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 זה מכל ועתק . אגדה'( פי על הלכה ליסד אד אנדה מדרש הלכה לסתור רצוזבן
 הדבר עלינו יקשה אם ואמנם . אנדה של כחה בעיניהם היה גדול כסה רואיםאנו
 אשר דעות על בנויוה קצתן כי טמצאנו לבנו אליהן ולפהיח האגרות מן הרבהלקבל

 להאט'; עלינו קשה אשר מפליגים סעשיוה ספורי או ונפסדות טפלוה הן רעוהינולפי
 זמנם מצב עינינו ננד תמיד נש.ה , בעינינו ~ כז לא אשר דברים וכהנה כהנה אובהם

 מרת לפי עליהם לשפים המשפט לנו לא ולנו . בדורוהם ההשכלה ומדרגתומקוטותם
 בה שיש ומה הולרה ובמקומות בזמנים האגדה ערך לרעת נדרשה רק , היוםמושגינו

 מה וגם לזמנם הרצויוה הרעיה מן בה שיש ומה הזמנים לכל והאמיתיות ההכמהמן
 בעלי אך . מוסכמות אינן אבל מהם יחידים והוגו הירו אשר הרעות מן בהשיש
 כחבורו שם הככלי האלה. המינים מכל ספרם על להעלוה השו לאהגטיא
 ולא בבלי בתלמוד רבויה לערך מעפה האגרה ובירושלמי האנדה מן גדולחלק
 רק הלמידם אל ספחו לא , לרוב גרלה האגדה שם אשר בא"י כי זה עלנתטה
 מיותרים ספרים ההיא בעה בבי היו ספק בלי ישראל בארץ כי האגיה טןמעם

 ומשטוה מהכונהה אשר ורחבה גדולה מפרוה היום בידינו יש מהם אשרלאגדה
 ישראל ארץ מאגדה היא בי ניכרנושאיה

 ושנים עשריםפרק
 אנדח. טררשיספרי

 התורה מררש קובצי גורל כן אף הקדמונים של והמשניות הלכוה קובצי"כגורל
 כן ברבם תורה ממני ללמד משנהו סדר החכמים מן אחד לבל שהיה כמו .הישנים"
 המשנה עומסה-י וכמו , התורה מדרש ולתלמידיו לעם לדרוש מדרשי סרר לוהיה

 הברורים הדברים כולל אחר סרר הימים באחריה נעשה ש.גים לחכמים אשרהש.נים
 שמהוך שונים לחכמים שהיו מררשם בסדרי גם היה כן שלנו המשנה ויצאהטבלם
 שנידינו המדרשים והם , מיוחדים בחבירים ועלו טדרשים אחיון זמן באיזה נבררוכולם
 תורה או ויקרא ספר על הספרא , שמות ואלה על המכילתא , הורה חומשי ארבעהעל

 אלה לשון , פכ"ד( ח"ב )עיי ה.רה ומשנה הפקודים חומש ספר על והספריכהנים,
 חכמינו שמוה הם הטדברים שמות וגם ההנאים של וסננון לשון הם וסננונםהטדרשים
 אמוראים שם על מדרשים איזה בם יש כי הכלל מן יוצאים אחדים ורקהקרמונים
 ורחוק , הזה ובסגנון בלשון מדרש לנו נמצא לא בראשית ספר על אך .הראשונים

 לכם הזה מהחדש וזה המצות בהם שיש הספרים על רק מררש עשו שלא מאדהדבר
 ונעשה . בראשיה לספר מדרש לפנים היה כי ההשערה אל זה מניאנו כן ועל .יהלאה
 ספ-י גורל שהיה כמו מאוחר בזמן נהחכר אשר בראשית על המררש בפנימדחה
 . אחרים פה שבעלהורה

 בראשית גם , ה ב ר ת י ש א ר ב לרוב נקרא בראשיה ספר על שלנו אגדהמדרש
 חושנים יש , ב'( מ"1 בראשיה )רש"י ישראל ארץ אגדה גם , רכה הושעיהדרני

 מינוב מוכחשת הזאת והרעת רבה הושעיה רבי שמחברו מפני רבה בראשיהשנקרא
 שרבה אומרים ויש . רבה ר"ה אחרי דורית כמה שחץ לחכמים שמיוחסים הספרמררשי
 כלו הספר שכל ספק בל אין בזה כי , הבל זה וגם חביו נחמני בר רבה הואהבכלי

- - -  הוא-
 נ ר דאמר )ה.( פסחים ועי' . אנדה סטדרש גמתני' דריי טעטא דקאטר )מ.( ברנות עי'1(

 לכדיגא ל.ה כנעי ראשין חני 1טשנ' ול.לב 01וכיה ופסח ראשון טג' לר"ג גפייך ביד. וה"נו השמעטעיקרא ראשיי
 ישפל כררריש וטשגי סיכותו גגו cr ברוך בק"ש אטריף a"c אנן רקאטר ,גו.( ושם . דאגדהא ריידבי

 . כקוטוה בחרבה ;טצא באלה וכיוצא וכו' לבניו לגלות 'SpP בקו 1:1' ב:.1 אל ,;גב ויקראדאמר
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 יפי ואטנם . אגדה מבעלי רבה היה לא זה ומלבר בא"י לרבה ומה א"י מאגדותהיא
 להכרילו רבה הגדול אז שקראו אפשר קדום בראשית מדרש גם שחיה ששערנומה
 האטוראים . הירושלמי התלמיד כלשון הוא המדרש זה לשון . ממנו קטן שהיה הקרוםטן

 אין בבליים אחדים אטוראים בו נמצא ואם . ישראל ארץ בני כלם בו נזכרואשר
 לפרקים שעלו אוהם אם , בבל אמוראי הרבה נטצא ירושלמי בתלמוד גם כי רחוקזה
 אדא ור' , הונא ר' , רבה במדרש נזכרו אם כן ועל . י לא מדבריהם שהובאו אולאיי
 יעקב בר נחסן רב או ובכ"מ( )פי"ב נחסן ורב , )פכ"א( המנונא ור' אהבה,בר

 היו האחרונים דאגדהא רבנן בין כי )פי"א( למעלה העירונו כבי , ירושלמיבתלמוד פכרי אלה כל בי פלא אין , )פי"ג( יחזקאל בר יהירה רב , )פ"פ( ושמואל ,)פע"ז(
 אגרוה מדור רק פעלהם ועיקר מעצמם אגדה מדרשי מעט רק ררשו לא אשראחדים
 אגדות מאסף היה ברכיה רבי וגם , דסכנין יהישע רבי היה ימהר שקדמוםמחכמים
 עונדיה לאסף השתדל נאה בכל הדרשנים מגדולי שהיה עם תנחומא רבי וכן ,קדמוניו
 הקדמונים של אגרה במדרשי כחכמה לדרוש מאד ואהב , בשמם ולקיימן אחריםדרשנים
 מאלה אחד נחן ההיא בעה כי נאמר אם היא רחוקה לא ועתה , ולפתרם טעטםלגלות
 ההורה סדר לפי אגדה מדרשי יד על וקבץ הזאת למלאכה לבו אה ראגדתארבנן
 יוקדם לא כי ברור זה אבל בבירור חבורו זמן לצמצם ניכל לא , הזה המדרשויצא

 המדרשים מן זה על ראיה להביא א', כי אסנס הן , הירושלטי ההלמודלרשימות
 המדרשים אלה שכל ינאמי בירושלמי במלה מלה ממש דוגטתם ויש בו המובאיםהרבים
 טן העתיק שהמדרש לנו ערב מי כי 1( 75 פ, ג, )צונץ הירושלמי מן העתקותהם

 העהיקו שניהם אבל מזה זה ולא מזה זה לא העתיקו לא אולי או בהפך ולאהירושלמי
 זה בשניהם הנעהקים הענינים ונעריך היטב בדבר נתכונן אם אמנם . אחדמסקור
nov~,מה בשלמות הירושלמי שחכור סטת עמה במחר לס עדע זה 

 מישת שמה שצגי ק רבה: המדרש הטסדראת עיףלמראה
 ומתנד ממשאו 'כהוא מוכח :מהירושלמי עליהם ומתן משא עם מדרשיםשמביא
 הירושלטי סמדר מסקנה שראה מזה למדנו התלמודן: של סהמא שהוא הגטרא בעלשל

 דוגמהם אשר מדרשים שכהרבה מצאנו ב( . הירושלמי חבור לפניו שהיה מעצמווסובן
 גס ג( , בכתובים מררשו להכליה בהם צורך שאין מה דברים השסיטבירושלמי
 שנה כן אף ד( , הסתומים דבריו היטב באר למען הירישלטי רברי על טיסיףלפעמים

 להרגה

 הית אברהם בימי אמר קפרא בר בשם ר"ל ה.ה א,טת' ארב בכורו עוץ את : איתא נ-ז בפרשה[(
 היה לא איוב אטר לקיש ריש ונסיף , אסב של בזמנו חלוקות דשת כסה ומביא וכו' בכורו עוץ אתשנאמר
 ולא היה לא איוב אמר והכא היה אכרתם גיסי ב"ק בשם ר"ל אטר אמר תמן רריל שירותיה מחלפת נח.הילא
 לפיכך בטבריה ומדרשו היה וישראל חיה הגולה מעולי אטר ריי : יוח:ן ר' של דעתו מביא ושוב וכו'נהיה
 . טעיטד לקרוע צריך שארם מכאן מעילו את ויקרע איוב ויקם הוי'ר אכלים וברכת קריעה סטנו לכדהיה
 ש.פת'ה טהיפא שחך הוא וברור . מעטים בשנוים ה'ח פ-ה סוטה בירישלטי NSC3 השה המדרש כלהגה

 היא דטה הכוה שהוא אמר והכא אמר המן ולשון . הירושלמי את שסד,- הגטרא מגעל הערה דכאדרשב?ל
 ובשנ, קפרא בר בשם רשב.ל מאמר באחד טקורוה ב' הגמרא בעל לפני סולחים שהיו כ וע הכא הוא ומהתמן

 ועם ברבה גם נעתק המדרש שכל אחרי ועהח . הכא' , "חטן שאמר טה מגוון ועג ל ורשב יוחנן ר'מחלקת
 גדול חלוף . והטלם הטסודר הירושלטי טן נעתק שהכל הדבר מבואר הירושלמי טמסרר בודאי שהיאההערה
 לטד יוחג; ר' כן לפום היה וישראל היה הגולה מעולי אטר ר"י הגי' בירושלכי . יוחנן ר' ברברי גם נטצאאחר
 . טעוטד לקרוע צריך שאבל טנאן יוחנן ר' בשם פזי בן א"י מעילו אה ויקרע איוב ויקם אבל הלכוהקמנו

 לפיכך הלשון והקן ברבה חעהיק אזהה וגם הגטרא בעל הערה הוא וכו' כן לפיס חך נם כי למעייןוטניאר
 ר' כאלו אגלים" ,גרנת עוד תוסיף )סי.( ב-ב ובבלי מן והוא בטבריה" ,וטררשי והוסיף , כן יפזםבמקום
 ולפי . פילא בר יודן ר' בשם ובירושלמי רבון בשם כן טביא ס:( ברכית שבבלי ול,תא זה דבר אסר'וחן
 ובל' כענין שלא אחר ממקום והוסיף , הבכלי ע"פ והוסיף ברבה נעהק שה.רושלטי ;ת מכל לסרנוררכנו
 המשכיל ,שפוט זה ככל ריי" בשם פ;' ב "ר.י : האוטר שם וחשאית וקצר הלשון ותקן הכחוב מן ראיתהבאת
 מקיטות בהרבה נמצא וכוה , כצרכו נו :עשת מיר:שימי העתיקשהוא
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 במדרש נמצא ה( . אלה כל על ונוסף הבנהי( ליתרון והמליצה הלשון פעמיםהרבה
 לקוחים או מחודשים והם בירושלמי רגילים אינם אשר ודבורים לשונוה רבהבראשית
 המררש זה כי לאות לנו היא האלה מהנקודות אחת כל והנה הבבליים"( לשוןממנהג
 ואמנם . ירושלמ' נהלמוד בשמם נוכרו הזה בספר הדרשנים . הירושלמי לחבורטאוהר
 בירושלמי נזכרו לא אשר במדרש חכמים מקצת גם מובאים אבל שם נמצאים כלםלא
 חהימה אחר מעם או רב זמן ח'1 אשר מאוחרים דרשנים שהם זה בעביר נחשובולא

 . בהלמוד4( זכרם בא שלא אף חתימהו קודם שחיו הדבר מבואר בקצהם כיהירושלמי
 ההלמוד מהם שאב אשר המקירות אוהם כל כי מעצמו הדבר מובן המקורוהבבחינת
 היגומם את שמביא הזה במדרש מצאני ואמנם , נערר לא איש לפניו גם היוהירושלמי

 לא ולפעמים ן נ י מ נ ר ת מ ר כ ההצעה בדבור הנביאים על יונהן ישל אונקלוסשל
 ישפיקו אשי- מחברים כי אמנם הן ההרגומים"( מן הוא כי טוכיח הלשין אבלנרמז

 בכל בשמי הארמיים הטהרגמים מן אחד אף נזכר לא למה שואלים עניותבדקדוקי
 כל בזה ואין בשמם הסהרגטים נזכרו לא כהלטודים גם הלא ההשובה זה על 1הרבה
 הרבה מהם שאב אשר המקורות בין . ההלמודים לבעלי מקור התרגומים "יו כימפק
 נמצא בשמו המובא שהמאמר אף )צונץ( אליה הני בשם ומביאי ה י ל א ר ד סהוא
 , הגם-אי'( מן ולא אליה מסדר אלא העהיקו לא , בתלמורגם

 .._כן בימיהם הפירוש דרכי לפי בראשית ספר על פירוש הוא בראשיתמדרש
 ,א"ש )ר"מ ולצבור להלמידיהס פירשו וכן לקמנים הספר כבית המקרא אתפירשו

במברו
 פע.ד ע" דוגטא'. אוסיף בכ"ז שהכאתי בטדרש נמצאו הנקורות אלה שכל 1 בהערה ראינו כבר2(

 Dt'nh בארץ חלקי אומך ואת וולא חסן שענה חטן וחברותיה צור אלא החיים ארץ אין והלא הח"מ בארץחלקי
 עליה לעם נשסה נוהן שהכא לה מחת קפיא גר בשם לקיש ריש המשיח לשות תחלה חיים שמתיה ארץאלא
 והלא, החיים בארצות ח' לפג, אתחלך אמר ל רשכ : היד פיט דכלאים הירוש' מן לקוח חטררש וזחוגו'.
 לעס נשמה נותן פעם ומה מ ליה החלה חיים שמתיה ארץ ב"ק בשם 'ל רשב שובעה תסן זולא תמן עד וכו'אין
 ה."' רשנ"ל עם והשטית וגו' חלק' בכתוב תלאו שהוא ספגי תקנו והרבה עיקר שבירוש' נראח טוה .עליה
 התיקונים. שאר נם זהוטפעם

 סהס'א בר רבא הבבלי טן שלם מאטר העתיק ובפס'.ר , נמצא לא דטתרגם'נן או ידסתרנט'נן טלות8(
 בשנת והוא בשבת ואפי. ביום 1ב1 יוסף א-ר ננע,רת כאש להלום תענית יפה אמר רב בשם גוריא בןור.ח
 ) ., האוסר שם על הקפד דלא נראה וטוה כיום נו דאטר חסדא רב וטישטש)'א,(

 אשר הרבה חכמים ועור פ?, קסריא חלפתא פ.ל, החיא בר פציו, רבה זכאי ר' פיח, הפראי ר'4(
 ובהכרח בירושלמי שנזכרו מחכמים יובאו מהם כסח אבל מדרשים ושאר ברבה ונזכרו בתלמודים נזכרולא

 . התלסוד לחהיטת היותס.סאוחרים על ראיה זכירהם ח;דר אין האחרים אוהם aa כן על התלמוד בעלי סיסישחיו
 ח'. נ' נחום בה-י הוא 'וכן רבתא מאלכמנדריא "נא האת ופתרגטינן אסון טנא חת.פ.בי א פ ע"6(

 ארשנ"ג וע' ילד ויקשן : א ונפם כ', כ"1 שטות גתזא וב-ה סשכנא ולספר דטתרגסינן המשכן ולצלע פיהושם
 לופרין ת' ואספורין ל.ב-ע המיוחם בתרגום יכיה אומין וראשי לופרין תגרין אטען, מתורגטין דאינוןאע"ג

 חוטא וטתרגסינן הכלת פתיל פמ"ג . כן בביר גם שגירסתו טשמע ר בב וכן אטפורין הביא אמפר ע'ובערוך
 קירדניא פור' אררה חרי על פלזנ ,דתכלהא

 זכי
 בכר : ובפעיד . קרדין טווני י ובת קורדי טורי בת"א הוא

 h'etln וחך הות wmD1n1 טהרי והוא הות. ואסיטהא ה"ה ועלטה וכפט.ד וכתת. א בת וכיה דגטלא נעכיטאהגמל
 ובערוך שכתבתי יבמו ט"מ שהוא ל נ כ אעפ חומטא י נח הגי' למניו היה חומסא ע' ובערוך עמיטא מןנשתבש
 עמוטא רבראשית ועלטה שומרוני בפירנוס טתורנם וכן אפלה שוטרוני בל' עטוטא כתיב קארמה להחנםהשלם
 . ב;.' ה וב דחלוצה בארחא שור בררך ה פס ר הם את הביא לא עה"ש שבעל ותימה . לדברי ראיהוזה
 ובהרגוט.נ, תרגום הביא לפעמים אס נתפח ולא אחרית. נור  וכן , א בת ה וכ ממיתא אחא טבוא כא pns't1פגם
 טפכ'ם הם-ר אין בכלל כי , הימה זה אין חורפין אזסלין הרי ובת.י דטנורי נלבין רים צ חרבות כמו גן תרגםלא

 . רוערגום עםבכ"מ
 חמהןללח זהב ברקמי הטחושקת הררך ברוב ושכנופפי השטה רוט' אליה תג, ץ אסרו שירה איוו בפג-ד6(

 . הילקזפ העתיקו Q~D1 אליה דג' בתנא ונטצג אייה מסדר וחז"ל . כרוכס שני מנין המעולפת ארטוןנדגיר
 כד:( ז ובע' , המעולפת ת' הספיארה חגי' שמואל ובמדרש . רוני רוני וצ-ל רוסי" . כאן ופ"ס , כאן הטפרוכגי'
 1 פ דר"נ סאגות חעתקח על עור יוסז 1(1ו בצר צונץ . מאר טאיחר הוא . שלנו זה כ' הנאבד אליהממרר דהיתי . אלית טסרר חרבה שהעתיק ברור ומבואר הכרונים שני מבין הטעולפת ת' עדיים בעדי וטפוארחחגי'

 199( )ח'ב לאבית תוספתא הוא אדר-נ שעיקר  שטתנו שלפי אף . פש'ב ר בב גם ענינו והובא דה"אסטעשח
 פתו, חרב רפסיק ידורש יושב שהית ומצאו .בכיח-ט אביו שכשהית 'ספר שב"ר ובפרם זה נרא' זה ראיויא אחר באפן בו מסופר חינין כל כ' טקירו היה לא שארר'נ בעיני ברור זאת בכל , ממנו יעהיק שחב-ר יפלאלא

 . אחר מקור לו שחיח וע"כ באדר"נ מאימת נזכה לא ומזה וכו' וחבריו אמרפל זה וגו'רשעים
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 פירשו ולגדולים המקרא תרגום כעין בקצרה פירשי לקטנ.הם אך למכילהא(כמבואו
 וסננון דרושו ומדרך 88ע( צד )ח"נ והראיות ה-חב הביאור עם , בארךהדברים
 מיני על פה לרבר צורך אין . לתלמידיהם המקרא הירו איך האפן רעת נלמדבאורו
 האגדה מדרש בענין ארוכים מאמרים לזה נדבנו כבר בי הזה בספר וטדרשההאגדה
 בראשית בסררש גם להאמר יאוה שם שנאמר מה וכל פכ'א( ח"ב פכ"ב )ח"אבכלל
 ופסוק פסוק כל מדרש בתחלת . ובנינו סגנונו הוא לב אליו שיושם מה אבלרבה,
 הוא הדא , כתיב פלוני, רני פהח , הצעה  ברבירי  ומשחמש הכתובים מן בפסוקפיתח

 עוב . הצעה דבור בלא שפתח הכתוב מביא ולפעמים , הכתוב שאמר זהודכתיב,
 במקרא שפתה גם ומצאנו הנביאים מן ומעוטם הכתיבים מן הם בהם שפתחהפסוק.ם

 ר' , לי העשה אדמה מזבח פחח יצחק ר' ממרא באלוני ה' אליו וירא כס. התירהמ!
 על ונוסר שטתם לפי הוא הזה הפירוש ודרך , )פמ"ה( לשלמים ואיל ושור פתחלוי

 מענין בפירושים ח,( )תענית נאורייהא" רמיוי דלא בכתיבי דכתיב מידי "ליבאהיסוד
 ודורש הכתובים מן זה בפסוק הדבר תלה הדורש שפלוני שונית דעות לרוב יביאהזה
 והגדות מעשיות או ממדרשים בנימה נימה יקשור ואן , אחר בפמ.ק אותו הלהאחר
 שבסגנון במררשים נם מלפרש יחדל לא ואמנם , בענינו נוגעים הרבה או מעםאשר
 הוא ולפעמים מקרא של פשוטו אצלם שנקרא מה כלומר פשופם לפי הכתיב רבוריושה
 הארץ על ריח אלהים ויעבר שם על מרחפת אלהים ורוח : כסו י פשופו עימקבאמת
 עכביות אלו דררר קינדס זה קיץ , ב( )פי ביריה פקור שהוא דבר הארץ תוצא ,)פ"ב(
 ולפרש לדרוש סיר שמתחיל אחר סגנון יש פרשיות בכמה כאלה. והרבה ,)פ"כ(
 כמעפ , פסוק אחר פסוק יפרש וכן , הכתובים ,מן בכתיב תלותו מנלי שלפניוהמקרא
 כי כן אינו אבל שונים'( ממעריכים מדרשים קובצי לפנינו יהיו כאלו בעינינוידמה
 מה 6י על לבראשית שלם פירוש לעשות מעריך נקראהו אשר המררש בעל כונתאם

 בילקומו אותם שם שמצאם ובסגנון מצאם וכאשי שונים מררשנים הדבריםשנתפרשו
 . הוה הספרזיצא

 מבין וכל הגליון מן הפנים אל שבאו מאוחרות הוםפ1ת רבה בבראשיתונמצא)
 . מאותרים שונים דרשנים מאת שנתוספו הוספות נם בו יש אנף אותן8( יכיר תלמידעם
 קמנים או גדולים מררשים מקימות בהמשה מצא הוא , 177( פ. )ג. צונץ החלמתלפי
 דבורים בקצת מהם מבדלים כלל דם'ון העקריים ב"ר מררשי עם להם איןאשר

 אמרו כך , הדבור או שלמה" ירי על הקדש ברוח שנאסרה "זה הדבור כסו ,וטכניים
חכמים

 שהיא שנפרשה ודבור רבור כל וטפרש וכו' עדן לגן להלן חנינא אזר וכו' אסר את הכא 'ג פ. ע'7(
 ציינת' ~לא פעיי. , פיט פליה , פכ"ח , פי"ח , פי-ז , פפ.'ו הוה ומענין יעלה. ואד , השדה שיח 1כ5 פסוקיםטשמ
 להלן. עור ינואר כאשר ויחי שבסרר פרשיות החמש על ילתקיש לרון hu שמהם מפג. אלאאלה

 ע11 . קתא :פס, וגו' אירי קומי שנאמר : א פ על ורשו טגל'ון חרפית על העיר כבר צונץט,

 סף ער ' וכ1 העולם מן אני עיררן עייר ובפכ'ר: דר"ט גאנכי וגו' יליהן עליהן וקראושם:

 ורכותיח ובפס-ה: כרלעיל וכו' לעיל ואחד עד עניינא וכולא ובפ"מ: ולתולדותיו. ללמךלי
 קחלח במדרש איתנייהו נמי וכילהו היה: לעיל. כדכתיב יני מתחאשב

 גהק. ט* שאלה בעי לפיכך עד שאלה וכעי ק ע"י רבה. ויקראזבאגדת
 מושש"מפ הא- ורש'י שהלקט פס שמא ~עש העולס. טן שנשתלשל שתפוח;
 געליך.פפש. רהטנו לך לסותר לכי פיר' מט": בעעק. טיחת "שיה %ן4ה
 טרם. את י 1 כ ל ה ר ב כ פירוש מ4' פוח: 'הם. פל' צעדה א טרש כליש. *בשלא
 לחוסיף 'ש זה וט::ץ פצ.א , ופדח . פעטים 3' נטצא ושם ר פע ל"א כמררש שנמצא טקומות ד' מביאועור
 סיענץ שפיכח ה.כפ.ת קצת על להעיר עור ואים.פת פ ב ופנ"1 . בנו ור-א ררשג" כעיבדא ופע"ט בסופה,פלו
 קנני. ה שה פר ב תיק :מאז--ומקדמי "רם קדשת ף אותן קרטח וישח בפ-א פרשתם. חעחתקיק
 מנפרומץ כלת פ" הם חאלה חם4ת ב' טח, מלח טגסתר' סנטיוטץ פכץ השפח. חאחרעות סי"ל

 בטקום שלו ברעט-ק תכשיפין.פ~, פ" ענים לג ענקים פרמם שמשהי חספר.עור סןואען
 פרש קצוב פרשאטורהסכ.ם ית n1TD ח-גהמ1כן1מווטןל1.=א%עט"מלי'כ

 בלם. כתן אחר =אר %א הסי סדי' אס כס, 'ןש שגרך.זח
 הג,דיר
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 אחר" "דבר כמה בהם שנמצא מפני ובן רבותינו", אמיו חכטים, אמונוחכם'ם,
 רותקם שמליצת בכלל  הב"ר  מלשון שונים  בהם המליצה ודרך הלשון דעהו לפיונם

 בת להם אין  הרקרוקים אלה בל ואמכם  הטאוחרים9(.  הסררשים  בררך הקרשכלשין
 נקבצו  אשר  הסררשים  איך הרבר על לב  נשים אבל .  טהם שהיציא ההולרותלהעצים

 היה אחד אב ולא יצאו אחד מפי לא המדרשים אלה . לספר היו איך יחדבאו
 ועוד , ובמליצה ובלשון הדרוש ובסגנון ברעות השונים היו רבים ממציאיהם .מחוללם
 התוכניות הלשונות ובנ,שפט הדבור בדרני מזה זה נבדלים הקרמתים החכמיםואת

 כמו קדומים היוהר המדרשים במפרי נם ומפורש רשום הזה וההבדל , בהןשהשתמשו
 הוכניים ברבורים ובפרט הדבור בדרכי מזה  זה שנבדלים ומכילתא והספריהספרא
 שונים אנדה מספרי לוקחו המררשים פרמי . X~H) צד למכילתא מבואי 237)ת"ב

 שמרום לא מיוחד בחבור עלו שכבר אחרי י אבדו המקורות אבל בספר יחדונתחברו
 הלשון שנה או באור לצורך הוסיף או לענינו צורך בו היה שלא מה והשמיטעליהם סרוחי לפעמים .נתן , בחיברת יחד , המקורות לפי הפרמים הביא אשר המחבר .מכליון
 ידי בו חלו נס אם כי ככה עשה הממדר לבר ולא , שאמרנו כמו הבנהליתרון

 כלשנן ארמיה-מורית בלשון הכתובים והאגדות בהמדרשים נראה כאשר ,המעתיקים
 באו אשר שנוים ספק בלי הם איטר עברית בלשון מאמרים באמצע ובאיםהירושלמי

 ההוספוה על לשפוט בבואנו עינינו מנגד נסיר לא היסודות אלה . המעתיקים0!(סיד
 וכך כך רבור שנמצא יעז לאמר לבנו על יעלה לא או כן נעשה ואם . ב"רבמדרש
 מי , נאמר אם כי , הוספה היא כן על הספר מדרשי בשאר רגיל שאינו מדרשבאיזה
 ? הדיבור זה רגיל ההוא במקור אולי ? הוה המדרש את המחבר ממנו ששאב מקורוראה

 מתונים נהיה יותר ועוד ? המעתיקים מיי הדבורי: אלה נתוספו שלא בדבר ערבומי
 דינו דן צונץ אשר המדרש על ביחור פה ונרמז , והמליצה הלשון פי עלבמשפטנו
 שכולו מפני ? ולמה , המאוחרים המדרש.ם כמליצת שמליצתו מפני ההוספוה מןלהיות
 לאום יקבוהו בר טונע כתיב וגו' יעקב  וירא ר"א ; צ"א בפרשה והוא . הקדשבלשון
 הכתובים בב"ר המררשים כל יספיר ומי ? הקדש בלשון כתובים ההנאים מדרשי כלהאין י ארמי בלש.ן אגרותיהם חברו הררשנים כל הכי ואמנם , אחיו את יוסף וירא ערוכו'

 בלשון---------
 שנאסרה "וזה  גרבון  w~u'w פני :  וטענזו בפנים שהבאנו פרה א. : הם צונץ  שטנה ההיספות19
 חכסט אסרו כך יעקב י.שב בשת"רטן ג( , מליצתו ומפני אחר רגן כטה בו ויש , וכו' שלטה ע"יברוח-ק

 ד"א . לכתיב ל ו.:הח. שסעת  הטעחיק טעיה ה" הראשון הבמים, אסרו נך "ר.א כי ורע עצסות'ו. העלו וזחער
 . הטענן מלמחוק ייטוח הנשמם יכולב וותר שלם כררש שהשמים נוכר כך ובצוך השני חכטים' אמריכך

 אך בפנים ובאו גירן אלא אינם א.-שע"נ עו' רנ,ט בגימ' טחיי 'א ד וכן ה,טנ' חכמם אמרו כך דיא גם'אמנם
 באן אבל הקצור מפני להטמיט הילקיט  שריך  ואף , זה גל נרם לא באמת ובילקוט , הרבה טן הוא היתרכל

 ומזם .טלטים מדרשים ישתשמיט

-~ea 

 דזא פפ-ח ג . משיגש זה בלא שהמדרש במקום םי,ע טמנו ליקה
 דברנו וכבר בפנ.ם שהבאנו פצ"א ד( . אצנו בילקוט יגס הוכפה שהיא 'אפשר סוף ער ,כ.' 'טפה,המשק.ם
 לחמס תעי והחבטה נאמר לכך ;ר וכו' ברוה'ק שנאטו. 11 יהירה אציו ויוש א ר פצ.נ ה( .  אי:.ו'7.: ע1בשים
 זה המאטר וכל מניחים ירי בו הלו הןדר'ט וי; כי כראוי דקדק יא ובנה . ניוהיק שנא' 11 הרבון טשיוטעט-
 הוא הצדיק, ייסף :נגר אסא אמיי (א שלמה אמרו מי כנכד לחכם תעו וו,הגמה שימה ע"י ברוחזקשנא'
 אלי שליטים העשרה  'וסף יה ?,-נם ;עי יר:י;:נ'ה נאמי לנך  גילקוט סיים ~ה ושנר  איני ובילקוט פירישתוספת
 . הרבי מט.!ק עציו היא אך ששין יוספה  עור שם ותשג . אחיועשרת

 ארם. כלשק כחוגים בלם אש,- הב'ר נין מאטרות בי שנמצא טקוטות, בכמה הילקיט נון טוגח  כן10(
 ראיה ויה להפך גם וכן הקדש ללשון נעתה.ם דבירים או דבור גו יש ובספריני הקדש בל.ט.ן אחד דבור נםואין
 משתחוה איני אני . . . אומר שפיך מה אוניך 'שמעו ולא אזל : כמו עברית כתובים מאמרים קצת ישובספרינו ארמי בלשון כחוב הענין שכל נמרוד עם מאברהם במעשה לזח בפ' המרגש על ביחוד ואעיר המעתיקיםששנו
 לכבשן אברהם שירד כ.ון . . . . הימנו ויצילך לו משתחוה שאתה אלוה ויביא לתוכו טשליך אני הרי לאוראלא
 בשם הנודע החכם של הספרים באוצר ואמנם . מעיו בני ונכמרו לאור  וודטליכ,הי נשלוזע . . . ומצו,האש
 שבמפר חמא:רים וגם ארמי בלשין וכלו המעשה זה שם ומובא ב"ר בו ויש חתורה טררש יר בכתב יששיחזח
 . שלגו בספר כרו המאמריםנטצאו כגי וגילקוט . העקרית רצי' החוא בשי יש ספק ובלי  ארסי  בלשין שם  נמצא ונקרש בלשון כתוביםשלנו

 ח"ג()רו'ר
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 קרומים מדרשים המין כמליצת הזה המררש מליצת נדמה ובמינינו ? זכה הקדשבלשון
 השיחה ותולים לרעהי איש ובין לאלהיו קדוש איש בין שיחה בדרך הדרשנים הטליצואשר
 במקומ.ת והספרי והספרא הטכילתא דרך והוא 202( ח"ב 215 )ח"א הכתובבדברי
 יוהר עוד יאות הזה המדרש על אומרים שאנו ומה התלמור, באגדות נמצא וכןהרבה
 סוף עד וכו' ברוה"ק שנאמרה זו , . . מלאכים יעקב וישלח א י' מן בשעיה המדרשעל

 אחרות פנים של מררש שהוא נכחיש שלא עם הקרמונים כמליצת שמליצתיהפרשה
 . מאוחרת הוספה בכיור שהיא נכחיש אבל הישנים המדרשזם כלכדרך

 ח0ש הכילל ויחי למדר המירש את מאחרים היו ביחור האחרוניםהמבקרים
 רכה הבראשית נשלם שכבר אחרי שנים מאית כמה ער אסיפתו זמן וצמצמיפרשיות
 התשיעית המאה תחלת לערך הפרשיות חמש אלה תביר זמן וקצבו הפרשיות יהרעל

 שמצאו מפני , הזאת השעיה על והכריחם . והלאה( 254 צר שם )צונץ החמישילאלף
 , ולשונות בדבירים שניים , הפרשייה בהתחלות שנוים , הענינים לכל שנוים הזהבמדרש

 וכן , אחריגא" אלשנא כמה בו ונמצא , הקודמות הפרשיות מן דברים כסה ישנהוכן
 שלנו. השטה לפי ויחי במדרש בניגע זה כל בהנהומא, דונמתו ממנו גדולחלק

 של ההרשיה בהיצאות ונדפסה חרשה" "שטה הנקראת אחרת שטה עור נמצאואטנס
 מבשלנו, יותר עוד נערות סימני בה נברים כי אמיו הזאת בשטה ובנ-געהב"ר,
 ממדרשו לקוח הוא אשר אחר מדרש בו יש וכי , התנחימא על סמיכהו מפנינתפרט
 מ ר של לזמנו תוקדם לא הזאת שהשטה נשפוט זה ומכח , הדרשן משה ה'של

 ורש"י הערוך בעל נתן ר' העתיקו ככר החדשה השטה שמן מצאנו .ואמנם ,הדהשן
 בראשית שם על וכלם קדמונים ממפרשים אחרים ועוד משאנץ ונר"ש , בילקוטוכן
 יוהר נמשכים והילקוט ורש"י בערוך טאומה שלנו השטה מן נמצא לא זה והחתרבה
 מאוחרת ;וד שהיא לשער נבוא וכטעם שלנו השטה מאחרי החדשה השטהאחרי

 . שהזכרנו כמו הר' להמאה תוקרם לא חבורה זמן פנים כל על ומעתהלהחדשה
 כל שעל להחליט צריכים כז שאם 11 בהשערה אשר הורות נעלמם הרגישואכנם

 חטא ומה , ויחי מסדר חוץ מדרשיו את ב"ר בעל סדר ויחי עד מבראשיתהמררים
 המדרש היה יראשינה נעצם שבאמת חדשה להשערה טנוסם לקחו כן על 1 הזההסדר
 אלה כל ואמנם , שלנו במדרש עלו משיוריו מעט ורק ויחי סדר על נם מסודרב"ר
 מדרשנו את להעביר כח להן ואין הן רעועות הדקות ההשערוה צטחו מהן אשר תההנח
 מבשאר אתרת ררך הזה במדרש שיש להודות מוכרחים היינו אילו אף .מנחלתו
 אם כי אחר, המסרר שהיה מפני היא שהסבה לאמר מכריחנו זה היה לאפרשיות
 נם נשתנה כן על הפרשיות מכל בתנונתח נשתנה ויחי שפרשת מפני אומריםהיינו

 ענין מאז היהה הזאת הפרשה . סגנונו את הדורש החליף משים ומבלי בההטדרש
 הכוללות נביאות מצא: בה אמינתם גיפי תולים היו בה , וללומדים לדרשניםאהוב
 תכונת שנשתנה כערך כי מעצמו מובן כן ועל הימים באתרית ותקוהיה האומהעהידות
 בפרשה התרגומים מתוך גם יתברר כן . בה הטדרש ישתנה כן ורוחה הזאתהפרשה
 תינוקות מלמדי הסופרים היו האחרונים ברורות וגם וסגנונם הרגיל ם בה ששנוהזאת
 . פרשיות בשאר הרגיל הדרך מן אתר באופן הזאת הפרשה להם ומתרגמיםמשנים
 במה אדם ישאל א[ הנה : שהזכרנו בהדקרוקים ממשות כל רואה אינני באמתאך

 בכל כי זאת רק להשיב נרע לא ? רעיותיה מכל פרשיות חמש אלה טדרשנשתנה
 הנביאים מן או הכתובים מן בפמוק פיתח ושוב הפרשה טן בפסוק יתחילהפרשיות

 יתחיל לא פרשיות חטש באלה אבל הפרשה מן בפסוק לררוש מיד יתחיל גםאו
 חוזר והלאה הקדמה ומאותה הקרמה כעין שהוא בטדרש יההיל רק הפרשה מ1בפסוק

 סגנון ח.ק)ח'ר
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 השנוי שבעבור הדער* על יעלה איך ועתה . הב"ר בכל כמגנינו להיות המדרשסגנון
 י הטדרש בכל נערוה רושם שום אין מזה שחוץ אף מאוחר הוא כי נאמר הזההקטן
 המעתיקים והשמימוהו בראש הפרשה מן הפסוק נתוב היה שלא ברבר לנו ערבומי

 הפסוק להשמים יש הקדמה נעין קוא ראשונד הבא שהמדרש יען וחשבי שטעובטעות
 במדרש שפתת כיאה דוגמא ממש מצאנו הקידמות בפרשיות נם כי לב על שמוולא
 יגיל ניל : מ"ג בפרשה כמו שבפרשה הפסיק עם דבר לו יאין הקדמה כעין רקשהוא
 חלושה וכמה . פרשיות בכמה עוד הוא וכן , יצחק הולרות ואלה ער , וכו' צדיקאבי

 אחד מדרש שנמצא יען ? הראיה של טיבה מה כי והלשינוה. הדבורים מןהראיה
 הכל כן על )פצ"ו( רבותינו" "אמרו בדבור אחד ומדרש חכמים" "אמרו הצעהבדבר
 הטררש שכל לאמר נמאן לא למה ? מעוקל משפט זה האין . מאוחר הוא לכלכאשר
 ונמאן נושן ישן ודרכו שתונו אף מאוחרהיא

 לאם-
 על נהוספו המלות שתי שאלה

 בלבד נאמרו" כתוב שהיה או ? מעתיק או מגיה איזה מיד מאוחר בזמן הישןהמדרש
 הקדמונים במדרשים מאד רגיל אמרו ולשון , חכטים מלת הוסיף בקי שאינוומעתיק
 מקומות ובכסה פ"א( בשלת )מכילתא הדור מאותו נשתיירה אשר בת סרח אמרוכמו

 הדבורים _ונין זה בין יש הבדל ומה . ר"א בשם אס-ו מאיר ר' בשם אמרו :בהלמור
 מה מפני , חכמים אמרו מכאן ! ובתלמור הקדמ.נים הברייהית ספרי בכלהרגילים
 הזה שהדקדוק הדבר ואמת , רבנן'1( אמרו , חכמים שנו רבנן, הנו חכמים,אמרו
 '% ואטנם , משנברא נברא שלא לו היה טוב המדרש של נערוהו להונית נועדאשר

 נשני שכבר- דברים הזה במררש שהיבאו מסה הראיה עולה עוד הזאת הראיהשלשת
 סוניוה פרטיימלוכמה מאמרים כמה כי . הביטול מבואר הזה והרבר . 1( פרשיוהבשאר
 וספרי וספרא במכילהא פכפלו מדרשים וכמה בייושלסי וביחור בתלמוד נכפלושלמות
 . הספרים אל האחרונים בדורות נתוסף הכפולים ס1 שאחר אדם דעה על עלה לאוטעולם
 כ5 בפ"א כמו , ומכופלים כפולים דברים כסה נמצא פרשיות בשאר עצמו בב"רוהלא

 אנא ר' "י מדרש בפיה וכן , ג' בפרשה גם נכפל טברין בר לוליינא ר' שלהמדרש
 כלם על רמזו וכבר סקומוה בהרבה הוא וכן בפכ"ח נכפל לוי ר' בשם כהנאבר

 שנטצא סמה הראיה ואמנם הזאה הראיה של טיבה טה כן ובהיוה הב"רמפרשי
 הוכחה עוד יתוסף הראיה להשלום אילו רק הצדק לא בתנחומא רוגסאות הזהממדרש
 ולא ההנחוסא מ! לקה שמדרשנו להידוה תכריחני שהיא , בתנחומא עיקיושהענין

בהפך
 ישי ועובד ביעז אבותיו לימי הגיע לא . . . ודור וכו' למות קריבה בו שנאמר מי על : פיו י,11(

 ארז"ל הני' ובתנחוטא , פתוטים והדגרים . לבנו ויקרא ער וכו' הייו היו שנים מאות מר' יותר חכטיםאטרי
 גר' ובילקוט * חיה שנה מאות טר' יותר ארגל ועובר וישי עובר בועז אבותיו לימי וגו' בו שנאמר סיכל

 שחתנחוטא סעצטו וסובן הב"ר גי' וטתקנ'ם מפרשים ושניהם חיו שנה טר'ם 'ותר רבות' אסרו ויעף עוברבועז
 חבור לו שאין המאוחרות החוספוה מן הוא ויקרא עד טי וכל : מן כלו שהטדרש מאר ואפשר . פערהעתיק
 ר' בשם רברים ב' רבותינו אטרו בלשון כי שטשתטש הב' הטררש . בם'כ הרגיש שנבר כמו הקדום עםכלל
 ואפשר , חלבו רבי בשם אזר רברים שני ארכל בהנחומא ונר' המר. השני והדבר טשובש גלו וחפדרש .חלבו
 סה הוא השני והדבר רביתינו אטרו תיבות ראשי הם וא"ר ריח נשם 'ר א דברים ב' הני' כך אלא אדני גדל

 סורה יסך בטיס ונשטט וכו' בירו צרות שתי בתיל וכנקטף ל בת הטת א' פי' רבתי בפסיקתא ר"ח בשםשנאמר
 פר' טררשו גם באן כתוב שחיה מכלל חלבו ר' על, שם שחלק הוא והוא אומר חנינא ר' שאמר נאןהלשון
 על בט"ע ועי' , ר"ח גשם כן שאמרו יטינא בר וא"א אבין בר הכהן תונא רבי על טחון איר וחךהלבו

 . המששש טן ראיה להביא אין ועגיה . ז ע' קצת שתעיר מ"ז אותדססיקתא
ן

 חפרנסח היא קשח חלפתא ריי שי סאטרו א( ג. בהערה 254 שם צונק הביא דוגמאות ג' 12(
 את דאבא זבינא לאו הישא עבדא אר"י בפצ-ז עור . אפי רב בשם בפה גשנה והוא פצזז וכו' בלידהכפלים
 ועוד . ד ופר נפ.1 בשלמותו והואעו'

~ff 
 טעשה אותו כניו שיעשו רוצה יצחק אנינו היה לא פצ"1 פוף

 חכפולים על גס ותקיש תדין למען תכושף לחראות רק דו:טאחעיו העתקתי ולא . בפ"פ כשלטותו וחיאיכי'
 . עיקר כל גלל אינו בזה צוה שהעמיד הכלל גי ותדע הפרשיותשנשאר

 חינן)רפד
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 שהתנחומא ימצא בהעברה רק ולא הראוי בעיון האלה לדוגמאוה המתבונן אבל ,בהפך
 , מב"ר"'(העתיק

 רובו לפי אשר המדרש הוא לויתי שלנו המדרש כי כלל ספק אין לנוועהה
 כאשר ן ותיקונים הומפוה קצת בו יש אבל , כלו הב"ר את הטסרר ידי מתחתיצא

 כן ישנוה, ושהיהן נוסחאוה שהי יש יעקב ובברכת . הפרשיות בשאר גםבמצאם
 התרשה השטה עם שלנו השטה נרמה ואם , המדברים ושמות והמננון מהלשוןמביאר
 לא שהערוך וסמה , מאוחרה והחדשה באסת ישנה היא והסגנון הלשון לפי כינמצא
 "לא מכל ראיה להביא שאין כמו ראיה אין מעם, רק ורשיי משלנו מאוסהיעתיק
 לקבוע מרצותנו תכליהנו לכדי מהראוי יותר הזה במררש ההעכנתי הנהראינו".
 מוצק כראי נחשכו אשר שהוכרנו מהמינים הבקיריות הראיות ערך על דעהטטסטרות
 לשנות צריכים נהיה לא אחרים מדרשים על לדבר ובבואנו , הבקרת מבעלי קצתאצל

 הפעם. עורהרברים
 רבים  מררשים  ופרו יצאו סטנו אשר הגזע בעינינו  הוא רבה בראשיתהמררש

  ספחרים  היו אשר  אגרה  מררשי  לסרר באו  באשר  לעשות החלם  חח , הזמןבמשך
 פה שבעל התורה עניני כל ונקבצו ההלמודים נתחברו כאשר כי . במגליתומפורחם

 הוא ויחי בפרשת העקרי המדרש סוף . הנכון בסדר האנרוה גם יר על לקבץראו
 קשר הב"ר מסרר ואולי מצרימה" הבאים ישראל בני שמות ואלה הן עומיהמאמר
 על גם סרר אם כי בראשית ספר של בסדורו פסק לא כי , שמות במדר מררשובכונה
 המכילהא, מדרש היה כי צריך היה לא והלאה שמשם לכם הזה החדש עד שמוחפפר
 בן כי המאוחר שטית ואלה במדרש מררשיו פרטי עלו אם כי נתקיים לא סדרואבל
 בראשית למדרש דומה , אחריהם הבאים בספרי שעלו הקדמונים מפרי כל גורלהיה
 מסודר שהב"ר רק ה ב ר א ר ק י 1 המדרש הוא דרישתי ובאפן ובלשונו בסגנונורבה
 הפרשיוה ראשי הופש רבה ויקרא ומדרש , אחד אחר ודורשם הפסוקים סררעל

 בטבע מונח והדבר . פנים -לכמה ולפעמים ארוכים דרושים בהן ודורשר~יקריות
 והביאורים המדרשים כל כלל כולל שעליו והמדרש אגדה כלו בראשית ספר .הענין

 ופסוק פס.ק כל על  והולך  מושך המררש שזה מעצמו מוכן כן ועל הזה בספרשצחפרשו
 טקדם מסידר פירוש עלס היה ובנר ודינים  הלכוה שרובו ויקרא  בספר היא בןלא

 מרבנן שמצא הדברים רק סדר כן ועל להוסיף מה יכול ולא ידע לא זה ועלבספרא
 הסררש כן ועל . מרר שמצא וממה דרכם לפי ופרשיית מקומות קצת שדרשודאגדתא

__ שרורש הטקומות יפרש כי פירוש הוא האחר מצד . פירוש ואינו פירוש הואהוה
 עליהם

 עד סחוטה זו פרשה למה מן הא' המדרש מלבר צ"1 פרשת גל הוא צונץ ד לפ הל ההעתקה118
 בב"ר אחר במקום אשר אגדות בו שיש בפרה בלה"ק שכלו הלשון הוא השערתו לתמוך שיכול מה .ויקרבו

 שאם בעמי נפלא זה נגד אך . בהנהית,1 חרד"ל הסכים וכן בפל.'ג חייא ר' עם דרבי טעשה גטו ארסי בל'הן
 בפ' בפרט הפסוקה אלה על מררש טיולם היה לא כי  מאטין ואיי המררש בל לנו יחמר מחנחומא לקיתכלו

 עליו שהעירותי מה הא' גי' חילופי כסה ביניהם שיש ,עיר . שאמרנו כסו תאו ררושה היתה שהיאויחי
 רכתיב אצלו באין והן בהן תוקע אחר יהא שלא במאמר והב' . ב"ר גי' תקן שתנחומא שנראה 1 ובהערה

 שהוא טדגר פנחס הלא ובתנחוטא טדבר ופנהם ג' . כדרכו הבהוב מן הראיה השטים ותנהוסא וגו' אליהקהילי
 כתיב כ"ח  לטות שגטה וכיון ה' . הככור משי שנה עצמו את משה  והשפיל ונתנהוטא סשה את יה.שפיל ד' .פי'
 שלא ובל"ם ליתא אלא ער מה  מן  ובה:הו:וא רור ימי ויקרבו אלא  כאן כתיב אין רור הטלך ימי ויקרבובית
 כאלה חלופ.ם הרבה יש ועוד . הטות ביום שלטון ואין לפרש עיקר היא שהשנ,יפ המאטר שזח חתנחומאהבין

 טשם לקחו והתנחומא טקוטות בש'אר כדרכו 'ארס, גל' המעשיוה ואיל' הרן בלשונו המדרש כל כחיבהיה
 וגם ר בב העיקרי המררש לפניו היה אשר הב"ר את והטעהיק טקום בכל כן עשה כאשר ילה"קוהעתיקו
 יחסר שלא חב'ר נוסח פ' על תיקונים בו והוסיף ומנו לבני הבנה ליתרון החנחוטא נוסחת בחרהתנחוטא

 רכ,ררמיוארעהב.ר אף:ץ
 אך

 בכיר שהעיקר מבואר הדברים ךמהבור 1 , בהפך ולא טהגהזטא ק
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 בהמ מאריך שדורש המקומות בי פירוש ואינו , הב"ר של פירושיו דרך עלעליהם
  הזה שבמדרש הזאת התכינה 6ן . ברבים שרורשים ררוש כעין שהיא שנראה עדהרבה
 הדבר ואין , ב"ר ממדרש מאיחר המדרש שזה ( ע18 )צר צונץ פוב יום החכםשפפ
 בברייתות משתמש הרבה , הענין בטבע מונח היה שההבדל אמרנו כאשר אם כיכן
 היתה לא שהברייהא' טהצעתו ונראה חייא" ר' אתני בדבור יציען לפעם'ם המפראמן

 ר' אמר רבית אפילו אהרן בני אל והביאה ר"ת תני : כתוב בפ"ג . לפנינו כמולפניו
 , הברייתא מן הם יוחנן ר' דברי ששם אלא מספרא והוא . מלך הדרת עם ברביוחנן

 בברית שאינו ונקם בברית נקם ברית נקם נוקמת חרב עליהם והבאתי : בפ"ו1כ1
 את שמיסו עינים סמוי זה יוחנן ר' בשם אחא ור' עזריה ר' בבריח שאינו נקםאיזה
 לכם בגזל ולא במקח לכם ולקחתם ובפ"ל , הברייתא מן הכל ובספרא יהודה סלךעיני
 בנזל' ולא "במקח המאמר כל ובספרא הגזול ולא משלכם לכם מכם ואחד אחדלכל
 ברייהא טביא פיה . הערה יעשה או לבאר המקור על דבר מוסיף לפעמים וכן .חסר
 ומביא . למתכפר מכפר שיקדים מ:מב מהכפר צבור מכפר ומשיח הואיל ר"תקני

 שאל אלעזר ר' ובפכ"ב . . , אשתי זו ביתו ביתי ובעד בעדו וכפר דתנן ראיההספר
 רבה כן ואפשר המסרר העיר זה ועל ר"א את שאל ר-ח דאמרי ואית חנינא ר'את
 ארץ מאגדות הוא שהמדרש אף , למבדקיה אלא מניה נעא לא אלא צ לתלמידיהשאל
 אשר דבורים בקצת והשתמש הבבלי את שראה רושמים בו נמצא זאת בכלישראל
 בדביר שמשתמש שמצאני טה כמו בירושלמי ולא הבבלית בגמרא רק סצאנוםלא

 רק נמצא שלא )פל"ר( רבנן תנו ובדבור . )בכ"מ( הכבלי בו שכוון לכונה"גאא"
 הוספווז גם בו ויש . בב"ר14( שעקרם נכר מענינם אשר מדרשים כמה בו יש .בבבלי

 ברבה חסרות ההיקפות ואלה אליה דבי מהנא הראשונות פרשיות הג' בסוףטבוארות
 המעתיקים שקטעו הקמועים על להעיר יהיה למותר אך 184(. צר )צונץ ידכתבי
 יהיה לריק אך כן וכמו הספרים בכל היה הטנהג זה כי "וכולה" וכתבו מדרשיםכקת
 שרבים בהיות בספריהם המררש זה מביאים אשר הראשונים טן מי ולמנותלספור
 אבל הספר קדמות על אור יפרוש וזה ממנו מעתיקים היו לו המאוחרים המדרשמספרי
 נמצאו הענינים ואלה , הירושלמי בלשון ענינים בו נמצא לפעמים כי עוד להעירראוי
 היה הסררש בעל בי נראה מנה אשר אחר בסגנון אבל בלשונו ירושלמי בתלמודגם
 הירושלמי15(. זולת אחר טקירלו

במספר
 ונקשר חזוונ בדבר בלנס הוא תענין זה הלפתא בן ריי את שאלה דטפרוניהא טעשח סיח כמו14(

 ערש סיום ושם בפס"ח בב"ר וראשונה בעצם והית תזווג על שדרשו ביתה יחירים מושב אלהים הפסוק אלו
 זה שופט אלחים אומר הוי וכו' לזח וטריפ לזח משפיל סולמות ועושה יושב הקנ.ה ב"ח ר" השיבח חזהבלשון

 טב'.רקפי"ו שכולו עד:בדיחקראה הסונט חוא מן וע.%פי'ג ן עי"ש כענינו שלא:ץ4עהוא
 אחרן ושמן

 . טכ'ר העתיק רבה שבויקרא ד"א כטח ומן , ההשטטית ומן , הביאורטיתחן
 יסוט בירושלטי גם טסופר המעשה שזח וכו' שבתא בלילי ודריש יחיב הוה יר"ם עובדא ש"ט עז'15(ן

 שלא ובהכרה ייישלטי בלשון ודבל נירושלטי סחן נטצא שלא מה הוסדות הרגה יש ברנת אטנה ול'רז"א
 שעלת כיין אמרו ט: פי ושם . אחר טסקור העתיק ספק בלי אם כי הירושלמי מן רבת ויקרא בעלהעתיק

 תגיע איל לקראתו גדולת סנהדרין ירדה אנטוכיא של ברפנו לו וישב עלה ירושלים את להחריבנבוכדנצר
 לך בעי נ"נ ליהויקים לו ואסרו אצלו באו ואלך לי תנוחו מרד יהויקים אלא לאו א"ע ליחרב זה בית .שלזמנו
 כך לא א"ל אדוניו אל עבד תסגיר לא כתיב נפשיכון וטקייס נפש. דוחן נפש מפני נפש דוחין ff'p,, כךא-ל

 גם חיא הזאת החגרה וכל . לו ושלמלוהו ונטלוהו עמדו להם שסע שלא כיון בנרי בן לשבע זקנתךעשתה
 טחן D~r" כיון גרס ואח"כ כאן כמו הנוסחא לך בעי נ"נ עד נ"נ שעלח נשעה מן ח"ג פץ שקליםבירושלמי

 רצח בויקרא כסו וטטש תני בשם בבזר גם תזח הספור נטצא אמנם ש"ש וכו' ביחש של מפתחות נפלנך
 נטצא שיפעסים בדין סתותם להיות צדייתן שאת שבבחינה ודע הירושלמי. את והניח סער לקחו:נקם
 כן ואינו מקורות שני הן. נאק ונחשוב הענין את חמשנה חנוסחא בחלוף בירושלמי ודוגמתו בסררשנוטאטר

 פני על ונשקפת כתיב ארחב-א בפכ"ב כמו . סופרים מפעות אלא בא לא שהחלוף נטצא הדבר עליפכשנעטוד
 רטבריה עתיקא דכנשתא פציעיא תרעי קב4 כל מכוונא והיא רבנן שערותא ערי( )גן יוחנן א-ר וכו'הישימון

 וכל חזנ()דוזד
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 ענינם רוב ואשר התלמוד סיום אחר נסדרו אשי הקדמונים המדרשיםנמספר

 ובמררש בקנות ועסקו באב בט' ת-רה ללמוד שלא קדמונים בימים המנהג כברהיה כי הזטן צורך בו היה אשר י ת ב ר ה כ י א את ראשונה נחשוב יש-אל ארץאגדות
 . איכה בספר שנדרשי המדרשים לסדר להם נחיץ היה הזאת להבליה כן עלעליהם
 מסורר סררש היה קרום בזמן כבי ספק שכלי מפני לו נתן רבתי" אאיכה המדרשישם
 ואסרו . הישן מן להבדיל רבתי וקראוהו והשלימוהו עליו היסיפ' זמן ואחר הקנותעל
 ששים יוחנן ור' ה'" אבלע בפסוק ההרבן מענין מעש'ות כיד דורש שהיה רבי עלעליו
 נזכרות כלן מעשיות הששים יאלח , ה'( בלע פ' רבה' ובאיכה ח"ו פיד תענית)ירוש'
 בתחלת לפרשית. נחלק לא המדרש זה עדרה, נ לא מהן חת א שלשבמררש
 "פתיחתא נקראו צאות ה ובקצת ישבה איכה לפסוק פתפות רב מספ- ישהמירש
 טשא בפסיק יוחנן ר' של הפתיחה שקן משלש חוץ איכה בפסוק בכולן וסייםדחכימי"

 על בפסוק אחא ר' של וחג' כבוד אלהיכם לה' תנו בפס.ק יוחנן מר' גם והב' חזיוןגיא
 שלמות דרשות הן אם כי איכה לפסוק פתיחות אין שלשתן אך . בכי אשאהחרים
 לפרקים המדרש ונחלק , פסוק אחר פם.ק לפ-ש יהחיל זה אחיי . בנחמה"1(וסיומן
 מרבנן אחד סררו כי לשער ויש ישן הוא המדרש * המפר שבפישיות ביהא אלפאלפי

 לא , נזכרו לא הירושלמי חתימת של האחרון דור חכמי , אמיראים זמן בסיףדאנדהא
 וסגנון לשונו . חתנו הלל ר' ולא אגדה בעל שהיה בנו שמואל ר' ולא בון בר יומיר'

 זאח'1(. להכחיש שיכול רטז בו נטצא ולא , הקרמונים  הדרשנים דרך על הכלמדרשו
 מהן בכמה הענין ובהבדל שינות בניסתאוה אבל  בירושלמי  ריגטא יש  טררשיולהחלה
אש-

 בתלמור סמנו רוגסאות מצאנו זה וכנגד מזה ,ה העהיק שלא לשפות יש טזש.
 הבבליה(. מסרר עיני למראה הזה אגרה ספר היה כי לשער נבוא בהן וכשנתבונןבבלי

 בולסות חמישיות משלשה שיותר מפני הרבה ארוך ה-אשון ביתא לאלפאהטדרש
 ברביעי וכן בשלישי וכן , מעשיות סמנו שליש כחלק השני ב' בא, וכן .סעשיוה
 שבה המעשיות ואף מעשיוה סעמ אך ה' זכור פרשת אבל י מעשיות הרבהנספחו

 )צונץ שהאוסר מזה ומביאר . מביעיותיה קצר יותר מררשה כן ועל המקיאמפ-שות
 בפרשה המדרש וכן האחרות מן קצר שהוא על האחרונה לפרשה שהטררש 180(צד
 גם  בן  המררשים בבל  בטי ואמנם .  בזון יפה לא  ומן לאחר נתוסף בפ"ג גם ואוליהר'
המדרש- . לפנים"ז( המיפרים והכניסים  גליון שהם  רבר'ם כמה נטצאב"ה
 פיחש' העתיק הטררש ובאסת . דטרונגין עתיקתא  רכנישתא הגי' ששט אלא מ"ט כלאים כירוש' הטאטאוכל

 בעל לפגי חגי' חיתה ובן רסרונגית ל וצ חטעתיק פעות בטררש  רפגריא שילת אלא וכלשינושכתגי
 . סלנג ע'הערוך

 טגלח לקה בפסוק שמתחלת הטנין מן אצח באינת מסיימה אינת כ שג חנינא בר חמא ר' פתיחה16(
 תקות ויש יוחנן ר' של א' בפתיחא בגחמה eltcn . מדרשו מתוך שמבואר כמו איכה פ' על מכתן והיאאארח

 אחא ר' של ובפתיחא . בצרח אחת אנודה שנעשו כלומר אחד ערר נעשו שגלו וכיין ב' בפתיחא .לאהייתך
 . חוור הכל לבאלעתיד

 ממשלת על טכיון שזה וישמעאל אדום שמזכיר בידו פשעי עול נשקר בפ' המדרש על רוטז צונק17(
 . ח"ז פ"ר תענית בירוש' תמצא וכן , בתיכם שרוים היו 'הודים הרבה כיהאחראים גיטי הערביים על חכינח אלא כן ואינו חמחטדי.ם מלטת על בזה רטז אזלי שחושב ס:זאדה זגונתוהערבים

 קרייהא ויתקנון ריפקון ור"א לר"א משלח חיה ררב' במעשת כחנא בר אבא ר' של ב' פתיחא עי'18(
 תו' אמי  גר ריש בשם לה וצי שהואל : בה:א בר 'א ר של חב'  ובפתיחה . מגאן  נעתק ובלש רבתיכאיבה כאן כמו מטש הטעשח הוא )גז:( בגטין ואטנם , אחר ונאפן מיפלג בקיצור ה-ו פ-ר תענית בירושלמי גםשהיא דנבוזרארן בטעשה לוי ר' בשם דטכנין ררה ובפתי' . אחר באפן וכולו ז ה פ"א חגיגה בירושלטי שטובא .דשי
 הירושלטי. סן לקחו לא המדרש כי ברור משם ונראה , ובחלוף וחסר קפוע ה.ח ג פ בר"ח היבא הטדרששזה
 אם ת"פ פ"ר דם"ש בירוש' ודוגטתו חלטיח מפשר נפשית עבר כותאי דחר במעשה איכה פרוק א פ שםוראה
 . טנאן  תעתיק שה,רוש' שתאמר מפשר אחר טסקור היא המררש שנוסחת תראה בעין עיןלא

 בתרך ח"ג()די.ר תפלי לא תרגם אחריך תפאר לא הוא בריקח לשון תפלי : שלאחריו הטאמר וכל ירושלים בבני תפלי לאולחבא מכאן איל וטיים וכו' ירושלם בבני טפלי והוה לירושלים אזל טאתגם חד בטעשה איכה פ' פ"א ע'19(

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



-

288 - 
 1 בפסוק התחלתו שם ע5 "חזית" גם הנקרא , ם י ר י ש ה ר י ש ל עהמדרש

 שהיא הזה הספר ע5 שאמרו מעת כי , הישנים מן כן נם נחשבהו , מהיר אישחזית
 ואלהיו ישראל כנמת שבין היחום על ומכוון וציור משל בדרך ופהרונו קדש.םקרש
 לעניה לררשנים אהוב ענין הספר זה היה היה קרמונים קדמוני שטזמן מעצמו מובןהלא
 היו התקמור חכמי בימי כי שירענו ואחרי ן בו הסררשים ורבו פרו זה ובעבורבו

 טהם כאחת היתה השירים שיר אגרת כי הדבר ברור בן על למיניהם רבים אגדהפפרי
 ובייתר . כ5ם ע5 היחרזן ו5ו הבכירה טשפט 5ו הכינתי 5פי כי יען הוא שכןוכל
 ערים אחר א5 אתך וחבורם מדרשיו ומשפפ וסגנונו שלשינו אחרי קדמותו 5נוברור
 הראיה כמשפט, שלא אבל חבורו זמן לאחר רוצה 4"2( )צד צונץ החכם זה.על

 שככר ראיה זה ואין שה"ש( )פ' "פייטנא" במלה שהשתמש על היג שהביאה-אשונה
 היו ואם הם" פיוטין דברי יאמרו "שלא )פפ"ה( רבה בנראשיה "פיופ" השםנזכר
 לאסור סבה לנו ואין הזאה במלה שם שהשתטש הוא הונא ור' פייסנים נם היופיוטים
 . פייטגא טלה הביא )פ"ל( רבה בויקרא נם * אמר שלא מה ר"ה בשם אמרשהב"ר
 אני )פ' ש ד ק ה ח 1 ר ב רוד שאמר הוא כדבור שמשתמש ממה היא הב'והראיה
 ראיה לסתור כדאי אינה בזה עניות מרקרוק הראיה כי למעלה אמרנו וכברחבצלת(
 בפי הדברים המדרש שישים הזה במקום ובפרפ ההפוך על המורה עצמי העניןטתוך

 דבריהם שנה אחרון בזמן שהיה הטררש שנעל לומר סבה לנו ואין ראובן ר'האטורא
 במקוטות הלשון בן כמו שנה לא למה כן שאם בזמט הדרשנים לעוון דרך לפיראובן
 כל .של,רבר כללו , עיקר כל הזאה בראיה ממש אין כן ועל זטנו דרשני כלשוןאחרים
 בחלופים אבל בירוש5סי נמצא מטנו דוכטאית . 2( ישנו על מורה שבו ומדרששדרש
 וסקורו השירימי2( בשיר המררש של עיקרו לא אם המפק ויצדק ובענין בלשוןגרוניים
 בכ5 , 5הירוש5מי קרם לא האחרון המאסף כי להכחיש שאין אף כן ועל . אחרבמקום
 על היתרון לפעמים להם נחן אשר אחרות מקורות לו היו כי 5הכתיש גם איןזאת

 ופישנים מגיהים ידי בו הלו הזה במדרש גם כן קדמונינו מפרי בכל כמו .הירושלמי
 הספר22(. לפנים הגליון מן והגהוהיהם פירושיהם לפעמים המעתיקיםוהכניפו

,

_, 
הר ,

 וגו' נר.י ישטעאל ר' וכרא"ל חלטין טפשר נפשיה עבד שהאי דהר נעובדא שם ינן , ני'ון גלו ,בתיך
 חרציה תקן גברא האי ואזל : שלאחריה ובעובדא . גליון היא זה אמו" על בא חוא "פירוש חכים הואזרם,ח

 . כאלה נספחות במה תמצא ועוד . גליון היא סכות' "פירושלסחאתא
 בשלום נכנס ר1ע : חדריו המלך הביאני בפ' הטדרש מן ראיה עור תביא פ הערת 21 4 צר צינץ20(

 . ירחקוך וטעוניך יקרתך מעשיך במשנה חכטים שנו כך אלא טחברי אני שגדול ספני לא ואמר בשלוםויצא
 אינו סופו עד ואטר סן המאסר שכל בעיני כאור אטנם . חקדטונים אצל רגיל אינו בטשנה חכמים שנווהדבור

 וכוון []1 סי' הפסיקהא מן ברורה העתקה יש יורקני שבפסוק עור וכתב . ובבל' בירושלמי ליתא וגם הספר6ן
 האוטה נמצא לא באמת אבל 209 שם קרטונים ספרים ושאר הילקוט ע"פ בספרו סדר הוא אשר חפסיקתאעל

 צדין עורי בפ' בטקוטו ובשלמותו שם צפון עורי על הטררש אבל . שציין הטדרש טן בלות ביום דויהיבפסיקתא
 שתי בדמותו המעיין יראה מקוטו ששם בשה"ש עיקרו כי מובן שחרבר ומלבד רבה' בפסיקתא נטצא דשבפ

 . רבה טשהזש העתיקה שהפסיקתא לוו 11הנוסחאות
 כל דודיך סובר כי בפסוק עי' דוגמאית בקצת לנו ודי המקימות כל פה להציע הדברים יארכו21(

 שבעל ובהכרח כסדר ושלא בשלמות אינו ושם ח"ב ע"ז בירושימי שרונטתו סופו עד תגיגן תמן סןהמדרש
 צריפין שני נבנו וכו' שלטה שוחחתן יום אר"ל : תראוני אל בפסוק ושם אחר. טמקור העהיקוהדרשנו
 בניע וחוו טן האגיה כל שם וליתא פזא עזו בירושלט' גם והוא , אליה שנסתלק יום וכו' להן בניין הוו ,טרוטי
 . שנטהלק יים)ד

 בפ' , פרוזביון של פירוש והוא המפר מן אין שליח ומלת , שלית פרוזביין את תעשה : ישקגי פ'22(
 עז פירושח , עבר הסתו חנה כי בפסוק . פי' הוא דיאו דיאו חך דיאו ריאו דיו ריו לי אמרת את דורירומה
 שא: בעצמך טבורה את טחי כאטי קקום פלאי פני וכו' אסרה כך אריח שעברתי כטעם פ' . גליון כול, מרור!שון
 דברייה* היא חדא דור: כמגרל בפ' . הספר מן ואינו פירוש שהוא נראה  העברי המאמר זח כל זקנהבתולה
 . בם'כ ועי' לנאן ענין לו ואין בפעות כאן נכתב המאמר זח כל דמבולא במוי טפת לא דישראל ארעאאטרין
 הטעתיקום והכגיסום חנה" שהם דברים קצת עוד שהביא 20 גהערה לעיל שציינת' במקום בצונץ עורועי'

 אבל .  טהרגם  איות הגהת היא לדעהי וייטורד עד קניגין טן שועלים לנו אחזו בש הטאסר זנן . הספרבשנים
 אח ה.גו ר)די, בשם יוכיח  לשון ע'פ ות על  פירוש שהביא בל:צירא בע' קרחות  חווך יהורח  להריר השלם נרוך בם'-א"י
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 על יעלה לא , בזמן מאוחרים כלם התורה סרר על לס יש אשר המררשיםותר

 עתה . זה על אופן בשום כלל ראיה אין כי זה לנו יצליח לא כי ,8נם לצטצםדעתנו
 אסרם כבר , שמיה ואלה ר לספ המדרש אל תחלה לב נתן התירה סררלשמור

 שמיה מספר קצת על גם מדרשו את עשה רבה בראשית שהממרר הדברים גךוביםנץ
 היד כבר הטכילתא ומדרש , המצות בבחעת התורה התחלת שהיא לכם הזה ההרםער

 הוא כאשר המדרש זה . שלנו ,רמות במדרש כן אחר עלו ב"ר בעל ומררשיגידו,
 עד בא ובסרר , וארא , שמות ואלה , המדרים לשני המדרש . פרשיות נ"ב כילללפנינו
 מפני ספק ובלי , הספר כל של המדרש לשליש קרוב הוא לכם הזה החרשפרעם
 עשרה על מרורים סדרש.ם היו וגם המכילתא מדרש נטצא היה כבד המררים שארשעל

 כמו לרוב הוא ית הפרש פתיחת מנבון . להאריך מה עוד לו היה לא כן עלהדברות
 הפתיחות רוב . הכתוב שאמר זה , דכתיב הוא הרא , פתח פ' רבי : רבה ויקראבב"ר
 יוצא מצאנו תשא כי בפרשת הנביאים23( ומן התורה טן ממן ואחדות , י:כתובים מןהן
 בפרשת גם פעמים ושוי אבא" בר הנחומא ר' פחח אכך מצעה בדבור שפתח הכללטן

 המדרש היה וראשונה ובעצם , תנחומא ומדרש רבתי הפם.קתא דרך על וזה ,פקודי
 הפסיקתות על ורמזו הו וקצר תשא כי לפס.ק הפתיחות כל בו שהיו ארוך השא כיעל
 : שכתב מהמעתיקים אחר סיד שלנו בסררש זה ונרמז הפתיח.ה אלה מקור שםאשר
 זאת ובאמת , פסיקתות על מכוון ופרשיית בפרשיות. שכתוב כענין כלן הפתיחותוכל

 כתובה היתה הסהר" אגן "שררך הפתיחה רק לא ואטנם . רבתי בפסיקתא היאהפהיחה
 כתובות היו רבתי בפסיקתא שם שנמצאו האחרות הפתיחות גם אם כי רבהבשמות
 בפרט הזה המדרש בדרך יש אחר רושם . ,;פתוחוה" של הרבים יורה כאשרפה

 , "ללמדך נדבור ומציינן תורות הכתוב מן להוציא אוהב שהיא הראש.נותבפרשיות
 דאכרתא רבנן ובמדרשי , התנאים של המררש לשון דרך על למד" אתה מכאן ,מלמד
 זה זאה בכל ומנו לקצוב נוכל שלא אף י נערותו סימן על מורה וזה , כן נמצאלא

 לחצי להקדימו אין כן ועל לתנח.מא וקדום רבהי לפמיקהא מאוחר שהוא לנוברור
 יורו אשר הרושמים לכל מספר ואין . החמישית( האלף של השביעית למאההשני
 נמצא ובפרט הרעיונים הלוח מצד בין שבו הלשון מצר בין זה מדרש הוא מאוחרכמה

 בו------------
 כ ג. טעצמו פי' הביא עח"ש בעל וגם שלו מלין בערך לעווי דוקטור החכם ידו על יהסנ'ם התלמידים טןאחד

 טראשיה טגיר טישעיה בפ' ובפייט ;את תשלו הלה' רכת'ב הוא הרא : התורה סן בפ' פתח ב"כ"ד28(
 ובשל" אלהים. קול עם השסע הה'ר התירה מן ט ובפכ . עבדו דבר מקים מישעית נ"נ בפייחאחרית.
 בפחז . גוי על אדבר רגע חח"ד מירמיה גפמ"ה . פכח טמנו הת"ד מו:ר'ח בפל.1 . רענן זית חח'רמ.רמ,ה
 . תורתי רוני לו אכתב הה'רסוד-שע

 חמאה בתחלת נתחברת שהפסיקתא עצמו סערות תראה הפסיקתא חבור ומן על לדבר כשנבוא21(
 מלכים לפני הייך במלאכתך נזדרזת הקב"ה לו אמר 'י אר ו' פי' רבתי פסיקתא ע,' . החמישי לאלףהשביעית
 תקן חרבה כי נראה שם הדברים וטפננון פ"א ר בש גם והוא וכו' חול הקדש את עשית ר'נ ל א וכו'יה.צב
 רכוב שהיה לאחר מ"ב פי' שם וכן . מהפסיקתא חעחיק שהרבה המרין ויבין , מצר וקצר מצד הפס.קתאאז
 שנמשך נראה שבו דבורים מקצת אבל אחר מסגנון נעתק ג"כ כ פ יבש.ר . פג-ב טב-ר ונעתק וגי' הסוסעל

 לך יכחשו אטרו רבותינו וכו' הורגין הנהרגין וכו' ריה.ג של בנ' " .. ~ם ב ארש י'ט פי' '2ם . הפסיקתאאחר
 החרשת בפסיקתא גם ותענין בעמיתו וכחש כמו לך ישכו ברכיה ו,.' 31:' דבבך בעלי קומך 'חברוןאויביך
 ובשום פ.י רבה ובאסתר פכ"ג ט בשו נמצא וכן aw ליתא בעטיתו עד טרבית.נו הענין וכל באבער( 'ש ר,שצאת
 גרי , הפסיקתא טן העתיק שש"י כשמש ברור לסדת הא הגל העתיק כ פ בש.ר והנה הזה לטאטר ליתאטקום
 תקן שהת3חומא בעין עין נראה בש-ר שדוגמהם מדרשים בו כיטנטצא בתנחומא ות ונגד . הדוגמאותבאלה
 בהחלת המדרש על רק נעיר ע"כ גרונמאות להרבות נרצה אלו הדברים ויארבו וטוסיף ומפרש והסגנוןהלשון
 תעלה וכי גש"ר עי"ש . בש"ר שעיקרו בבירור ההוספות וטן השניים מן ונראת בתנחוטא נמצא שכולושמית
 לתדב~ת שיצא שון ללמדך אלא בהמדך ונלא כסף בלא ותכיף ,וגתנחוטא כשה ובלא כסות בלא וכו' דעתךעל
 וכו' עברות חמש : שם עור . וכו'( אברהם בעיני מאד הדבר וירע מהו אזכ : ובתנחשא אליו נפנה לארעה
 חערוח nwrl ופירש הקן התנחומא כי להראות באלה ודי ומגיש( הנתוב טן וגולן : )ובתנחומא הבכורת אתובזה

 , רבה השכוה דחייגו טסנו שהעתיקלהמררש
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 בחפניו אסף הוא . הקרומים'2( מן מדרש בשים נוהגים אינם אשר ומליצוה דבוריםבו

 משתמש הבבלי בתלמוד . הנובה באופנים לפרש דרכו כן על בירו הבא מןמררשים
 הדברי' להנפיל רצו שלא מפני המעהיקים בו קצרו הרבה במקומות . ובלשונו"2(הרבה

 מדרש שקצרו אחת פעם אף מצאנו ולא לו שקדמו במדרשים אחר במקוםהנאמרים
 שאלה ואפשר פלא והוא המאוחרים התורה מדרשי בשאר או נהנחומא דוגמהושנמצא
 . בעולם המדרשים אלה היו לא שעור ובעת הראשון המעתיק כבר עשההקצורים
 הם הקצורים ורוב וקצרוהו הרבה ארוך רבה שמוח שהיה היא ברור שיהיה איךואמנם
 . בא27( ן וארא , שמות באלה הראשונים המרריםבשלשה
 התלמודים מסדרי עשו אשר ההלכות קביץ כי נראה הנה ;ד שאמוננו מחמן

 מפיזרות היו אשר האגדות המון גם לאפוף האגדה לחכמי גם הראשונה הסבה היההיא
 ועשתה ופרחה האגרה צמחה בה אשר הארץ כי ידענו . אגדתא במפרי לרוב'מפורדות

 בבחינת בין עליהם א"י מטבע את נישאים האגדה מפרי רוב ואף א"י היההפרי
 וראשי הלשון לפי אשר מדרשים לנו יש ואטנם הדרוש, סגנין בבחינת ביןהלשון

 רושמים נמצא אחר מצד ושוב ישראל ארץ מאגדוה נקבצים הם בהם אשרהמדברים
 בטררש נתבונן אם לנו יתברר הדבר , בבבל נתחברו בברור אשר המררשים מדרךבהם
 ארץ ממררשי המדרשש בשמיהם רבה דברים במדרש עתר ועוד רבה בר דבם

 ום בבל הכמי מדרשות ידע שהחרש המראים ששמים קצת בהם יש אבל,שראל,
 מקום איה להחלים יסיתני לא זה כל אמנם , הבבליים דרשני כדרך דרושיוסגנון

 מאוה נמה עברו כבר אשר בעה נעשו כלם כי , בברור הטדרשים אלה שלהמחבר
 במדרש נמצא אם בעינינו יפלא זה ולמה , הבבלי ההלמור נהפשט שכבר אחרישנה
 שני ;ל הרבה ארוך רבה במדבר המדרש , .יסורם בבלי בתלמיד אשר דבריםא"י

 בהעלתך מפרשת פסוק אחר פסוק ומסודר , נשא , במדבר : הראשוניםהמררים
 על רצין יהי כן אסן אחת ופעם בנחמות וסיימם ברבים שנררשו דרשיתוהלאה
 תפורם כן וכמו הראשונים הסדרים בשני שהמדרשים אף . האחרונים הדרשניםדרך
 נערוה סימני מכמה זאה בכל הקדמ.נים המדרשית לחבורי ממש דומים אחד אלאחד
 כ! הכתוב עשה לא במקרא : הלשון דרך כסו . מאד מאוחר הוא בי נכיר בושיש
 מפירות עשר וכנגד ד( פי' )שם כסופא לחרפה קורין ירושלמי בלשון שכן . פ"ז()נשא
 העתיק התנחומא מן . 8:( קורא כל לעיני וגלוים הרבה עור והם שם( )ג"1 מהבלי

 שבכל ההלכות העתיק גם יותר עור והלאה ומשם כהעלתך ובפרשת מאמריםהרבה
 במקומו וכתב רבנו" "ילמרנו ההצעה דבור שהשמיט רק בתנחומא אשר ודרושדרוש

 קצת 'שסיט ואף הלש.ן יהקן שלפעמים רק בסלה טלה כמעט היא ההעריקה"הלכה"
 שכבר מפני התנחזמא מן שלם מדרש שהשמים ומצאנו . יתרים בעיניו שהםדבורים

העתיק
 יחסר ולרוב טספר אין הכקופות רז"ל אסרו 'דע( לא אשר פ' )פ"א כליטר המקרא עלס כתב לכד25(

 כאטר הזה הפסוק )פ"נ( בשה"ש זח דבר של פירושו והרען . מהם שהיתיק מדרשים בשאר המובא חאוטרשם
 , חקב"ה של יונ ישתבח , חקכ.'ח של שמו יתברך פונטים יהרבת רפי"ב( שמו אלהינו אחד כלומר)פ"א(
 . צונץ גם ועי' הישנים במררשים נמצאו לא הדבור.ם אלה וכל הקב'.ה של שסו יתעלה , סבורך וכו'יחי

 עכו"ם פכית . שם וטריא חשקלא וכי )'א.( בסטה ושמואל רב פלוגתת חדש מלך ויקם פ"א עי'26(
 . בספר מקוטות בהרכה ועוד )נח:( שכסנהדרין הענין "ל טיתה חייב היתועשנת

 כדאמר וכו' היה גדול עטרם פ"א : עצמו בספר אהה במקום הדבר נשנה שכבר ספני קצר לפעמים27(

~'pg
 וילך פ' ד פ שם ועור וכו' nlhk משחיש כמ"ש בסבלותם וירא פ' פזא ויפגשהו בפכוק פ"ה שם ועור .
 וכל פ"י ריש . ע"ז בטס' קרא ובלם מתי כי פ' פ-ה ג ופכ' . בשה-ש שמפרש כטו המדרש וכל פ"1 סוף .סשה

 חענין וכל 1 פט ריש . המלאכה גל ותשלם בפ' כרכהיב א פי' ריש . התורה חקת  ובזאת גויק"ר בט"שהטדרש
 . צונץ עי' אחרים עוד ויש . אסתר בטנלת ש כט' פם"א . הדברות געירת כטיש פנ"מ עמכט עדגפרשיות

 מבעים ארגעת ננגד פ'.ד בנשא שחטא טטח ראית גם שהביא 6 הזרח )62י( צר צונץ עי'28(
 . טאוחר חוותו על הן בוזרות וראית הרגשות, חמש כנגד שם:ושד
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 זש"ה איש שבעים לי אספה : פט"ו( )בהעלחך במו . אחר במקום ההיא הטדרשהעתיק
 הזה הררכן מה כררבונות ד"א והשמיפ . בסיני מזרקין עד כדרבונות חכמםדברי
 וטעמו . בתגחומא הנמצא ל אחז מכאן נפועים וכמסמרות ד"א עד וכו' הפרה את-מכוון
 שהוא במדרש והנה . ,פי"ד( נשא בפרשת במ"ר בעל העתיק' כבר הזה שהטדרשטפני
 תנתומא ר' "אמר הלשון בזה התנחוטא שם על בפירוש שם מביאו ההשטטהבבלל
  העתיק שהבמ"ר א( : דברים שלשח מזה נלמד ועתה וכי', מרדע" אותו קיאוהמשנה

 ר"ה בשם פה שהביא המדרש זה כי הנחומא רבי של .שמו על וקיאו התנתוטאמן
 שכבר מפני בהעלתך בפ' המדרש שהשמיט ממח ב( , ר"ת שם על _מקום בשום נמצאלא

 מבהעלהך גם שסרי היא הוא ונשא במרבי שמסדר בבירור מוכת נשא בפ'הביאו
 המדרש שקרא מסה נ( . היו מחברים ששני )צונץ( האושרים מדעת להוציאוהלאק
 ואחרי לר"ת התנחומא יחס במזר מדרש שלעל נראה -"ה שם על התנחומא טןהנעתק
 בימי נתחבי שהתנחומא הדבר יברור , בטעות לו יהסוהו שהמאוחרים הדברשמבואר
 בין להשתרש יכילה הטעות שזאת עד מ-ובה זמן ענר פנים כל על כן ועלהגאונים
 שנה סאות כב' חי הוה המדרש שמסדר נאם- אם הפלגה ,ה יהיה לא כן ואםהחכמים
 נראה כן ועל לר"ה ויתסוה. התנחימא מחבי היה מי נשכח וכנר התנחימא בעלאחר
 )חי' הדרשן משה י' היה ואולי הרבנים ראשוני בימי הדרשנים מגדולי אחד היהבי

 בשם התירה על בפירוש. מדרשים מעהיק שרשיי מה זה לפי ויצדק פי"ר( נשארד"ל
 במליצת שהשתמש טה יובן וכן א( הערה 239 )צונץ בנם"ר ונמצאים הדרשןר"מ
 פי"ד(. בסיר ן בהערה 261 )שם חמשים" על נתלה שבעים "לתכלית הקלירר"א
 ישנים ם בסררש שישתמש במדרשיו היטב נכרו המאוחרים הדרשנים משפטרושמי
 בעלי מאחרוני היה רבה במדבר שבעל אחרי דרשתו"2( לתכליה חדשים מהםויעשה
 העלה בירו והיו בזמנו נמצאים היו אשך המדרשים סיני שכל 0עצטו מובןהמדרש
 . הבבליע( מן מאמרים בו נמצאו ה-בות מררשי מבשאר יותר .בחבורו

 וטספין דרשוה קובץ אם כי הספר על פירוש אינו בה ר ם י ר ב דהמדרש
 שהפסיקתא אך בהלנה דרשות.ה שטתת.ל.: רבהי פסיקתא דרך על החמלתן .כ"ז

 אהלכה  ברבור או מישראל" ארם  "הלכה בדבור וברבה רבנו" מילמדנו בדבורמתהלת
 רוב 251( )צונץ טיב. בדבר אי  בנחסה מטיים ריש: בל  סוף רבה, בבמרברבסו

 בהם קטן ומעוט קדמונים טררש נספרי או בתלמיד ינוכרים ישנים הם שבוהסררשים
 יבאר הרורש בי נמצא אבל , ישנים כן גם הם כי שבירור אף מקירם נרע לאאשר
 ידקרק לא .מגך.מונים מ טדרש כשטביא . בדרושיו בהם שמשתמש המדרשים טעמיויפרש
 במליצת וידיעתו כחו כפי המליצה ישנה אם כי ממנו ששאב המקור במליצתלהבישך

הלש'ן
 והטעין האילן טן חטשל וכו' לדרך NYIW לטי דיסה הדבר למה יוחנן ר' בשם לוי א"ר פיט29(

 וכו' לארכיטכפין משל פ"ט ועי' . צרכו לפי טליצתו ומשנה דרשתו לתכליה בו וטשתטש )ה:( בתעניתהסובא
 צורך ם . אחר ענין על בו השחפש שלנו בטדרש אבל פג-ד ר הב טן נעתק והוא תשי ילדך צור עלשררינו
 %ם דב'א בתנא אס גי עור טקום בשום נמצא שלא "בבלי %ז,גינגן',וך:ן בי"י(גיהב:גגיתאייד

)ע"ב( )יא.( דערכין טגט'נלוי 2,=ג*יק טגמג
 שוה ואפשר אסא ר' הגי' בבס-ר אטנם סחכא אוטר יונתן ר' גרם הכי ובתר וכו' טהכא אסר אשי רבגרסי

 .דכתי' ידגר:ב: פי.חמד:(
 ב

~oa 
 פי"ה שם עיד 4ק'.( ימנדריםד)לם.,('וסנהדרין יוכו ובולה עטך ירח

 הן חרוגמאות אלח . המפיוח את הטובח פ' טביב 1%' באורחא אולינא חוח חרא וטנא חנא בר בר רבהאטר
 אצלנו הנטצאים הטררשים סרוב טשהיק הטדרש זה בעל . הבבלי טן העתקות בבם"ר נפצא אשר מהרבהמעט

 טן . וזוטא  רבת אליה רבי ותנא , שוע וטררש ררת ואבות , רבתי בפסיקתא טאר הרגה השתמשוניחור
 ר-ש לאור שהשיאהפסיקתא

 באבס-
 הכרה שאין טהענין נראה שתים או אחת נטצא ואם בבט-ר טצאתי לא

 טסני פרפ,ות דוגסא'ת להג"א חדלתי וחנה . ההדרש זח המסדר ביר היה לא ואולי ההש טהפסיקתא גןשלקת
 ג( ח  )לויו)
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 ולהמליצם ארסי בלשון הראשון במקיר אשר המדרשים כל להעתיק טהשתרלאו .הלשון
 מלשון יותר סובנת הקדש לשון היתה כתב אשר במקום כי ללמוד לנו יש עבריבלצצן

 בארצות ישב המסדר כי ויתכן יוניות מלות הרבה בו נמצא זה עם אמנ6 ,בירושלמי
 שהניעו בשעה : משה מסיתת גמדרש מסיים פי"א( )ברנה האחרונה בדרשה .*וניוח
 לעיני משה עשה אשר : עד וכו' ימיך ו-בו הן הקב"ה א"ל העולם מן ליפפר משהימי
 . סשה" "פמירת ממדרש הוספה הכל והלאה רמשם . המפר פיום הוא וזה . ישראל%

 חבבוהו הזמנים בכל אשר התורה על מדרש בירינו יש הזה המדרש דרךעל
 בביירהו השכילי.מאד הזה הטדרש מסרר . א ם תו תנ רש מר והוא ,הדרשנים

 כתובים , ומושכלים נאום מדרשיו רוב אם כי בידו הבא מכל בחפניו אקש לא3י
 כי והלאה( 226 נצר צונץ ידי על הדבר נודע כבר והנה 1 להבין יקלה יפהבמליצה
 דרושיו רוב החלת כי יען ילמרנו בשם להק-א רא4 היה אשר , שלנוהתנחומא
 כמו הראשונים שהזכירו הילמדנו עם אהד אינט בכל'.ואת , רבנו" "ילמדנובדבור
 בתנחומא נמצא לא ילמדנו בשם שהעתיקו מה רוב כי שמעוני ילקופ ובעלהערוך
 ורם על הקדמונים שהעתיקו החכמים בין כי לזאת גם לב לשים לנו ראוי ואמנם .שלנו

 בימי כי מזה לני ויוצא , שלנו בהנחומא נמצאו לא אשר וכטה כטה נטצאדצזנחומא
 נעין היה כי עליו מזניח שטו אשר ילמדנו בשם הסכונה מדרש ספר היההקדפונים
 דרושיו- שהתחיל שלנו תנחומאתדרש

 מה כן נם זה וכנגד , רבנו" "ילמדלו בדבור
 מוכית שלנו בתנחימא נמצאו לא ורובם תנח:סא שם על מדרשים מעתיקיםשהקדמונים

 אילו אמנם הן . שלנו התנחיסא עם אחר אינו אשר תנחומא בשם מררש גם להםשהיה
 אכל המעורקים קמעו שלנו בספר אולי לאמר יכולים היינו מקומות במעפ כוהנמצא
 בשם מביאים אשר הרברים מן מאד גדול מספר יש אם גי כן הדבר שאיןעתה

 אחר. תנחומא ספר נמצא היה כי הדברים נראים הלא שלנו נספר ואינםהתנחופא
 ואינם תנחומא בשם בראשונים המובאים המאמרים כל יחד לחבר נרצה אם ואתועוד
 עינינו נפקח זאת על ואף שלנו התנחימא מן הרנה בכמות יפחתי לא כמעםבשלנו
 בהן הטושל הרוח וגם והסגנון והמליצה הלשון בבחינת ההעהקות אלה כל נדמהאם

 שלשה 'כי לשפיפ אנו צריכים זה ולפי שלנו מההנ~מא נבדלות הן אלה נכל כינמצא
 חגה.סא נ( . תנחוטא ב( . ילסדנו א( :  הוה סטין קדמונינו לפני נפהחים היוספרים
 יהמדפיסים , בעולם היו שלשתם ספק בלי , ההפשטוהה מצאה היהודים ספרותוגם - הששי לא* השלישית המאה בתחלת - הדפוס מלאכת שהמציאו בעת והנה .שלנו
 הנחוץ את לשער ידעו אשר הרור חכמי פי על הדפיסום מפרינו להרפיס התלואשר
 הראשינים שנים הניחו , יותר נדרשת ההפשטותם אשר הספרים ולהעריך-ערך יותרנחוץ

 . לדרשנים ההם בימים חביב היה הוא כי אות זה , שלנו התנחומא את לאורוהוציאו
 והם נחוצה- התפשטוהם אשר הספרים בין להבחין הדבר על מאד הם השכילוובאמת
 ישראל!8(. לחכמה הזיק לא. העלמתם אשר הספרים ובין לדורשים ההועלותרבי

 והקשור ההבור המדרשים ,סרוב לטובה נבדל הוא יחכמה כי אמרנוכבר
ההגיוני

 טן קצת ואמנם . הטקוטנת טראה בהגהות וגינתר בפירושים המקורות נשנו כבר חרבות של החדשותשבהוצאות
 . כתנחוטא מצאנו ככר הכבלי התלטוד מן שהעתקתם שהבאתיהדוגסאתן

 מתעסק ישא ואשר שבידו נ"י סהנחומא דוגמאות איזה באבער שלסת ר' החכם הראנ' עכובייןה(
 טדצזנחוסא ירבה אחרת בלשון חמררש שזח חיא טן דמיתי כאשר כי(.באטת ומצאתי לאור לחוציאבחננתו
 אין ואטנם . סזה ירם והניחו זה את לחרפים בחרו כי בעיני נפלא הית ולא עליו, נחה אחרת רוח ונםחנרפס
 לאטר רצוני אם בי חגטא" טעם רק חטנו ראיתי שלא  זח של ערנו על דעהי ולאסר ביניתם לחכרע בזחשנתי
 קל טחינתו יותר מרוצה ח היה ההיא  בעת שלדרשנים ראיח ודאי שזח , שלנו בזה לבחור הסרפי0יט ראוטה

 ושירוך קראו בידינו שאינו וזה שניחם מביא לונזאנו די להר'מ טעריך ובם' . בעניני הלב ומעוררגלשונו
 . ת:חוטא ערך עי-ע מאר חשוב שהוא עליווכתב

 נ( ח)דו-ד
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 במליצותיו המחבר 'eDnt לפעמים . מדעי מטעם מראה רעיוניו בההליכיתההניוני
 , המדרש בעלי מאחיוני הטחבר היה כי מראה וזה קדש81(. מכתבי שלמיםוברבורים

 : הדרוש בסיף פעמים כמה מצאנו זה על ונומה , 285( )צונץ אחרים ועודהמלבים מלכי מלך של שמו יהברך : הדבור כמו , בדרושיו הנהוגוה הלשונות מקצת מבוארוכן
 "הקב"ה הדבור וכן . לגד , רצון יהי כן אסן , או . אמן ונאמר , רצון יהי כןאמן

 כניי כלו כאלו "הקב"ה" הנוטריקון אח וחשב דומות במלות הענין כפל שזהיתברך"
 בשום מצאנו שלא ענין וזה יתברך" "השם שאומר כסו יתכרך : מלה לו והימיףלשם
 אלה פ' )נח כתב שכן , בפריחתן בבבל הישיבות ב' היו המחבר בימי . קרסוןמדרש

 שבי ראו לא ישיבות ב' ואותן . . , בישראל ישיבות שהי הקב"ה קבע ולפיכךתולדות(
 אוהה טן בבבל בתורתן וישבו , . . אדום ולא יון לא בהן שלם ולא שלל( )ולא שמדולא

 פה מדבר הוא והנה יון. ולא מ 4 ד א א ל בהן שלט ולא היום עדהשעה
 ואהה ען קרמל מזמן כשדבר בתחלה מדר שככתה רתכן . בזמנו הרברים ממצבגם
 טן וברברו אדום גזרת והשני יון גזרת הראשון שהשמר באמת היה כן כי אדוםכן
 ואטנם , המאוחר יון מלכות על המכוון ליון קורם ארום האחרון בזמן ה ט י שלה

 לא כן לא שאם בבבל היהורים של היטש ברברי בקי המחבר היה לא כי מזהנראה
 . ונזרות שמדית כמה וראו ראו כי שמד ראו לא הישיבוה ב' שאותן לכתוב יכולהיה
 הימים בדברי ידיעתו מתמרון ששגה שגיאיה כמה בתנחימא נמצא זה מלבר גםאכן
 ורצה העולם את שכבש אדום מלך מאדריינום המעשה בל כמו , ישראל עםשל

 לפי שגגה כלו האדם( הן פ' )בראשית המקדש בית את והחריב אלהות עצמולעשות
 ר' אה המלך אגריפס שאל : אברהם( ויפל )פ' לך לך ובסרר . הימים דבריתולדות
 לו אין זה ודבר . הדברות בעשרת נתנה לא למה חניכה שהטילה מאחר וכיאליעזר
 בימי היה הוא כי , הורקנוס בן שהוא אליעזר ר' עם המלך לאגריפס מה כישחר
 השני. עם ולא הראשון אנריפס עם לא ודברים דין לו היה ולא לריב"ז תלמידהחרבן
 התנחומא אך יתכן וזה ור"א הגר עקילם על כן נמצא כ"ג( )פי' רבתי בפמיקהאאמנם
 מקור פי עלהעתיק

 אח-
 בראשיה באגדת רק כן מצאהי לא אבל . בחינה ובלי בטעות

 כן המאוחרים הררשנים ככל . הטעות עם המעשה ממי העתיק מי ירעתי ולא)פית(
 , ישנים88( מדרשים יסור על ענינו כצורך חדשים מדרשים לו עושה הזה הטררשבעל

 הנקודות אלה כל אשר מאוחרת( כזמן טח'דשים דבירים בכמה המחכר משהטשוכן
 ואחרי אחרון בדור נתחבר אם כי תנחומא רבי חברו לא הספר שזה בבירורמורות

שמעתיק
 בפשק נח פ' . ותבלע פיה את הארץ הפתח כך : ק.ן הורג כל לכן ה' לו ויאמר פ' בראשית ע"2"(

 , הרבה -עור תמצא וכאלה סכלה'. אתת ורשע תם , הצריק את רן אתה כךהרשע יי דן שאתה כשם : המלאכים שני ויבואו פסוק וירא פ' . להתפאר ה' טטע שהן ה' כרוכי זרע : נחויחל

 מה מהיש איל העילם את לגראות ית' הקב"ה כשבקש וגו' האלה הדברים אחרי ויה, פ' וירא סדרה5(
 גי' לפי בשוח"ט הורהב וכבר )לח:( סנהדרין ובכלי פיח בביר המדרש על נוסד המדרש כל וכו' הזכרנו כ'אנוש
 תפש Qw עוד . צרכו לפי ופירשו הרחיבו גתנהומא ואמנם עי"ש וכו' אברהם :ה תגרני גי אנוש מהתילקוט
 כהגיב ואשטידם טסני הרף אחר מפתק ללט~ר לך ויש לי הגיהה ועתה שבה"א בחברו שתופש מאדםלהקבלה
 . הוה כענין הם רבים כי להאריך ואין . כ,ז פי' ואהחנן הפפר' דרשת עם לג:. )ברכות הגם' דרשתבזה

 נשניפ שהם ותיצ,גוש תיברוש זו ר-ת אסר חמת, ים כמו בהערות. והלאה וה2 צר צונץ עי'4ח(
 . המאסר זה חסר , פרעה אל לך פ' וארא סדר שלפנינו בהנחוטא אך ד ש סי' nlvw1 בילקוט הנהר שפתשל
 מג-' ושם חשב'עי בחדש פ" מפסיקתא והוא א י נ פ ס א מ 1 מגל,א פלם והנה ויחלום פ' בויצא להוסיףויש

 דטוגגניא ירושלמי תרגם יה שבנה כעיר כלומר וגו' הבנויה ירושלים פקודי ריש . פכ-ט נויק.ר וכ"חוסאספמיא
 גירו כשיש צבור שליח וכן : שלאחריו בדף שם ועוד . ביט,נו במהרה שיבנה י"ר אבוא לא : ער , וכו'ברקיע
 שתדרש זח הכום יהיח לחיים כלוטה לחיים תקהל ואומר סרנן סכרי אוטר והיא הבדלה של או קרוש שלכוס
 בסולל יאקב לחריר תטשנה יבוא בם' ועי' , ההוספות טן בשנדבר להלן תראה כאשר השאר טבל מאוחר הואעור

 טח עם בצרוף אלה וכל , וכו' לשנות המשנח חכמי בקשו : טצורע פ' ריש וכן מ"ח. סי' הספר שבסוףההערות
 . מאוחר נטן על .ורו בפניםשרמונו

 עלג(לר1"י
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 זמן כי ברור ירענו הנה הפסיקתא וזאת רבהי הפסיקהא מן מקומות בכמהשמעתיק
 לא הפחות לכל התנחומא זמן כן ועל החמישי לאלף השביעית המאה בתחלתתבורה
 אחרים רושמים ומקצת , המחורשים הדבורים מטעם והנה . השביעיה הסאה לחצייוקדם
 . הדרומית באימליא או יון מלנות בארצות או הספר שנהחבר 23( 7 )צד צונץישער
 ולא והסגנון הלשון לא , בכללו המפר במליצת נתבונן אם טאד קרובה ההשערהחאת
 . ורוחו ומגנונו הספר זה לשון הם ובבל ישראל ארץ אגדות בספרי המושליםהרוח
 וקרוב . עברית לשון מבין לכל בקל וטובן הבורו לענין נאותה זכה במליצה כתובכלו
 . הקדש לשון טליצת פרחה מאז שם אשר הדרומית באימליא ישב שמחברו לאמריותר
 היא בי באיטליא בפריחתה ישראל הכמת היתה הספר שתבר ההיא שבעת ברורוידענו
 )רפא ובניו מלוקא משה ר' ידי על ואשכנז לצרפת התורה הובאה טאיטליא אשרהעת

 . ספרים וחברו אחרים חכמים עוד שם עמדו ההיא בעת מפק ובלי .תרל"א(
 0הן גדול במספר. . הדרוש אופן הדורש ישנה הזה בספר אשר הדרשות מזבכמה

 שדרשרצ מאיר ר' על עליו אמרו לקרטונים היה כבר הדרך זה , רבנו" "ילמדנויתחיל
 הזה מטין שלמה ודרשה לח:( )סנהדרין ומשל , אגדה 1 הלכה : חלקים לשלשהנחלקת
 ולא חק זה היה לא אבל לא.( )שבת נוי דמן תנחום ר' שם על בתלמור גםנתקיימה
 ממין דוגמא נמצא ולא , באגדה מיד 1 ח ת פ דאגרהא ורבנן האמוראים ובימייעבור
 עציות וקצת רבה דברים , רבה במדבר , רבתי פסיקתא . הקדמונים המקורות בכלהזה
 במה ואולם , הכלל rD יוצאות דרשות בבלם נמצא אבל , בזה מיוהדימ ותנוומארבה
 מטין שאינם מדרשים יש הכלל מן היוצאים המדרשים בין כי נראה בתנחומאשנוגע

 פירוש לתשלום שהביא מדרשים ויש . אחרת תכלית להם ויש הרוגלותהדרשות
 מיה בו נתוספו או המחבר מיד נתוספו כבר אולי אשר הוספות גם ויש ,הטקראות
 ן מן הראשון המדרש את נחשוב אחרת תכלית להם יש אשר המדרשים מאותם .אחרים
 ידבר בה הספר לכל פתיחה כמו שהוא . שאילתא : עד , בחכמה ה' ושיה וא'בראשית
 עגמו יתברך נח תולדות אלה : המתחלת הדרשה וכן . לוסריה ובזכות התורהבשבת
 . נח מדר עם דבר לה אין כלה , וכייר המלוכה לה' והיתה עד , הקב"ה ממהיםשל

 ומדבר , הקראים והם פה שבעל כתורה הכופרים נגר מכוונת היא כי טאדונראה
 זה אל וצרף , ביחוד התלמוד וממעלת , התורה עיקר שהיא פה שבעל התורהס0עלת
 גם הוא וכן . נח למדר ספחה למה ירענו ולא . שבבבל הישיבות שתי במעלהלדבר
 ממין שהוא ומה רבים הפרשיוה סדר לתשלום שהם מדרשים . אחרים-"( סדריםבקצת
 ימי ויקרבו : מן בתחלהו ויחי בסדר כמו . אחרים ממררשים העתקה לפעמים הואהזה

 וכענין מב"ר העתקה והוא הפישה לתשלום הוא , רבנו ילמדנו : עד , לטותישראל
 ש"ר מן העהקה ממנו והרבה הזה ממין כלו שמות סדר כל וכן . למעלה כברשאמרנו.

 ם רבוי הוא ביחור בו להתבונן שיאוי מה אבל . ותקון ובאור והלוף בקצוראך
 פ' , נח פ' , בראשית בפ' . אחאי דרב שאילהות נמה מצאנו א( : הוהשבמדרש
 שלפי אחרים מיר תוספת או הטחבר מהעתקת הן אם רושם ואין . חקת פ' ,טשפטים
 שבאמצע הפסקא הענין ום,ה . השאילתות מן העתיק שהתנחומא יתבן הזמניםתשכון
 הוספנת ב( . הרבה מאוחר שהוא ז"ל" גאון שרירא לרבנו "פירוש מצורע פ'הדרוש
 חיה "כבר רשום הראשון הדרוש אחר פקודי סדר בתחלת : כמו , הנוספיםהמדרשים בראשי רושמים עשו ובנרפסים . הטדפיסים האחרונים וברורוה מעתיקים.שהוסיפו
 כמדרש נם כי ונראה . הוא מאוחר כמה מבואר לשונו וסגכן הדרוש ומענין 'לעולמים

שלפני  . ecn~ מן שאינן נראה ושלשתן רנרים פ' ובריש חקת פ' ריש עור גטצא נח בפ' ההתהלה נעין5ה(
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 מאד מאוחרה הוספה- יש , ביתך מעון אהבתי ה' וש"ה : המתחיל הזה הרושםשלפני
 וכו' לישיאל להם שהעיר העדות משכן אחר שברבר , מאוחר שכלו הרבריםונראים
 המשכן עשיית שהשוה לעיל שפרשנו "כמו באמרו המדרש שכתחלת דבריו עלרומז

 גדבוי ורמ,וה הומפה רשמו שוב . אחד יד מהחת יצא שכלו הרי וארץ" שמיםלבריאת
 מש"ר נעתק מהם שהרוב נמצא המדרשים אלה בכל נתבונן אם . rw1" מלא חדש"קנקן
 מוכיחה אינה שעליהם הרשימה ואמנם . תכונתן שבארנו כמו העתקוהיו כל שעשהובאופן
 הלשון מצר אבל שלמות וקצת קטועות קצת הספר מן העתקות השיגו שהמרפימיםרק

 גם בהם שיש ובפרט הספר טן שאינם לאמר הוכחה אין במדרש השמוש ודרךוהסגנון
 כמו , שופטים בסוף כדאיתא : קצורים קצת ה,ה בילמדנו , שיש אלא , רבנוילמדנו
 הטעמים ומן . המעתיקים עשו אלה וכל , וגו' עולם בסדר כדאיתא , לעילשכתוב
 , חדש ויקרא פרשת חסלת : עד ויקרע פ' בתחלת המדרש גם כי מאד נראההאלה
 יש זה נגד אך , הוא" חרש "ראא-כי עליו שרשמו אף , הנחוטא המדרש מעצםהוא
 מאד מאד מאוחר והוא לעולמים" היה כבר עליו ורשמו אחרות פנים של מדרששם
 אם כי סעדיה מרב ודעות אמונות בספי שהשתמש המראים דברים בו שיש לברלא
 רבור ר"ה כמררש ויש , להרמב"מ..8( החזקה יד מ' מתוך הלקוח ארוך מאמר גם בויש
 הוא כמה בו מכירים היינו כבר הדבור זה רק בו יהיה לא אלו ואף פתרונו" מוזהאהד

 נוסחאות נוסחאות יש צו בפ' . )פ"י( דר"א מפרקי נעתק המדרש זה של רובו .מאוחר
 אם להכריע ידעתי ולא , צו פרשת נשלם עד חדש" כי ראה כתוב הפרשהובתחלת

 עליה שרשום הב' בנומחא אמנם , התנחומא בעצם כן היה אם או באמת הוספההוא
 שמשתמשים דבורים בה שיש מלבד , מאד מאוחרת הומפה ודאי הוא , לעולסים היהכבר
 שנה הלמור )בית אוטר ואני , כן לי נראה משמעו ולפי : כמו אחרונים מפרשיםבהם
 בדבור )צונץ( התנחומא על רומז שהוא מצאנו לאברהם( זכור בשם ר"מ ריי 184. צדנ'

 : הוא בשמו שמביא והענין תנחומא המפר על שכוון ברור שמבואר אמר""ותנחומא
 זה דבר ותוכן ישראל, על העגל עון להזכיר שלא עגל רגל ככף שהם לפי רגליםבמיי
 פרשה בתנחומא במלה מלה כמעט מובא אבל , הזה בלשון לא אבל במדרשיםהובא
 כן וכמו . התנחומא על בדבריו רומז הב' הנוסחא שבעל ספק כל אין כן ועלאמור
 הפרשה סוף ער וכו' ברצונך הטיבה זש"ה אהרן את צו ר"א : מן הג' שהנומחאנראה
 מדרש הכל הראשונים על מסף שמצאנו מה . . . חדושים נשלמו כאן : עד שמיני פ'וכן

 וכן . בפרטי8( דבורים וקצת בכלל לשונו ודרך הדרוש סגנון יעיד זה על מאדמאוחר
 דבר ג( , מאד עד מאוחרת הוספה הכל הפרשה סוף עד מנצפ'ך : מן קרח פרשתבסוף

 וזה . הוספה אינו אבל הוספה היא כאלו ונראה אחר ממקום לקוח שהוא עליושנרשם
 אז מדרש כלומר מספרא" ישיר "אז ער בשלח סדר בל והולכים מושכים והםישמעאל" דרבי "ממכילהא עליהם שנרשם לכם הזה החדש פ' בא במדר המדרשים כל :הוא
 שההעתק בזה לאמר רוצה ואינו , נוסד שעליו הילמדנו או עצמו הנהומא מספרישיר

 ספני הספר מן שזה ביחוד לרנזז הוכרח זה בעבור אם כי הספר מבעל אינוממכילתא
 . המכילתא מן דרכו לפי להעתיק חזר ההוא המדרש אחרשגם

ואמנם
 על אחדים ,דברים ר"פ יעקב הר"ר של בטאמרו והלאה lbB צד שלישה שנה הלמור בית עין86(

 עטו שאין החיים והוא : הסתהיל בפנים הנזכר בנוסח הטאטר שכל והראה זה על שהעיר תנחומא"טדרש
 ושל : שם שכתב מה וכן , פ"ח חשובה בהלכות הרמבזם טן כלו , לבא יש בעה"ז שהיום לנו אבל : עד ,מות

 האיש בים..ןגאשרי חטב טיש חבעח... ריר  קחאחואיה, לנטר7"ירצה . ששי ודעות.טאסר אטרות נם' ממש ורוגטתו . תאבל עליו ונפשו : עד וכו' העולם בגל ntm~lrרשעים
 תשת, % ושע חן ח' ושם לוטר. ירצה ו" שמת,.. =פר חשרה שעמיקת בשרה,..היסק
 ברוך חראה האלה חררוש'ם וסדרך זה מכל , חיץ אחר לראפ שאף אדם אשף , יץ לשותי ארוכהתוכחה
 . התנחוטא אל שייכות להם ואין הטאוחרים הדרשנים דרך על הםשכלם
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 שאף , הספרים בשאר ההנחומא ממדרשי מאד נבדל דברים למפר המדרשואמנם

 וגם הדרוש בסגנון קצתל נבדל וגם רבנו', ,ללמדנו הספד בכל נטצא לא אחתפעם
 דברים כמה בו יש אבל , הוספה כלו היות על מוכהת ראיה לנו אין אבל ,הלשון
 הא' הנוסח סוף עד נצבים אתם של הב' הנוסח . מאוחרת הוספה בבירורשהם

 של,
 פ'

 המדרש על ביחוד להעיר וראוי הדפוס בספרי זה על נרמז וכבר הוספה הואהאזינו
 של טדרשיו דרך על הוא. הזה המדרש כל וילך( )פ' וגו' כתכתי הלא זש"ההמתחיל:

 ההיא בפרשה ובתנתומא , יתרו וישמע בפ' שפרשתי כמו ; שם ציין והרורש הדרשןר"מ
 והיא ; ושכלו אדם..בדעתו כל וישכיל יבין : מאמר בו מצאתי ועוד . מאומה מזהאין
 "יבין הרברות עשרת סוף מבועות של שני ליום יצחק בר שמעון ר' של טפיוםלקוח
 איתא שכן . בפסיקתא כדאיתא : מצאנהשציין האזינו פ' ובתחלה . ושכלו" ברעו~ישכיל
 צדקות שעושה צריק פעלו המים הצור שכפסוק המהרש וכן . בת"כ"8( שנינו וכן ,בה"כ
 . הררשן ר"מ בספר נמצא שהוא בפירוש אומר ובקצתו מאוחרת הוספה היא הפרשה סוףעד

 עם אחר איננו שלנו תנחומא שהמררש הוא האלה ממחקרינו היוצא כללועתה
 המירשים מרוב . אחרים ראשונים ובספרי ובערוך בילקום שהובאו והתנחוטאאילמדנו
1o~peבהם שנה אם בי וכלשונם לכתבם אחרים דברי כמעתיק לא אבל העתיק לו 
 והמליץ. שיניםבאופתם

 לקראר הרין טן אינו הזאת ולסבה . ויעה מעם בטוב דבריו
 , בנין ועשאם יחד שחבר הדברים על ידיו שכל אם בי בלבר מלקם היה לא כיילקוט

 לא : שלמה משלי שהעתיקו חזקיה אנשי על קדמונינו שאמרו מה עליוויצדק'לאמר
 היה מאד הרבה , פ"א( )אבדי'נ שפירשו אלא שהמתינו ולא שהמתינו אלאשהעתיקו
 המררש זה משך וררכו השכלהו לפי כי מאליו מובן הדבר וזה רבות בפסיקתאמשתמש

 או שומעיו לצרך מיוחדת לתכלית דרש אשר דרושים קצת מדרשיו בין יש . אליו לבואת
 . מאד מאוחר בזמן נתוספי כי בעין עין אותן נכיר אשר הוספות הרבה בספר יש ,קוראיו
 לא גם אבל החמישי לאלף השביעית המאה לחצי יוקדם לא העקרי הספר של זמנוכי

 חיו לא ההוספות של הטדרש ובעלי הרבה מאוחרות ה"וספות אמנם , הרבהיאוחר
 לחצו,,המאה יוקרמו לא פנים כל על מחבריהם אשר מדרשים גהן ויש , אחדבזמן

 מלבד ואף , לררשנים טאז ואהוב רצוי היה המדרש ,ה . החמישי האלף שלהאחרונה
 כמו בישראל להתפשט זכה אשר הנמצאים המדרש מפרי מכל אחר גם איןהרבות
 . חדשה הוצאה ממנו המדפיסים עשו ודור דור בכל וכמעם הזהחסררש

 ועשרים שלשהפרק "ך,,
 המשך. אגדה. טדרשיספרי

 ארץ אגדות ובסגנון בלשון כחוב כלו ת ו ר ש ר ד מ הוא הקדומים המדרשים מןאחד
 , רבהי איכה , רבה ויקרא , רבה ובבראשית בירושלמי ממנו רוגמאהע הרבה .ישראל
 רברים שמביא בו נמצא אם ואף . מאוסה בל בו אין הבבלי מאגרת . השירש)שיר

 ואנשי ויוקים : הימים בדברי הכתוב על המררש כסו 265( )צונץ בבבלי גםשנטצא
 שיתבונן מי צ"א:( )ב"ב בבלי בהלמוד דוגטא קצת ממנו ויש )פ"ב( ושרף ויואשנועבה

בפנים-.
 תארם טמשל למדרשו דוגטא גטצא ששם רבת. הפסיקתא על טכיון בפסיקתא כדאיתא שהביא סח88(

 כראיחא שכהב וטה , אחר באפן והנמשל הטשל דורש שבפסיקתא אלא  ג'( פי'  סתרתורה )פ' טזלותלי"ב
  סדררת בנטיה מנפשו הדרש דרש חיתר וכל ט,לות. לי'ב נמשל אדם : הטאטר על רק טכווןבפסיקתא
 ר ה א 1 לעלטו סררש חיו חרברות  n~rP שי שחפרשיות הגתי לפסיקתא דוד סגן טפי וראיתי .דשאדקתא

 . בספרי וב"ל חוא טיס בת"כ איתא שכן שציין ובה . טחפסיקתא תל9סיע  חפרשיית היו חוח הרוכש בימי שבבר לסדים אנו שלגנזנו  חסדרש מן ואטנם חפסיקתא בסרר בלליקהגזך
 ס1ד ג, ח)רויר
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 ברייתא הוא הבבלי שהביא מה כי , זה אל :ה קרב לא כי יטצא הו-בריםבפגים
 עליה! לב ובשומ בפסיכן:ות הזה ממררש יש רוגמאות כמה , הבבליים"( מאגרתואינו
 )מן על הרומז אתר רושם אף הספר בכל אין . במדרסנו הם הרברים ?יקרי כיניאה
 כי אף האחרונים דאגרהא רבנן זמן אחרי הרבה לאחרו סבה לנו אין בן עלשאוחר

 לשלש חלוקהו . ת ל ה ק ש ר ד מ הוא ממנו מאוחר . בדקרוק זמנו לצמצם גדע4א
 הראשונה הסררא בסוף כי , עצטו הסתבר טן היא ההלוקה זאת כי ינראהפדחת.
 , השניה הסדרא בחתימת הוא וכן הב' המירא של המדרש פתח שבו בפסוק מדרשויצתם

 שעשה מראה הוה והשנוי , הספר שבכל הפסקאות מן באחת דוגכצזו נמצא שלאמה
 המדבריפ ראשי . החלוקה מימן הרועפם שזה הדבר וקיוב רושם ההיא גפסקאהמחבר
 נמצא אבל , איי מדרשי כדרך הוא בספר הלשון דרך וכן , ישראל ארץ דרשני הםשבו
 בו נמצאו ונם , גבלי מתלמור נעתקים ספק ובלי בבל אמוראי שם על דברים גםבו
 ראטר" ומאן דאטר .מאז כמו בבלי בתלמוד רק נהוגים אינם אשר תכניים רבוריםקצת
 שלא מה המסכתא שם יזכיר בש"ס למשנה טקום כשמראה לפעמים . עלה,' "והניוכן

 והלכות ועבדים גרים הלכות קטנות הכמכתות יזכיר גם קרטונים במדרשים כןנמצא
 מתחיל ופסוק פסוק שבכל הזה למדרש לו יש מיוחדה תכונה . ומזוזות תפליןציצתן
 בלי מהם נאמרו הפירושים אלה רוב האחרונים הפרשנים נדרך הפסוק את מידלפרש
 בזמן נופל הזה הטדרש פדור כי נחשוב כן ועל , הבסרר טן הם ספק ובלי אומייהםשם

 המאוחר הוא בי נראה ישנים במדרשים ממנו שנטצאו המדרשים מדוגמאות גם ,מאוחר
 ויש , דוסא בן מנינא בר' המעשה הביא ראשונה בפסקא כבר , מהם העתיקוהוא

 העתיק רבה שקהלת בעין עין נראה זה לעמת ,ה נשוה ואם )פ"א( רבה בשה"שדוגטתו
 אין זאת בכל מאוחר זמן על יורו אלה כל אם אמנם . וקצר ותקן וחלף רנהמשה"ש
 שגטה ששוקל עבד אמר : מן , הספר שבסוף הענין כל 1 טאוחר הוא כמהלשחום
 , רע אם טוב אם : מסיים המררש שעיקר מפני מאוחרת הוספה הוא סוף ערכזדונוה
 ש ר ד מ . רר.'ל( )חי' המררש זה הוסיפו רע בדבר שיסיים השאוחתם בעיני רעיהיה
 א' פרשה פרשיוה לשש נחלק בהוצאות . פתיחה ובראשו ן לפרשיוה הלוקתו ( ר ה סא
 ויאמר : עד ג' . המלנה ועבהי גם : עד נ' . מלכותו כבור עושר את בהראותו :עד

 סוף עד ו' . היה יהודי איש : ער ה' . האלה הדברים אחר : עד ד' . לחכמיםהטלך
 מחבי . לחכמים" המלך "ויאמר מפיד תוץ פתיחה יש הפרשיות מן אחת לכל .הספר
 יעידו שבו המדברים וראשי ופגנונו שלשונו לבר לא . ישראל ארץ בן היה הזההמדרש

 מהם כתב ותכלת כרפם חור בפסוק הגה . לעדה ברורות ראיות גם יש אם כי זהעל
 עקילס תרגום מקים בשום הובא לא ובבבלי . קרפמינון איירינון עקילם חרג[ :המררש
 אטרין רתטן אגבנן המררש נעל שהניא מקומות ככמה מצאנו עור . ההינוהו לאג"
 קח מהר )פ' אמרין" תמן או המלך( לה ויאמר , אמתי נערות ותבאנה)פ'

 הרבה המאוחרים המדרשים בין מקום לו לרעע המכריח רמז אף מצאנו לאהמדרש ובכי . ישראל ארץ בן היה המררש שבעל ברורה ערות ודאי וזה יצא(-יטרדני
המררש -------
 זה בל שלנו הטדרש העתיק לא כי יראה ,המעיין וכו' ויוק,ם דכתיב מאי דהניא )צא:( ב.ב עי'1(
 קשש דביים טדבר יהוא החטירח ועל הכאסח על בפסיק אחד טררש רות באררט יש כ' עיד ורע .טהבנלי
 לטה הטדרש זה המס-ר .טל השם נרע וטוה , הבדרק כל השמיסו הרפוס ונמצאות . הכבל. התלטודנשות
 . הבבלים אגדת על השניחלא

 ראיותיו אין זה על גם ואמנם מאוחרים דביים קצת בו שיש כתב גן ועל וישג: קרמותי סימני בושיים וס)ני)י הנוגהו לא' חטדיש שזח בעצמו הרפש הוא שגם נראי, אבל לאחרו רוצה 4(2 צר ציץ2(
 הוו כמוהן ואלף ההן ההגדות זה יוכיח מח שני שבתרגום הדוגטאות טן שם שהפא מה כ, .טיביחוה
 טן שכתב טה ואמנם טוה זה ולא מזה העהיק זה ולא ש-נות אגדה בספרי מקוביוה והיו בעםמתפשטות
 הדבורים טן שנתב וטה פייט. עינים סאות בעל כשש"כ שאוחרת תיפתח שהוא אפשר טיוסיפוןהנעתקות

נאחזה ח-ג')רויך
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 ובוסן , ם לי הה ת ד ג א הקדמונים קראוהו אשר תהלים ספר עלהמדרש

 פוג שוחי בפסוק: שתחלתו שם על מוב, שוחר מדרש גם קראוהומאוחר
 , בתלמוד נזכר כבר תהלים אגרת הנה , ישנים וגם החדשים מן הוא , רצוןיבקש

 שוחר במדרש הזה הספר 0ן יש ספק ובלי , בו לעיין אהבו האמוראים גדולי כיויסופר
 אחר מצד אנל , ישן נקראהו הזה ומצד שיורים הרבה שלנוטוב

 נקראהי
 תלו כי חדש

 בו הובאו אשר הישנים המדרשים רוב . והסגנון והמליצה הלשון ושנו מאוחרים ידיבו
 מן שלם פסוק במליצת משתמש ולפעמים . התנחומא דרך על אחרת ללשוןהעתיק
 כמה בו ומצאנו . לבהלה ילרו ולא לריק יגעו לא ישראל "אבל )פ"ב( כמוהמקרא
 נ'( )סי' מופלא" דבר שמעו : כמו , קרטונים במדרשים נמצאים אינם אשר זרותלשונוה
 אפפוני( פ' י"ח )סי' אחר מטעם לה מייתי ו'( )סי' וכהלכה כאופן בהן עוסקין אנואין
 שעושה מצאנו הרבה ובמקומית רוגמהם8(, אחרים ועוד אתה( כי פ' )שם לומררוצה
 . ומפרשם'( מרחיבם או האחרונים הדרשנים כדרך קדמונים מדרשים יסוד עלדרשוה
 הזה המדרש של האחרון המסדר כי נכיר האלה והרושמים התכונותטלל

 שבספרי המררשים טן הרוגסאות על נביס אם יותר עוד לנו יתברר זה ודבר ,טאד מאות-
 יה, על ןח2( )צד צונץ טוב יום ר' הציר וככר הזה, במדרש הנמצאות אחריםמדרש
 מ: בדוגטאות היטב נהבונן אם ואמנם . התנחומא מן העתיק טוב שהשוחרושער

 כן ועל , התנחומא מן העתיק שהוא ברור מבואר במדרשנו נזכרו אשרהתנחומא
 , כן גם לנו יתברר כי הרבה  לא  אבל להבתיטא  מאוחר  פנים כל ?ל  האחרוןהמסדר
 קדום שהשוים ספק כל שאין , רבה בבמדבר דוגמתם אשר מדרשיו קצת נבחןשאם

 המדרש מן משונה הוא קכ"ב ער קי"ט : המזמורים לארבעה המדרש . רבה6(לכ~דכר
 דבר ולא , אחרים סמררשים אחד העתק אף אין בכלו בתכניתו בין בצורתו- ביןשקדמו
 להמדרש דומה ומליצתו לשונו בדרך אמנם , הדרשנים מן רורש שם על נאמר בואחד

 יבואו כן ואחרי , עצמו חכמת ופרי המקדר ידי מעשה הוא המדרש זה ואוליבכללו,
 בלל דמיון להם ואין בכלל, וער קלל עד קכ"ב מסימן מנסורים עשר לששהמדרשים
 הירושלמי מן מאמרים ילקוט הם כי , להם שקדמו אותם עם לא וגם שהזכרנולהארבעה

 ולא ממש ובלשונם ככתבם הכל אבל , אח-ים ממדרשים קצת וגם הבבלי מןוהרוב
 ה0ררש חזר הספר סוף עד והלאה קל"ח ממזמור ואמנם . המפר בכל המסררכמנהג
 מתחה יצאו ואלה שאלה בעין עין יראה בהם והמהנונן הנזכרים הארבעה כאותםלהיות

ירי
 האלה חדבורימ נטצאו שכבר הוא טעות "אוחרים מררש,ם לשון שהם חכטים" "אמרו או שעה".באותה
 הדגור רוגמת ה.א טוב הטלך על אם נפסוק חזי.' תא , שהרגור שם כתב עור , קרטונים וכטדרשיםגהלטוד
 בא : הרהור זה כי השליט מפי שיצאה שגגה וזח דר'א ופרקי אליה דגי תנא בו שישתטשו וראה'"בא

 א,תא : ירושלטי וגלשון . רוח נטוג' גדולים כטח וראו, :א ,ה:( בסומה וטחם בתלטור ככ'ט נטצאוראה,
 . חזי תא : ארמי ובלשון היא פ"א ברכזה ירושלמי ,חטי

 סקילוט . . פיליא בנח פילוט : ט' בא' : קצהם ואעתיק רו:טאוח כטה שתביא  החכר בטקט שונץ ע.'3(
 . פלוני אטר נך ואוטר : ל' סי' . רבנו סשה גציי ונה"םנתפלה יי~ מי' , לה גרס ,ורן ר' 1 א' בסי' , לחטיף ויש . גבלא'  רחבכן מסכתות  מזכיר ק"ר  ובסיי . סיציליאבנה

 מסכ'ס הקב.ה שנה לעבר יושבן שהזקנים בשעה כיצד וכו' אוטה איזו הושעיה א-ר ר' סי' עי'4(

 יפסיקתא עי.ש. בי  שרורש לדרושו ראית ~טביא וטפרשן טרחת ואוה, טדרשו ימרד הוא הטאטר זה . ידיהטעי
 מהרש  ררושו לנסור לקח ליד סי' ושם . מ  כג' וגרבית ה' ש' לאגער( ריש והוצאת  ובפם'קחא ט"ו פ'יגתי
 חקביה לפ:' רוד אסר :  דרש ועליו  navv יפה בעולמו הקב"ה שעשה מה כל בש"י יפח עשה הכל את ,ישן
 . געתי  יפח  ישח הכל את וכהזא 9רוכו'
  א"ר ברכה זחיח תהי א' סי' ע"  5(י

 שטם-
 טלפי את  לגרך ~קוק היינני  כאן ער וטל הגרבות את

 לך לך פ' ובחנחומא פס"א בע"ר סובא הוה הטפל והנה וכו' טבולים אנ. 11 לשנה אריס אותו ואמר וכו'לאר.ם. וסחרו פרדם לו שהיה לסלך טשל וכו' בריך כרכה ליה יחיב ראת ולמאן לך מסורות הכרכות חרי ואילךטכאן
 אני אוטר חאריס שאותו : ואומר הטשל כינת יפה באר  שלפגינו המדרש ואטעם . חברנה דוזאת פ'ובפסיקתא

 , חוח בסגנון נמצא לא הנזכרים הטקומות  יעכל , חנמשל עם המשל דטיון כהוגן ויעלא וכו' אריסות' ם י ל שט
 ~ררשע פ ע כן נסח ספק ובלי ם י ל ש א 1 אעביד אני ג.'כ גרם ושט כאן כסו השין נטמא פי.א בבם'ריאמנם
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 סגנון : הוא האחד . מדרש סגנוני שלשה הזה בספר לנו יש ועתה , אחד מחברידי
 השני , ומפורשים טתוקנים , נקצרים או נרהבים קדומים מדרשים בהצעה ש ריו דה

 .הר ומסודרים הענין לצורך לקוסים קדום'ם מדרשים ט ו ק ל י ה ן 1 נ ג ם :הוא
 של עצטו מחכמת הדרוש סגנון הוא: והשלישי ו וגלשונם ככהבםכהווייתם
 . שנאמרו כלשין בהצעהם לא אבל אחרים דברי בהשהמשותהרומש

 כל כטעם נדרש תהלים במדרש מצאנוהו אשר הדרוש מן השלישי סגנון פיעל
 המירשים מלסגנון הפירוש לסגנון קרוב יזהר והוא , סוף עד מראש י ל ש מ ש ר דמ

 מבלי בקצרה אגדיות הקדמוה פי על הכתוב לפרש לרוב הוא פירושו ררך .הקדמונים
 טמובנם ומוציאם חרוד בדרך מלה או דבור מפרש לפעמים . לפניו אשר מהעניןנפות

 במאסרי מסיים מפירושיו כמה , כפשוטו המקרא מפרש טקוטות בהרבה אך ,הפשוט"(
 באלה והטתבונן , ישמעאל לר. או מאיר לר' ומיחסם י ר ש א ב הפותחים השכלמיסר

 בין כי באמת, ממקורם יצאו לא אכל להם הם מיוחסים רק בי בקל יביןהמאמרים
 בהיצאות שלנו הספר . מאוחי בזמן יסורם כי ניכרים תכניתם מצד בין צורתםמצר

 מזה וחוץ , בהעהקה חמר כאן : בפירוש בנדפס נרמז יו"ד בסי' . וקטוע חסרהדפוס
 , חמרים ובנרפס הזה המדרש שם על טובאיס הברים כמה קרמונינו בספרינמצא
 העתיק הילקומ בעל והנה . שלמוה פרשיוה על המדרש שנחסר חסרונות בו ישובפרט
 משלי בילקוט שנמצע מקום ובכל , "מריש" ההעתקה על והציון הזה המדרשריב
 הנזכר הציון עם 'מדרשים בילקומ מצאנו ואמנם שלנו, משלי מדרש על מכוון ' אנזדרשהציון

 שהעהיק משלי שמדרש נשפום מזה , ( המררש' חמר בספרנו אשר פסוקיםשדורשים
 ובתכונה ובסגנון בלשון עניניו בכל חליק . מטדרשנו יותר שלם היה ממנוהילקוט
 אם כי פירוש תכונת לו f~w הזה המדרש , ל א 1 מ ש ש ר ד מ הוא משלימטדרש
 פתח כדטות שהוא אחי ממקום פסוק ודרוש דרוש כל ובראש , מונבלים דרושיםכולל

 שם על הדברים מביא מקום בכל , המדרשים רוב דרך על הוא והסגנון הלשוןלדרוש,
 מאמרים הרבה , הענין לבאר הכדר משנה לפעמים אך . בלשונם גם ולרוב , שאמרםסי

 אסריך: "הטן לפעמים ומאמרו מדרשיו ומרוב לשונו, מדרך אך הבבלי מןהעתיק
 עלינו יקשה חבורו ומן בבחינת , א"י מבני הממרר היה כי ניאה בבל חכמיבכוונה:)על

 מדרש את ראה הזה המדרש בעל כי נראה זאת אך . ברור דבר להכריע מאדעד
 על ארוך מדרש מביא כ"ג בפרשה כי . בהם והשהמש תנחוטא מדרש וגםקהלת
 ובאמת , שממקומו כי בקהלת מקורו ספק בלי המדרש וזה , מוב משמן שם טוב :הפסוק
 הועתק שמשם ברור נלאה קהלת שבסררש נוסחאתו עם שבמדרשנו נוסחאתו נשוהאם
 בקצת אך פף5ה'ויקהל בתנחומא' גם נמצא הזה הארוך המדרש מן חלק ואמנם .הנה

 מזה נשפוט ובצדק , במדרשנו גם נמצאו ההומפוה אלה והנה , ביאור ליתרוןהוספות
 . שמואל טררש מסדר עיני למראה היו התנחוטא גם קהלת מדרש גםבי

 נתחברו ככולם רובם כי אף כה עד עליהם דברני אשר המדרשים אלהיזה
 יתיחסו זאת בכל אתריו מאות שנות כטה עד ..יקצתם התלמוי חתימת אחריבספר

 הם עצמם מחכמת לא יכילי אשר הפרמים הענינים רוב כי יען התלמודיתלספרות
 אשר הקדמוניות האגדות טן הם התלמוד מבעלי דאגדהא רבנן טחכמה אם כילהם

היו
 הרי חכטה בארם יש אם אלא חכמה למה טומר אם מוסר למה חכטח אם ושסר הכטה לרעת בפ'6(

 כקטר טמורת מוסר!יימענין "פרש הוא חרי . ב.רו טפורין תורה דברי אין חכטה בו אין ואם טומר לטדהוא
 . ' אחרים,;: עוד אלת וכעין . ראש טענין דרש ראשך כמהלך ובא בפ' . בגיהנם סטךלהתניע ם י ר ז ג א :מלאכים שעתידין כחך ם י ר ז ישבעו פן בפ' , אביך טוסר בני שסע כפ' פי' וכך . המסורדבר

 נ' סי' בילקוט ראת ואטש . בנדפס שחסרים י"ח ז' נ' סי' על שהעיר , 6 חזרה 9!9 צד rits עי'7(
 נילקוכ גם וחת 1' נסי אגל : החסרונות מן כל"ס והם פסוקים קצת ע5 סתם מדרש גתם מדרשים איותנניא
 . ה.יק,פ עיי קצת להטנות ג"כ יוכל בנדפס עליו ששמו וי"א " שבס" חחסיון . סאוטח תצאלא

 היגוודי,י
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 כל קיימו כי צלקה היא ולהם למיניהם השונים אגדה בספרי ומפוררות טפוזרוההיו
 כן גם ראינו ואמנם . וכתובים8, נביאים ספרי וקצת התירה סדך על אותז וסדרואתק
 . הכתובים סרר על פירושים הוא האחד המין , (פרדו כוללים מינים לשני הספרים אלהכי

 הדרשנים דרושי דרך על פרשיוה על או מיוחדים כתובים על דרושים הוא השניוהמין
 פסיקתא : שנים מרם לני אשר פסיקהא מדרשי הם הז.: השני מטין ,ברבים

 . כהנא דרב פסיקתא קראה המחברש מן קצת אשר סתם ופסיקתאדבתי,
 אש על-המפרם שמם קראה לבלהי יה ומשלם מא; ישראל הכמימשפט

 שם,מחבח,לאחה מדע לא אשר שפר ספר כל יחמו האחרונים בדיות אטנם ,חברו
 סדר דעת מבלי לרוב היו מיחוסים אלה , בעמם פתם השואי הידושם ההכטים מןחכם

 ויוהר שנים מאה חי אשר לאיש / ברור מתוכו .מוכח זמנו אשר , ספר ויחסוהרורות
 להשבית דבר מבצע קדמונים לקדמוני חדש י"סויספר אשר ויש , ההוט הנטןלפני
 יקתא ם פ ה הוא קדמין לחכם בטעות נתיחסי אשר הספרים מן אחד , הספרהורה
 מן לאחד ותמוה כהנא דרב א פסיקת בשם קראוה המחברי מן קצתאשר

 לאר הספר והוציא באבער( שלמה )ר לב בכל ישראל חכמת סאוהכן אחד עלעחסל אשי זה זמנת עד בדפוס אור ראה לא המפר זה , כהנא רב בשם הנקראהאמוראים
 הוא וגם- , ובחכמה עשר-משקירה בראשו ומבוא מיקירת בהערות ופארווקשטו

-
 הזכירו אשר מחברים חבל הביאו ואחרי , האמירא כהנא לרב יחסו - לאור המציא.
 קון( צד )מבוא וכתב , אפשרית השערה זה רעוע ים,ד על בנה נהנא דרבפסיקתא
 ואפשר , דרכ,. קמיה מדרא פסק כהנא רב בתלמוד לדבר זכר גם"ונטצא
 השערת זאת היתה כן אחרי אך-מיד , דרב" קמיה אותה שסרר הפסיקתא עלשהכונה
 רב 'טל תלמידו הראשון כהנא רב הוא הפס'קהא "מסיר ט ל ח מ ט פ ש מ להאפשריה

 על נביט אם כי וענף ש,'רש זה לבל אין כי מבואר קלה בבחינה אכל , יוחנן"ור'
 וקצהם כהנא לרב הרבה מאוחרים בדורות חיו רוגם הלא בפסיקתא המדבריםהחכמים

 אם - אשר במפר פיסקאות קצת שיש אלא עור ולא , אחריו ויו"ר שנה סאהכסו
 ההישניב מן אחר "ה בהן נזכר לא - מעטים והם , הכלל מן הנאים קצת מדרשינוציא
 בסוף שתיה תנחומא ר' עד הרכה או מעט לו מאותרים כלם אם כי כהנא לרבשקדטו
 רב עשה אלה שכל הדעת על יעלה איך ועתה , ז' בעיסקא כמו , האמוראיםדורות
 קטן חלק רק המאוחרים והורו הינו אשר הרברימ היו אלו 1 ספר על. והעלהכהנא
 אבל עליו מיפי ה אחריו והבאים , כהנא מרב עיקרו בי לאמי יכולים היינו הספרסכל
 הלא , הספר כל של הקטן הט;וט הוא .כהנא רב לוטן שאפ,טקבליהס שהחלקעתה
 קטועים אברים קצה אם בלתי ישאר לא המאוחרים כל-המירשים מתוכו נפריראם
 כי הדקר ברור כן ועל . מאומה ישאר לא פימקאית ובקצה חבור לכל יצלחו לאאשר
 יחסו ואשר . עור יתברר מאוחר,.כאשר בזמן חיבר אם כי הספר חבר כהנא רבלא
 כהנא רכ : המאטר ואולי , סוריר ואינו מעלה אינו זה כהנא לרב הספר םאיזה
 יחסו אשר הראשון את גם התעה , לאור המוציא את שהתעה , ירנ קמיה םרראפסק
 שטעה הראשון טעות על השגיחו ולא  בחינה בלי אחריו נמשכו והאתיים , כהנאליב

 הזאה לפסיקתא נאוה היוהר השם אמנם . בגמרא ההוא במקום סררא" "פסיקבדבור
 נתן-."

 חלוקה . בראש.ת אגדת טדרש עוד 'ש שבשק הסטרית מן ספר על ו,חסדורים חטדרשים .,אלה טלבר8(
 הדברים טכיא לפרקים ואך בכתוב.ם שליש גגכיאים שליש בתורה שליש ודיוש. דרוש כדישכל היאדרושיו
 רוטז 270 צר צונא . בו עסק לנו אין ולתכליתנו אחרון דרשן איזח חמצאת שהוא מורח זה ויל אטרםגשם
 אינם אב5 ישעית וטדרש איוב סררש כסו  שונים בספרים שהובאו טכ"ק שלטים שריס ע5 טדרשים קצת ע5עוד

 , בו עסק לנו -אין שלתכליהנוtgtra ומוגן מליצה, אם כי עיקר כל מררש הכונת יו אין אב5 הוצאות בשתי 'זנה מדרש שם חגיא גם בידנוגמלאים
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 טפס'קתא להבדילה הזה בשם ונקראת זוטא פסיכ1עא והיא י"ב( ל' )תהלים רשיי להנהן
 ך ר ע כ מדה ארוכה שהרבתי נמצא לזו 11 הפסיקתות אלה נשה אם ובאמת ,רכתי
- , זומא רש"י שקראה האחרת הפסיקהא ש5 ה י ע י בר  

 בן גם הוא ברור ה0ררש זה מחבר כהנא רב היה שלא הוא ברור גם אםואמנם
 כי זמנו על לעמיד ניכל לא פנים בשום אב5 . הקדמונים המדרשים ro אחד הואכי
 פ 1 ק ל י ק ר ו נ י נ ע ל כ 1 , מיוחדת תכינה למדרשו נתן לא אוהו שסדרמי
 מלעפש מו, עצ ת מ מחכ בו מזער ט מע ואך ם סוני קד ם רשי דס
 רבה והבראשיה הירושלמי אגדות כמו ישנים המתר המדרשים ובסגמן בלשון כלםהם

 גם או התלמוד מאמוראי אחד סיד נלקטים שהסררשים לחשוב זה יתעש אלואמנם
 לקוחות , רבה ויקיא , רבה בראשית של אגדוה יותר ועור בתלמוד אב-ות שקצהזאת

 להחזיק והשתדליתו המלקט התאמצות כל עם כי , הוא כן לא כי , הזאתמהפסיקהא
 להוסיף לפעמים להתאפק יכול לא שאב סרם אשר המקורות של העיקריתהנוסחא
 מזה לנו יתברר ובפיס , מקורו לרעת יורנו זה אשר ביאור ליתרון מלות אודבורים

 וכמו . פנים בשום ממנו הם ולא , רבה ויקרא , רבה ובראשית , הירושלמי מן שאבכי
 בהם שהשתמש דבורים מקצת ובן ביאור ליתרון שהוסיף הומפותע מקצת עיד יביארכן
 יושב המחבר היה לא אם ספק מקום פה נראה ובכלל , ( הבבלי מהתלטוד גס ידעכי

- - -  בגבל-
 הכנור וה.ח צפון לרוה דור של סטתו ע.'נ פהוחה היתה חלון אר"ל סג.. הלקה בחצי ויה' פי' עי'9(

 גי' יחי שחבר הראת שם הענין סוף עד וכו' כה ומנ.טבת הלילה בחצי יוצא צפונית רוח והיתה כנגרתוזיויה
 חרברים והרהיב נ:( )ברכות בבבלי שרוגמתה בוילה רוני קוטי פ' רבתי אינה וגי' פ.א בברכותאירושלכ'
 לפיש לשון בשנוי פ"נ טב"ר נעתק חוח המראש כל וכו' לבנה גאצטלית .ה הקב נתעטף )קטה:( צר .ופירשם
 'עקב וישלח שנאמר רחוק בטקום אלא 'ועצים ואין )יד.( שם , העתקה ס'. זה שכ5 האיטרים שסותוהשם'ט
 נוריא בר חנא רבן אמר )מחס'א בר רבא א) )קצ ושם חבבל' ע"פ היא הפסוק טן הראיה וגו' לרה5ויקרא
 , 'א: )שבת חבבל' מן זח וכל בשבת אפ" אמר 'וטף ורב ביום 1ב1 אטר הטמא רג וכו' להלום תענית 'פה דגאמר
 דרג חך מביא אינו ר שחב' הבבל' פ ע מג" עשה שהפם'קתא בחכרח פט'ד בב"ר גם נטצא זה שכלואף

 )קג. צר . הפסיקתא בעל לקחו ומשם חבבלי מן הוא המאסר כל וכו' כתיג יוחנן על עליו אמרו ן )פ: שם .חסדא
 גויקרא ומובא מ"ג פ"א ה ר בירושלטי הענין עיקר , אומר נמצאת ער וכו' דאב בתקיעתא יתניא כדאבואת.א
 פירוש ועשה רבה פויקרא שתעתיק דב-רים מקצת יראת אחרת פני'ח 3לי פקיחה שין הרואה וכ5 פכ"טרבה
 שאינת ספני מעתיק חוסרת היא ההרחבה שואת גאבער ריש החכם של בחערות שכתיב ומה דרב, לחךרחב

 זה על לו נורה אם ואף הדבר עיקר רק ומביא טקצר לרוב שהילקוט נורעש~טדי נכר כי ראיה איןבילקוט
 כפ.( שם . ע"ז רריש הסוגיא כ5 מביא ק"ה:' דסוכות בעסקא . הבבלי ע"פ הוספת ח15 מלות ה' , sgn'נתובים שני יתקיימו כיצר ( )קנה שם . הגי' נשתבשה שבאבח אלא רבה טויקרא שהעתיק , הדבורים טן הדברטבואר
 איש דרכי ה' ברצות אר"י )פ.( ושם . במקיר נטצא שלא פירוש חונפת זה . תלתא הרי שנים דורים חדדור
 שגם :ניאח ברבה שליתא אשתו' זו "3יוצ הרבה של סתטא פירש הפסיקתא ובעל פנ"ר בב"ר טרורווכו'

 הראת וכבר 'ר הב לפרש שדרש טדרש הוא כחבר חבר של ואשתו כלסטם לסטם ש5 אשתו דאר'"המאסר
 בחן ff'1 מכר העתיקה שהפסיקתא רא'ות כטה והלאה 89ה צר ש"ב בהשחר מי55ער דוד פרופיסורהחכם

 אחר שנתחבר המעידות היספות נמצא' בויק.ר ואך הרוב על שוות שניהם גרסות כי חבכורה טשפפלחפסיקתא כי אשיב הפסיקתא או ר ויק ראיטין נסרר משניהם סי תשאל ואם )891( עור שם וכתב . וטוכ.הותטכריחות
 . הפסיקתא על מאטרים שמוסיף גטצא שלפעט,ם ספני וענינן זה על ראיות קצת הביא )898( ושםחפם'קהא

 ובפי' . יוני בלשון בפסיקתא שנאמר מה הרגיל ללשנן דברים שמעתיק וטצאנו . פסוקים מן ראיות מוסיףוכן
 ש5א ספגי מקום של רצונו עושין ש.שראל בזמן כרס ובויק"ר ביניהס' ושבנח ישיע "שמן המאטר נמצאדחעוטר
 ססש כ ביה כה"ג של תפלתו קעיא צד בפם'קתא שתביא טה להעיר ,ק זה נגד ואמנם . הפםיקתא דבריהבין
 תפנה ואל ירושלטי ע"פ גרם שבויק"ר גדול בשניי רק ה פ' ביוטא ותלי כירושלמי ולא בוק-ר שנויח שהיאנטו

 ר' לנבי דכח'ג צלותא ליה אהני מאי יוסף 'ר א שבבבלי מפני ספק כלי ? השטמה ולטה דרסם עוברילתפלת
 עור ולטרח חמאטר ות ג"כ להשמיט 15 חית חפס'קתא טן ר בויק' העתיק שאילו טוח ולסרנו דוסא בןחנינא
 על ראית לחביא גם נוכל החל החכם לו שבחר הרא.ות דרך על ואמנם . בבבלי טשתמש הפסיקתא בעלשה.ח
 א צ פ ק ל ן נ י ם נ ר ת ם 1 הארץ על בחם לנתר כטד.א וגו' לבי יחרד לואת אף פתח ר"ע קצב.( ששםחהפוך
 אינפ שציינת' המאמרים ושת' פרחויצץציץ ויוצא דכתיב פרח ותוציא ער וכי' איוב אטרבחון
 בו.ק"ר וחסדרשים המאסרים לכ5 טספר אין ובאמת . טפסיקים וראיות מאטרים ניטפו שבפם'קתא הריבייק"ר
  שאין 1 וע' מזח ראית לחביא אין כן וע5 בפסיקתא ולשמפו בויק"ר שישנם להפך וגם בפסיקתא 1.שנםשנשטטו
 השנויפ א5ח כי למעלת העירוהי שכבר תרגיל בלשון בויק"ר הן שכפסיקתא 'גניות שמיות בטצאנוראיה
 בזטן רבת בויקרא שנאסר סטה ראיה אין חוה טפעם ואף , מגיהים או טעתיקים פעולתהם

 טררוו שסטדר ללני ננגס שאין , ביגיהם ושכניח ישוע ' כצ"ל )שאין בוטן תחת טקים של רצונו ששיןשישראל
 חט:תיק שעשה שנוי איא זח שאין וע"כ הראב"ן שפירשו כסו פשוט שפירושו חטאסר תבין לאויקיר
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 . א"י מאגרות הוא בו הנטצא כי להכחיש שאין אף בבל בשביל חבורו ועשהבבבל
 לפנים היא אשר הפסיקהא י ומספרן הפם.קקוה סדר הוא הזה הספק אל שקביאנוומה

 . השבוע פרענה מלבד השנה שבתיה כקצת בצבור אוהן שקורים הפרשיות עלסדורה
 . ור"ח ושבת , ההרש ו פרה , זכור , שקלים , משה כלוה ביום ייהי  לחנוכה , ששוהן
 עצו , העומר , הלילה נחצי ויהי : שש והן ושביעות לפסח  המוערוה  פרשוה  בןייצורי

 'ושנעה דפורעניוה שלש ואה"ב , השלישי בחדש , העשר עשר , בשלה ויהי , כשבאו
 פסקא ואח"כ , ויו"כ , שובה לשבה , השנה ראש לקריאת פסקאוה ואח"כדנחמהא
 דביום פסקא כ ואח דמוכוה, אהריתא ופסקא סוכוה, של א' ליום לכם""ולקחתם
 אשר משכיל כל יבין הזאת ההצעה מן והנה , הברכה דוזאת ופסקא , עצרתהשמיני

 שני חיגנים שהיו בבל בני מנהג לפי נוסדה הפסיקתא כי עצמו את להתעות ירצהלא
 ושתים פסח של הראשונים ימים לשני פסקות שהי בה יש בי , גליוה של פוביםיסים
 לשמתת ואהה עצרה לשטיני :אחת לסוכוה ושתים לשבועוה ושוגים האחרוניםליטים
 על עולוה טספרן שלפי אף כי הפרשיות בענין להתבונן לנו יש זה נגד אךהורה,
 "העומר פסקא אחר שסרר מה הוא זר רבר זאה בכל וחג תנ בכל ימים לשנינכון
 אשר בשלח" "ויהי פסקא כ ואח ' כשב או *שור של פסקא , פסת של שני ליוםשהיא

 פסח של האחרונים לימים הם האלה הפסקות rgu' כי לחשוב נוכל ראשונהבהשקפה
 שלפי ואף , האחרונים לימים בשב או שו,- ענין מה האתר : צרדים משני תמוהוזה

 שור פרשה והיא כהנים תורת של מועדוה פ-ע%; בפסח קורים פ"ר( )מגילההמשנה
 כשב או שור למדר נכון אינו המדר זה ומלבד , הראשונים לימים אלא זה אין בשבאו

 בענין וגם , בבירור פסח של שביעי פרשת היא בשלח ויהי בי , בשלה ויהיקודם
 ררכנו ולפי , השלישי בחרש ואת"כ העשר עשר שסדר תמוה הסדר לשבועותהפסקות
 כחצי ויהי : פסח של א' ליום הפיסק:ת סרר שכן בעיני בראה אבל י יהפך להיוהראוי
 שקורין המשנה ולפי כשב, או שור אחרושפרשת ופיסקא העוטר, פרשת ; ב' ליום .הלילה
 ליום . תעשר עשר ; פסת של ולאחרון . בשלח ויהי : ז' ליום . מועדוה בפרשתבפסח

 פסת אצל מדורה שכבר ויען . העשר עשר : ב' ביום . השלישי בחרש : שבועות שלא'
 . הראשון ביום לכם ולקחתם : סמה של א' ביום 1 שבועות אצל כופלה אינו כןעל
 : עצרה לשמיני . דמשללא לחנא פסיקהא או , דסכות0,( )את-יחי( פיסקא : ב'ביום
 . הברכה חאת : הורה ולשמחה עצרה. שם'ניביום

 קל רמז אף נמצא לא רבהי איכה בבחינה . קרוסים היוהר טן הם ששערנו מהלפי אשי רבה הש.רים שיר ומדרש רבהי איכה מדרש אל הפסיקהא יהום נבחוןעתה
 . הפסיקהא מן העתיק הוא כי לאמר ההשערה אה רחוקה באפש-ות אף יצריקאשר

 . רבתי מאיכה הערויקה הפסיקתא כי הטראים ברורים רושמים לנו יטצא זהולעומת
 באיפה המררש מקום שמקור נטצא לזה זה בשניהם הרומים המדרשים נעריךאם

 בסיעם לאם'תו הרבר זה לנו יהברר האלה הרושמים מכל למעלה ואמנם ,ביאוריי( ביהרון לקוראים להבינהו פניו ותשנה לפעמים והרחיבהו משם לקחו והפסיגך,ארבוע
 איכה על בפירוש רום; הפסיקתא בעל " בשן לן מאה % אשראי

 עסקק ישראל המשהה 'מ שבעת "כל אטר: )י"ג( ל כפשקא הנה .רנתי
- ס - - - - - - - - - - - - -

 שסלת :ליל לסכות אחריתא פסקא לתעה ראת והיה הוא שבוש אחריתא' ,"מקא הרושם זהג(
 . רטטליא לתנא טדרש פי"א ט.ע כעל שקראה וכעין דטונות פסקא 'ל צ ררצא סאן איזה הוספת חיא"אחריחא'

 בשנוים הוה חמדרש כל .וכו' יוחאי בן ריש תני וגו' זח את ויבן האיש סי פתח ג"כ א ר )קב:( שם11(
 הטררש גו שהלה הפסוק טן וכבר . איכה לסגלת הפתיחות מן אחת היא ואטגם . ה.1 .א פ חגיגה נירושלט'רבים

 גרם ששם בסופו אחד משינוי ויותר טשם שנעתק נראה ושם כאן חנוסחאות וטשוה כ ג א"א פתח שנןוטחזכרתו
 שאהה שמהוך גרם בפסיקתא אך . ישטה בא לשמה 1)א שטתוך לשטת שלא פ אע חורה לכור אטרר"ה

 יסר ח-נ( ר)דו
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 מקריבין ישראל שהיו פרים שבעים איתן כל פנחס ר' ר מ א ד אויה שלבקרבנותיהם

 שם אשר מקור איזה על רומז שהוא מכיאר דאמר והלשון . אומוה: שבעים כנגרבחג
 )סוכה גבלי בהלטוד נזכר הזה המאמר הן ? אטר והיכן , הזה המאמר פנחס ר'אמר
 . אסרו שם על שלא מהם יפה( הנך )פ' רבה השירים ובשיר אלעזר ר' שם עלנ"ה:(
 , הטאמר פנחס" ר "אמר שם כי מקורו עיקר תבכה( בכה פ' )פ"א רבתי באיכםזאמנס
 מקור על רומז ר"פ" ו,דאמר הדבור שבזה וישכיל ידע קדמונינו לשינות סגנון t'aDוכל
 נטצא אשר שבפסיקהא המדרשים כבחינה יאמנם . רבהי באיכה הוא וזה כן אמרשבו

 כי טהרבה העתיקה שפסיקהא בבירור להחליט מאד קשה רבה השירים נשירדוגמתם
 אשיש שוש פיסקא : והם מק.מוה שני על אעיר אך , בשתיהן הנוסחאות חלוףגדול

 ושם , בלבושו הדר זה : עד וכו' כלה .,שראל נקראו טקומית כעשר : המתחילבמדרש
 המתבונן אשר , לכם תהיה עצרת : ער וכו' עצרת היתה ראוי אריב"ל : במררש)קצ"ג(
 דודיך יפו מה פסוק )פיד רבה השירים בשיר שעיקרם ברור ימצא נאותה כבחינהבהם
 , פעמיך( יפו מה פסוקופיז

 מחנמת בו מזער טעט ואך ילקוט כעין הוא המדרש זה ענין כי אס-נו כיאף
 מררש בו 3טצא לפעמים , מיוחדות הכונות הצעהו בטשפם נראה זאת בכךעצמו
 אשר ישן מדרש יביא ( )כ שקלים בפריטת כסו ענין'יאתר על גם הרחינו והואקדמון
 גבורתו כת מיינו לא , כח שגיא מצאנוהו לא שדי : היא( פ"מ )ברכות בירושלמימקורו
 בא הקב"ה ואין : וטום'ף אחי ענין על המדרש זה הרחיב הפסיקתא ובעל , הקב"השל

 קצת בו טצאנו וכן . מדרשים כמה בו מצאנו זה דרך ועל , וכו' ישראל עלבטרהית
 לפעמ.ם משהמש הוא , א"י דרשני מבין בבליים דרשנים בין יותי הנהוגיםדבורים
 לה "מייהי והדבור , שנאמר ברבור משהמשים א'.י שבאגדית במקים "דכתיב"בדבור
 "בניהנ יאסר קרמונים שבמדרשים תחת עולם" של אמנהגו לפעמים ואמר ,מדכא"

 וכן . "ענהא" נמקים "שעהא" מקום.ת בכסה , כתיב והא , ביה דכתיב ,שבעולם"
 . ומליצה. בלשונו ומציעם מהם שאב אשר המקורות פני משנה להיות המדרש ;הדרך
 )פ"א:( ישטעאל" ר' "תני בשם קראה אשר המכילתא מן מהעתקהו נראהכא'טר

 בשלח )מכילתא השוק מן מגאיש דג לרבו שהביא העבד מן המשל אח משםשהעתיק
 אף אלא עוד ולא . עצמו יבמליצת אח-ת בלשון הנמשל גם המשל הכל אבל ,פ"א(

 רמותינו יהושע ויחלוש )כ'.(: כמו בלשון מדקדק אינו הטשנה מן מאטרבהעתיקו
 וכונתו הטנוה על חלשים יטילו וכאשר אטר ראת כטה גורלות עליהם הפילואמדו
 וזכרונו מזנרון העתיק ואולי , במשנתנו הלשון זה ואגן , קמ"ח:( )שבה המשנהעל
 כי טמנו הנאבד בירושלמי הוה כלשין היה כי כן גם אפשר ואמנם שהתעהו,הוא
 שבת מסכת של האחרונים הפרקים על ירושלמי לנו נמצא שלאנוד;

 נשנו שככר דברים המעתיקים וקטעו קצרו בפסיקהא גס כן המדרשים בכלכמו
 כבר בי שקטעוהו כלומר קמייתא" דכווהא "קטינא בדבור זה על ורטזו אח-בטקט
 כמה פהחא "שאר או א.( קע קס"ז, קניב: ע"ב ושם קמ"א. פ"ב, א, )פ ,ה לפנינשנה

 הרס; קצר ולפעמים )קס"ד.( קמייהא" דכוותא פתחא "שאר או )קם"ה.(דכתיבא"
 תסיס הטעתיקים אלה היו כך וכל )פיח.( ,וכולא" רק או )פ"ד.( נדלעיל" מכו'וכתב
 Qw רק העתיקו לא טשנה המסרר כשהביא אחת שפעם עד והקלף הריו ועל טרחתםעל

 י'1 גר' נם וועי' . באור יתרון זה וגל לשטת אוהה ועושה חוור את גה מתעסק שאת טירון לשמה לטלאלטד
 תרעומנין אטר:הקנ-ה 'ק"ל:( ושם . חבבה בכח פ' רבתי באיכח וכנרו . בטאנה שרו' שהוא לנבור)ק.ל:
 תראה אלה בגל . חי אדם יתאונן מה פ' ברגתי הזה תטדרש גל וכנגד . ושנחני עזבני : עד וכו' תיעוטניןגני
 שטיית תטצא ואטוט רבתי, איכה השפרש את וחטרחיג והמפרש הנהקן חוא הפסיקתא שגעל בעיןעין

 ובז בזו הרוסיםבמדרשים

 ח"ג. רגרי
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 ע"י שנתוספו נמצא זה וכנגד , )ק"מ!( הלכתא" "כל וכחכו ההלכה אח וקטעוהאוטר
 שקליל-)י"ח:( בפ' כמו . הפסיקתא מן אינם כי מענינם נכיר אשר דבריםמעתיקים

 וכל . הפסיקתא מן אינו זה כל , ומעלה שנה כ' מבן עד וכו' נתיירא משה ששמעכיון
 שם ועוד . מעצמות( דברים עלל הוסיף המדרש ובעל התנחומא פי על הואהמדרש
 שבפסיקהא אף הוספה הוא ן הקב"ה לו שאמר עד: וכו' לוי בני אה פקוד כחוב)כ:(:
 דרשות דרך כי . הפסיקתא מן שאינו הוא ברור , הספר מכלל היא מרומיהבאה

 הספרויתהיה מן ה0ררש זה ואלו , ונחומים טובים בדברים לסיים הואהפסיקתא
 לזאה הקורם במדרש סיומה' היא מפק כל בלי בן ועל ; הכלל מן יוצאה הזאההפיסקא
 נם שמיים וכעניין , וכו' לו שככה העם אשרי ואמר בישראל טשבח התחיל :ההוספה
 האחרון המדרש בשלת בויהי שגם חושב אני הוה הפעם מן , לחמי קיבני את :הפיסקא

 פקידה : שלפניו במדרש הוא 'הפיסקא וסיום הוספה דכא עצמוהי את והעליתם :על
 באמצע לעמוד רצה שלא מפני ? הוסיף למה והמוסיפו , בעוה"ב ופקידה זבעוה

 וסגנון הלשון יורה כאשר הספר מ1 אינה "דרשו' שהפיסקא נראה כן וכמוהפסוק.
 ביום מהפי' אחרת שנומחא : לומר צריך ואין האזינו פ' מתנחומא לקוח והוא ,הדרוש
 ו והיא אחרת עוד בה יש "דרשו" של ההוספה כדמות , הוספה היא עצרתהשמיני
NpD'Dמאד טאוחרת היא כי מראים ומליצתה וסגנונה שלשונה . אשיש דשוש אחרה , 
 1 ל"ח( )פי' רבהי מפסיקתא לקוחה לחציתי וקרוב . הפסיקתא 'עם עיקר כל דמיון להואין

 . בשבוש הגירסא ופה עיקרית הרבתיונוסחרי
 הפסיקתא את לאור המוציא והחכם הגאונים בימי נתפשטה כבר הזאת הפסיקתא.
 אשר הקדמונים המחברים כל במבואו הביא באבער( שלמה )ר' ותיקונים הערותעם

 לאלף השביעית המאה )סוף גאון סעדיה רב כבר כי לדעת והראה , בההשתטשו
 שמואל רב זמנו ובן גאון האי רב וכן . בשם וזכרה הפסיקתא טן מאטר הביאהחטישי(

 ממנה הילקום מעתיק כן וכמו , פעמים מאות לשלש קרוב מביאה הערוך ובעל , חפניבן
 להוכיח גם התאמץ )111ן%ן%( ט' סימן נמכואו החכם אמנם . מדרשים מאות שלשנמו
 מדרשים לקחו השירים ושיר , רבתי איכה , רבה ויקרא , רבה בראשית הטדרשיםכי
 אארבעה אלה" כי שהוכחתי כמו והעיקר , המדה על מאד הפריז בזה . הפסיקתאמן

 יצא המחבר החכם ואולם , בהיפך ולא הפסיקתא לקחה ומהם ישנים היותר הםמדרשים
 תלמוד חבור בזמן ונסדרה הפסיקתא מחבר היה רב תלמיד כהנא שרב ההקדמהטן

 שאלה מעצמו מובן הדבר היה הלא כזאת הקרמה ואחיי , ין( )מבוא הבבליההגטרא חכמי לפני מונחת כבר והיתה , בבלי תלמוד סרור קורם ונסדרה דבר( )פתחירושלמי
 התלמוד לסיום מאוחרים שהם אדם כל יכחיש לא בזה כי טהפסוקתא העתיקוהמדרשים

 הפשוט שבלנו אך . זה על לראיה צורך ואין לפסיקתא דעתו לפי מאוחרים DnW שכןיכל
 שאלה אמתית בקרת מרת לפי טצאנו הדברים בתוכן והחקירה הבהינה אחר דן כןלא

 ו שמו על נקראת ולמה . לן.חברה כהנא שרב מזה ומוכח בזמן לה קדומיםהמרריהם
בזה

 כלוטר הוא נביאות בדגרי ועוד מנין בטשכן עזרה וכי תמה באבער והריש . ולמעלה כי סבן אלא חיטיה*וכר הית לא כעזרה נתונה היתה עץ של ביטח הפקוד*ט על העובר כל טאי : חיא מעצטו ההוספה12(
 גט"ש י..ט בטס ישנים לטתזורים גם,המפרש הביאו ואיך חטדרש ות אחריו-ןהביא שלשט טעח איךהמעהיק טעה ואם רב בי גר ,npm לא nwts טעות . חוח חמררש יצא וטוה ב,טה דהיית וחשב יתן ביטא דעברגל בירושלטי nw~w מפני מדעתו כן השיף טועה טעתיק שאיזה כהב ולכך בימה שם שה'תח להדרשן אטרסי

 סוער אהל חצר ליטא בטשכן  עורת שאין שחשב מח כי  זח בטדרש יש המא טה ידעתי ולא . נתערהחהכם
 המשנח בלשון וחעוץסש אחרי פ' צ מת וחוא סוער  באהל ת"ל  בעויה אפילו ינול )סד.( יובא ילי' חיזרהת"

 בל ירש'  חטררש בעל אלא .  יביאית דברי הם כטוחו סררשים איף הם שיאות שדבר, )טא.(:והתיטחדפוטח
 ות שיהיה והלואי מרון. כבני לפניו עוברים כ' בני וגל עץ של ביפה על עטר nnctv ותאר:חיבףהעובר
הטרגי

 הטוה היזהם
 נ( ח)ת"ר
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 דברו בהבטחו הרס דבריו שבסוף , עצמי המחבר החנם של האחרון לשון אתפישבזה

 הפטרות ייב של ראשונה שפיפקא שלפי , כהנא דרב פסיקתא ואמר.שנקראתהראשון
 . כהנא לרב יחסוה לכן . . . כהנא בר אבא ר'מהחלת

 א קת י ס פ ה היא זוטא פסיקתא בשם קראנוה אשר הזאת כהפסיקתא לאאך
 כסגנונה יוקר ועוד ובסדור בחבור גם עניניה בתוכן גם מחגרתה נבדלה מאד . י ת בר

 ותכפיה המחנר יד מתחת יצאה כאשר כראוי וסדורה ערוכה היא הפסיקתא ,ובלשונה
 וררשית השנה שבהוה בגל המיוחדות השבתות לאלה דרשות למדר היתה המחברכונת
 כבתי ברבים לריוש בזמנו הדרשנים ממשפם זה היה פפק ובלי - השנהלמועדי
 בפסיקתא הוא כן לא . נאוו; בסרר ספר על העלה זה וכל - ההם הרשומים בימיםכנמיות
 וקל הנזכרוה השבהות על הדרשוה על ויהד , שונות מדרשות דרשות קובץ היארבתי

 דרשות כמה בה ויש , ההם הימים עם דבר להן אין אשר דרשות בה יש עוד ,המועדים
 רובו . בכלן שוה אחד אופן אין הדרשות בצורת גם . אהד לענין ומכופלותכפולוה
 הההחלה להן אין וקצתן רבינו" "ילמדנו בו-בור והתנחומא הילמדנו דרך עלמהחילות
 וההלוך והמליצה הלשון בבחינת לקצתן קצתן בין לעינים הנראה שנוי נמצא וכן ,הזאת
 אם כי אחד ממוטס יצא לא שהרבתי ההשערה אל מביאנו זה כל . בדעוהיוההגיוני
 גם הראשונות על והוסיף אחר ובא הראשון מסדרה היה המחכר . מסדרים שני לההיו

 הכלל מן דר"א פרקי נוציא ואם , וברורה יפה העיקריה הרבתי מליצת . שלמותדרשות
 הלטען לפעמים תשנה אחרים ממררשים בהעתיקה גם . המדרשים בכל לה דומהאין

 ולפעטים שלמים מררשים כמה לקחה לה הקדומה הפמיקתא מן . ובהקון נאהבאופן
 כל בלי הס אשר המדרשים מרוב . ביאור להוסיף או ליפותם ופיתים ציציםמוסיפה
 את ומעוררת לג לוקחה עליהם נחה נעימה פיוטיה רוח כי נראה המחבר ידי מעשהמפק
 לנועם הטדרשית המפרוה בכל כמוהו אין אשר דרוש לפנינו יראה כ"ו גפיסקא .הנפש
 המררשים ענין . ההגיוני וכחבור בסרור כמוהו אין וגס הפיוסים ברעיוניו כמוהו ואיןויופי

 )טעקספ( הדרוש ופתיחת ו, מאורעות גם ופעולותיו הנביא ירמיה אח להאר הוא)טהעמא(
 ולא הצאן שסרחה בעת ויהי , . עצמו המחכר חברו אשר ספורי מפיוט אחד הרוזהוא

 יסוד ועל , מהם" ורחקה הטובים ופרנסיה כבשיה רועי שנאה , אדוניה לדברישמעה
 )קכ"ח:( ישראל בית אלו הצאן : המתחיל , הדרוש מן הראשון החלק והולך סובבזה
 הדרוש הום עד , השני החלק והלאה ומשם . )ק"ל:( הבור טן ירמיהו את ויעלו :ער

 איזה עם הפיוטי המפור המשך ובו . ירושלים כבוש בשעת ישראל ממאורעותטדבר
 מי אין כן פיוטית וברוח המליצה ביפי הזה המררש בעל מתיהד כאשר . מעטותנוספות
 יסיד על דרושו בונה פעם , קדמוניות באגדות שמושו בדרך המדרשם בכל לוידמה
 ממנו אשר קמן זרע כגרגיר רק והוא מעט ברמז או בקצרה אך ומזכירו ידועמדרש
 דרכו לפי בו ודורש בשלימות הטדרש יביא ופעם מחשבותיו פרי פורה נצרתוצאוה
 מדרש דברי להמתיק דרנו כי נמצא וביחוד , ענינו עם ומתאימו ומפרשו הרבהומרחיבו
 בחכמה ומעלוהיו שבמדותיו המעולות מן אחת זאה היתה ואף , 1( משל ידי עלישן

- - - הדבור-
 וא' ירושיים אח ונחס ,ך לאברהם הקנ.ה אטר ד"א וגו' אעידך מה הפותחה רנהמו ל' פי עי'3.(

 חבל ; זה אין שנאסר היה כלא שמה ויעקג שדה עשאה ויצחק הר קראה שאברהם שם שאסרו סטהוטבואר
 פ" , שנעימות בתכלית ההיא המדרש הרבתי עשה פיהם וע5 י"ר אות במ"ע כם'ש Q1~wt טדרשים ע5מסוך
 בתנחימא והובא הרבתי הוסיף יהמשל הפסיקתא מן לקוח המראש כל בו-ר כמלך וכו' ר"ח פתח בך )סו.(%
 )מ"י( י'ב פיסקא שם עור . ביאור לתוספה המדרש כל את הרבתי הרחיב המשי וטלבד . הרנתי פיע5

 ובסדר הרבת' המליצם ויפה בפסיקהא עיקרם . כפרד כמוס תהי אל והאחרת , וכו' אפר משלי זכרונכם :פתיחה
'AI'Jlhהמדרש ג5 תם עד ית' בחכמה נסיתי זאת כ5 את פתח יצחק ר' פרה פ' גפסיקתא עוד ועי' . נאה , 
 רוה , הקשים הפסיקהא דברי אה הרבהי בעל המליץ נעים ומה יפה מה ותבין והלאה( )נח: ברבתי כהדווראת
 הוא רבתי בפסיקהא חטקומות שאציץ שסה פה להעיר אני ורואה . הקררשיס סן העהקוהיו בבל הולךהדדך
 . תר"מ( )וויען אשש טאיר דל של החדשה ההמאהע"פ

 חיגי)דו"ד
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 %מ ' א%.ב," כלם ,5ים והם אליהם' ערוך !)4%ן אשר נעימים- טשלימ' להמציאוהדבור
 א%('ר,8ה',כהן למי ל5ם או6.' ילדיה טון-אמר )פי' : מה6 אחד' פה ואציע .-ברורים
 את את!,ר%244'יפרם ופרע אצלו וקי45)'אאשה ה6ר,6 מ.ם ולהשקות 'גורלו שעלהגדולן
 שהייתי אמ4 אוי.לי ולזוח. התחיל א6ו שהיא בה 'נסתבל ,! להשקותה נמליה-כיסשערה
 סיקר ציוןישהגה. על4ך44י לי אוי אומר ירמיה היה כך מלזך לכבדך-והרינימשתדל
 דבייפ4יענו%, עייף מא%55 שייף .ונחשל טובים דברים מתנבאשאני

 . י141 בררך גם ופלה 5ן השלם לדרשן אשר המלהות האלה,וב% "מדות בכל.נתיחד 'ואמנ6:עא-4י
 כמו.:-טה עטנו. הלמצאים המארש הפרי 5כל משלם אשר:אין- דבורימי קצת !בו !ישכי
 שלא דרשתי עכשיו )כיה:(; %4 חמיה רבר.תורה'היא:)כ"5;י,,יאם ההלים. ילספרלי
 )כ"זן', לענקן נבא נרול)הוא!4לא שטל ועכשיו!'אתה.יאי6ר:ישם( וכו' מהם אחד!הלה
 כאלה-. אחרים ועוד )נ-א,( הענין אח- .כה5 ומה , )ל-ה( דורשני אלא אומר המקרא:אין

 : יעמו , 5טל4צהו 5צורה4 הכתוב .בלשון לפעמים שמשתמשזוכן-טצאנו
. 

 "אנרו'ונ5 %ן
 טינים,"לחו446 וברים ק"ל:( כקו )פי' עונה ואץ קקי ,.;אין נ"ו:( י"ר )פ",אויביף."'

 כגאחת , חבריי מכל הסררש זה נבדל נזה פעם קכ'מ(.תשם
 בכ'עאהי,מורקמש, אשי.

n1DW 
 המדרש באמצע האומר שם ישים כי לפעמים ' בו נמצא המאטר בראש !טוצגיםהאומרים
 ר' 4טר " מן.העולם נפמר שהצריק בשעה וכן : )ה'( ב' במו-בפימקא : מומנר!כמאמר
 כררך .כיוצא-בזריעה: בי-64צא%ן!ארבה 6פפלים מלאכים של כתות שלש הגדול'-תייא
 צחמאל בדברי לרוב דרושיו סיים הירשנים'כל

 4ל6עמים.'55פל"
 א6ן :. ל"ו בפי6קא .5מו

 : :-י11(סק1%"ז ישובון ה' לעדויי עלינו ושכהב המקרא את יקיים הקב"ה בימינו'למהרה
 (1"% ,)ן סל4 אמד יג6ן אנכ(!אנ5י! פימקא . אמן קריב בזמן : עד וכו' מלפניךי""ה

 הלבה רחיק טהכר.:הפ1י(מאן זמן בו בצדק לשפוט נוכל הנה עד האמורמכל
 , מאסרו ומנו בבחינה עצמו .הוא שכתב מה עם טסכים וזה הקרמונימ המדרש בעלימזמן
 )א,( ושבע ושבעים מאות שכע לורי הריייובל שבוע הרי חיינו בית חרב זמן כמההרי
 שנמצאו המדרשים כל כן ועל , %הקישי לאל. תי"א שנת עם בצמצום עולה החשבוןוזה
 דרכנו ולפי , מהם העתיק הוא הזמן לאותו קרומים אחרים במירשים גם ונמצאובו
 והפסיקתא, , רבה ש4היהיירים , רבתי איכה י רבה ויקרא! , הב"ר מקדמות שיסדנו טהולפי

 רמזנו שככר כמו , חרשים כדברים ירו- תתה היו שלרוב ער שהעתיק הדברים עליידיו נען יכל כי!-גם,.בהעתקותיו להתעלם ל%לוכל ואולם . בהיפך ולא בהם הרבתיהשתמש
 - ~ . ברעמת והוכחנולמעלה

 המחבר ירי טעשה הואל בדפוס שלנו רבהי בפסיקתא .שנמצא מה כל לא אכן :.ן
 העפל . אינם:שש 5%מי,דב4'י44-1י בפסיק"א יש .כי זה על העירי-'אחרים נבראליני,ן הנוע הממכר (רי מתהה שיקא מה כפי בשלמותו המפר 5ל לא )ואף הףאעךןוהמסלף!
 צט שלמים ) מדרשים בה ונתוספף לרבתי( במביא ומ"ע לפסיקתא בטכוא באבער)ריש

nl~&b)1"נב שהערנו סמה חוץ תוספות הם ס5ק שכלי 6ה פה אציגה יהנה . שלטווז 
 "neDt "ינץ קפ"ו'( מ-ו )פי' ח645": אח% "מנה, ,ה66יקהא כל , 15( )הערהעליהם

'

 את וסרם חמו"ל תקן קג שהו ,ה..( ב' ובפי' . ראיטי,-שנעשה וג ג:( ו' .5פי, הקב"ה לו
 טתכונות שוח שכתבתי נטו לסותר הוא והתיקון וכו' שהצריק בשעה הגדול הנח אמר יהו יגרסהטאטר

 - .לש~ן,,חמפר
 לאותן בסלה מלה הרוסות ברבת' הפסקות ואף כתב 'ך צר לפם'קתא בסבא באבער שלמה חיזר15(

fite1a)~?1*rvmale4גניךבהעפתנ יגחיך גיפגמו 
 אותן' ,קו

 פגחע2 וכן שלני'.' נ"י ספסי_קתא
 הפרבר שאקר שמח אף והנח . רבנו ילטדנו התחלת בה אין יטפ"ז דילן מב-י באות אות הלתיקסוערה
 שנוסני ה-)(,דו-ד כן אששר בב-ו וקטנים גדולים שנוים כמה ביניהם 'ש כי בדקדוק א.נו כבפסיקתא במלה מלה הם חפיסקותשאלה
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 והרגיש . "הומפתא" בשם א"ש( )ר"מ ומפרשה המו"ל החכם קראה, ובצרק מאדבשוחרה
 הנראה ולפי :, יכתב ט,ג( אות פי"ט לפרר"א. )פי' לוריא דוד הר"ר ולשונה ענינהבנרוה
 משגנון או מלשונו רק לא ואמנם . אחרונים הוספת אלא הפסיקתא מעיקר אינומלעננו
 זמן אחור את הטרגיים מיוחדים רושמים בו יש אם כי מאוויר הוא כי נכירדרוש
 , הושבת ליום שזיר מ'זמור שמו אותיות בראשי והתחילו משה ובא : אמר שם .חבור
 והבאים כהקליר הפייטתם. מנהג הוא תיבות בראשי המחבי שם על לרמז המנהגוזה

 לפנירבינו שנשאלים. בשאילתת ואף כתעד זה אח" ומידאחרט.
 צרפת ליד הוא המדרש ,ה כי מזה לשער יש וא41 , הקדוש רבית קראו ר"ת אתגם ל." ל )שמערש דעהנהע.בצרפת ה.קדגש רבינא כךיהכניי כתבהקדוש
 ה' :. התחיל הב' החלק חלקים משני מחוברת. ההוספה זאת. .. הדרשן 'מ ר בדרךוהולך
 מן א"ר ואגלי , הראשון החלק cy ענין לה ואין תומה עד וכו' ארץ יסרבחכטה

 המופרים בררך נספח הקצר המררש זה הפסיקתא של יד הכתב בסוף מצאהמעתיקים
 שזה וראה , הספר מענין שאינו אחר בדבר מלאוהי חלק נייר או קלף להם נשאראם

 מות אחרי לפ' והקדימו לריח פימקא שהיא וחשב השנה. מראש קצת מדברהענין
 הטדרש במקור אשר תחת. צרפתי היה השני החלק ,ה שכתב סי והנה . שם( עין)טאיר
 מיהזדח כתוב יעללינעק( להר"א 1, 9 צר חיו בביה"מ לס.כות ודרש כונן )סררשהוה
 בעל שענינה. צרפתית מלה והיא rrr י 1 א ר שהם יהודה "שבט פה בתום מלך"שהוא
 אל נבא עתה , צרפת יליד הוא הראשון החלק שגס נלמד ומזה , שם( )מ"עמלוכה
 ! והיא בן פיסקא. והיא פיומי ד-וש הרבהי ימד לשבועות הנה . גדולה היותרההיספה
 וזה , הבשם כערוגת לחייו . . . שלמה י ע רוה"ק אמרה : ומתחלה , הירה מתןפרשת
 מליצתו ויפי ומידורו חבורו , תורה מתן עניני הראשון החלק , חלקים משני הואהדרוש
 בן הוא. . חרושו מפני אחד מכתם שיר ממנו פה ואעתיק , הרבתי בעל שמחברועדים
 : הבהיה שווי שורות שתי משתי חרוזיםשלשה

 , אדמה מלכיאל-תיראו
 , ארץ רוזני תבהלוואל
 , בכבודו שחקיםשוכן
 , ברהטים על-בניונגלה
 , הורה לעמו לחתוהופע
 . לידידיו ומוסרוחכמה

 בין לו קרה אשר פיוטי בציור ומתאר למרום משה מעלית מדבר השניהחלק
 נעים אף. נחמר פיוטי מיפור כלו , טעלה מלאכי עם וויכוחו ודבורו במרום מרוםצבא

 מעולבים והם מדרשים כמה יחדיו בו חוברו כי ימצא בו המתבונן . נעימהובהקוצה
 ררכו כן כי הרבתי מחבר יד את יותר עור נכיר ובזה , אחד והיו נפלאהבאומנות
 שלם דרוש, הוא חלקיו בשני הדרוש זה כי ספק בל בזה לי ואין . מדרשיו:יי(ביוב

 להטליך הקב"ה ועתיר : ונחסה טוב בדבר שסיים מיומו גם מורה זה ועללשבועות
 , כ"א-כיד פיסנית ארבע נמצאו הזאת הפיסקא אחרי ואמנם . ישראל כל עלמלכוהו

וכולן
 להאטין מאר קשה אבל .  זזהעתקות טרדלופי גתי~1 אולי . אלה השמים על נהמה ולא השני המסדר מןש)וספז

 לקוחות בספר שעלו אותן הן תוספית . שלמות פסקות של חסיון גם אבל שלשה פסקות תוספוה כאןלו, 'ש זה ולפי . טעצמו להוסיף מבלי וכלשנם ככתבם אחרים של דרושים ממש יעתיק הפסיקתא יבו דרשןובו
 . וראשונה בעצם המחבר טן בספר שהיו טאוהן וחסרוןחהפ0יקתא
 נראה ואין הרגשת עשרת לטררש פתיחה הוא כ' פי' גי חשב א"ש מאיר ה' הרבתי את המבאר116

 . הדברותששיה בסררש שם ועוד חגטח בטעין ח"א יעללינעק הריא של בב.ה'מ עיי חב' החלק ד ע בפנים. כששאלא

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



-

- 68ע  
 דיך על הוא המדרש זה כי נראה ולשונם ומסגנונם הרבהי, מעיקר אינןגבולן

 היה המדרש זה כי ולשונו,ונראה ודרכו הרבתי סגנון עם כלל דמיון ואון הקדמוניםהמדרשים
 , ב"ג( אות ב"ר פ" .ע )מ ברבתי כלו ועלה הדברות עשרת מדרש והוא ולעצמומסודר

 והוסיפו מגיהים ירי _בו חלו שכנר נראה אבל , קדום מדרש שהוא יראה צווהמתכונן
 לא השני המסדר או עצמו המחכר אם הרבתי אל שספחו הוא מי . לפרשיי( 'ובריםבו

 ע5 לב נתנה עתה . תכליתנו לעיקר מוריד ולא מעלה הענין אין וגם יהכריענוכל
 דרושיו לסיים הדורש דרך נדע אם כי המיום מענין תחלה ונברר , והקטועוההחסדונוה

 שהסיום אחרי ונאמר . קטוע או בשלמותו הדרוש אלינו הגיע אם נכיר נקל 'עלהלא
 או ניכר שסיוטו נמצא דרושיו בבל הנה , שלם אינו שהדרוש בהכרח חסרהרגיל
 או הקב"ה וכשנח בהפלה או ישראל בשכח או לבא לעתיר על נחמה בדברשמטיים
 שהיא הדברים נראים הפימקא בסיום אין אלה משלש אחת ואם התחיל9'( שבובכתוב
 ו שסיומה יקטיעא חסרה הראשונה הפימקא מיר כי נחש.ב הזאת  המרה ולפי .קטוע
 ברבר ככה סיים לא שהדורש הדבר וברור ,  לעולם בא גרול רבר המשיח  לימותסמיך
 . נשלמה לא שמעו : הפיסקא וכן , רוכה קטועה , בשלח ויהי : ופימקא ,רע

 ולשוני כדרושיו הטחבר דרך לדעת למדנו האלה והאמת הדברים אחריועתה
 פיוטית ורוח , שקדמוהו הדרשנים מכל לטונה נבדל אלה בכל וכי , ומגנונוומליצתו
 נשאתהי מליצתו רוח לפעמים ואף . למשגב עד ולפעמים דרושיו ברוב נוססהנעימה
  אלוה  עז בחביון קרש שיפי שיח בסוד ולהבין שמים ברום מדבר אלהים קוללשמע
 להושיעהי עושהו ירחמנו לעת ישראל עתידות עד רחוקים ,מנים עד רוח. בחזיוןלהביט
 מלאיפ נשגבים בציורים יתאר לבו בחין חוה אשר החזיונות  אלה כל , עולמיםתשיעה
 להעיזי שיש מה ואולם . 1 כ"ו-ל בפסקאות הכלולים דרושיו הם כאלה . רמיםטצירים

 הספק  הוטל בבר  הזאת הפיסקא אודות על . אורי' "קומי ל"ו פיסקא על הוא וביחודפה
 מפעם אינה כי  והחלימו חברה מי  פייט(  עינים  )טאור  האחרונים  מן  החבמים  גרולימאת
 לעצמי ואני . חדש ברבר לדון היוצאים מן איזה ע"י שנוספו : ושערו , רבותינומדרש
 , חשב הגדולים החכמים מן ואחד , א'( הערה 5'(ע צד )ח"ב הזאת לדעה נטיתיכבר

 ע"ז עשה אפרט ושמו אחר שאיש י פרט ורע מא על מבמדת איי קשישאג-ת
 באיזה עליו והתקוה ענינו ונרשם למלכות ונהפם לבר  המונים קצת בו והאמינומשיח
 החכם בא אחרון ואחר ,  י"ר( שער  הימן )מ"ג הפסיקתא  לתוך בא  ומשם  ראגרהאספר

 ב"ר בריש המפוזרים במאמרים המסתכל כל כי וההלים שלפני הפסיקתא אתהמו"ל
 אמת והן . יוצאים הדברים רבותינו מררש שמטעם ימצא חלק פרק ובגם' תהליםובמדרש

 הנמצאות הורות כל את להצדיק מספקת אינה המקומות שלשה באלה ההמתבלותכי
 מה כפי המשיח מענין היהודים ודעות באמונות להתבונן לנו יש אבל , הזאתבפיסקא

 לא אז כי באומה חיו אשר כפי ~ה בענין ההגדות ובכל הקדומים בזמניםשהשתלשלו
  היוצאים מאלה  לקוחים , ם אשר הציורים כי  נאמר לא ואז ,  הזה הדרוש בעינינויפלא
 ציוריהם לקחו חרש ברבר לרון היוצאים אלה  להיפך נאמר אם בי , הדש כדברלדון

 מספר אין הנה , בישראל המקווה המשיח מדת לפי משיחם תארו והם  ישראלממקיר
 ברבר לדון יצאו אשר העת לפני קדום בזמן ככר נתפשטו אשר המתמיהות ההגדותלבל
חדש-

 שוף גראת וכו' או"ח חטאו שאם כלומר ושם: וכו' ישראל הסאו שאם כליטר )צ'ט.( כ"א פי'17(
 רזש בהעדות ועי' ה חג כשבועתם ומלת בסוסיהם ש"ל גשבועהם,נתומיהם עומדים )קג:( ושם . מפרשהיספת
 . קמ"ו אות קו:( לפסיקתאנאנגר

8) DI'C"  ה"ה לזג כ"ז כ'ו ט' ח' 1' פי' פיסקות: בז' חקב'ה: ובשבח בחפלה הסיום מ'ר,מ"ז, מ"א ל"ו ל'ז.-ל"ב  ג"ח- כ' ד '.א-י ח' ג' ב'  פי' : פיסקית בבא היא  ישראל ונשבח לעתיר גחמח ברגרי . 
a1'Dnlכ-ה מ"ג מ"ב י' ו' ד' פי' : פיסקות בז' , ההחיל שכו בכתיב . 

 נ( ח)דויר
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 משיח של ששמו ישנה אמונה היהה המשיח של הקרוסה הוייתו בבחינה הנה .חדש
 רוחי זה המים פני על מרחפת אלהים ורוח נ"ר.( )פסחים העולם שנברא קודםנברא
 ויהי ר'( מיכה )ת"י 'שראל של עינ:תיהם מפני ונעלם טמון והוא פ"א( )ב"ר משיחשל
 אומות אצל הולך טאמין שאינו ומי יחיה בו שיאמין ומי , להתגלות וחוור ונכסהננלה
 יכופרו ובוכוהו ישראל על רחמים יתפלל , ופסיקתא( רבה ורוה )שה"ש ירם עלונהרנ
 ו ר מ א , פנ"ד( :חנוך מי"ג הר' )עזרא סמאל ואה האומות וידין ג"ג( ישעיה י)ה
 לפי ודור דור בכל ח( י ש ם ה ך ל מ )ה מתיסר יסירים טה לומר סוף אין 1 נ י ת 1 בר

 מעט 'אך האלה המדרשים ואמנם , ב'( ההלים טדרש וע' ל"א פי )רבתי הדורעונוה
 כי יעידו אלה כמו ואלה קדמונינו של אגדה בספרי נמצא רוגמתם אשר המהטהרבה
 הפמיקהא ובעל יסודם באומה שנתפשפו קדמוניות באגרות שבה וטאמר מאמרכל

 , ל"ו הפימקא יצאה ומזה המשיח ענין המתאר גדול פיוטי לציור והיו יחד ושלבןחברן

 נרחיק ואם , חדש בדבר לדון היוצאים rD אחד ידי למעשה ונתשבנה אותה נחשודואם
 כ נ' הסדנרת )ל"א( ציון ותאמר פיספס אה להרחיק גם צריכים או ורוחה מפני ,1אח

 המשיח מהוויית בה שיש )ל"ג( אנכי אנכי ופיסקא , הטשיה המלך שיתיסרטהי0ירים
 על שלעגו הלעג מן באורך המדברת ד( )ל נילי ופיסקא . עולם של בריאתומתחלת
 שהיא )ל"ז( אשיש שוש העיסקא את שכן וכל . האמורים בבית שישב בעתהסשיח
 בה שגם , אורי קומי שבפיסקא להציורים ממש הדומים המשיח מן הציורים מןמלאה
 היה יבש ונופו האמורים בנית ואסור ישראל בשביל הסובל צדקו משיה מאפריםידבר
 אם ובאסה , לשמים מגביהו והקב"ה מלקותו מודבק ולשונו ישיאל עונות מפנינעץ
 . במלואה ל"ו פיסקא מהן תצא כמעם הפרמיות האנד:ת אלה כלנצרף

 כמו , בכונה המעתיקים שקטעו קטיעות גם נמצא בכונה שלא הקטיעוהטלבד
 וקצרו והדיו הקלף ועל פרחם על חמו שהמעתיקים , המדרשים בכל כמעטשנמצא
 הקמיעות רמזי , קצר כמאטר זה על ורמזו אחר במקום כתובים רם שבברסרישים

 הוה בפתח מפרנס ואת : א' פ" , אחרים במדרשים כן נמצא שלא מיוחר בלשון דםגם
 הזאת הפתיחה חסרה טוה אחרי בפימקא גם אמנם . מוח אחרי פ' בתחלתהששה
 הפסיקהא מן מביאה תשמ"א רמן בתהלים הילקוט אך . וגו' לאלהים נפשי צמאהמפסוק
 ומפרנפו וגו' ציון בנות וראינה צאינה בו .פותח משה כלות ביים ויחי ד"א ה' פי' ,רבתי
 . לאורה" להשתמש אסור עד כדלעיל כו' , ו' פי' . השירים* בשיר אומר שהואבשם

 ה ב ר ממנו ויש , ו ה י ל א י ב י א נ ת המדרש לעצן הוא הרבתי ללשוןקרוב
 .  הגמרא הנמי 3יש לשלמים היה בנר כוה מדרש , פרקים בכ"ח א פ 1 ז 1 פרקיםבל"א
 אליהו וסדר רנה אליהו סדר מאליהו שקבל רב( מתלמידי )אחד ענן רב על עליואמרו
 ההם בימים כי מסנה נלמד אבל , הזאה האנדה של סיבה מה נדרוש לא והנה ,זוטא
 ספק אין והנה , ,וטא אליהו וסדר רבה אליהו סרר הלקים בשני ספר נמצאהיה

 זמן בבירור ידענו כי הגמרא בימי שהיה אליהו סדר אוהו אינו שלנועוהטדרש
 שנה ה"ש  עברו בבר מפרי כתב בעת בי לנו הזריע עצמו  )המחבר , לאור)ציארע

 שאסר מסה ,את לנו יודע תיש על עברו כמה הודיע שלא ואף , )פיו( החמישילא*
 נסצא שנה מאות תשע הרי עכשיו עד האחרון הבית משנחרב : א( )פל אחרבטקום
 אין בצה גם אבל מאר.  מאוחר  חבורו  זמן כי מזה ומבואר . תשכיח ד"א בשנתשעמד
 בחלמיר  שהרי . הקרום אליה  המרר מן  המררשים שבחרי  בשפרו  המחבר העלה בי פפקבל

 וכו' העולם הוה שנה אלפים ששת : במו , אליה רבי הנא בשם  רברים במהטביא

 אחר במקום וכן . פ"ב רבה אליה שלנו בספר ונמצא ט.( )ע"1 שיצאו טה  יצאו :ער
 והוא . וכו' יושב אחד כוכב תחת כלו הישוב כל אומר נתן ר' הדב"א ציר.()פסחים

 שם חיג()ע"ר
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 * עד עשה~שבתך,לחוליכו' ר!'ע שאמר אע"פ הלב"א . )קבב,( שם. ועוד *"נ. ברבהשם

 הכל הלכות השונה בל-, אליה דגן תנך . : נרה ובסוף ., פכיו ברבה כולו ניהז',_בהוך
 בחתש פי' באבעי(, ריש )שהו"ל ובפסיקתא . בזוטא,פ"ב הוא הלכות, :-.אלא (-עדיום

 אמרו מבבל שעלה ק"ב:( ברבתי מ"ע עי' מכמב וצ'ל )ט-ס סכה כתוב, )ק"ו(השיישי.
 , פי"ב ובזוטא פכוא רבץ באליה בקמת הוא יכן , אל?ה,במשנה שנה כך :וכו'-עד

 העתיק וכן , כרובים שני ער וכי' הקמה רומי' אליה תני כתוב: )פנ"ד( ב"רובמדרש
 ר' שם על זה מובא כ'.ד,( )ע", ובתלמוד אליה, תני ש[ על שמואל,)פי"ב(.-במירוש
 המאמרים לכל מספר :איד , תרב"א מתוך לכן לקח 'צחק ר' גם מפק ,ונלי נפחא.וצחק'

 ~דינמתם שנמצא למה ממש הדוסים ואחרונים קדמונים המדרשים בכל מתםהנזכרים
 עלה והעיקרי הישן אליה דבי מתנא גדיל חלק כי זה מכל ונלמד דבילאליה.בתנא

 כמעם..יחיד היא המררש זה שלשין ואחרי , ממנו העתיקו והמררשנם שלנו-בתדב-א
 בפירוש המאמרים.שהזכירו אותם שכן וגל מהם הוא ולא ממנו העתיקי שהם מוכחבסינו

 ,אהדי בינונו יצלח המאמרים בסרור ;ונעמיק הספר בכל בינה. נתבוננה 'יאם ,על-שמו
 ומעתה._נראים . הקדמין אליה לסד? ליחסם יש אשר הדברים למצואההק?רה.הנ"ותה

 לאלף השמינית המאה בתחלת ספרו וכתב חי- אשר .שלנו תדב"א מחכר כילהדברים,
 כמו כי, מעצמו רעבן ,; שכן ואתרי , העיקרי אליהו על.סדר - יסודותיו תמךהחמישי
 ועל , חלקים בשנ' המהבר עשה שלנו אותו כן אף וזופא רבה לו יש העקרישהסדה

 מפרק בזוטא כי קק-ר קלה- בבחינה ואמנם . הרפא את גם הרבועוץבר "ת ן%,בר- מ"בן
 הסון;;מימרים וקבוץ ענינם לשונם.ותוכן .סגנון , הספר מן אינו הספר סוף:ט"וי,עד
 מהבר ידי מתחת יצאו לא כי מעידים זה Dy ,זה והקשור החבור, וחסרון ופנה עברמכ5

 מקומות בקצת שנמצא סמה זה על מוכיחה וראיה 116(, )צונץ ואלנוהתנא:.דב?א
 שנתתשע-ב לפני היה.נהונ לא הוה והכנוי , הקיסר אל כנוי שולמאן השם פכ"ג( 1)פי,

 אריכות כל כן נעל , 260( ש"א תלמוד בית אפפנהיים חיים )הר-רלאיף,ההסישי
 ,- - . , למותר אךיבר'ם,.הוכיח(זה

 נשב ושם מולרתו -ארץ בבל כי אומרים יש . בבירור ייענו לש מארצהומולדתר).

 )צינע ישהאל רק יושביהם אשר ממקומית ומדבר 'שבתו בכל.'מקים יכנה, עצמו! הואובי
 אוש המחבר.היה כי בהערה( 353 ת"ר )נרעא חשר,אומרים ויש הערה!(,~11
 עצמו*יכנה כי;הוא צונץ שאמר ומה. השערה. אלא זה-אינו יגם זה אה:גם ,רוסי
 בבבל בדנוך",הנילה מהלך הייתי אחת פעם : ומאמרו טצאנו לא שבתו מקנםבבל

 נס ומצאעהו למקום ממקום עובר היה בי ידענו .קלא בבלי שהיה זה יוכיח איך)פי"ח(
 הארץ את הימס לרעת יכול למקום מטקום בכבל שנסע ואחרי , 8ט"ז( )פ"אבירושלים

 הראיה כן ועל , )פכיא( לזה זה בין אשר המרחק ומן בה נבנו אש- המגדליםומן
 נם מכרחת.)ךומקעם;,הזה.;אין אינה בבל יליד היותו על הזאת מידיעהישוךבזץ.צונין

 שאין אף אמנם , )פ"נ( האש מעיבדי נבלי חכם עם מהוכח שהיה מטה ,ה עלראיה
 קדם בארצות ה-ו הסעותיי כל בי הוא מקרה לא בי הול לרלר זכר ,ה מכלראיה
 . , 304(, שם ייו )הר"ח בכבלובפרם

;', 
 התורה נ בשנת לדרוש ס.ף עי- מראש הסער עונת ,שקיי -

 ונכוי
 ומניל ;. לומדיה

 מדרשי טעם וזה .,. ארץ דרך כללי נכנוו זה ומכנה טיבים וטעונים צדקהוכות"פגעלונ
 חיים ץ'.,עץ ר א ך' ר ,ר'ד דרך את לשמור .שרירש , הקרם" את ;,ויגיש 'עלהראשון
 שזה ונראה תוה,ה. אלא החיים עץ ואין החיים לעץ קדמה ארץ שררךטלטד
 המשנה לפאר ביחוד ירקוק התירה בשבח ברברו , לספר .פתיחה .כרסות הואהמדרש
 דרוש מפני,שהיה ואולי . פה ובעל.התזרה

 נשא: הקראים שכימיו למקוטו.ושעת,,
 ראש ח"נ()דוד
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 בריתת( בני שאינם עם בין ברית בני עם בין לו היו ויכוחים הרבה . בגבלני(ראש

 עליהם ומשפטו הסבלנים מן היה ברית בני אינם נגד , ונחת )בשובה ופס.דברי'תוכחתו
 כין הארץ ואת השמים את עלי אני מעיד : 'אומר הוא אחד ובמקום ויושר.וכהשכל
 עליו שורה הקרש רוח כך עושה שהוא המעשה לפי הכל , . , ישראל אינו ביןישראל
 . ברית בני אינם נגד והאונאה העול מן ויזהיר ידבר מקומות בכמה ועוד . פ"ט()רבה

 מה שרוב מדרש, בעלי כשאר אינו ישנים במאמרים בהשתמשו לשונו סגנוןבבחינת
 כונת נגד ולפעמים טרוחי עליו ויערה פניו ישנה המשנה .מן ואף מקדמוניושמעתיק
 אשר נכתונים מגנונים עם גדול דמיון להם יש ודבירים לשונוה קצת , הראשוןהאומר
 1 עתיקים והדברים , לנולא

 לרעה הראנו כאשר המדרשים משאר ונבדל נפלה וזוטא רבה אליהו הסררכאשר
 בתכליה מכלם ונבדל נפלה היא גם אשר בזמן לזה קדום אחד מדרש עוד לנו ישכן

 קראוהו אשר ר אליעז דרבי פרקי : ה.א הזה והמדרש . ובבנין בסגנוןובענין
 , מדרשו בתחלה ומפורשת רשימה הזה בספר המחבר כונה תכלית , דר"א ברייתא3ם

 אוהיוה כמז התנאים לגדולי ספ-יהם שיחסו קדום בזמן המהברים מן הרבהכטשפט
 . Dtap~ln בן אליעזר לר' ספרו יחס הזה המחבר כן ודומיהם הבהיר , היכלוה ,דר"ע

 שבת' מתחלת , רדא מתולדוה ידבר בו אשר ב( )א, פרקים שני לפניו שלח זהובעבור
 .כ הדברים לתאר המחבר גם כוון ואולי , ברבים לדרוש התחיל ואיך חכמיםלפני

 רב' רבו לפני ההוא במעמד אליעזר ר' דרש אשר הוא הוא בספר הכתוב ככלכי

 מ בפסוק פתח הדרוש והנה , הענין כל שם שמסופר כמו אביו ובפני זכאי בןיוחנן
 גבורותי למלל יכול שהוא בעילם אים יש וכי , תהלתו כל ישמיע ומי ה' גבורותימלל
 במו לדרוש לנו יש גבורותיו מקצת אלא . . . תהלתו כל להשמיע או הקב"השל

 ובפתיתו . בבריותיו הקב"ה של שמו יתרוטם למען לעשות עתיד שהיא ובמהשעשה
 האהוו כל על לדרוש לבו את שנהן הזה בהנור כונתו תכלית המחבר הודיעהזאת

 מלו ואף , לעשות שעתיד ומה ישראל עם הקב"ה שעשה מה המופלגיםוהטופחים
 הנסיג על וגם קדש כתבי לפי שעשה הנסים בכל נאה בסדר ודרש דברוהמחבר
 נפלו כן בענינו ספרו את המחבר הפלה כאשר , הכפר כל ענין הוא וזההמקוים
 אן ופשוטית זכה עברית ולשונו אחת מליצתו סופ. עד מתחלתו . בלשינו גםהוא
 המקר: לשון תפש לפעטים . עמטוהי לא המדרשים וכל התנאים מדרשי כלשוןלא

 בנמיוו מלים לו יתאר וכן , ענינו צורך כפי אותיות או מלה בו משנה אוככתבו
 ימליץ_-- המקירון מן העתקותיו וכן במדרשימי2(, ולא במקרא לא המצאנה לא אשרחדשות

 שכח 4)(ן צר אפפנהיים הר"ח מאת רגזא תנא ספר בקרת : במאמר א' שנה תלטוד בית ע"9:(
 ,פר. 11 הנחה btY1 . פה אל פה הקראים עם להתוכח הרבנים ששלחו השלוחים טן אחד הטחבר היהוטהנראה

 מצא ם דקדק ילכך הקראים מן אהד שאלות הם הוה שבפרק השאלות שגל כלומר חוה לצר 1 פט כלאת
 תנו לא כי ניכר השאלות טסגנון כ' טאד הדבר קרוב ונאמת טשנה" בו ואין א ר ק מ בו שיש אחדאדם
 ן הוה לצד השיבו לא הנשאל ו1ם פה שבעל התורה מן ראיותיו ט1ציא הנשאל היה אילו השואל שלדיהו

 השו* בשיטת תשוגותיו בכל שהנשאל המאמר בעל הרב כתב ויפה הנקרא מן בראיות להשיבו השתדלאם
 שבע' התורה אחר נמשך לעצמו הוא כי עצמו שיטת הוא מה טתשובות'1 להונית נוכל לא ענין ובשוםהשיבו
 ח . באכער החכם של במאמרו 1874 נרעץ של ובמ"ח הנזכר בטאטר יעין הדברים פרפי על לעמודוהרוצה
 . ה.מב עי"ש הקרא.ם נגד המכוונים שבספר טאמר,ם כמה על עוד המחבר ירמוזמזה

 ה הספור מכל וכו' תשחורת שם והיה שבעולם נד~ל בכרך מהלך הייה' אחת פעם פיא עי'20(
 א: ומצאני מהלך היית, פ"א פ"1 ושם . ה"ה האש וטעובדי האומות סחכמ' חכם הוא עמו שחסתוכחמבואר
 השין כי גנו: על ימצא ובלשונו הויכוח בענין aw המתבונן וגל וכו' בזרוע חברו על שגא כמי אלי ובאאחד
 , ישראל טגני ד4ת!א

 פ.'1 צויחני. אשר ככל ישיתי פ.ו קל. עב על רוכב שם: . כסאו מכון וטשפט צדק פיד: ע"21(
 : פכ"ג . מדבר צבאות ה' באזנ' שמעתי אנ, : פט.1 , עולם כענד אזנה את ורצע : שם . משלו עפר עלא.ן

 לתשיו אין המלך ודבר : שם מהרבה. מעט נשארנו כי : ח פל . מאבותיך אתה טוב : פכ"ט . נפטיעמה
 פניב ה"נ()דוש
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 , ;שירים28( כימות: י יפום': מאמריה. נטצא:. טקטקת; גקצת הקייץ( לשון ;בטהרת:-ט*ץ,

 אמסו" המכאן שמושו-בדביר בבת.נת במדהש;.הזה קמצא ומלאה חדשה תכונה)
 .הזה שהובץ:הלשון מקום בכל' . קדמונים מפרי בכל .הרלל ו; חכמים" אמרו ממכאה,אן
 מביא הרזאנ . פרקי בעל. אמנם קדמון, מאמר או. קדמונית הלכה, -יזה, על שכווןהוא

 : כמו :המקרא על ומכוון אחר ממקום נודעו ולא נמצאו שלא, מאמרים על אמרו""מכאן
 לזה רמז נאין מלכות: מלכותה און יועדם לה שאין מלכית כל ) חכמים אמרוטנאן

 ברוב ותשועה עם יפול תחבולנת, באין : במשלי המקרא על כוון, ספק ובליגשום,מקום
 . שבעה מצורע שבעה אבל שבעה זבה שבעה זב אסרו מכאן : בפנ"ד וכןוועץ,.
 בלשנן 1הגנ1נ?מ1וטתאר מאמרים על אמרו מכאן אומר ולרוב במקרא,. רשים מפוכלם
 אמרו :,.מכאן "כמו שולם טלרשים מצרוף. או מדרש אוזה שהוציא;מתיך טה לפיעצמו

 על ,.יוזהננוסד- )פליט( לעולם: ברכה סימן רואה אינו; פחוה הממכר שערכל...המוציא
 לנצת .נישכה אם ,עקב. בגאון, ה' נשבע אומר הנתיב עליהם קערים מפקיעיאמים
 בו יש ,..אלמן אחרים במק.מוה עוה הזה וכענין רר"ל( פי' וען' צג )ב"ב Dnttgyoכל

 מבסין .חלמים, אמרו מכחן ;: כחו : בא"י ושראל מנהג עוינו אשר אמרו"נם.,,מכאן
 החלוקוט בין~ ונזבח ישן; ספק בלי המנהג וזה , )פכ"ט( אבץ בעפר -הדם 4לתאת
 עוד . בו נמצאו הזה המנהג מלבד , לב"ק( ישיש ס' )סוף. מזרח ואנשי א"י בנישבןן

 שהם בצפורניו ומסתכל )כהבדלה( האש לאור יריו פושט כסו: . אחתםמנשמם
 ושנה ,שנה. בכל אלול בר"ת תוקעין שיהיו חכמים התקינו )פ"כ( הנוף מןלבנות
 מאורעורו:!טבשנים על אגדה בדרך מנהגים לסמוך לו חביב היה כן וכמו)פ6"ו(.

 ; וכך לדבר,כך היסור נמצא ההם הקיומים בימים שכבר לאמה ירצהקלטוניוח.כאלו
 )פ"י(, הצדק וגרי הגרים על אומר הוא ועליהם יונה אלהי ליראת ושלמו ונדרוכמו:
 פוב שכר למל בא"י אומר היא אגל( ועם חהן עם חסד גימלי על )כלומרועליהם

לנומי
 טטלחמהל בספור, )פכ"נ( ימיכם ירבו r~D9 ;שנאמר יום בנע םזקויים..שבועמ,נת,שיהוק הכמים והתקינו , ברית לאות והיתה בענן נתתי קשתי את , )פי",( .חסהום

 מנאר יעקב ויצא , ז( )פך) אברהם מגן ברוך ואמיו העלוונים יענג עם,)המלכוםאברהם
 הקדיש.)פל"ה(, האל בא"י ואמרו העליונים ~עני בצדקם הקלו,ש,נקדששגע.וט,.והאל

 ; ההעת,)פ"ם( חונן בא"י וענו המפורש שם סוי .הקב"ה)לטשה( שמסה. העליוניםוראו

 'ומובן' ופסן,( )פ"ב'. חופתה בתוך לכלה עומד')ומברך שהתז,ן טנהג שם נרמזעוד
 לדבר המהב? נדב' פרקים שלשה . נמשנה כמובנו לא התיבה לפקי העובר הוא פהחזן
 יאריך מפותות במקומות ח( ,' )פ"ו ו"עברונות והקופית והמזלות "כמת'.הטוכליםעל

 פרד(.. )פ"נ נכלל תורה וסתרי מ-כבה ומעשה בראשית במעשה לדברהמחבר
 פ'1 . אמש חיט מלשון פ-ג מחריט , כטו : הדשות בגביות מלים . אחרים ועוי . חתו במקום חשופף4"4', בעל קרא אולי פ'1, ב ל )".וב עוד ענו ולא וחתו במקרא )פשו( עזי ענו ולא וחשו שיבח: בו נזרקהמ"ב:

,;'. . בסררש,ם דוגמהם נמצא שלא נמיות כמח ועודמתריפין.
 ונגל וצחה ללשון.ברזהן;, הטורשים את כמתרגם ממש שהטחני המפר. בכל שלד הוא הדרד ואל2(
 וכשישראל הסנהדרין מן אחד וגונז הלננה את טכחה הקב"ה : פיז . טסין.הזה אחר מדרש טה'את.אעת'ק

 ג% ,'האן
-. . פפ"א בא ובטכ,,לתא ;כמ.ו בסו-_ה :עאמהם, 51יצהק

 טחן , ישראל גאולן ,  הראשון איה חטא הבריאה, כמו נשגבים מענינים ע'פ:כלו סלא 5ש,(ןושפר:'ע'ך
 . שיריות במליצית גם הנמיצ,ם בציור,ם.;נשגלים גם הרברים יתאר שגובם ערד לפי ואףוורח,:,הרבה,דות'ףק';

 כל פיט ועי' רגליהם. על ועפרו , הי. שבשאול והטחים , כרעו האלנוח וכל , נתמוטטווחרי6,.חגבעות ברחנ.; והנהרת והימ.ם )ממנו( , העשו והאגץ והשמים . הראשין קול .צא :" דוגמאות:;םם"א קצת לההא
 לסים מאורים חם יים נכנסו . .. ומתיקים וברכים a~alm ;)הם הארץ ע5. טהלכיםעהרות.כשם;שחם

 ,וצרם מאחרי סרים cnw ובזמן . . . ומתוקים בהוכים הם 'וצרם בצל. שגונחים ישראל. כד . . .מרוגש
 בהיינ יבוא ישראל' אלהי : חרוז כדמוה שהוא במאסר ים'ים ט פכ בסוף , ורעים נארים הם. ~Gtpl בלאכמהו
 ;' יבבנו. ויחדש לנחטנו:שיח
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 כרוח אינו הזה בספר הטוויל הרוח כי , מספקת עדות הנקודות אלה רובוהנה

 שערו ילא אשר ומושגים ענינים בו ויש כלשונם לשונו ולא והמירשים התלמודאגרות
 נזמן או דאגדתא רבנן בזמן נתחבר הספר שזה לאטר הנמנעות טן הוא כן ועל ,הם

 הורקנוס בן שר"א לאמר היא וריק שהבל שכן וכל הקדמונים הסררשיםשנתחברו
 מתאמץ לוריא( דוד )ר' במדרשים הגדולים מהבקיאים אחד כי ירענו אמנם הן .חברו
 אלה חבר הורקנוס בן שריא , המתמיהה ההנדה זאת ולקיים לאשר כחו מאמציבכל

 , פלפולית בהתחכמות לא בראשו עיניו התמים החכם ? זה על ישגיח מי אבל ,הפרקים
 ממרוה לרור ודור שיבה בה זרקה כי יען בדויה בהגדה המחזיקים אחרי ילך לאהוא

 מכל ומאמר מאמר מכל יבין , עקשות ממנו להסיר לב לו יש אשר מי כלבטעות
 זמן יליד הוא הספר זה כי לחפצו הדרושים ומעניניו לשונו ומשימוש מליציתנטיה
 בהראותו הזה בדבר הברור האמת 276( )צר צונץ טיב יום החכם ראה וכנרמאוחר
 למחסדיים הפלה בית בנוי היה ככר ובימיו , הערביים ססשלת החת הטחנר חיבי
 מן באחת נשמט זה על רוס, אשר שבספר המדרש כי ויען . המקדש בית מקוםעל

 להודיע חובה כן על , הרר"ל( ביאור עם תרי"ד )ווארשא דר"א פרקי שלההוצאות
 . אחרת מפניה הזאת בהוצאה ונשמט ההוצאות בכל נמצא ההוא המגרש כיבפירוש

 בקצת אינה והרי מאוחרת היספה הוא המדרש זה ראו הבאים בדורות יאמרוופן
 עתידין דברים ט"ו אומר ישמעאל ר' ז ככתבו פה נעת'קהו זה לבעבור ואףההוצאות

 Wy'1 בחבלים הארץ את יטדדו , הן ואלו הימים באחרית בארץ לעשיה ישמעאלבני
 השקר וירבה הרים ראשי על ומהם בהם וימדדו , אשפהות צאן למרבץ הקכרוהביה
 הנייר ויקמל בצמי תולעת שני בישראל עונות וירבו מישראל חק וירחק האמתותגש

 גנות ויטעו הדרכים ויפנו החרבות הערים את ויבנו המלכות סלע ויחסלוהקולמוס
 עליהם יעמדו אחים ושני בהיכל בנין ויבנו המקדש בית חומות פרצות ויגדרוופרדסים
 היו הקאליפים מעשי כי נראה מזה , )פיל( דוד בן צמח יעמיד ובימיהם בסוףנשיאים
 ומקום ארצו לשער גס ונדע נטנו גם בקירוב נדע ומזה , הזה למחכר וידועיםגלוים
 שמזכיר סמה נראה כאשר א"י בן היה ספק ובלי ישמעאל ממשלת תחת היה בימושבו
 זאת גם ואמנם . בבל בני מנהג אחרי נמשך ולא הערלה דם כסוי בענין א"י בנימנהג
 חשב לא אשר החכמים מן אחד בפי דברים לשים שקץ ולא בזה לא הטחבר כינראה
 ומי , ישמעאל ר' בפי ישים הקאליפים ממעשי המדרש ,ת כל הנה * לב על עלהולא
 הרברים פרטי ובכל בדקדוק כזאת נבואה 1 באמת ישמעאל ר' אמר שכן זה לויאמין

 אחרים במקומות עור ננין אם ואמנם . וירמיה בישעיה אף מצאנו לא להיותהעתידים
 )פמ'נ( למאמרו נאמר מה הנה . הרורות בסדר הרבה דקרק לא הזה הסתבר נינראה

 ב"ה אליעזר ר' מביא זה לפי . לקיש בן מר"ש התשובה כח וראה בא איסר עזאיבן
 דורות חמשה או ארבעה שהיה רשב"ל אח מניא וב"ע שלאחריו בדור שהיה ב"עאת

 . הספר כל פני על נפגוש הזאת המראה הלא פרטי במאמר צורך ומה .אתריהם
 שטעו הטעות זאת בי היא כן חקרנוה זאת הנה , הזה כענין הוא הלא יסופתוועיקר
 המפר על ר"א שם נקרא שבראשונה לאמר מקרית היתה לא לר"א הספר ליחסטא,
 שטעו וכענין ר"א פתח השליש. ובפרק מר"א מדברים הראשינים הפרקים עמרנייען

 המחבר אשמת אם ני , כהנא לרב , ליחסה ופסיקתא הושעיה לר' ליחסו רבהבבראשית
 כשלמר כבריו תלה קהלת שמחבר כמו בר"א דבריו תלה עצמו שהוא שטעוהוא
 המחבו עשה כן במו בחכמתו מפורמם היה אשר שלמה בפי חכמתו דברי ושםהטלך
 להבי* זה עצרהו לא אבל , המאמר זה בתחלת שאמרנו וכענין בר"א דבריו אתשתלה
 הדח מן לר"א מאותרים כלם אשר חכמים שמוה ם י ע ב ר א ו ה ע ש ת כמוכחבורו

 השני ח-ג,)ת"ד
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 שמואל וה,אלעאי עזאי ובן ישמעאל ור' בזתרדיון, חנניה ור' ר"ע אתהשני,לףתרץ

:teP~'ר' לאחריו שלישי. ומדור חכנאי, ה' -"מודעי אלעזר ר' יבנה איש קייטם ,וה 
 ומדורות .. חנניה ר' מיאשא ר' קרחה .בן יהושע ר' הלשמעון יוסי ר' 6איר ר'יהודה.

 .של,ר' גמ5יאל;בנו ר' את הזכיר האמוראים ומן . ר"נתן.ירני התנאים.,. שלהאחרונים

הוד"
 רבי כהנאל, ,.רב. לקיש _בן שמעון ה' יוחנן, ר' יונתן, ר' רי,הנינא, הנשיא,

 דירן ה,.טנא )ע( נתנא* ה, , וירא ר' , אבהו ר' , הונא רב וצחק:, ר'; ס(טון,, ר' ]ינאי
 ,.י, ,.ר(,ווץקץ ברכיה ר' עורלה,, ר' פנחס, י' שילא, ר' ר')האונן, לן41 ר';שמןוה,
 כנגס האמנם / משלישיא רב , יעקב אחא,בן ר' , זכייה ר' , תנחומא ר' ,תנחים

 בעצמו.ובכבויו ך,א את לעשרת, בחזקה ומתאמצים הזאת הנשנה המעות על ושכלםדעתם. המוסותי
 5א-היו ערן אשר חכמים יזכיר ר"א שספה'שחיבר הזרות ,הר]יש.זאת , הסקהלמחבר
 אלה; כי יאסר תפופה להם והמציאה טהמבונה יצאת דרך להם .יב1מצאו 'בזמנו,,בע,לם

 כ-י,אלו לב ע5 שמו ולא מאוחרות, הוספות הם מאוחרש חכמים שם ..עלהדברים,.הנזכ44ם
 -לעיקה לכלם אחת ושפה אחת 59יצה רוח וכן , העיגול על רבא ההוספות. ], בןהדגר
 אתר, לא ואף, גליעזר ר' לא דבר של ועתהנבללו. 1 אלה עשה .ומי. ולתוספתהטעימה

 - . .'ן) . מאדת( טאוחר בזמן נתחבר אם בי רר"א פרקימחכםו'הה5]וד..חנר

 ודורש ההלכה על משגיח ואינו אגדה מדרש שכולו הוה .במדרש נמצא נפלא ענין, .ל
 נבלה, שאינה טהורה- בהטה מין וכן ) בפי"א כמו . ההלכה ננד. .]ם .'ולפעמיםלפי-דרכו
 כמשמעות( הנשה25(..חה וגיד ;והדם רביימיהחלב טג' חוץ , באכילתו מותר :בקדהוטרפה
 ונפעהמ וריקא ר' אמר כים ובפרק , כהלכה לא אך טרפה בשךה ובשר : הכתובפשמ
והולך. ומפרש הגפן, )עץ, אלא כאן האמור עץ אין פריו, את עילתי וער5המ מאכל :rPכל

 "יהוא י2( ~מעולם שמענו שלא רבר הזמורות קציצת על מכוון הוא העץ ומערלת
 מקומ;שמצדיגנם בכל אלא .מקום שמו נקרא ולמה במקום ויפגע : ליה ובפ' . המקובלנגר.

 אין- ההלקח מדהש. ולפי . שמי את אזכיר אש- מקום סכל שנאמר עמהם נמצאשם,הוא
 ישרוול היו ובחדשים בשבתות אומר יהורה ר' : נ"א ובפיק בהמ"ק, על אלאזה,,9כוון

 וטקד;שי,ן יומ.השבת שבא ויודעין מאליהן נפתחין ורואין.הדלתותעומדין.שם
". 

 ח,
 ,השבה. את ו6קדשין: ואמר . חדשים ראשי ומקרשין . . . חרשים בראשי ובן , ת ב שה

,.
 כאלו, -

 עין שמנו לא ולהוד.ע_1' רר'ל פ. עם פרדר'א של הההקף ההוצאה על פה ההעיר אני .*(1ל'ד . .ן
 חדורה בקרת רוש ולפעטים נפלא ובקי גדול אדם שהמחבר להכחיש שאין עם כי . בכונה הארוךלטלואו
 בחזקה הוא כי עמו בני , 'רד לא מבואו .תכלית הוא אשר פדר.א בתולדות שנוגע במה זאת בן,4כלנ~טסה

 ~ההשטמות אלת אבל הצענ.ור .טטעם נשמטו כף שיש חפרונות. הרבה כי 'דעת' אמנם הן . בה היסודעד
 אוטר ר"ע מן בפכיה שנשטח טה כסו . מבואו ,יסור סתרת רואה היה הלא לב אלי"ן נתן אלועצמו

 1 ישמעאל :מטלכות 'דע שהמחבל בעי; עי; טראה "שרק סוף עד טלגיות הבתרים בין לא'אקראה,"קג"ה
r?n,חמקתה ידע גי מפורש שבו בפנים לעיל שתעתקנו שבפ"ל המאמר כל הזאת גשמט.בהוצאה .טזה 

 1ל4 הלא -המפרש שהשטנה השממה אלא זה אין הנראח ולפי הכליפים טטשלת תחת שהתהווממאורעות
 . אחרת ספ".מ"נייה כל בלי עצ6, הטחבר השמיש אשר טאטי בה ptnP)e וו שלאחר בהערה ועי'אחר.

 בשאח ג,1 ומקיא טד~קדקת שאינה רד"ל כתב וכבר באכילתו וסותר כשרה ה:י' פראג ברפום 125 ..
 שוב בשרה הגי'שאילו; כן ואינו מותרת. לחיוה ראוי בשדה גרסי ראי עור ודקדק דברים. טג' חוץ ~a"D שע"ז הסכים ולזומותר

 סוהר שקמר מה .אבנט !שרה. בכלל אינם דהנך , דברים טג' חוץ אצתי
 . .. . ~ . ז בל איקא _וצ'ל "מיןץ על שטוסבגל:ז_הוא,טפני
 כל ערלתו rP את ,?Sr11T אינן אם הגפן עץ אבא כאן האטור עץ אין אומר ר"ז : המאמר וכל26(

 'עץ כורתין ואם הטובח גבי מעל יינו ונפסל למראה פובים ולא קלופים ;עוללות שעושההפירות
 כל ערלכם,

 ,שהמאמר ודא' והנץ וכו' אב.נ. אברהם כך המזבח, ע"ג יינם ונבחר' ;למראה מזבים עושת שהואחפירות

שץ'י:יב':!":"'םי,ןנ:ד""
 " בנ,ן4 ך ז; נח שיר
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 זה דבר פשר אבל . כהלכה שלא וזה , דין בית בקדוש תלויה השבת קדושתבא4
 לסיים בא"י שהניעום המכות מן ושלשנו שנינו שככר הדברים אל לב נתן אםנמצא
 האגדה היתה כי עשו עליהם המשיחיים ולחץ השעבור וקושי העוני . תלמודםאת

 חתימה הזמן הן , להוציאה יכול אדם שאין כמטבע היתה התלמור וררישת לכלדרושה
 כל כי הרברים נראים אבל , בא"י  ההלבה לדרישת היתה מה שמענו לאהירושלמי
 אנרה דברי כל יר על לקבץ החלו ההיא העת ומן , האנדה לדרישת היתה פניהםמגמת

 לעסוק הרבו כאשר דור. אחר דור והולך מישך היה הזה והמעשה אגדה בכתביהמפוזרים
 בראשית במעשה תורה כסתרי הפשוט השכל מן המופלאים בדברים נם התעמקונאגדה
 עוד היו ולא . העיבור ובסוד והמזלות הכוכבים ברזי המלאכים בסוד מרכבהומעשה
 מלדבר ולשונם פיהם שמרו דרשו ואשי , במופלא ררשו לא רובם אשר הראשוניםכדורות
 כתבו שלא שכן וכל מרעתו, ומכין החכם ליחיר ברמז אך דברו לא דברו ואם ,בהם
 באיי הרברים השתלשלו כן . הדורשים כל בין לההפשט נכון אש- מפי על כאלהדברים
 ככר אשר הכתוכים מאלה אהד הוא דר"א פרק. הספר והנה , הבאים הדורותבכל
 והלא . המור בעלי כרוח פיוטית רוח חופפת כולו פני ועל תורה במתרי במחקריםמהול
 מבכל יותר הרבה דר"א בפרקי השתמשו הזוהר ספר בעל וביחור שהמקובלים הואדבר
 יפלא לא כן ובהיות , מהם אחד הוא גם היות על אם כי זה אין הפשוטים המדרשספרי
 ומחקריו מדרשיו לפעמים אם זה על ישגיח לא הזה המפי מהבר כי נראה אםבעינינו

 אפיי שהויות הזה היום ער הוא וכן מאז היה כן הלא , ההלכה את לפרנס יוכלולא
 . הקבלה בחכמת והדרישה ההמתכלות לעומת הן קטן דברורבא

 פירוש לעשות המחבר כוון לא כי נמצא הלב בעיון הוה המדרש בכלל נכינהאם
 י ט ו י פ ר ו פ ם כרמות כולו אם כי עם במקהלות הנדרשים המררשים ממין ,אונווגם
 במקומות ירבר ובאהבה , והאגדי המוסרי מחלקה ההורה מעניני רבים יתאר בואשר

 . יגלה המרכבה וסורות כספר לפניו יגולל בראשית מעשה תעלומות , ולגאולה מןמפוזרים
 השתמשו מאוחרים מררשים כעלי . ההגשמה להרחיק הבקשה הספר בכל מצאנוולא

 דרישות נהם נתערבו ככר אשר המדרשים ובפרט , יתירה בחבה האלהבפרקים
 . שאמרנו וכסובמופלא

 האנדה ספרות שורש הם וארוכות קצרות עליהם דברנו אשר המדרשים אלהוהנה
 מאוחרים כלם כמעט מיוחרים למפרים היותם בבחינת כי לדעת הראנו כי ואף ,הקרמונית
 ם י נ י נ ע ה זאת בכל התלמוד אחרי הרבה או מעט מאות שנות נתחברו ורובםלתלמודים

 ראנדתא רבנן נים מתורתהקדמ ככרלם נהםדובםהנדרשים
 את לדעת חפצת בזאת רק אט בי . כתתני להכלת כלם לרעת לט נחוץ הזהימצך
 ימי סוף עד פה שבעל תורה בשם שנקראת היא היהדות תורת השהלשליתמשפט

 בחלק גם ההלכה בחלק חלקיה בשני ההם רבותינו בה חשבו מה לדעת ,האמוראים
 עליהם ודברנו שזכרנו המדרש סכיי אלה והנה . והדעות האמינות ענינו אשרהאגדה
 המלאכה לרגל ועתה , נושאיהן הם הם בהם והמדברים הדעות אלה מכלל באמתהם

 ועלו המקירות מן הרברים נלקטו זמן באיזה לנו היא אחת כונתינו עיקר ולתכליתהזאת
 יחשב גדולה ולאשמה , מאומה זה ישנה לא ובערכם הנלקטים הענינים בהיכן ,במפר
 ולהחזיק הרגליות רעות לפי כאלה דברים על לשפומ שקר בנפשנו נעשה אם בעינינוזה

 אך , כאלה מוטעות קבלות להחזיק השכל מדרך תעו קדמונים בימים . מוטעותבקבלות
 היא חולי רעה אבל , ולמשקלת לקו להם היתה הקבלה , עושים היו ובאמונהבתמימות

 מחקריהם ומרדו הטעות מחזיקים ובחקירה ברצון אשר ויש יש כי . האחרונים ברורותזאת
 ביסד עמם תכזן ידה להיות נאנסת היא גם העלובה הבקרת בי עד , הכקרתבסדת

 המעות ח"ג()די,ד
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 לא, ואמממם; הדבריםן שיש, ע.י, לעמוד באסמה: הבוחנת: הבקרת. ,, ותן: ; למיאה :השעזת

 תמשעסגתובותז ס4צם, ומבלו רצות לפעמים;ב,לאו אםגם:היא: היגליות,,, 5העותתשאדפממ:
 י באסונה שהתרגלו ,מרבר' . בעועיה על עים, )עםמשפס;

 בון: פשכה' לע"מזן ומלקשים.: בג.
 להתר שהרעה:סכךיח. מה., ובין מאסןן, שהלב.מה

 ולהב!ן;וכלאמי
 , האסח להם. יהפך* יר,

 סנת?ב:ת:ישן., תסננעירגלונג נשפנם.ע,לוו אשך הכבר א5 האהבה. הגעתואל-הפוכה..
 לח לרעד: לבנו, נומה; ! ולרוממה . לשכחה הכ*שגקה : ומן הטלאכמ..שלפניננ א4 סאהבהננאבי. . , ינהתבוננות עליהם;גחכמה וירכרו הבקרת: לפשסרת ישג!ש ספוימ. מוצבאי, ,בכל יקרהכזה

 כס ממכמה:ש_אלנג.זאת,.. לא, גם: המיוגה ואפנםןמלגר ישם... רוב, ויקך הזקנההררת
 דיקי פו-ק: נשגם. אם. יהיון, וקח הגשע!ה: ור' חיא, לכ' ניחסל לתוספתא,אם: יתרון,מה
 נסיו את: או הפסיקתא את למחכר את.הב.כהנט: נעשמ, אם. י"א.בן,הורקננס.או:נ1ן
 כ! nDTnD: מעט; החדילה, אהבתננ אם. סוף ס% הלא.. קרום,,, זסן, ,עכ הכבתן את,אהיר
 אגלסוזמ._ושנה האשה,א?נה על שסנט אשר עפפה,שובה ונדעה)ב?, הפקמנה.ע!ענגאז:
 בחסונה זכרנג אשך- המדרש: ספרי עי ששפטנו עי4 צונץ-אואט ב,ה.אתעההגשונ?

 כ, להעם: הראננ' כ! וא"י ,, ברבר פננם. מנשנא. אחית(וכלן פנייה;'בנשמוה:הםחשגמ:גלי-
 וחליפות. תכוה .. רצויה כינטה בכלם. כן נכחיש. א?נם*הצויקילא, .כעדרובקןת_סחקל?ו,.

 יעלה באלה שנחזיק ומי , וההבוננותןשרה המתגנות. נגר האלה הם:כאיןןבענוטם.זשכ5:
 טרזון; להיוה הוא: נתרן; כמה להעגן. . נרצה אק. בהן... והיגעכיון;תהירית, :הסצאורן..04ה

 הלא" . הררשן ll~DW: מל' הי.קע.ם. מיהש. אל לב נתן. הכמהשגם, ישנס.ל2י. ענגשפמנו

 אשכ המקורות_ על ורמי על.סררש: קסא.השקם.אה,שמנ אאי ה". פיךזןמקוה
 הקןמומם. המירשים בעלי כל עיה.הסלקם.כמעיה אמנמ,א!לו .. מררשוו לקה.זהם,
 הקעלית.ההלוטונ. כמה עלמקורותיו רומז ואולו.לא.היה םפךם,,, על שטס. הזכור'בלחו

 היו ואגלי ,. ,מגג לצמצם. והבקינ!ם החקלנ!ם. מעטירים_;שעיה.הע
~'wlv 

 למקיר אותג:
 לשפופ בבואנו לננמנו תגה נעוה כז;זה ועל נם.להל%ר, המררשום.ואולי:%ן.לגל
 נ . פעות לירי מביאה שהבהלה; נבעלים. נמנה ולא, סךה"ז;וטךהש. שלןי:זסננ

 עור-נסצאים.מרהש!פ ,,,
 קינ?ם.מפנזהים_

 .ני.ת סררשום,נקלא..גק;. קובץ אהרן,יעללי3עק ר' החכם. וה;ימכ כזמננועני, *. קצתמן2( טזכ!ר )279( צונץ %ג יום. ור'
 הב( לספר. עגמות.,. ,ע"ר עישה הראשנן הספר וכולל ספרים לשניה, ונחלק. ש!;גנבה
 מספרי:כל ייח, הו'. הספר ב"ה, הה' המפך ,, כל הר' המפל ט:ז, הג: הספכ'ה:,.
 העצביי,. בסוכן מךרשום. אזנם העעעם אלה. . ינקי י'כ4 ושמגם. ישגע. , מאה:ג!נ!ו;.

נלי
 קךמונינר דע11. דשת. מראה נערדע: בהע כי הכלרתמן וכנ_שובחה. הנעלתם. הגה:_

 ,,אשך המלאכה לרגל לנגן ג; אם ואמגס. אלה.י. תנעאות.כל במם,,היהוה:הב!נ!שאקן
 להעיר' לנה שרש מפנן אתרים.' מן,הכלל- זאת,נגצוא_ בכל הק:לרסז:עליהק4, היפנינה
 ספר הוא פה נרצה.להזכיה- אשיי האחר טעםת.בסה"נוגעןבהבליה.שלפנןנו,.וערה
 זה. ש88-1.0(.י. חיגי המררש. )גזת.. ות. כ.ל הי קי פ.ה המכננה. ב.הי תזה כגגו,,י

 טסעשה, הלק; הוא כן עליו ואמרו. לחכסה_הקכ'לה, הכנטן; מאבנ?' הוא;אמהחטה
 )ר"א בקם.:הוה; נקרא: לפעמים; ,,ואת. בתלמוה ממגג שנזכמ ומעימ.במאק!ת,בכנתל
 ם%ט התלבלר.- שהזכור, המעפות; בהריגטאטז, : המתכונן אה ,,. במבגרת.%-צ( שף4שיקלק.
 הוצרת: הק.סרהק:הכהנג!ם:בסמרי הס:. התיעד ש4: אלה כ? אינטכן כנ%החייאה;

הטלה
 חדש מסדהש'י ,בית הנדטס עריון, אנא א( והם: שנעה, 279.שחבי*זניח!ד צך צונץ,27גראח.

 בבית ויושעו 1( חשכסה ה(, ויכילי. ה, 164-198:. חוג, ובגיו,'.ט' תישא,. ג( אספה:. ג( . 1-18'
 . להזכ,רם:פת סגה לנו שאון אמרנו וכבה טרהשים. כטח שם,: ועוי.חביא. אבכיר.. טררש, ו(ידר87-57:1.

 נ( ח)רוזר
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 כן יהי לו אף אולם , מפלאים וציורים מפשמים הגיונים ההיכלות ענין זה ותתההאלה
 מתורות שיורים או פרסומם ומנעו התלמוד בעלי אותם שהסתירו ומ"מ טמ"ב שווריםשהם

 שיהיה איך , 1ונ%( צד שם יעללינעק )ר"א כאלה הזיות בדברי זמנם בלו אשרהאסיים
 כל דעת וכן דעתנו בי , כונתינו נכונה אליה אשר פה שבעל התורה מכלל זהאין

 זאת בכל אם ואמנם . ולבנינו לנו הנגלות ואך אלהינו לה' הנסתרות : באמתהחכמים
 אחת הערה בהזכרתו לחבר מרצותנו אם כי זאת אין הזה במקום המפר על מעטנרמז
 בשכת מקומות בקצה שמדבר אף הזה המפר בעל כי : והיא . בעינינו היא גדולהאשר
 בסתרי מהעיון חוץ שהוא מה כל כי להכחיש אין זאת בכל , ובזכותה הלכהתלמוד
 נביאים בפיכם שמתי : הקנה בן נחוניא ר, בפי ישים וכן , העיקר מן אינו לרעתותורה

 תורה סתרי אלמלי והיהר איסור הלכות ופירושין ואגדות הלנות ומדרש משנהוכתובים

 מה יתאר ה"ב( )פ"א דבריו בתחלת וכבר . )פכ'א( לפני באתם כלום מכםשהכנסתי
 למי מגבירים למי מרפים לפי מגביהים למי כשפילים למי כבוד נסא לפנישעושים
 למי תורה נותלין למי מחיים למי ממיתים למי מעשרים למימרוששים

 נותניי
 . הכמה

 ואח"כ הורה תחלה מונה האחרון שבנגיד ואחר , לבסוף הנרצה מונה הנגודים אלהוכל
 בי בחכמה מכוון ואין , התירה מן למעלה החכמה מדרגת יעלה כי מבואר הריחכמה
 נם המרא עקיבא י דרב ה אותיו "רש על שר שעי איה. מד תתאם

 הספר בעל . הקבלה בחכמת הבמן סאבת אכן הוא גם המררש זה דר"ע ביראאלפ"א
 ג ח )ביה"ס שכבבל ישיבוות ראשי והם יעקב גאק ישיבות האשי ומזכיר , בבליהיה

 בה מתעסקים יעקב גאון ישיבות שראשי מה הוא תורה של שגופה שם ואמר . 8( 2צי
 זה הוראה כענין הכונה אין תורה של גופה ובאמרו . והיתר איסור והוויותהוראות
 ל ש ף ו ג ה רק הוא שזה הכונה אם כי תורה של עיקרה- כלומר מקום בכלהדבור

 קורא ארם אפילו : ואמר אחר במקום דעתו שביאר כמו הרוח אל בנגור ה ר 1 תה
 אין בינה בו ואין . . , ואגדות הלכות ומדרשים משנה ושונה וכתובים נביאיםתורה
 הלכה של חיצוניותיה נגד התנגדות שזה הרבר ומבואר , 19( )צר כלום שוהתורתו
 כי ולהוריע לידע הספרים אלה על מעט ברמז רמזנו והנה . בהערה( 169)צונץ

 במעשה שדרש,. לקדמונים היהה אשר המדה לפי התורה ובסודות במופלאהדרישה
 הקדמונים לדורשים . המאוחרים הקבלה בעלי של המדה היא לא מרכבה ומעשהבראשית
 אבר , ממנה ענף אך התורה בסתרי והדרישה התורה עיקר פה שבעל התורההיתה

 אי, אם כלום אינן החיצוניוה אלה אבל , הגוף אך חלקיה בכל התורה בללמאוחרים
 כי לאמר נוכל לא כי אף והנה . התורה מן יותר הקב"ה לפני בינה וגדולה .בינה
 ברוו זאת בכל , פה שבעל לתורה מתנגדים היו הזאת בדרישה עיונם המעמיקיםכל
 הקרוא בסתרי הדרישה לעומת קטן דבר אך לרובם פנים כל ועל להם היתה כיהוא
 ועתד , האחרונים בדורות גם המקובלים משפט היה כן כי הורנו והנסיון הואברוך

 ההערר ההיה לא קורותיה ובבחינת פה שבעל לתורה הימים דבריבבחינת
 . למותרהזאת

 משפטם ענינם הארנו אשר המדרשים במפרי כלולה היא אשר האגדהמפרות
 הואר הספרות יסור על . לכל המוסכמות ורעותיהם אמונותיהם הם שכוללתמה כי לא אבל , התלמוד בעלי קדמונינו של והרעות האסונות כיללת ,ומעשיהם
 סאו דורש התלמוד אשר והדעות האמוניה עיקרי ולסרר לתאר עתהנבואה
 . היהודיהאדם
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