״ע תניא ביי^מדנו באנדה מצאתי
 כסא פי' עם הזהר הקוני :להוסיך■ יש האחרונה בשורה בההערות )119 (צד

 ,מהררח״ו מלך וכבוד ,מקאזני־ן מחרר״י ישראל אור ופי' אמת דרך ופי׳ ,מלך
 הר״ר ,פענח צפנת בשם זהר תקוגי על פי' עוד .(תרמ״ג) ירדשלים ,הרמ״ז וחידושי

 [אמד א״ב צ׳יל —אף, ל״ב, שורה )122 (צד רר״א. כ״י ,מלואנין משה ב״ר אליהו
 — )בסוףהעמור,״במלה״,131(צד . [ב״ק] צ״לביש״ש שורהג׳, )126 (צד בנימין],

 גם :כר״ת'' כתבו הגאונים ״ורוב האהרונה בשורה שם ובההערה .״במלחמה״ צ״ל
. שי״ן ד״ה לה־ דך■ מנחית תום' וע׳יע ,שם ושו״ע ל״ב סי׳ או״ח בטור נזכר

.יט: וסנהדרין :להוםיך■ יש פג־)״ (יומא כתבו ״ותום' ,ט״ז שודה )132 (צד
. מהדו׳ק מכת״י כלים המפבר, אחר 18 שבצד החסר מלואת

 ירוחם בן זברי , פתח ירוחם בן יערשיה ,הקכ^ה בחכמת ברייתא מצאתי [וכן
 הימים ברברי נזכרים והם ספירות, עשר בענין והמה פתח, ירוחם בן אליה פתח,

 משל אליהו ע״א) (פ׳ בב״ר רז״ל ודרשו .ירוחם בני וזכרי ואליה ויערשיה ח׳) (א'
 אלה כל ירוחם בני וזכרי ואליה ויערשיה דכהיב בנימין משל אומר אלעזר ר׳ מי

 רר״א קרא נהוראי ר' מקיים ומה ,וכו׳ היה גד משל אומר נהוראי ר׳ .בנימן מבני
 [אליהו] היה עולמו מרעיש הקכ״ה שהיה בשעה ,הן מדרשות אלא ,ואליה ויערשיה

 רבה ובשמות .עכ״ל עולמו על רחמים מתמלא והקב״ה ירוחם בני , אבות זכות מזכיר
 .ירוחם בני וזכרי ואליה ויערשיה כתיב שכן שמות ר׳ לאליהו לו ונקראו וז״ל מ׳) (פ'

 ומזכיר עומד הוא עולג־ו להרעיש מבקש שהקב״ה בשעה אלא ,כן שמו נקרא למה
 ובב״ר וז״ל הביא יערשיה] [עיך ובערוך .עכ״ל עו^מו ע^ מרחם ואלהים אבות זכות

 עולמו שמרעיש בשעה ,ירוחם בגי וזכרי ואליה ויערשיה בגד ע״א) פ' (צ״ל ע״ר, פ'
 בספ-ו עכ״ל. עולמו על י-המים מתמלא הקבי׳ה ירוחם בני אבות, זכות מזכיר אליהו

 א׳) קי״ר (ב׳׳מ שאנ־ןא) בהוספות הביא ובן בש״ר. כמו הנוכהא ג״כ בב״ר היה
 שמעתי וכבר ודיל וכו׳ רחל של בניה מבני אני וכו׳ לבע״ח שיסדרו מהו ד״ה בסוף

 וזכרי) (צ״ל וזבדי ואליה ויערשיה שדורש מדרש שעל יעקב רבינו בשם רבים מימים
 ־ הנביא אליה־ ע^ ירוחם בני

עיייהס ויתמייא עולמו) להרעיש
 הנביא אליהו כי יודע היה כשם כי ,ירוחם בן אליהו את

,עכ׳יל בב״ר שראינוהו ער הזה המדרש איפה יורע הייתי
 בה שנזכרים אחת ברייתא ובהוכו כ״י קובץ ^ירי הגיע זאת בתיי אחרי ועתה

 הטעות בא אס ידעתי ולא יוסף בן וירוחם יוסף בן וזכיי יוכך■ בן ויערשיה יוכיז בן אליהו
נ נ) הברייתא וז״ל אחרים שהם אי שמיתהאייו הנותנים ידיעת העדר מרמת בהברייתא

 :(חםר הקב״ה שמבקש בשעה אבות זכות נ־מוכיר
נלחם, לעם מבשר מהר :שלו בזמר הפייט יסד

ולא ירוחם ב; אליהו ,רא •'•וי‘

ם בר יצוו; מ •ב רבינו הוא א) ה ר ב  התוספות ‘בעי יצ־חק ר' תי׳דיר תהקכ״ז) א יד •ן א: נ•-.׳ א
 •באנץ ת־ספות הם •ביינו ב־ב״ם ומנחות ׳פ־בת רס' ותוספות , ר׳ת עם למר זה ור״־ב , הזקן י ר הנר,'א
ן, הר״א קצרם תוספותיו ויג־אר מו . סתס והם מ ת ו פ ס ו  ואחיו י'ים ר ב־םם ומהרוח זרעים ופיר־ם ת
ל ״ ו r ה . הריצב״א היה

תא נ! ת היא הואח הבייי ס ס  ווויי^נא בראיב־ת אג"■. במרריב־ חמהסר ע״י •בנרפכה אציי^ות מ
ב עסהמדר-ב ב׳־פ היום עד נדפסה וכבר ,הקב^ה' בחנני־, ,ברייתא נקר>י.ת ום ר.קס״ב) לא ולב; הנ׳יל, אג׳
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 ^כיד גםדר?» סם®־־. אץ עד לח״ל עחיו והברייתות
 מר»ל'^תים היה נ»ויו יוצא שהיה ודבור דבור ובל היה נטור צדיק

ט׳ משגה סדרי סאות ם׳ שונה וחיה הקב״ה של בשבחו ^ ד»םונות, ובגד עב^י. ו ^  ל
 ר10 טו יוחנן, די. w חנרול ר״א שאל כי נמצא חז״ל של ובמדרש וז״ל פ״ב) ו׳ (שער
 ונמעא , אדונו מלכי משאר משונה והוא ל״ו] [בראשית ונו• הדר. תחתיו רמלך פטק

 מיתה שם ווצער [הרד] הדר נ׳] [א׳ ובדה״א מיתה שם הוזכר ולא הרד בהורה
v לו והשיב באחרים, ולא אשתו שם הוזכר ונם בשאר כמו w פסוקוו! הלטת ח׳ מ 

 בצע שרטוםץ וט־ירי פנים הכרת בחכמת ספרים לרם היו וכן עב״ל, תורה בסתרי
 שריו־א דכימ וכתם וז״ל] ונד לנשיו למך ויאמר בפטק בראשית פ׳ הרמב״ן שהביא
ט׳ החכמים מסרו הנאון .18 צר הספר בפנים כמ״ש ו

. I, ;גחומו «»»« גאשר בראשית דמעעזה מברייתא העתקח יקר קורא לן וזח
 1, ׳ המוונר יר’ בעסז לא (אך מהדו״ק ז״ל המחקר הגאון ג״י מעלים רב ספר במגלת

מעורו! הדמום אוד ראתה לא עוד הזאת והקרמוניה העתיקה הברייתא — נבתבה).
 J אמו בודדים מאמרים במן במדח• תמזזא סמנה ק«ת ורק ,בשלמותה הזח היום עד

; זדהיק בירושלים ווערטודימער הרר״ש שהו*ל מדרשות בבתי ואך ״ רזיאל זבסמר ,ואנה  ן ׳
 ומשונה שונה אמם . נהיתה ביום ,בשלמותה נדפסה ,בנראה ראשון, בבית שם (תרנ״ג)

 ובגידסאותית במסתוזותיה גדולה ומבובה ע««ז בלבול ,אני ראיתיה שמצאתיה מבמי היא
ק בב״י הן ,באן יש והמשונות השונות  ובתו ורזיאל', גונן במו בדפוס אשד בהמעט ו

 גאשוי הןויא לפגי זו העתקה גם ספר על להעלות לנסשי חובה מצאתי לבן מדרשות,
ח ציוני הוספתי ודק ,נתינתה ביום העיקרית היא ואולי ,היא או ר ^ ,

.בראשיתי•} דמעשה ברייתא
 jism אשר טהטופ ולהימיבך מלהודיעך אמנע ולא ממך אכחד לא הקורא Tיר א״ה

 וז״לז בראשית; דמעשה ברייתא לך לר.עתיק ית׳ ה׳ לי
 יפ1 בפה ואוחו עולם., יטד אל סמוך לעולם חוזר הגרול וים ת״ק על ת״ק העולם כל

 יי); [משלי עו^» יסוד וצדיק שנאמר שמו וצדיק אחד עמוד על עומד העולם וכל הנחל
 התחתונים מים כתוך שובן ולויתן לדתן של אחד סנפיר על עומד כלו העולם וכל עמוד ואותו

 ונ^י־א ,הים שפת על קטן כמעץ בראשית מי על התחתונים והמים ,הים בתוך קטן בדנ
 גדול בכי התחתונים בט העליונים, מים ולקח המים שחצה בשעה בוכים, מים שטם
 הארץ נץ למעלה ועומדים תלוים הבוכים ומים ,הקביה ודרכן ^נלות ורצו לעלות זנו שלא

 על ומים ״ המים על הארץ רוקע כדכתיב הזירונים מים על רקע והארץ ,התחתונה
 בדד' ודרי ברד; הרי על שלג ואוצרות שלג אוצרות על חשמל חשמל,.ועמודי עמודי

 תוצם׳ אל תהום «אטר חור] שצ״ל [נראה שיר ראשי לג• רומים הם למה תהום; על
 ודומה בהו, על ותהו חשך, יצא שממנו ירוק קו הוא ותהו תהו, על ותהום קורא,

^ וטס המים״ על דם הים; על עומד ובהו מים, יצאו שמשם [מפולמות] לאבנים

 חגמת מטלות גם 1A ונלוו ,חבר אייזיק יצחק מהר״ר מרומיס גנזי פי׳ עם מס׳א נדפס גם .פה העתקתיה
 • הה״ק בגנזי נדפס -,גס תרט׳ה) (ווארשא הרועים ילקוט בקובץ ,מהרמ״ק רבורה ותמר פאפרש ממהר-ט

 J דטע״ב מברייתא שמביא )1884 ח׳(וואישא אות תורת למעשה המהבר של בהוספותיו עיין א)
 גב חעויים. תצמנןאת שלא מלאהריה זד׳ העולם את תשרוף שלא מלפניה ד׳ לחמר, יש מלאבים ה'

 שברא טה בל בראשית ומע«ז השילוח טי טטדרש הביא ל״ה) סימן ב׳ הנ״ל(אות הם׳ שבסוף בהוספותיו
 המשנה ,ואהרן משה חאטצעיים ;וליה עשה המצות ,ותושבע״ם הושב״ב התורה ,נבראו תאומים הקכ״ה

 דרה; «דס מןואודזה! .וארץ שמים העולם ,וד״א רבינא התלמוד ,ור״א ריח הברייתא ,נתן ור׳ רבי
V.5 :.־ ו. ■< ■V.r׳ ’«*• בברייתא לפנינו גסצא לא וב״ז וגיהנם, ערן גן הגמול ונקנה, זכר האדם

יJ '.י -
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 .התחתונה אריץ של בגו&ו וקשור נשערה תלוי ורוח ,רוח על והרים !ההרים
 .שלטון מלך דבר לעשות שרצתה ארי; ונקרא ,שמו ארציצאי׳ו עליו הממונה ומלאך
 ים, בהו על בהו, תהו על תהו; תהום על תהום; התחתונה הארי; מן למעלה

 וארי; ארץ מים על שצ״ל [נראה התהתונה ניארי; אפר׳ מים על מים, ים על
̂ורה בשערה תלויה התחתונה]  וגבורתו גרולתו אדמה ועל ארפה, ‘שי ביפה וקיו

 נילי אדגיה היראי אל שנאייר כראשית יוצר של ותקפו ותפארתו וכהו יי) והדרו
 ומלאך ,אדם נברא שטמנה אדמה שמה נקרא למה ,[לעיוות] הגדיל כי ושמחי

 על תר;ו, תהום על תהום, האדמה רן למעלה שמו, אדמא״ל האדמה על הממונה
 וקשור בשערה תלויה ארמה ,הרבה מים על ,מים ים על ,ים בהו על ,בהו תהו

 הרבה שמו נקרא ולמה ,שמו הרבה חרבה על היימונה ומלאך ,חיבה של בכפה
 על ויאורים האדמה, פני חרבו והנה וירא שנאמר שבעולם מימות כל ומחרנת ששואבת

 למעלה ,חרבה יאורים ונתתי ל׳] [יהזקאל שנאמר יאורים] על חרבד, שצ״ל [נראה אורים
 ,יביפה מים על ;מים ים על ,ים נהו על ,נהו תהו על ,תהו תהום על ,תהום מהרנה
 יבשהא״ל היבשה על הממונה ומלאך ,ינשה של בכפה וקשורה בסערה תלויה וחרבה

 ישראל ובני יד] [שטות שנאמר שבעולם מימות בל שמיבש ,יבשה שמו נקרא ולמה ,שמו
 צה] [תהלים שנאמר מים מקוה וכל ונהרות ימים יבשה ,ובו ,הים בתוך ביבשה הלכו
 תהו על ,תהו תהום על ,תהום היבשה מן למעלה ,וגו' ויבשת עשהו והוא הים לו אשר
 ,ארקא בנפת וקשור נימערה תלוי יבשה ,ארקא מים על ,מים ים על ;ים נהי] על ,[נד,ו

 גיהנם נבראת שבה ארקא שמו נקרא ולמה ,שמו אי־קא״ל ארקא על הממונה ומלאך
 די אלהיא להום תאמרו; כרנה י״א] י׳ [ירמיה שנאמר באש בה נדונים והרשעים

ושערי מות ושערי היון ומיס שהת ובאר יאבדו; שאול ארקא ועל . וארקא שמיא
̂ד, מלאכי ומ׳ נידונים רשעים וכהם וניהנם צלמות החשך ועובי ,עליהם ממונים הבי
 וחצייה אש הציה והשיאול .ירמו בחשך ורשעים ] ב א׳ [שמואל שנאמר כחומה שבהם

 כלה לא ונשמתן ,שאול לבלות וצירם מם] [ר;הלים שנאמר כלים אינם והם ברד
 ,•בניהנם נחלים ממרין וז׳ אש נהרי וכמה תמות. לא תולעתם פו] [ישעיה שנאמר

כאש ששים על אהד העליונים וברד אש .ברד של נהרות וד אש נהרי ז׳ מרור וכל
ז׳ חור וכל ,הורים אלפים ד מדור וכל ,הכירו של מששים אחר מדור וכל שלנו

 חוליא ובכל ,חוליות =) ש׳ עקרב וכ^ ;עקרבים אלפים ד סרק וכל ,סדקים אלפים
 בם נונע כשאדם ,כאש צורבת המות סם של נהרות ז׳ ובו ;מרה כדי אלפים שבעת
 בברד שנה וחצי באש שנה והצי רנע כל אוהו ודני; אוהו מהיין חבלה ומלאכי ,נבקע
. רשע אדם הלק זה , האש מן קשה ור,צנה ,ושלג

 תבל, בכפת וקשיור בפערה תלוי וארקא וכר תהום על תהום, ארקא מן לפעלה
 שמתבלין לפי תבל, שמו נקרא ולמה שמו, תבל הבל על הממונה ומלאך

 עשה ט׳] [איוב שנאמר יושביה וכל ונכעות הרים תבל ועל ,הטובים במעשיהם אותה
 ומחליף עתים משנה בהם בעתו ואהד אהד כל ומעמיד מנהיג שבהם וכימה כסיל עש
 שמפרש שכת״י ובספר וז״ל: הברייתא, כעצם והבנים אחד מעתיק דברי [זה הזמנים. את

 שנאמר הארץ על הפרוס לאהל רומה ככפר, עשוי הזה הרקיע רשמואל, ברייתא
 וכל לאהל דומה למעלה והוכו לממד, קצותיו לשבת, כאד,ל וימתהם מ'] [ישעיה
אם ידעת הלוא [שם] רכתיב ובד,ו תהו ארי; יש וסביב ,מסביב אוקיאנוס וים הארץ

) ,,ר,יכה" ■'הגיה ייצה והמו״ד ”״הרבי כתוכ בכט׳ד א!  הקדוש דרכינו כפד־א נמצא יה מאמר נ
'אוו, הנשיא) (ר״י הוליוח. אל׳פים ר הגי׳ ויכם נוכחאות בשנוי ביינוב ■כענכ^ום הרר׳יג י’’ע ראיכונה נרפג־ !



49 בזזבראשית דמעשד. ברייתא

̂ונח אינה הא^ ואומה הארץ, nwp בורא ה׳ עולם אלהי שטעה לא  ובאותת נו
 מכלצד, ד!יא לארץ הרקיע בי אטח! הגוים וחבטי סביב, ברקיע קצת דבוקים הארץ
 כי טתוקן ואעו הארץ עם קצותיו דבוק אינו צפון בצד שהרקיע ,אטרו ישראל וחבטי
 ענולה םתוטח בחדר ,פנתו םחוטה ומדרום בלימה על ארץ תולה תהו על צפון פנת

 תיק. וחדרי ובימה כםיל עש עושה חקר אין עד גדולות עושה ט] [איוב כדבתיב
 עליתו שטים בונה ט] [עמום דכתיב הארץ על הרקיע מיוסד וממערב ממזרח

 הגשמים נימות בתובן טמונים שהרוחות תימן וחדרי וכימה ,יסדה ארץ על ואגודתו
 ,מזלות י״ב בו שתלוי לפי > תלי מזל הנקרא תנין מזל הוא בריח ונחש ,טשטשין

 לכך הקצה אל מקצה השטים את מבריח פעמים שגי, מצד וששה אחד מצד ששה
 ששה עקלתון, בנחש פיו לתוך זנבו מבנים מתעקם ופעמים בריח, נחש נקרא

 לשמש ובעלותם ,זמן באותו העולם את ומנהגים פנים משמשים הפנימיים המזלות
 שישמשו לפנים החיצונים מזלות מכנים שיהא כרי השני מצד אף ומתעקם ישוב

 על נטד הזה והרקיע הקצה אל מקצה הרקיע את מבריח שמתפשט ובשעה בעולם,
 המעתיק דברי ע״ב .נגמר שלא צפון פנת מקצת לבד לקצה מקצה כלו העולם בל

 מדבר שליעו מים שליש חלקים לנ' ומחולק עשוי הזה והעולם ,דשמואל] מברייתא
 לרקיע עד דרומית מערבית שהיא טבת תקופת זריחת ממקום והארץ ישוב, שליש

 סביב מסביב גבוה והוא ,צד מכל אוקיאנוס שפח בנגד סביב הוא עגול והגבול זה
 חלונות חלונות פתוח הגבוה הרקיע וזה דרומית, מערבית עד דרומית מזרחית מקצה

 דרומית מזרחית שהוא תשרי תקופת זריחת ממקום במערב, חלונות וחלונות במזרח,
 יתוך ובאמצע תמוז, תקופת של והאמצעי התיכוני, המזרחית ועד טבת תקופת של
 באמצע, אחד חלון יש צפוני, שבקרן צ״א לבין דרומי שבקרן חלונות צ״א בץ

 אור ובה תעלומה, ושמה חלון יש שלה צפוני מצד זאת חלון ובצד נגה, חלון ושמה
 של דרומית מזרחית שבקק והחלון אור, יוציא ותעלומה כח] [איוב שנאמר יוצא

 שמונעמן, תמוז, תקופת של צפוני שב<ךן והחלון בלגה, שמה טבת תקופת
 מצפק דורד לאחוריו וחוזד סובב סובב והולך נעמן מחלון לזרוח השמש ומתחיל
 חדר ושטח אחד חלון יש חלונות צ׳ ולבשתבלה חלונות אלו כל אחר חלון לדרום
 לקרן וסובב והולך נגה מחלון לזרוח השמש מתחיל תשרי תנךפת :סופה רוח שבה

 מתחל [פזגת] ותקופת .בלגה לחלון מגיע שהוא עד חלון אחר חלון דרומית מזרחית
 לחלון שמגיע עד לצפון מדרום ועולה לאחורה וחוזר וסובב והולך בלגה מחלון

 ויהיה לארץ למטח להיותו ולח חם שהיא חמת של הצד נהפך ניסן בתקופת ,תעלומה
 להיותו דבש חם שהוא החמה צר נהפך תמוז בתקופת .חדשים ג׳ ולח חם .העת

 צר נהפך תשרי בתקופת דבש. חם חדשים ג' ער העת ויהיה הארץ לצד למטה
 דבש קר שהוא החמה צר נהפך טבת בתקופת ,החצים ג׳ עד ולח קר שהיא החמה

 יבול העולם היה לא םסילוח לד׳ מסובכת החמה היתה לא ואם ,חדשים ג׳ עד
 ך גלגל, סובבי י״ב והם כסיל, מושבות וחמשה כימה מעתות הם ושבעה לעמיד.

 לצר מצפון ב׳ צפון,זורחת לצר לישוב מחוץ מפותחימ וה׳ דרומ לצד לישוב מקושרים
 ,הה׳ סוף עקרב ,הז׳ סוף תאומים. ,ובלילה ביום נאספות וכנגדן ,יי) לשמאלו וג׳ הימין

 עגלה לענך־ב, עגלה בבין לסרטן, בץעקרב לסרטן, עקרב כבין ,לקשת תאומים סן
 ובצפון צפון, כלפי עגול ושוקעת דרום, בלפי עגול זורחת לדרום. ועקרב לצפון
וטבת תשרי בתקופת 5 ג) לגלגל והמזלות למזלות והתלי דתלי, את ומשרתת חוזרת עגלה

m»1 מזמואל בברייתא א)  p p n ד pew ופצ״ל גממאל וה• ליסין, ( «»יל .בגד*« ג״ז עיץ ג
4 ד
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 שהלילה ושוקעת הארץ לקצות השמים קצות נין אוקיאנוס במימי דרומית בקרן סובבת
 סובב ותמוז ניסן ובתקופת ,שבמזרח לחלון שמגיע עד מאד גדולה וררך הגדילה

 [דרום] צפון אל הולך ,צפון אל וסובב דרום קצות בין אוקיאנוס במימי צפונית בקרן
 דרומית בקרן חדשים ששה גיסן, בתקופת צפון אל וסובב יטבת, תשרי בתקופה

 שלש ההמה ,הרוח שב שבמזרח בהלונות סביבותיו ועל ,צפונית בקרן חרשים וששה
 אינן ביום שמנהיגים אלו ,אותה מנהיגים והמלאיים לבו על כתובים מהשם אותיות

 סא] [ישעיה שנאמר כחתן ומעוטר ורוכב במרכבה עולה והחמה בלילה, מנהיגים
 אש של ופניו קרנותיו החמה בימות .כהופתו יוצא כחתן יט] [תהלים ,פאר יכהן בחתן

 מכסה שהוא הברד אילולי ,למעלה מביטות נרד של ופניו קרנותיו לארין, מביטות
 את הופך ובחורף ״ מהמתו גסתר ואין יט] [שם שנאמר נשרף העילם היה ,אוהו
 יכול העולם היה לא ,ברד של פניו שמחמם האש אילולי , מטה‘’ מעלה של פניו

 ושס״ה נאה, אהל ולשמש יעמוד. מי קרתו פני‘’ קמז] [שים שנאמר הקור מפני לעמוד
 ובכל חמה] חרם שמש ,שס״ה שמותיו של ס״ת [לכך החמה ימות כמנין נו חלונות

 הוא וכשיוצא ,הצים בו ומשליכין ,מעלה של מאורה עיניהם מכסות ולבנה חמה יום
 גבי שעל מים של ובריכה ,בנרהק ונתן ,בריות של מעונותיהן חלש ונעשה ,נכור

 תבות וי״ג ,מחמתו נסתר אין אעפ״ב ,במים חמימותו ומתיש תהתיו עוברת הרקיע
 אותה מנהיגים מלאכים וה' אור] פעמים י״ג ו‘ויכי עד מבראשית [לכן לבו על כתובים

 בנהר [טובלי] (טנילו) השמש כבקר בבקר .בלילה אותה מנהיגים מלאכים וג׳ ,ביום
 בשר מריח עצמו וטובל ברקיע השמש ובא ,היום נכון עד ומאיר אורה לו ומוסיף רגיון
 ונכבדים רבים מלאכים צ״ו ועמו דמה גלגל על הממונה נליא״ל‘וגי ,שקבלה ורם

 במקום השמש ומאיר ויום יום בכל פרסאות אלפים שס׳יה ברקיע חמה גלגל שמריצים
 כדכתיב לרא.ותה יכולה עין ואין מעלה של מאור גובלת והיא לו מזיק ואין הטינופת

 ועמו הלבנה גלגל על הממונה השר ואופניאל ,וחי האדם יראני לא כי לג] [שמות
 .לילה בכל פרסאות אלפים שכ״ר הלבנה גלגל מריצים שהם מלאכים אלפים פ״ח

 והוא ,זה את זה כפוין כסויות קערות ב׳ כמו ועשויין ,וערפל ענן נין הלבנה מדור
 והוא מערבית ברוח פניהם את הופכים עננים ב׳ אלו הלבנה מולד וכשהוא ,ביניהם

 ,שנית מדה [שני] שניה ליי׳ה ,אחת מדה הראשון לילה ,שופר כמין שניהם מבין יוצא
 פנת ,מזרהית ברוח פניהם הופכין עננים ב׳ אלי .כלו שיגייה עד חדש של חציו עד

 מדד, [ראשון] ראשונה בלילה ,שניהם נין ומכסת ,כנס‘’ מתחיל מתהי־׳ה שיצאה בנה‘’
 כמין שהוא מניין .כלו שיתכסה עד החדש סוף עד שנית מדד, [ביצני] בשניה ,אחת

 שנאמר כ^ מתכסה שהוא מניין .ובו׳ לבושו עגן בשומי לח] [איוב שנאמר עננים
 כלו מתכסה שהוא ביום נכסה ,חגנו ליום בכסה שופר נחרש תקעו פא] [תר,לים

 ליל לתהלת שוים ולבנה המה באים הקנ״ה של מיומו אהת שעה .שופי כהדש תקעו
 מעלות וארבעים ביום לחמה מגעת לבנו: ד,בת‘’’̂’ אז ,שנבראו בשעה שבתי שעת ד׳

 הוטאים כשיישראל היא מלך גזירת אימר *) נהורא־ ר׳ :אורו את ומכהה לתוכו עוברת
 עוברת מעלות ם׳ בלילה^ ללבנה מגעת חמה שלהבת או כראוי, השנה מעברים ואין

עוש ‘וכשישרא־ ,אורה ומכהה, בתוכה
אומיר על רוגזו ח‘ומשי ההמד, את

תלמדו אל הגיים דרך אל ה׳ אמר כר, י׳] [ירידה שנאמר

 מכלה, הקכ״ה ,כראוי השנה, ומעברים רצונו
בה׳] מאמינים שאינם ילים‘ד,אי ע־בדי1 העויים

 וו ברייתא ליחס נוכל רבא) עויה ובדר בונן נ־־רש פ”(ר יי’:׳ הדד,;ר הגאון ■ציבח ע״פ י)
ה. נד.וו>י.י ר׳ לרואמורא ה נר,וראי ר׳ פייש 'נה;ז חולין ועי־; ז הויי׳ל ,‘דיצטואי טטני



העחת
 . «כגד ומויקר ,דוחכם מהרב
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W ?̂^8 לבי על ז6הע הבחחת ואעז )84 (צד כההקדםה  Ŵמי lib ¥»» ׳ ״

 לםרח» «ע«יהי רחבח הקדמה לדבריו»והוא מוסב זה בר.
•■ .•^"''ד׳ ; ז בקצרה קצת

 iwji'iii עוגז! בעדך כהמז תורה זכרון בעל הביא דדיע עוברא (שם)
̂מל ד»»יה ובם׳ פ״ז המוסר בם׳ אמנם כלה טם׳ בשם טמנו קצת ̂!:ו3 י|8ב ^ ; 

’ ■ y ׳M W הטעעמז עיב. בארוכה יוחד תנחוטא טדרש בשם הביאוהו
 לא,_במ» בתגחוטא נטצא ולא נח, ם׳ הנחיטא טפרש בשם ט׳ סיטן המאור
; ^ לפני שהיה ספק ואין לאור שוצצאתי ה^יום בתנחומא ולא מכבר

̂א, הגרפם ההרש בש״ם «׳ב־ רבתי כלה במם׳ ונמצא הנאבד, בילםדנו ;צוד? ; £ | • ;v 
 שהביא ר״ע ערך ע׳ אות החרות סדר ועיין ג', מיק שבת ה׳ באו״ז
. 1104 צד לתנחומא במבוא וה על והעירותי ,המעשיות ספר והוא קטן

<1 האומ- ^ שמואל אמו־ דתניא ודל הביא המוסר ם׳ בעל )85 (צל
' ב^למ^ •0 יחד ^ולנו מלבנו : p ואלו ריקם חוזרת תפלתו אין הפלתו אחר אלו
: «:דמט ודזיי חגאק וסיים בו/ משיחו ביאת קץ קרב היכלך שכלל ביתך בנה
 י ^ו1$^ו^*ץ ’ז ח״ל ^:י׳ב, םיט!׳ תפלה ה׳ בטור הוא ע״ב. הטור הביאו שדט במררש והוא
3נ: בעולמו #מך יחד אלהיט מלכנו לומר מוסיפין ויש נצור אלהי
 שבינה פני ומקבל זוכה הללו דבחם ד׳ לומר הזריז כל שמואל אמר
' ̂!!̂־ מל וא^יל באנדה ת״ל הביא שב״ג סימן ברוקח וראיתי בו', כו׳ שמך

r שםך למען עשה חן: אלו שכינה, פני ומקבל זוכה הללו דברים m >למקינ»ך 
 וצעדעה,י«קן ^ידוך יחלצץ למען ולאלמענט. למענך עשה צדקך משיח למען עשה

 מזד, רמז נמצא לא כי המאמר נשתבש ובאמת ע״כ. וענני.
 וקץ .80 צד שמואל למדרש במבוא שהעקותי כמו שמואל, אמר באגרה
 , ‘ במעןששוך דברים ג׳ תפלתו אוק האומר כל שמואל אמר ז שהביא ם״ב) (סימן
^, חוזרת תפלתו אץ. צדק־ משיח למען עשה ימינך למען עשה ̂־ ר  :^^;.’'חואילכםגוק:״,
 אכיוק ̂יד־ חגאץ שהביא טח אבל כו'. בך לומר ומנהטו הביא ואח׳׳ב אחר

̂־ד ׳ מחו'בשדט נמצא לא באמת הטוד• הביאו שו״ט במדרש ״והוא  וח
 באגוח. בטקח שנדפס ברוקח ראה כי יען ואולי .שו״ט בשם הביא

 :■©; 111̂ שדט, כשם יחד שמואל ומדרש תהלים מדרש את יכנו והמדפיםים
׳ • ״במדרש ' י י

:1|?יו|» שלט המכילתא כי ברור נראה מהרמבץ )41 (צד ־ «
iהמכילתא אודות הן. אחת ולא הן שונות f I I:?׳ 
. דץ־ מהר״ד הגדול והרה״ח לעווי ד״ר מהר״י ?וקפמאגן

filflv-' y■ f'■־■f־.־'3 ■ ■ \' ' ' . f f i f .
\ ..............................



למלואים העחת5ג

̂• ימויי ד׳ של ננו אלעור ר׳ פרקי )45 (צד רונ?*י
ו מלי תלילי יוסי ר׳ של בנו ריא בפרקי ושנינו ח״ל מביא נ ^ J 

 «*ם הגלילי •ר״י ובן הגדל״ פרקיר׳יא רש׳׳י כוונת ואולי בר
ק, !ל§ן8י| ה:לי% יופו ^ של בנו אליעזר ר׳ של בוק,לברייתא רש״י ע״ב. ו
ד ר* של בברייתא ראיתו בפירוש כחוב ח׳ ב׳ בראשית רש״י מ ^ W יופי ר׳ 

■י ־, •VV .מרוח מל״ב מלילי
ה’ ימ*ו רמב״ן עיין וז״ל המרל ושיוכם הוסיף )46 (צד # ,־ מביא ז

תו הביא בחקחו »1בםו גם בו׳״• עצמן ממון ששונאין בצע שנאי הלמרגו מאמר א ^ 
 ענ[״ל,\ חויורם הוא והשמעה השמעה הוא החרם אומר ר״ע תניא בלמתו באגדה
 אשר זזמקוטוח הכאתי מה) (דף להחנחומא בטמא בי מאומה העיר שלא כעיני לפלא

 ש» הבאתי בצע שנאי יתרו בפי הביא אשר וגם בפפריו, הילמדנו אח הביא ממב״ן
 ; באםת אבל , מצבר מדפם ולא לאור שהוצאתי הקרום בחגחומא נמצא לא אמרתי ושם

 הילנמיגד פן בלו לקוה שטוח מם׳ מדטם ותנוצמא ב' אות יתרו מכבר בנדפס מצאתי
. בת^ןי פ׳ מן השני מאמר וגם ואיננו). (תאבד | | , ו ובאתי1^
' טהילמתו; נובע ובודאי ב׳ אות וישב בנדפס שהוא במבוא

, ע׳ע fo מי משל אליהו פע״א ב״ר בשם שהביא מה (שם)
מרכ^ו אח שם הביא וגם ב״ר בשם המאמר שהביא ריח רמז
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למלואים הערות
.הניבד החוקר , החנם מהרב

נ״י באבער שלמה מר

 אחד ביום לכתבו אעתי גם לבי על הע^ה הבחרות ואש )34 (צד בההקדמה
 והלשון .כראשית״ אגדת למדרש שעשיתי רחבה הקרמה ״והוא לדבריו מוםב זה .בד

: בקצרה קצת
 המעשה החלת עוגש בערך משה הורת זכרון בעל הביא דר״ע עוברא (שם)

 בנים גדול חבמה ראשית ונם׳ פ״ו המוסר בם׳ אמנם כלה מם׳ בשם ממנו קצת
 מנורת בם׳ הובא מר״ע המעשה ע״ב, בארוכה יותר תנחומא מדרש בשם הביאוהו
 שנדפם בזה לא בתנחומא נמצא ולא ,נח פ׳ תנחומא מפרש בשם ט׳ סימן המאור
 חכמה ראשית בעל לפני שהיה ספק ואין לאור שהוצאתי הקדום בתנחומא ולא מניר

 ומובא ,בווילנא הנדפס החדש בש״ם פ״ב רבתי כלה במם׳ ונמצא ,הנאבד בילמרגו
 ספר בשם זה שהביא ר״ע עיך ע׳ אות הדורות סדר ועיין ,ג' סימן שבת ה' באו׳יז

ז 104 צד להנהומא במבוא זה על והעירותי , המעשיות ספר והוא קטן
 דברים ג׳ האומר בל שמואל אמר דהניא וז״ל הביא המוסר ם׳ בעל )35 (צד

 בעולמך, שמך יחד אלהינו מלכנו :הן ואלו ריקם חוזרת תפלתו אין תפלתו אחר אלו
 ז״ל אברהם ה״ר הנאון וסיים ,כו׳ משיהך ביאת קין קרב היכלך שכלל ביתך בנה
 ואומר : וז״ל קכ״ב, סימן׳ תפלה ה׳ בטור הוא ע״כ. הטור הביאו שו״ט במדרש והוא
 באגדה איתא והכי בעולמך שמך יחד אלהינו מלכנו לומר מוסיפין ויש נצור אלהי
 למען עשה שכינה פני ומקבל זוכה הללו דברים ר׳ לומר הזריז כל שמואל אמר
 בד' הרגיל כל דשמואל באגדה וז׳יל הניא שכ״ג סימן ברוקח וראיתי .כו׳ בו׳ שמך

 ,ימינך למען עשת שמך למען עשה :הן אלו ,שכינה פני ומקבל זוכה הללו דברים
 ימינך הושיעה ידידיך יהלצון למען .למעננו ולא למענך עשה צדקך משיח למען עשה

 וצ״ל שמואל במדרש מזה רמז נמצא לא בי המאמר נשתבש ובאמת ע״ב. וענני.
 במנהיג ועיין . 30 צד שמואל למדרש במבוא שהעירותי כמו ,שמואל אמר באגדה
 שמך למען עשה דברים ג׳ הפיקהו אחר האומר כל שמואל אמר :שהביא ם״ב) (סימן
 בסגנון הוא ריקם, חוזרת תפלתו אין צדקך משיח למען עשה ימינך למען עשה
 ז״ל אברהם ה״ר הגאון שהביא מה אבל .כו׳ כך לומר ומנהגנו הביא ואח״ב אחר

 לא והטור בשוי׳ט מנהו שמ׳ן נמצא לא באמת הטור״ הביאו שו״ט במדרש ״והוא
 דשמואל באגדה בטעות שנדפס ברורה ראה כי יען ואולי .שו״ט בשם הביא

 הוא נם הביא ,שו״ט בשם יחד שמואל ומדרש ההלים מדרש את יכנו והמדפיסים
. שו״ט״ ״כמדרש

 מכילתית ררשב״י ומכילתא שלנו המכילתא כי ברור נראה מהרמב״ן )41 (צד
 הרה״ג גדולים שני הא־יכו דרשב״י המכילתא אודות .הן אחת ולא הן שונות
. הז^פמאנן ר״ר ט־ר״ד הגדול והרה״ח לעמי ד״ר מהר״י


