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עם הערות
טמני

שלמהכאבער.
זה היום שקוינוהו מצאנו ראינו ,באו ונתויק פובה להרב הגרול
רבינו מנחם די לונזאנו ,אשר דלה והשקה לנו מ' חסודות )3 ,בספרו היקר
שתי ירות ,ובתוכו מדרשאגדת בראשית ,להגדיל בתשבחות כפי השגת
הכחות ,כסר מרלי,והואפלאי ,אגורתו טיוסדת ,פרשת תורתפרשתנביאים
פרשתכתוכים יהמוט הטשולש לא במהרה ינתק ,עד פרשת שסות חבל
הכסף לא ירתק
י לעשות אבותינו נהי נפש ,אשר לראשינו עטרת תפארת,
זה החילם
חוק האמת שומרת ,ולבלתי תהי האמתנעררת ,הקימולנובחונים ג) והציבו
לנו ציונים ,בסררשיהם כל שוטר אמונים ,ישטח בחלקו ,וישינ חשקו ,ויתן
עוז למלכו,
זה הררך ישכון אור ,לזרע אמונים ,נטעי נאמנים ,ערן ועדנים ,הוא
לבן של ראשונים כפתחו של אולם ,ואת אחרונים כפתחו של היכל הן
אראלם ,ואנתנו יהטי דיתסי בלי נשמע קולם ,ועלינו סר צילם ,ר) לא
כסכתא בגודא לגמרא ,ולא נאצבעתא בבירא לסברא ,ולשכחה לא כאצבעתא
בביזורא ,ס) אלא כטשתל בניחא מתלבא ,טרה שאינה מדה ,לא פהוקה
ולא גדושה.
זה ספר תולרוח אדם אבינו הראשון )1 ,נראה לו ערת צדיקים ,רוררור
ודורשיו אשר מנהר ההכסה הוצע יסורם ,הניפו גשם נדבות ,ומלאו פני
הערות ותקונים
 )6ההקרמה ה,את אשר ערך הרה"ג בהר"ר אברהם ז'ל ,והוציאה לאור ברפוס ווילנא
הקשב ,הרפיסה שנית רי יעקב ברי נפתלי הירץ מנרארי ,באגדת בראשית שהו"ל בואלקווא
תקדד (בי שנים אחר הרפטתו ב:וילנא): ,הבחיר שם בעליו עליהי והשטש כל טקט שמזכיר
שם אביו הגר"א נ"ע ,והשמש חתימת ה"ר אברהם מסף ההקימה .וגם כעל עץ יוסף הקר חנוך
גנרל ז"ל ברפוט ווארעוי תדלק הרפים את ההקרסה כמו שהיא כרפוס וארקו:א ,והקורא יחשוב
כי הוא הלירה ,וממנו יצאו הרכרים ,ורברתי טוה גרחנה במבוא הטפר פרקיי
 .נ) בספרו
ן אוצר הטפרים אות ש' פי' .1818
היקר שתי ירות ,הספר נרפס גוויגיציא שנת שע"ה,עיי
ג) והציבו לנו ציונים ,וכ"ה גם כרפוט ,אלקוואי והוא טפשון הכתוב הציבי לך ציונים (ירטיי
) 5א כסיכתא fבנורא לגמרא כnוי ,הוא
י
יבו לנוכוונים
f .
צN
 tאבל בעל ענף(יוסף תיקן וה
ל"א
לשון גמראעירובין ג"ג ע"א וע"ש בפירש"י ובערוך השלח ערך אצבע .ס) אלא כטשה5בניחא
מחלוא .לשון גמרא ברמתה' ע"אופיי משיכת נימא ש 5שיער מתוך החלב ): .נראה 5ו ערת
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תבל תנובות ,אשר ארץ צבי הרה וילרה,וארץ בבל גילה ,הלא תראה בספר
תיקונים לרשב" נאטן עם קדושים ,הכי נכבד ולו שם בשלשים ,הוא עטרת
הוד ותפארת אנשים ,נתב (בררקט"ז) וז"ל :ד"א ראשך עליך ככרמל ,רישא
דילך על כולהוחיילין מלקין ,על ששים הטה טלכות ,ראינון שתין סררי
משנה ,ז) (ומארי אבא הנאוןזצללה*ה גרס שתין מסכתא) ,ושמונים פלגשים
רהוו תסנין ספרי דאגרתא עכ"ל.
ח) והרב הגדול רבינו אליעזר סגרטיזא ,בעל הרוקח ,כתב בחיבורו
ן הרקח על חמש סגילות ,וז"ל :ששים המה מלכות אלו ששים מסכתוה,
יי
ושסונים פלגשים ,אלו שסונים סררשות.,ט) ועלטותאין מספר ,אלו ברייתות
רמעשה בראשית ורסעשה טרכבה עכ"ל .דרש עלמותלשון תעלומות חכמה
וסודות נעלמות הגנוזות בברייתות רטעשה בראשית ומעשה מרכבה ,אבל
בתקונים (שם) אמרו ועלסות אין סספר אלו הלכות דליתלהון סספר,וחושבן
דאינון ניטיןשערין דכלה רלית לון חושבנא עכ"ל.

פקח עיניך וראה ,כטה סובה אבדנו ,מיום נתמעם תפארה גדולהם,
סי יאכילנו מערני ארוחתם ,ואברה חכמת חכמיו ובינתנבוניו תסתר ,על כן
הפוג תורה ,אכן סעופי ישיבוני מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי ,ברכינפשי
את הי ואל תשבחי כל נמוליו ,ער שלא שקעה אור של תורה בבבל ע"י
התנאים והאטוראים והגאונים ,ספני נזירות פרס וישטעאל ,זרחה אורה של
תורה בצרפת,וספרר ,ע"י רש-י ורבותינו בעלי התוספות והרמב'ם והרמב"ן
לל ,ושארי רבותינו במדינות הקרובותלאלפיםולרבבות ,סאת הנוסללחייבים
טובות.
פייעלה בהר כבורה ,מייקום בקצהסורה ,הכסתם ותורתם וענותנוהם,
הביאו בכייוהינובני אשפתם ,הנה שסעת ער כה ,לא ערכתי את ערכו,כל
צרכו ,חבה יתירה גודעת להם ,נלויוצפויהיהלפניהם בל בשמונים מררשים,
וברייהות לאין סספר ,טהטה תפקחנה עיני שכלם ,ואזני חכמתם תפתחנה,
קדשו את לכבס להשתמש בהם בקורש ,ולא השתטשו בו בהול ,טהשכות
אדם ותחבולותיו יצרי מעללי איש.
הערות ותקונים

צריים

כור דור ודורשיו ,תנחוסא הקרום גראשית אות כ"ח וג"ח פכ"ר אות ק .,ו) אומאר' אבא

הנאין זלה"ה גרםשתין מסכתא* .זה השסיט ר'יעקבהניל בהקרסה רפוס ~אלקווא והציגראינ~ן
שתין ואחריו הביא כן בעל עץ יוסף ,וראיתי כמדרש שרש פ" 1פ ,ששים המה מלכות אלו
ששים מסבתית של הלכות ,ובמררש כמ"ר אי"ה אות כ"א ותנחוטא הנרפט מכנר קרח אותי"ג
ששים הטה מלכותסי טטכתות .ח) והרב הגרד רבינואליעם'סגרטי~א כתג ששים הטה מלכות
ם אלו 6י מררשות .במדרש נט"ר שם ותנחומא שט ששים המה
אלו ש טסכתות ושמניטפילגשי
טלכות ט' מסכתות ושמונים פלגשים פ' כתי סררשות שהיו בירושלים ועלמות אין מטפר טשנה
ן הרקח לרוקח גדם  '6סררש~ת וכמ"ש
החיצחה .וכתב הרר"ל בחירושיו במררנו כרר שם,ביי
בתקעים (קס"נ ע"א)תטנין טפרי .דאגרתא .ט) ועלטות אין מספר אלו בריתות רמעשה בראשית
ומעשה סרטכם.רשיי בחנינהי"ג ע"א כתב טעשה כראשית ומעשה מרככה הסבעייתית.ועיין
ן מס'
בס' רב בצלים טהרח"גרי אכרתם ז"ל (ווארשויתריסר) צר  84בערך מעשה כראשית,ועיי
יריעות שלטה שהוצאתי לאור (ווארשוי תינ" )1במלואים מהרב החכם רי ~ ItYCסשה חשגיס
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אפס קצהו הראת לרעת בהקרסה הזאת ,וכלו לא תראה כאן ,י) כי
בפקום אחר הארגת* במסילותיהם ומסלוליהם ,הלכתי אחר כף רגליהם,
לידע ולהבין ררך טעגליהם ,ראיהי כי נכוה מעל גבוה שוטר ,וגבוהים

עליהם ,הרביתי נסו עשרים ניירות גבולה ,ששים גבורים סביב לה ,ופה
לא עשיתי מאומה ,כי אם להראות ,כאשר לא 'וכל הסומא לשער חילוקי
האורה ,והחרש חילוקי השמועה ,כן לאנוכל לשער שפע ההשגחה שנשפעה
ברבותינו הקדטונים.
רע וראה כי רבותינו בעלי התוספות ז"ל והרטבים ז"ל והרמב'ן ז"ל
היה נמצא בירם מבילות חבילות טדרשות ,וברייתית לאין מספר ,אשר
קראום בשפות ,ואנחנו אין בקיאים בהם ולא בשמותיהם ,י )6הרסב'ם פרק
י"ז מהלכות אסורי ביאה ,פסק שגר בח.ל צריךלהביאראיה ,ולא יכלונושאי
כליו להרץ סוגיית הגמרא (יבטות רף מ" )1על פי דבריו' ,נ) רק בעל מגרל
עוז מצא סיוע לרבריו סירושלטי טסכת גרים ,וחל :אבל בירושלטי טסכת
נרים גרסינן סתסא חביבה א"י שטכשרתגרים האומר בא"י גר אני ,סקבלין
אותו מיר ובח"ל אין סקבלין אותו אא"כ היו עדיו עפו ענ*ל ,והירץ בזה
דברי הרמב"ם  tw~vהזכיר בלשונו שהיאירושלמי .יג) וכן תראה בסוף ספר
שטחת הרנל של הרב הסובהקהגאוןאזולאי שנדפס בסופו ,שהוא ר'פרקים,
וכל פרק ופרק נחלק להלכות כדרך הירושלמי.
'ו) וכן היה נמצא ביד הרטב"ן ז"ל ירושלמי מס' ציצית כמ"ש בספר
מלהטות (סוף מ"ק) ,וכן בס' תורת האדם שחיבר ,וז"ל ראשוני הדור
שלפנינו הקשו קושיא זו שלא עטרת עלעקרהוכו',וספני שנשתנו הטנהנים
ספני קושיא זו ,כפי השהנותה0ברותבתירוצה,והיא הטעאהגמורה ,הוצרנתי

להעטיר הרבר על בוריה ולהודיעושנובברייהא מס' ציצית משבע טסכתות
הערות ותקונים
צר  41וצר  .47ופה אין המקום להאריך .י)כי בטקום אחר הארכתי 3מסי5ותם כוי הרביתי כמו

עשרים ניירות כו' ,כווננתלספרו רב פעלים הנ"ל,ורייעקכ הנ"ל בהקרסה רפוס זא5קיוא השטיה
מן כ' בטקום אחר הארכתי כוי ער ופה לא עשיתי טאומה ,והעגיר עליהם בקו5מס,יגם 3על
) הרמג'ס פסק גר גחו"5
עץ יוסף אשר העתיק את ההקרמה הביא כסו שהוא כרפוס זאלקווא.י"
צריך להניא ראי .המחכר קצר פה בלשונו ,ובספרו רכ פעלים בהקדטתו צר  14מנאר הרבתים
גיותר ע.ש' .נ) רק בע 5טגרו5עוז מצא סיוע כוי .וכן הביא בהקרסתו ברבפעלים שם וכאשר
הביא הרג נעל מגרול עוז כן הוא כמס' גרים פרק ד' ,יג) וכן תראה כסיף ספר שמחת הרגל
שנדפס בסופו שהוא ר' פרקים כו' ,ר' 5טס' גרים גם הרב ר' אנרהם  SQtבעצמו הוציא לאור
סם' גרים בסוף אגרת כראשית רפוסווילנא וכתם שם בהתחלה מס' גרים מסכתא  11משבע
סס' קטנית כאשר כתגבע 5מגרע עוז שי"ג טה' אישות,ונק-אה כשםירושלמי ,והיא לא נרפסה,
והועתקה מהש"ס בעיר פערש שכתחלת אשכם כתיב ע 5קלף בעיר פאריז בשנת כ"ג לאלף
הששי לאחר טקריבי' רבינו שטעון משאנק ,והש"ס הנ"ל הוזכר גספ -קרכן נתנ"ל רף אחרון
ונס' שער יוסף עכ"ל .והוא הש"פ הנשנא כעת באוצר הספרים בטינכען אשר הרה"ג הבקי
הנפלא
רפאל נרע ראכינאוויץ ז"ל היציא השינויים בספריו רקרוקי סופרים .סס' גרים
נרפס גםמיהרתי
בש"סרפוס אמסטערראם תעזר ובה'נחלתיעקב מהזר יעקכ ב"ר כרוך נוימכורנ ,וגש"ס
רפוס זיטאמיר תר"כ ובש"ט החרש רפופ ווי5נא תר"מ ,ורץ רפאל קירכהיים הוציא 5אל שבע
מס' קטנות (פפר*מ תרפא) והמם' השכיע' היא טם' גך4ם' ,י
) וגן היה נמצא כיר הרמכ"ן
'רושלמי מס' ציצ'ת כו' ,עיין כל זה באריכות בהקרסתו לסגך ר :פעלים צר  ,14ומטי ציצית
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קטנות אין מתירין ציצית של הפת אמר אבא שאול אבא אמרלי כשאמות
התיר לי ציצית לפי שיש בה משום קדושה ,וחכ"א אין בה משום קרושה,
והלכה כדברי חכמים כו' ,ועכס הקושיא טתורצת שהלכה כרכרי חכמים
עכ"ל .וירוע שהרב בית יוסף לא ראה ספר טלחמות ה' ,לכן לא הביאו לא
בחבורו הגדול ולא בקצר.
.
ל
"
ז
ברנידושיו על נים ,ובעל התרומות (שער
טו) וכן הביא הרסב*ן
ט"ו חלק ד') מסכה כותיס0שבעמספתותקטנית ,וז"ל :ועוד טצאנו ברייתא
בסס' כותים משבע מסכתות קטנותרתני אבלטלוין אותן ולוין מהם ברבית,
ויש  v.sבלשונם ,והארכתי קצת במקום שאמרתילהאריך( ,טו) וממכת ארון
ישראל הבסיחו המרפימים בהקדמת  DAWרפוס פפד"מלהדפיסה ויאנדפסה.
'ז) ושמעתי ממר אבא הגאו ,זצללה"ה שממנין שבע מסכתות קטנות,
היה עור מס' תפלין ומס' מזווה וטם' חנוכה ,ולא ביארלי בפירוש סי

הביאם.

יה) וכןביד רש"יז"ל היה נמצא מררש אגרת בראשית הנרפס בוויניציא,
והבאתיו היים פעם שני אל הדפוס ,ים) בפירושו (איוב פ' כ"א) על פסוק
ישלחו כצאן עויליהם הביא וז"ל :בעת לירחו היה הולך וטרקר סיר ,ואם
י טספרים ואכרוה
פגע בו מזיק נלחם בו ,והיתה אמו אומרת רז הבאל
שרך באנדת בראשית עכ"ל ,כ) וכן הביא רש-י כמס' סוכה (דף ס' א')
כטה פרובע יתר על העינול וכוי סתניתא היא בארבעים ותשע סדות עכ"ל.

הערות ותקונים
היציא לאור ר' רפאל קיוכה"ם בין שבע טם' קטנות .טו) וכן הביא הרמב"ן בחייושיו על ב"מ
ובעל  ntothnnטסי כותים טשכע מם ,קטנות ,שייםויש צ"ע בלשונם וה"רכת' קצת כמשם
שאסרתי להאריך .הכיום הוא דברי הר"א 1131ן לשריו בהקרמתו לס' רג פעלים צר  16שם
' יעקב גהקרמה
הביא דברי הרמג"ןורירי בעלהחרוסות והאריך קצת וכתם שם וצריךעיון .יר
גרפס ואלקווא לא הביןרנייו  aentשהוא רברי הרמג"ן לכן לא מחק המלוה האלה ,ומס'
כוהים נרשם ג"כ גין שבע מסי קטנות שהו"לרי רפאלקירכהייס .מן) ומם' ארץ ישראל הכפיהו
המרסיסים כוי ,וכן "ביא בהקרמתי הנ"ל צר  16ומונח אותהבין שכע טסכתות ועיין בספרי
יריעות שפסה צר  15וגם בעל שה"ג אות ס' סי'  161הניא במספר וי מסכתות גם את מס'
ארץ ישראל. .ו) ושסעתי ממר אבא הגאון שסטגין .שגע ססכחות כוי גס כהקרסתו לסי רב
פעלים כתב ,שסעתי ובארעי אני הגאוןנ"י ("בי' הי' אזבחיים) שהשגע מס' קטנות המהחוץ
מאשר נטצא לנו והן מס' תפלין זטס' חנוכה ומס' מווזה ולא ניאר לי מי הביאם" .ור' יעקב
בהוצאה שלו " DIDזאלקווא השמיט המלות אסמר אנא הגאון זללה"ה" והניא רק ושמעתי ולא
י בפירוש מי הביאם ,אבל בעל עץ יוסף הי' קשה לפניו הלשון אולא ביאר ל'" Ip'h1
ניארל
"ולא נתבררלי" .והנה מפ'תפלין שם,מזוזהשניהםנרפסי ע"ר' רפאלקירכהייםבין שכעמס'קטנית
אבל מסי חנוכה לא נרפסה.יה) וכן כיר רש"יהיה נמצא מררש אגרת כראשית הניפט גווינ'צ'א
ן בם שח' 'יותן והכאת'ו היום פעם שני אל הרפוס כו' .המו"ל ר' יעקג ברפוס זאלקווא הניח
הרברים כמו שהם ,פעם ש "':אף כי ההוצאה מואלקווא היא פעם שלישה ובעל עץ יוסף תיקן
והגיא "והגאתיו היום עור הפעם'. .ט) כפירושו איוג כ"א הביאבש"י וז"ל כוי b"Dt ,גאגית
בראשית .כן הביא גם כספיו רב פעלים צר 8צ ,ובמבוא פרק ר' הארכתי בזה והרא'ת' לרעת
בי בסח"כ לא ניוןיפה ורש"י לאירע מן המררש הזה .כ) וכן הניא רש"י בניסי סוכהמת:יתא
היא בס"ט סרות כו' ,את כל זה הניא ג"כ נספרו רב פעלים אות מ' צר  ,86ועור הניא שם:
מ"ט טרוח סובא גילברט פ' נח [רמז ס"אן ויהיו גני נח זש"ה יצב נבילות  ~ntbpוציין טררש
מ"ט סרות ,והביא עוד שם והראב'ע נספרו יסור מורא כתב שר' נתן חגרו וז"ל ועוריאם לא
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ונדפס הגהה בש.ס ר*א בצרו צ"ל בסם ,טרוח ,ספני שלא ידע שיש סררש
הנקרא מ"ט מדות תלה בוקי מריקי ,וטה שהביא המגיה ראיה לדבריו
מדברי .תוס' (ב"מ רף כ"ו א') אולי גם שסה נכנסו ירי המגיהים ,ויותר
נכון שבעלי תוס' כינו את מדרש ס"ט סרות בשם ברייתא דמסכתא סדות,
כ )6שהיו להם ברייתות כסרר השים ,כסו שיש לנו תוספתות כסרר המשנה,
כנ) כמו שהראה שהביא הרסב*ן ז"ל ברייתא רסס ,נדה בביאורועל התורה,
כנ) וכן תוס' הביאו במס' ב-ק ברייתא רטם' אכוה: .ו) וראיה לדברי כי
הרא.ש ז"ל בתוספותיו על ב"ב (דף כ'ו) כינה ג"כ את טדרש מ"ט מדות
בשם ברייתא דסס' מדות'11 ,ל :כמה מרובע יתר על העיגול רביע ,וכדתניא
בברייהא דם'ט טרות ,ואס באה לירע עשה נקורה אתת משהו ותקיפנו
בחוט אחרי ועור תקיף בחוט שני שלישי ורביעי וכו' עכ"ל ,סובא בשיפה
פקובצת ב"ב,ועיין בפי' רש"י (טלכים א' ז' פסוק ט"ו ופסוק כיה) כתב רשיי
ז"ל ראיתי במשנה ארבעים ותשע סרות ,וכן בפ" התורה (פ' תצוה [צ"ל
תרומה] ג'ז ה' ד"ה כרכוב המזבח) כך מצאתי במשנת מ"ט מדות ,ובש'על

הערותוהקונים
ירע חמסת הזרזת לאירע ראיות המרות בעירוכין,ינס ארבעים ותשע טרות ש 5רינתן עכ"ל
וסיים לא השכלתי ערןכוונתו שמלשונו טשסע שהואטיוטר על הסדות של חשגון כסוגעירונין
וכן משמע מהמאמר שהובאנילי
פ שם נו' ,ועל רגריו יש  ntDtnSשהובא גם ברשיי חרוטה
כ" 1ה' וכן השא
תענית כ" 1ע"א והחוקי סהרש"ל צונץ בסערו על הררשות (צר )91
ראה את ההקרטה לאג"ב של הרג המחבר והכשה שם ,רק הביא ההקרמה לטררש אנרת
בראשית נרפס בואלקיו
ברש-א תעלם מטנו שם בעליו,ועיין השגת הראגי"ה  t~fftוהנהליעת צינץ
היתה סכילההברייהא ימיט סדותע"ד המספרים ומרות זמש;לות ,והחכם החוקר סהר'ם
שפיע
הוא
שניירער הוציא לא בשנת  1864את טשנת הטר!ת עפ"ינ"י טינכעןקיבץ  ,86ולרעתו
הטיפ מינתי אבל ה
יוא נספק כ' הטאסרים  b~wllcnבשם ט"מ סרות אעם נמצאים שם,ועיין
מ"ש הרה"ח רי חיים טאיר הורוויץ נתוס6תא עתיקתא (צר  )7ולרעתו הברייתא רב"ט טרות
איננה אך נוטחא אחרת ומשונה טהבריית" רמלאכת המשכן ושניהם הם תוספתא למסכת מרות

והכילהענינים מבניןב.ת המקרש או המשכן וכמה רביים שהכיאוהקרמונים נשם ברייתא רמ"ד
מרות נטצאו בברייתא דסלאכת המשכן .נ )6קהי' להם ברייתות כסרר הש'ס כסו שיש לנו
תוספתא כסרר המשנה .כן הביא ג"כ בהקרמתו לטי רג פעלים צר  18ר"ה !נראה ,כג) כמו
שתראה שהניא הרטב"ן.1ל ברייתא רמש נרה בכעורו על התורה ,גם בהקרסתו לרג פעלים
שם הביא את זה ג"כ והביא ר:רי הרמב"ן מפ' ויצא פסוק אל יחר בעיני ארעי כי לא אוכל
לקום שכתוב  :sff~tוהנכון כי היו הנרות גיטי הקרטונ'ם מרוחקות טאר כו' ,וכסו שהזכירו
רבותינו ננרייתא של מס' נרה :ר' כחטיי אומר אפילו הרביר שיוצא ספיה הוא פטא ,אטר ר'
יוחנן אשר לארםלהלך אחר הגרה ולררים את עפרהשהיא טמא כסת כו' ,יאסור ליהגות טסעשה
יריה עכ"ל ,ואינו נזכר סנה בתוספתא על מס ,נרה כלל עכ.ל .אורות הכרחתא של טס' גרה
נכברות ירינר מהרה"ח סו'ההיים טאיר הורוויץ נספרו תוספתא עתיקתא וקונטרס פתחי נרה
ע"ש ,גג)וכן תים' הביאוכמם' ב"קברייתא רט* אבות .בונתם א 5אכש רר' גתן והוא ברייתא
דמס' אבות ,כטו שהכ"א המחכר בעצטו בהקרמתו לס' רב פעלים צר  .14ורברי התוס' שהניאו
הוא נ"ק ב"ה ע"א ר"ה קל וחוסר שהביאו וכן סובא בתום6תא רסם' אבות וכן בתוס' ב"ב
קי"א ע"א ר"ה ק 5וחומר שמו וכן משמע כאבית,והעיר שם הגאון הריעב "לא ירעתי טקומו"
ן אנרר'נ פ"א
והביא שם גם רברי חתוס' מן ב"ק וכתם חפשתי בארר"נ ולא מצאתי ע"ש,ועיי
ן עור באבדר"נ נוסתא ב' פט"ר והושה ב'
ובהערה להוב החכם הניול מהר"מ שענטער ועיי
לנוסחא א' רף ע"ח ע"ב .כו) זרא" לרבריכי הראזש כו' ,כל זה הביא ג"כ גהקרמת! לם' רב
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תהלים (ע"ה ט*ז) כסו שמפורש בארבעים ותשע סרות* כ") וכן הביא אותו
רשיי בפירושי על סררש בראשית רבה (פרשה מ') א"ר סימון בשם ר"ה
בר אבא כל הסרות בטלו ,מדה כנגר טרה לא במלו,פי'רשייז"ל כל המרוה
תשע וארבעים סדות שבהן נברא העולם עכ"ל ,סחוטים טאד רבריו ,סי
ירעתי ואטצאהו ואבא עד תכונתו.
גו)וכןבעלי ההום' ז"ל היה נמצא בירם הרבה מדרשות כ"י .בסנהררין
(רף נ*פ א') אתם קרוים אים ,וה'ר משולם פי' דוקא גבי וכוי והכי איתא
בסררש ויכולו מה אקוב לא קבה אל שלא הזכיר שמו וכו' נגע צרעת כי
ן שם .ובתענית (רף ג' א') טביא הוס'
תהיה באדם ולא בישראל .וכו' עיי
דיה ואלו מל  :ועור מצאתי כשאסר ועל בל הארץ וכו' כי אין הש"י
טוכיר שטו וכף
fftl
ע~כ"ל ,נראה שהוא מדברי מדרש הנ"ל .ט) זנן בטס' ב"ק
(רף פ*ב א') ושיהיו קורין בשניוחמישי ,נתבו בתוס' וא"ת טיש שתקנו ב'
וה' ,וי"ל משום ראמר בטררש פשה רבינו ע"ה עלה בחמישי לקבל לוחות
אחרונות וכו' ,והרוקה הביא זאת הלכות ריה (סי' ר*ט) ,ומסיים וכן הוא
במדרש ויכולו פ' בהעלותך .גח) וכן טביא הרוקח ז"ל (בסימן שכזו) וז"ל:
במדרש ויכולו יליף טחנה שהיתה טתפללת "ח ברכות ,רבה קרני סגן
אברהם ,ממית ומחיה סחי' מתים ,אין קרוש האל הקדוש ,אל רעות הונן
הדעת ,ונכשלים אזרו חיל הרוצה בחשובה ,מוריר שאול ויעל חנון המרבה
לסלוח ,שטחתי בישועהך נואל 'שראל ,מקים טעפר רל רופא ישראל (ע"ר
ן שם.
אין דל אלא חולה) ,וכן שבעים בלחם סברך השנים וכו'עיי

הערות והקונים
פעלים צד  .87נס) וכן תביא כש"י בפירושו על טררש ב"ר כו' גם בפפרו רב פעלים צר 87
הביא את זהוגם שםסייפומי יחן ואס?אהו ואגא ער תכונתו.כי התפלא על רבוו רש"י
) שכתב להנהן נברא העולם" ,ובתוספתא עתיקתא שם הביא שמצא ניפה תואר
(הטיוחםיו
ב"ר פ"פ שמגיארברירש"י בנה הלשון כל המרות נטלו פ.רש'י מר.,ת טובות שכהן
על
הסרהרענוי
נברא
לם ,לכן מן סרות טובות עשו אח"ו ברפוס ר"תכמ"ש י"ח"כ הצינו המרפיסים
מן הר"ת כן"פן ארבעים ותשע ,וכן הגיא כן בשטו הרהיח רשש חאגים .גו) וכ; געלי התופ'

מ" נמצא בירם הרבה טררשות כ"י והביא טתוס' סנהררין שהניאו טררש וינולו כו' .נספרו רג
פעלים צר  62טרגר נלחכה מן המררש הזה ,נ ),ובן גמס' ביק פ'ב ע"א ושיהי' קורין בשני
הביא
רב פעלים צר  68והביא שם נזכ בשם הרוקח שכתג ומה
ושחממתיעשנייןכו'ב ,.וגהם'כנלוטזרה בס
אתנחומא
פריבע' וה' הסטיר כו' טכאן תקנו חכמם שמתענין יום ב' ויום
ה' וסיים וכן טררש ויכלו פ' בהעלוהך ,ולא מצאתי בתנחומא פ' וירא עכזל .ננסרא שם בתופי
נרשם כגליון "בטררש תנחוטא כפ' וה' המטיר כ"כ הרוקח" והוא בתנהומא הקרום שהוצאת'
לאור מרא אות פיו ,והובא גם מס' הימר לר"ת פי'  t~Spnבשם התנחוסא וע-ש בהערה ק'
ן כמגיא התנחומא צר  36כח) וכן טניא הרוקח בסי' שכת '11ל
שהנאתי את הרוקח ,וכןעיי
חברכיתכוי Da ,זה הביא בספרו רג פעלים צר 64
בסררש ויכלו סחנה שהיחהטתפללתי
ופי'ם שם ובילקוט ש10אל רמז פ' הגיא זה בשם טררש ילמרנו .בסבוא למררש לקח טוב צר 20
אסרו מצאנו בתפלת חנה מעין י"ח כו' ,רנריו
הנאתי
כאטרשראאטי
מ"ש'גר'הט'ובבייהכובתפ'פו"אהתחנוןשםוחכמיי
נוגעים טבה
רין במערגא ראשכחן כתפית חנה מעין שסננה
עשר וכו' ור' טוביה כתב וחכמי נציל ארץ] ישראל אסרו מצאנו נתפלת חנה ,וכילקום שדואל
רטו פ' סובא זה גשם ילטרנו ,והרוקח ה' תפלה ס" שכ"ג מביא המאמרהזה בשם סררשויגלו
ובפררם הגדול סי' כ"ט טוגא הלשון הגה'נ ,וגס' האשכול ה' תפלה סי'י' סובא זה נשם
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כס) וכן הביאו הוס' במס' מנחות (דף מ"ר א') כל כהן וכו' דוקא
כשאוטר לו עלה ,כדאיתא בסוטה [ל"ט] צריך שיאמר להם החזן כו' ,והגיה
בצאן קרשים ונדפס בצדי הש-ס רפוס אמסטערראם צ"ל כראיתא בספרי,
באסת הר*ן פיד דמגילה הביא זאת בשם הספרי ,אבל נכוונת התוס' על
מדרש הסרות ויתרות שהביא] הרא"ש ז"ל בברכות פרק ה' סי' י*ז ומם'
טגילה פ"נ סי' כ"ח ,וז"ל :והכי איתא במדרש טעמי ונסרות ויתרות אמור
להם מלא וי'ו ,טלטד ששליה צבור אוסר להם על כל רבור ורבור עכ"ל.
ועיין בברכות (דף ל"ה א') בהוס' ד"ה לא יענה וכו' ,אמנם רבינו יהורה
פי' דבהדיא יש במירש טעטי הסרות ויתרות אמור להם טלסד ששלית
צביר אומר להם על בל רבור ורבור וכו' עכ"ל .וכן הביאו הוס' שם את
הספרי פ' נשא אמור להם מלמד שהתזן אוסר להם אמרו ,אבל לא על כל
דבור ודבור.
ועל דעת הספרי פסק הרמב*ם ז"ל שהש"ץ אינו אוטר להם טלה
ראשונה יברכך ,אבל אנו מוסכים על טררש הסרות ויתרות שהש"ץ אוסר
להם על כל רבור ורבור .והטררש הזה היה נמצא בזמן האחרונים )( ,הרב
ן שם.
ר' רפאל טנורצי ז"ל הביאו ג"כ בסי מגהת שי (איוב ליה)עיי
לה) וכן היה נמצא ג"כ בירי בעלי תוס' ספר שבעים שמות לספ"ט
(ויש תחתידי) וקראו אותו בשם פסיקהא (תוס' יבטוה דף ט*ז ב' ,חולין
דף ס"א ב' ד"ה פסוק) ובפסיקתא בה' שטות של סט*ט טונה ג"כ נער עכ"ל,
צ"ל בע' שמות ,ובחולין שם וז"ל :אלא לפי שכתובה בס' יוסיפון שלסם*ט
יש לו שבע (ס"א שבעים) שסות ומשב נער עכ"ל ,זצ"ל לפי שכתוב בפרקי
ר"י שלטם"ט זכו.,
הביפו נא ושימו לבבכם לדקדק בברייתות אלו ותמצא מטיצא דבר
במה דינים מחודשים אשר תעיר בשכלך( ,נ) הן בעלי התוס' ז"ל המנימו
ף נ'ה א' ,נדה ל"ג א') שהמסורת הוא חולק על הש"ס שלנו
(שבת י
והרדב'ז ז"ל האריך בהשובות הישנות הנדפס בליוורנא שנת תי'ב (תשובה
קיא) ע"ש .אבל הום' הסכימו (בברכות דף י"ה א' ובפסחים פרק כ"ש

הערות ותקונים
ירושלמי ,ולא נמצא בירושלמי רקיעןכי ראה בבהיג ושם נאמר אסרין במערבא והשב שהכוונה
להירושלמי .וכן הנאתי את זה בטחברתי יריעות שלמה צר  18ויש להוסיף עור שמכרש ויכלו
הובא עור כרוקה סי ,ב"ח ומיי קציכ ופי' שכ"א והביא  DWבסררנו ויכולו אם כהקזתי ,ועור
שט גמררש הכולו באלה הרגרים טשמע כי הי' מררש על כל
תוס'
התורה .כט) וכן הכי
איחסרות
 'bQ1מנחותכו' .ברב פעלים צר  66הביא המחבר כל זה גאריכות וארות המררש טעמי
ויתרות דברתי ארנביו גמכיע השחר שנה רביע'ח וגס נרפסו שמה הערות סטני  gyהמררש
חטר התיר שהמל הרב החכם הגרול מפריא כערלינר בספר פליגת סוטרים (שינץ תרל"נ),
וישבירי העתקה טטררש הזה סכי הנמצא כאוצר הספרים נפאייז גסגנון אחר וקרב הגדול
טוהר'ר שלמה אהרן חערטהייסער הוציא פאור בירושלים קונטרס מסררש הוה ,ל) הרב ר' רפאל
ס3ורצי ז"ל הביאו בם' מנחתשי איובל"ח .גם בספרו רב פעלים שם הכסו )"( ,וכן היה נמצא
נ"בבירי בעלי התוס' טפר שבעים שטות למטיס בו /נספרו רב פעלים צר  98האיני לדגר
ן טה
מס' ע' שמות למח"ט ע"ש ונדפסע"י ר ,סשה בר טנחם גראף וחטר מקום הדפוס ועיי
שהעירותי כמבוא להפפיקתא רר'כ
ח' אות א' ושם רנרתי נרחבה .לג) הן בעלי התום'
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ובמגילה דף ל"א ובסנהות רף מ"א) שאנו מומכים על ספרים חיצונים ,הם
ה0סנתות קפנות שחזלקים על הגטרא ,וכיש שאנו סומכים על הממזרת.
ורע שהרמב"ם ז"ל סמך על המסורת ופסק ששמיעת קול שיר לאשה

היא נדרי עינוי נפש וסטך על המסורה .וכן כתב הרב רבינו יצחק טקירבל
בסמ"ק (רף כיב ב') וז"ל? לענות ,במסורה [שנים] בהרי לישנא ,לענות
נפש ,ואידך על מחלת לענות ,מכאן פסק הרמב*ם ז"ל אשה שנררה שלא
לילך במחול ,או שלא לשורר ,או שלא לשמוע קול שיר שבעלה שפיר לה,
לפי שהבעל מפירנדרי עיתי נפש כם*ש (ם'ק ם') אשה עושה תכשיטיה
בהול המועד עכ"ל.

יף

לנ)' ואם תרצה לירע סי טהקרושים התנאים אשר חיבר מדרש אגדת
בראשיתן נראה שרב תנא הוא ,הוא הברו ,כם'ש (סנהירין דף נ'ז בי)
אשכח רי יעקב בר אחא דהוה נתוב בספר אגדתא רבי רב ,בן נח נהרנ
בדיין אהד ובעד אחד וכו' )75 .וכן מיבא בזוהר (פ' ויקרא רף ל"ז) וז"ל:
ובספרא אגדתא דבי רב אמרינן אע"ג ראורייתא ספי גבורה אחסר כלה מפי
משה וגו'5 .ס) והרב ר' ישראל בס' סנורת המאור שלו פרק גדול בנים
(נדפס בט' ראשית חכטה דף ר"8ה ב') מביא טאנרת בראשיך ב' פרשיות,
והוא פרק ארבעים פרשה הורה ,ופרק מ"א פרשה נביאים וקרא אותו בשם
תנא דבי אליהו ,וז"ל, :וזה הדבר יתבאר לך בתנא דבי אליהו* ,ולא נטצא
כהנא רבי אליהו שלנו ,לא כלו ולא מקצתו.

הערות ותקונים

המכיסו שחטסירת הוא חולק על הש 6.שלנוכו' .כלזה הניא קצת גאריכות גשרו רב 6עלש
עד  ,82גם טה שהביא פה נסתרסה טפרק הכסג"מ זלל הונא נם שם ,לנ) ואם הרצת לירע
סי סתקרושים ושזנאים אשר חיבר טררש אגרת גראשית נראח שרג חברו כו' .וכן הצינ נשער
שהח"א רב (חבירו של שמואל ירחינאי) חגרותו אבל לא כוון יפה
הספר רפוס ווילנא
) וכן סובא
ואין לההשערה הזאת יסוט ורב לא חברו ורירתי טוה ברחבה בסבוא הספי ,לי
בזהר פ' ויקרא ובספרא אגרתא רבי רב אטרינןנוי .בספרו רב פעלים צר  81חושבבין ספרי
 Swtnגט ספר בשם אגרתא רבי רב והגיא שם את וברי הזהר ,אבל רבריו שהניא הזהר אין
והגיא ום עוד ספרים הנוכרים נזהר נטו אנרתא דר,
להםשייכית כלל לספר אגדת ביאשיתי
יבא סבא ,ספרא ראגדתא ררב הטימא סבא גם ספר אגדתא  .anbלה) והרב ר' ישראל מס'
שלו פ' ערולבנים נרפס  'baראשית חכטה רף רפ'ח ב' קגיא סאג"כ ב' פרשיות
סנורת
נו
כוי ,וכןהמהא
י באריכות יותר בספרו רב פעלים צר  80וז"ל והרב ר' ישראל כס' סנורת הטאור
יא
שלו פ' גרוףבנים סכיא גי פרשיות והוא פרק ס' פי תורה ופרק ט'א פינביאים ויש בו נוסחאות
י ב' פרשיות הנח הם
שונות והגהתי טמנו בנוסח הרפוס ,אבל לאירע ר' ישראל הנ"ל כ
מאגרת בראשית וכתב (הרי ישראל הניל) ונ"ל 11ה הדבר נהבאר לך בתנא דבי אליהו וז"ל
י זקן יצחק וש"ח יראה אל עבדיך פעלך ונו' פליק פ' תורה .פ' נביאים ועלי זקן מאר
ויחיכ
גו' ע-כ מצאתי עכ"ל ועיין ראשית שסה רפ"ח ע"ב עכ"ל ,הרי ישראל אלנקוה (נשרף על
קרוש השם נשנת השסר באיטליא נשנת היא קנ"א) חיבר ספר סנורת המאור נמצא בכיי
באקספארר קובץ  1818והוא ספריקר וטארנעלה ,וחלקקטן טסנו הרסיס הר .אליהו כרי neo
רי '11ראש בספרו ראשית חכסה (המליטו גצפת נשנת של"ה) ומה שהביא כספרו טן מנורת
הטאור מפרק הטצות עדסוף הספר נרפס בקראקא נשנת שנ"נ בשם טנורת נהג כולה ,והרגרים
שהניא מן תנא דבו אליהו הם הוספות בעל ראשית חכסה טרנפשי' ואינם מס' מנורת המאור
ובפ' גדור בנים הניא וצל:ג'יאני המעתיק הצעיר אליהו סצאתי בתנארביאליהו כתביר' ,לכן
לא ר' ישראל הביא את האגיב בשם הנא רני אליהו רק ר' אליהו בעל ראשית חכמה .וכן
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ואם תרצה לידע שטות המררשים כלם ,ובאיזה ספרים הובא קצת
טאטרים מהם( ,י) לשננו תדרשנו ,בטקום שהארכתי (rs ,אולי הי אותי
להרפיס פסיקתא רבתי ,לא אכחד תחת לשוני ,להודיע שמותיהן ,וסי
חברן כלן*
(מ) אחת שאלהי סאת ה' אותה אבקש ,בצלידויחביאני מריב לשונוה,
כי לא עשיתי פה מאומה  (DSרק קבצהי ברייתות אטרי רזוטרא מרכסיי,
וחברתי לאחד בכרך הזאת ,היוצר יהר לבבינו לעברו שכם אחד ,הלא אב
אחד לכלנו ,אל תמרו בו ,כי שמי בקרבו.

אברהם כהגאון ההסיר המפורמם מהר"א זצללה"ה
מווילנא מ).

הערות ותקונים

י לפנק
הביא בשער הקרושהפי"ג (רף ר'ט ע"ב) וכן בשער התשובה פ'ג (רף קכ"ט ע"א) .כ
ה' האגש כתביד !הי' טכ!נה טן המעתיק תדנ"א .ונטצא הנ'י הזה בעצטו או העתקה טמנו
נאקספארד שגץ  2840ומכונה סדר אליהו רכה והוא נטו תנא דבי אליהו רנה !הכל אחד
ורגרתי מזה בסבוא הספר פרק ט'( ,י) לשכנו תדרשנו בסקופ שהארכתי ,כוון לספרו רבפעלים
.ור' .עקב ברפוס זאלקווא הציג לשכנו תררשנו בטקום אחר )4 ,אול' ה' אנתי להרפיס פסיקתא
יהי' כוונתי ליחן את הספר רגפעלים כעין מבוא
רנתי לא אבחר תחתלשמי כו /טוה נראהכ
להפסיקתא רבתי ,ור' יעקג הוסיף בתיך ההקדמה אחר המלות אולי הי אותי להרפית פסיקתא
רבתי ,ותיל כבר הגהתי אותו כיר ה' הטובהעלי ,וגם נחתיו ליר הרב הגאון הטפורסם מוהר"ר
במהרה ,לא
אפריםזלמן מרגליות נרץ סכרארי לבאר בו טקוטות הסתומות
אקוההלכאללולהרפ
ו
ה
ה
ב
ע"ג והר
ייסוילא כתג רברים
אכחר תחת לשוני להודיע שמותיהן ס' חברן
שקר
אמיתית וה' יסלח לו .ובעל עץ יוסף לא הביא הרברים האלה בתוך ההקרסה ורברתי טזה
בסבוא פרקי
יעיין שם .לה) אחת שאלתי סאת ה' אותה אבקש ,מן כצל יחג'אני ער סופו כי
שמי בקרבו השמיפ ר' יעקב והביא רק אאהת שאלתי מאת ה' איתה אבקש שבתי בג'ת ה
י ואליטה נפלאות,
כלימיחיי ולהאירעיני במאור תורתו ,כמאמר נאים וסירות ישראל גלעינ
טתורחך אטן' ,וכן הגוא כן  spaעץיוסף .לט) רק קבצתי ברייתותוחברתי לאחר גפרך הזאת,
כי טררש אגיב הוציאלאיר בצרוף מרחש חסורה ,טסי גרים ,טסי גיהנם ,מס ,חיבוט הקבר,
מעשה דריב'ל 'bO ,כלים של ביהטיק ,מ* אצילות ,ברייתא טפרקי מרכבה .ה) ר ,יעקג מחה
י שפ
את חתימתו מעל הספר ולא רצה להזכיר שם בעליו על ההקרמה וחטא חטאה גדולה,יה

גין",

ה'ר אברהם ז"ל סכורך ,ועד עולםינון שטו לכרכה.
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