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מדראליהורכהומדראליהוזוטא
המובאים בשם

תנאדכי אליהו
עפ"י כת"י רומי משנת תתל"ג.
עם

הוממת מאירעין
ימבוא כוללי"ב מאמרים ומפתחותשונים.
הוצאתים

לאור.

אני

מאיראיש שנום
מורה בבי"המווינא מני אז וכעת בם בבית מדרש הרבנים,
ונבכר בדמום
פה

עינא

בירח הגאולה .המבשר אליהו הנביא לפרט.
בתשומת יד חברת אחיאסף בוארשויא.

WarsollRU.

"Acl)iasaf",

Yerlng
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קדמה
אמרמאיראיש שלום כברהקדמתידברים בלשון אשכנז להודיע
בקוצר אתטיב המפר בכללוטיב ההוצאה הזו בפרט* והבטחתי אז להנחות
הקורא בפרטי טיבו ולשית מבוא לזו התכלית* ורואהאני ההכרח לערוך
כלנול הספר בכתבייד ובהוצאתיו להוריע הדברים בשלימותם :ההוצאה
הראשונה נעשהבויניציאה שנת שניח .והקדים המדפיםדבריו וזו לשונו:
חדשביהםו,ציא שכל טוביתן חן
אמרהמרפים .ראו זה ישן לפני
ר
ה
וכבוד להולכים בתמימות דרך התורה לזכות
איש חיל רב פעלים
המפואר כה"ר יעקב יצ"ו בכמ"ר גרשון ב"ק ז"ל מגלתמלכי רבנןבבית
והון נחלת אבותיו בבתי נואי גנזי ספריו הנחמדים כי עד כה כענבים
במדבר מצאנו שנים שלשה נרברים מפוזריםמפניני אמרי מאמרי תנאדבי
אליהוזה רבא וזומא בכלי הרועים ובילקוט אפם קצהוראינו וכלו מחמדים
כאוטר הוא באמנה לאראינוולא שמענו בלתי היום חרות על הלוחות בעט
ברזל ועופרת .מה' תהי משכורתו שלמה אשר זכה וזכה* ואתם נם אתם
לרבות שלוחי מצוה העושים במלאכת הקדש תנועז לאלהים* הן רבים
עתהעמי הארץיפריעו עצמם ממעשה שמים להתעמקבחיי שעהוהולכים
ומתמעטיםהשרידיםמצדיקיהרביםהרודים בעם,וראוי לעשות להםממיכות
ומיינ לתורה*אפריוןנמטייהנמי למר המגיה ה"ה הגעלה מה"רריעקביצ"ו
יוזיפא שורזינ כ"צ ז"ל איש קשטילאץ אשר נדבה רוחו לקרבה אל המלאכה
הכינה ונם חקרה והוציא לאור תעלומות שלמיותיה יראו ישרים וישמחו
כי מדרש כזה ותנא תונא ממדבר קדמת אמת מארץ צמח וצדק משמים
ישקיף לטוב'עלינו להצילנו משואהומפחד וברחמיםגדוליםיקבצנו אכי"ר:
והמאמר .הכינהוכו'שלמיותיהי להשביחמקחואמרוהמדפים .אמנםהמניה
הודיעדברי אמתבסוף המפרוז"ל.
אמרהמגיה למןהיום אשר נודע לרבענן מדר אליהו רבא וזומא
כדאמרי' בכתובותפרקשנידייניגזירות האמנתיכי אדבר שלא נחקק בעט
ברזלועופרתתנאדביאליהוזה.ועין לא ראתה אותו בדפוס לפע"דזולתינו
למען עשהכיום הזהזכותלנוולבנינו להחיות עםרב.
ובם עתה
אני הוא אשר הגהתי אותוי בשמן מעות הבנתי משחתיהו עלכן משכתיהו
חסר מספרישן נושן ננתב ונחתם בפרטו שנת ד' אלפים תהקמ"ו* ותהי
האמת נעדרת מכמה תיבות ומלות מטושמשו' עד שבהתנהני בכבדות
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הקרמה

בחקירו' ודרישותעמי נועצתי ואבינהו* אפם קצהו הבנתי וקצהו אפשר
י קמן שכלי מהכיל את העולה על רוח הבנת
שלא אבין לו* זאת ועודכ
ב
ו
ש
ח
י
ם
ו
א
ת
פ
השכל
מאמרים רבים אשר אם יבא אליהם
בפתע
כי אולי
משנה הוא* ואפשרשאין בהם נפתל ועקש* עלכן אמרתי מוטב שאהיה
נחשב לשומהוהיוהדברים האלהכהויתןיהיו עדשיבאאליהו מלשלוחיד
בפקדון אשרבבלוראשונים*ועודבאהשלשיהושבהוהיתההתנצלותלי*כי
עושי המלאכה בפפרים רבים אצים לאמר כלה מעשיךכי בעוד שלשת
ימים המלאכה תהיהדיינו* ונשובה עד אחרת הנפסלת בלינה* עלכן לא
יקומועלי במשפם לאמר*כי המכשלה הזאת מכמה שגיאות לאאבין בדפוס
יצאה מתחתידי*כי מאת רוב המהירות והחריצות היתה זאת ,רק עם חכם
וננון הרואהומבין לאשורו את העוב יקבל מאת עבדו ועל כל פשעים
תכסה אהבה* נאם הקמון ודל שבדליםיעקב בכמ"ריוזיפאשורזינ'בהן ז"ל

איש קשמילאץ:
הנה המניה הזה ראה שהאותיות והמלות בכתיי הישן שלפניו הן
ממושמשות* אבל אשר לא יוכל לראותהן הקמועות וההמרונות שחמרו
מנומחת הספר בשלימותו* ובאמת יצאה מכשלה בהוצאה הראשונה הזו*
ואםאיננה מכשלת הדפוס כאשר התנצל המניה הנה היא מכשלת הסופר
שכתב הכת"י הוה* ויותר שחטא (אם הסופר הזה אומי שקדמו והעתיק

ממפרו) שעשה מהזומא רבה ,ונתלו בו עשרה פרקים מפמ"ועד פכ"הועד
בכלל שלאהיו מעולם בסדראליהו:
בשנת תל"ג בעיר פראג יצא לאור שנית עם פירוש ארוך והקדמות
ארוכות להמקובל ה"ר שמואל ב"ר משההיידא מפראג בשםזיקוקין דנורא
ובעורין דאשא ,ונאמר בשבחו שהומיףעליו מראה מקומות הסמוקים בשם
נר מצוה ומראה מקומותבילקוט בשם תורה אור,והיה מעשהו שעשה לו
נוסחא חדשה והדפים שתי הנוסחאות מחזה מול מחזה בשמות נומחא
ישנה נומחא חדשה* ומאי חדשה שחידש בו דברים אשר מעולם לאהיו
במפר הוה והשחיתמבנונו והדרת לשונובסגנון לשון התלמוד הבבלי:
רודו דקז224ר אשר אמרבהקדמותיוהארובות מר קשישא ומר ינוקא
אעתיקהו קימעא קימעא כדי להעמיד את הקורא על דרכי האיש הזה
ן ** * *
ומחשבותיו* התחיל בברכה ואמר*בריךהואובריךשמיהדמאריעלמי
והופיע רוח קדשומגבהי מרומו על מצב שפל אנשים כמוני לזכות את
הרבים לפרש ולהגיה הספר הקדוש * * * אשר מקדם מכמה מאות שנים עד
י בארנו הספרים סתום וחתוםבאיןמבין בו מרוב
היוםהזההיהמונחרביע
המעיותוחםירותויתירותוהפוכים שבו * * * * ; * *ואין דורש ומבקש לפתוח
אותוולעיין בו רק הם אומרים על המפר הזה שהוא ראוילגנוז בעבור רוב
המעיזתשבווכו'*וקריתיושניתיאותופעמים הרבהודרשתיוהקרתיוהבנתי
בו ולאהייתייוכל לפרש * * * * *בשביל שהוא מלאמעיותוהמירותויתירות
ועוד שהיא מלא הפכיים מה שכתב בו למעלה הבנתי אותו שהוא שייך
לסמה ומה שכתב לסמה הוא שייך למעלה וכו'* ושאלתי לכמה וכמה
לומדים גדולים וגאונים מופלנים ' * ** *והשיבולי כולם פה אחד ואומרים
שאם יהכנשו ויתקשרויחדכלחכמי ישראל * * * * * בכח שכלם האנושיאי-
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אפשר להם לפרשו ולהניה אותו * * * *יאלהןאליןדי מדרהון עם בשרא
ודמא לא איתוהי * * * * * * והם מתנלין לאנשי קורשומנירין להן הזוכין
והראויין לכך ,והאלךראיה שאי אפשר לפרשע"י שכל אנושי דהא נמצא
כךהנומחא הזאת מכמה וכמה מאות שנים אפי' מקודםrDtבעלי התוספות
והםהיוזמןרבקודםבעל הילקוט הגדול כמו שמצינו הנוסחא הזאת בכמה
מאמרים בהרבה מקומות בתופפותוכ; בילקוט צא דוק ותשכח ומעולםאין
שוםרבוגאון שלח בויד לפרשו ולהניה אותועם"י שכלאנושי אלהןעם'י
רוחא דקודשא וכו'* ובכן חרדתי מאד * * *יוישבתי בתעניות ובתשובה
בצום ובכי * * * * *ונם התפללתי לפני קוני שיגלהעיני להבים נפלאות
מתורתו * * * * *ולאלמענייעשהרקכדילזכות אתהרבים ולמען זבות התנא
דבי אליהו שלא יהא ספרו מתום וחתום וראוילגנו
.ז .ונוסף על זה הלכתי
על קברות אבותי ועל קברי רבותי הגאוניםייי * בכן שמע הקב"ה את
תפלתי ,יי ,והבינניוהנתניבדרך אמתואמונהויציבונכון לפרשולהגיה
הספר הזה על אמתתו ועל בוריו וכו' .אכןידיע להוילך ברבי רב קצת
מלין דנרמא לי להביה ופשרא ספרא דא להתויה * * * *.ע"י שנתתי את
נפשי בתפלה ובתחנונים ובבקשה ובצוםי., ,כי מנדע תדע שלא.הבנתי
אפי' מלה חדא להניה או לפרש עדשהתפללתי בדמעות שלישייי שנית
שהלכתיעלקבריהגאוניםואבותיהקדושיםי *ייי.ייושלישיתשהתפללתי
להקב"ה שיתן רשות לאליהו ז"ל ולתלמידו רבענן שהם יגלוויודיעולי
הפירוש האמתי והנומחא הנכונה והישרה של הספר הזה ע"י מזלי ומזלי
יגירלנטומתי ולשכלי הואילואיןאני כדאי לראותפני אליהובעיני בשר
בהקיץ* .,יי *רביעי
ת שאמרתיבכל מו"ש ק"ל פעמים אליהוהנביא * * **
המישיתשאמרתי בכל מו"שבכוונה גדולה כל הפסוקים שבנביאים שמוזכר
בהםשמו שלאליהו *יי..ישישית מה שאמרו רז"לינעחי ומצאתיתאמין
וכויי וסיבת הדבר
שנשתבשה הנומחאההקדימשוננהיםמן הפפרועהלזה היתה עלידי
מספר
מכמה
ת
ו
ר
ו
ד
י נשתבש
*
*
י
י
י
יד
העתקות הרבהאי)
הנוסח האמתי של הספר הוה מכמה מאותשנימי כמעטזמן קרוב אחרזמן
חתימתתלמודהתחיל להשתבש מעט מעט מדור לדור ומהעתק להעתק עד
שנשתבש הרבהלאין מספרי ולאהיולומדין המפר הוה בחבורה כמו שאר
מפרים לפרשו ולהגיהו רק כל אחד ואחד למד אותו בד בבדי,יייועוד
שמעתי אומרים שמתחלה נמצא זה הספר במערה אחת והיתה [הכתיבה]
מטושטשת מאד ומזה באתה ההעתקה המשגבשתי ואפשר שזהו האמת
שהוא מלא טעיות יותר מכל שאר מפריסי ואח"כ כשבאה מלאכת הדפוס
בעולם נדפם הספר הזה בנוסחא המשובשת וכו'( :והעתיק דברי המדפים
בויניציאה ואח"כ האריך לתת טעם שהדפים הספר בשני פנים הנוסחא
הישנה והנומחא החדשה) .ובהקדמה האחרת כתב שבכח דמיונו נראה לו
כאילו איש עומד לנגדו וכאילו אמראליו .אליהו התשבי אנא:
דיקנ
ה אחר הדברים האלה דעת לנבון נקל כי נתעה המחבר הזה
שנעשו
ת
ו
א
צ
ו
ה
ה
שוא
והתעה
נםאחרים הבאים אחריויכי כל
בדמיון
אחרי
כן עם"י אותה נומחא החדשה נעשוי כמו שכתבתי בהקדמה בל"א* ולא
אביא רק ב' דוגמאותיואציג הנוסחאותזו מול?ו:
1

1 1

1

יה
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נוםחא שלפנינו פיח צד ב"ו,
דפוסויניציאה
עמד חוקיה בתפלה לפני הקב"ה עמד בתפלה חזקיה לפני הביה
שנ'ויתפללוגו' נראה כאדם שהוא שנאמר ויתפלל וגו' נראה שמא
מדבר עםהבירו .נחה רוח אלהים מדבר עם הבירו נחה רוה אלהים
ובא ע 5ישעיה בן אמוץ הנביא .ונחעלישעיה הנביא אמרלו אדם
אמר לו .ארם שמדבר לפני מי שמדבר לפני מי שגדול הימנו ירושלים מידי וגו' ויתפלל חזקיהו
שגדל ממנו בשרודם מרתיע גופו מרתיעכ5גופוונזרעזעיןכ5איבריו מניה'אלהיישראליושבהכרובים
י מ5ך מלכי המלכים וגו' הטה ה' אזנך ושמע פקח ה'
ונזדעזעי; איבריו .המדבר לפני המדבר 5פ
מעה ב"ה עאכ"וכ שידבר באימה הקב"העל אחת כמה וכמה שמדבר עיניך וראה ושמע את דברי
שיראה וברתתובזיע .לפיכך הלה באימה וביראה ברתת ובזיע בך סנחריב וגו' וידעו כל ממלכות
חזקיההוליגדול .שכ'בימים ההם הלה חזקיה הילה גדול שנאמר הארץכי אתה ה' אלהים לברך.
חלהחזקיהווגו' .מת אתהבעו"הז .בימים ההם חלה הזקיה וגו' אמר נראה שהיה חזקיה מדבר עם
ולא תחיה לעו"הכ .וכל כך 5מה 19 .הנביא מת אתה בעולם ולא הקב"ה כאדם 'טהמ מדבר עם
ו כנים .תהיה לעולם הבא כל כך למה הבירו .מיד נחה רוח אלהים על
כדי שישא אשה ויהיוי
וחזקיהו ירע ברעתו שלא ימות .כדישישא אדם אשהויהיהלובנים ישעיה הנביא ואיל 'שעיהו הגכיא
לפיכך נתן [דעתה לשפוך רחמים וחזקיהידע בדעתו שלאלפי'ניתן לחזקיהו המלך והלא אדם שהוא
ולבקש תחנוניםלפני הקב"ה :דחוייםלפני המקום:
מדבר עם מי שהוא גדול הימנו
ה5א מרתיע כ 5גופו ונזדעזעו כ5איבריו הברברלפני ממ"ח הקב"ה עאכ.וכ שיהא מדבר באימה וניראה
וברתתשזיעלפיכך ח5החזקיהוחוליגדול שנ'בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבאאליוישעיה בן אמוין
הנביאויאמראליו כה אמרה'צולביתךכי מת אתה ולא החיה .מאיכי מת אתה ולאתחיה .א"ל הנביא
מת אתהבעוה"ז ולא תחיה בעוה"ב .וכל כך למה .א" 5משום דלא עסקת בפריה ורגיה .איל משום רהזא
לי ברוה"ק דנפקימינאיבנין דלא מעלי .איל נהרי כבשי דרחמנא למה 5ך אמאי דמפקרת איבעי לך
י ברתך השתא אפשר דגרמא צותא דירךורידי ונפקי
למעברומאי דניחא קמיה קב"הליעבד .איל הבל
מינאיבנין דמע5י .איל כבר נגזרהעליךגזירה .אילבן אמוין כלה נבואתך וצא כך מקמלני מבית אבי
אבאאפי' חרב חדה מונחתעל צוארו של אדם אל ימנע את עצמו מן הרחמים שנ' הןיקטלני 15איהלי
לכן ישא אדם אשהכדישיהיולובנים וילמודמן הזקיהו המקך אעפ"י שידע בדעתו ברוה"ק שלאיהיו
 15בנים הגונים ולפיכך נתןדחויים לפני המקום אפילו הכי היה נענש נעוה"ב אם לא היה נשא אשה:

נוסחא חדשה

עמד חזקיה בתפלה לפני הקביה
שנ' כה אמר מ5ך אשור וגו' מי
בכ 5אלהי הארצות אשר הצילו
ל ה' את
את ארצם מידיכי יצי

דדננוא .'12בפיר צד צ"ע:

נוסחת חרשה
נשחת ד"וו
הנוסחא שלפנינו
רב"שעעגי במהיקרא שמולפניך .רב"שע נמהיקרא שמולפניך  1tWWרב"שעעני במה יקרא שמו לפניך
עשיריקרא שמועלממונו ע"שכסף יקרא שמו על אמתו ע"ש כסן בשלמא העשיר יקרא שמו לפניך
צהב ע 5אבנים טעות ומרגלות .ווהנ אננם טונות ומרגליותעי על עשרו ע"ש כסף וכו' וע"שכלי
 etvכל כלי המדה שבעולם אבaw 5כלי חמדה שבעולם אכל עג חמדה שבעולם אבל עני במה
עני במה יקרא שמולפניך .יקרא במה יקרא שמו עליך יקרא שם יקרא שמו לפניך אלא יקרא שמו
שמו ע 5שם בנו .כיצד עמר ננו על'סםבנוכיצדעומדוקוראבתורו ע"שבנו .הא כיצד אם עומד בנו
וקורא נתורה בביה"בנ .אומרים בבית הכנסת אומר בןמי הואזו בביה"בנ ובבי"המד וקורא בתורה
זה בןמי הוא .זה גן איש פלוני בן איש פלוני עני הוא ונמצא ואומרים הבריות בן מי הוא זה.
(שמו) הרביםמנדרין שמזהגדולעל'די ב; איש פלוני עני הוא ונמצאו
הוא .ונמצאוהרבים
הרבים מברכין שמו הגדול על
ימד בנו עומד בנו ושאל הלכה
.ר
יב
מ
[שמר] הגדול עלידי
יו
כע
י
י
ב
ב
 .וכן אם עומד בנו ושואל
ושואל הלכה (מבית) ובבית] המדרש הא למרת שאין הקב"ו ידיו
המדרש .אומרים זה בן מי הוא* נותן בנים למחשבה;
הלכות בבי"המד .הא למרתשאין
הקג"ה נותן בנים בני בעלי הורה
בן איש פלוני עני הוא .ונמצאו
אלאלעניים:
הרבים מברכק לשמך הגדול על
ידיו בני'המד .הא למדת r'*w
הקב"הנותןבניםלענייםבמחשבה.

(עיי"ש במ"ע):
ובמחברות עגולות העיר.
!

האחרות הם משובשות):

(כך הוא הנוסחא האמיתית בגמרא בפ"ק דמסכת ברכות ונסחאות
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הקדמה

ן

רד:נזקדיבדוגמאותאלו לראותפעולתובתפלותיוובכיתווצומוודרישת
הקברים .אמנם כברמלתי אמורה במקום אחר.אי אפשר למפר שלא ימצא
בו דברהבון .הנה אזכיר את הטוב אשר עשה להועיל את הבא אחריו.
בהקדכתו הוא מונה התועליות אשר הביא בחיבורו .ואמר .האחד במה
שהצגתי לפניך מראה מקום של הסמוקים שלא תצטרך להטריח....כי
אין כל הלומדים בזמן הזה בקיאים בתנ"ך כמו וכהיו בקיאים בדורות
הראשוניםכי טרחא בדולה מאד היהלי בדבר הזה להציג לפניך מראה
הממום של הפסוקים .הבם שהיהלי סיוע בדול מן הסמר קונקורדנסי"א
מכל מקום לא הביא הפפר ההוא כל הממוקים .כי נשמט וחסר הרבה
פסוקיםמן הדפוס .וגם אל הפפר ההוא צריך טירחא מרובה לידע באיזה
שורש ימצא הפסוק ההואכי השרשים הם מרוביםבלי מספרוצריך ארם
הבנה גדולה ..., .ועוד שאין ביד כל אדם הספר קונקורדנמיא., ...
ובדולהמזוכילפעמים לא הביא התד"בא רק שתים או שלש מלות נמצאים
יהד סמוכים זה לזה בהרבה מקומות בתנ"ך וצריך נגר ובר נבר.....
ובאמת היא צורך גדול ....,כי התדב"א מביא הפסוק בקצרה ומומך על
ן בהמשך הפמוקים הממוכים לו מלפניו ומלאתריו וכו' .והב'
המעייןשיעיי
הם הגהותיו :ומהקדמתו השניה אעתיק אמרו .ומלבד זה התועלת שיביע
לההמוניםיביע ג"כ תועלת בדול אל הלומדים ובפרם להדרשנים שיש בזה
הספר כמה הקדמות חשובות לבנות עליהם יסוד נדול ובנין חזק ודרוש
נחמו וכו':

כל ההוצאות שנעשומאזועד עתהעפ"י הוצאהזו נעשו ,ע"כ

כ~מאדכי הקרה ה' לפני כת"י רומי משנת תתלה .ואםכי נם בו
ד
יעכע
נ"
שמחתר
נמצאו כמה וכמה מגרעות וחסרונות ,אמנםיש להשלימן ולתקנןע"י דפוס
ויניציאה ואם לאכולן עכ"םמקצתן .ומה שנשתנה זה מזה במננונם .היא
מאשמת המעתיקים .שלא שמו לבם לדבר להקפיד על הלשון רק על
הענין .ואם הקפידו על הלשון בהלכות .בהגדות לא הקפידו .וזה נראה
בבעל הילקוט שהיו לו נוסחאות אחרות .או ששינה הוא למי מידורו
הנוסחאות.וכן נמצא במקומות שונות ממדראליהו שהובאמקדמונים שהיו
להם נוסחאות אחרות .כמו בפי' המיוחם לרש"י על ב"רעיי' במ"ע פ"ט צד
נ' אותי"ג ובם' ראשית חכמה הובא לקמן במבוא מאמר ח' .ואין הוכהה
בדולה עלזה מהשינויםשביןכת"י פארמא בסדראליהוזוטא לדפוסויניציא
ולכת"י שלפני המראים איכה שלטוהמעתיקים בנחלת האומה כאדם העושה
ע"ז בהקדמה לסדר אליהו זוטא צד קם"ו:ן
בתוךשלו .כמושהעירותי
ן רבותעמלתילהשיג העתקה מכה-י פארמא ,והיה נעלםליכי כבר קרמני בזה ההסםמו.החיים
מאירהלויהורוייץ .והדפיסוכולו .ועתהאני רואה כמהברות לחכמת ישראלהייצאיםיאו
ר מרי חורש
בחרשוע-י הכמי ברעסליי שכתב הרב מז-ה יהודה הנורע בשם דר' טהעאדאר ('טרבר נזה המאירע)
שהודיע החכם הנ-ל שרצונו להדפיס את הסדראליהו רבהעפ-י כת"י רומי שהדפסתיאני .ולא אסתייעא
ליה מילתא .והנה אודה ולא אבושכי מכל אלה לאידעתי .אנ 5בעיקרהעניןאין זהגרעון .כי כ 5מה
שאנכי עמל הואלהיישיר הלבבות בדברי הו"ל שהם מורשתנו .ואילו היתה ביכלתי להדפיס כל ספריהם
הנודעים והמפורסמיםוחכמי ישראל?טוקין בהם תמידעל הדרך אשרסלתיליחינפשיכיהייתי nrlyכך.
י במה שאדפיס אפי' אם אדע שכבר הדפיסו חכם זה אוזה .ה5א בנתיבתו 4א אלך
ק"ו שלא איכפתל
כי אם בדרך אשרנחניה' .וכלמכירייעידועליכיאינני מתלבש בטלית שאינה שלי;
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הקרה

רהנה הכת"י שלפני הוא קובץ כולל את המפראואת מדראליהו רבא
וסדראליהו .ובאותו הדף שמיים המופר את הספרא בעמודהימיני התחיל
את הסדר אליהו בעמוד השמאלי* ובסוף סיום הפפרא כתוב .וננמר בשנת
תתל"נליצירה ובשנתאלף וחמש להרבן הבית שיבנה במהרהבימינו אמן:
והכל כתב יד אחת .ואח"כ באותו עמוד היו כתובין עוד ד' שורות
ונמחקו .ומרשומן ניכר שהיו בכתב אחר( :והנני אומר הכ"תי שלפני.
שלא נעשה למעני העתקה בכתיבתידי אדם כי אם במכתב הופעה -
פאט~נראפי  -והעתקה כזו ככתב הראשון הוא זה כזהבאין שום הבדל).
שטוב מראה עינים מהלך נפש נתתי לצייר לחקות שלשה ציורים.
הא' צורת שער הקובץ כולו ,ונראה שאינו מהמעתיק אלא שנעשה באיזה
זמן אח"כ .הב' הוא מירסו של הפפרא .ופרט השנה שננמר והתחלת סדר
אליהו רבה ,וחג' הואצורתהדף האחרון מהסדרים.יראו הקוראיםוישמחו:
והוספתי אל הספר מבוא גדולכפי ההכרח והצורך אל מה שכוונתי .והוא
להציל את המפר הנפלא הזה מחשד ספרי מלמתר שעליהם אמרו חז"ל
בברייתא (מוכה כ"ט ע"א) בשביל ד'דברים מאורותלוקין על כותבי פלסתר
ועלמעידיעדות שקרועלמבדלי בהמה דקהבא"יועלקוצציאילנותטובות.י
וחלקתי את המבוא לי"ב מאמרים .מאמר א' בדלותאליהו .ב' הסתלקות

ול"י

! לדעתי ברייתאזו היא מדברי חכמים והידוחם(עיי' להלן במגוא צד מ"א) .ונשנית בעת שרבו
הכתות והמינים בישראל .מהם שחברו וכתבו ספרים בעניניהם כפי שטתם והם שקראום החכמים כותבי
פלסתר .ומהם המעידים בפיהם ששמעו וראו כך וכך להטות לב העם לדעתם ושטתם והם הם המעירים
עדות שקר .ועל אלו שלא הושיבו את בניהםנין ברכי ת,ה אמרו שהם מגדל' בהמה דקה .וכענין שאמרו
בפסחים (מ"ט ע"כ) בענין עמי הארץ .ועל בנותיהן הוא אומר ארור שוכב עם כ 5בהמה .וקוצצי אילנות
טובות הם אלו שאירע עניינם כעניינו של אלישעבן אבויה (חגיגה ט"ו ע"א) שנכנס לפרדם ואמרועליו.
אתר קיצץ בנטיעות :ואגאר קצתעניןכותבי פלסתר שהם במררגה אחת עםמעירי עדות שקר .אלא שזה
מיקר בלשונו וזה משקר בקולמוסו .ואומר .האמת היא אגודה בת שלשתענינים .מציאות הדבר בעולם
המורגשע"י החושים .מציאותו ברעיון הנפש ומחשבת הלג .והתגלותו בלשון או בקולמוס .ומה שהלשו;
או הקולמוס אינם בהסכמה עם רעיון הנפש ומחשבת הלב יכ;נין שאמרו יודעים את רבונם ומתכוונין
למרוד בו זהו 'סקר .והוא על ב' אופנים .אם אין מציאותו בעולם כלל זהו שקר גמור .ואם מציאותו
בע51ם ותסכים הלשון במקרה עם המציאות והוא 5א ירע הנה הוא ער שקר .ואף שאין ריבורו שקר
'צהרי הוא מסכים עם המציאות בעולם .עכ"פ ערותו שקר שהרי 5א ידע והעיר .אולם אם הלשון או
הקולמוס מסכימק עם הרעיון הפנימי שכנפש הנה אי; הדבר אמת במקומה אם אין לדבר מציאות
בעולםה.1ן לנפש .אבל אמת היא לאותו האיש שכךהיא רעיונו ולפי יריעתואין שום דבר מהנגר לו
ואין ערותו ערות שקר.ואין כתבו בכלל כתני פלסתר .ועל כיהוא בזה אמרו לבו אנסו .אמרו ביטבועות
,כ.ו ע"א) דר' כהנא ור' אסי כי הוו קיימי מקמי ררנ מר אמר שנועתא דהכי אמר רב ומר אמר
'טנועתא דהכי אמר רב,כי אתו לקמיה דרב אמר כהדמינייהו .אמר5יה אידך ואנא כשיקרא אישתבעי.
אמר 5יה לבך אנסך .ופירש.י כסכור היית לישבע באמת: .הנה כמו כ; כספרי חזיונות שעניניהם
התגליותכחזיון הנפש .אחת היא לנו אם מה שבחזיון יש 5ו מציאות בעולם חוץ לנפש ההוזה או לא.
לפי שאין אדם יכ 51לעמוד ע 5בירורו ש 5דבר .אמנם עלינו לחקור אם זה שאמרו או כתבו באמיתות
נפשו דבר וכתם .וכסבור הוא שחזיונו אמת .אולא .גם כאלה הדברים שאין  anSמציאות רק בלשון או
גק1למוס יים להבדילבין דברי פיוטיםוכין כתכי פלסתר .עמ' שמספר מעשה או מאורע כרי ללמד מהם
דברי מוסר ודרך ארין והדברים לא היו ו5א נהיו ו5א אירעו מעולם .הנה דבריו רברי פיוטים אגל לא
פלסתר .שהריאינו משטה שום אדם שכעולם ולא כוון להשטות ,אולם א5ה המדברים חזיונות רוחם אשר
אי אפשר לבקר אחר אסתתם .וחוזים עתידות ומגידים לנני דורם  Qty~ttlבעצמם כי דבריהם כזב אך
כוונתם
מהשבות העם לאשריחפצו .הם הם בעל' פלסתר וספריהם ספרי פלסתר .ולאלה אחשוב ספר
אליהו בביה"מ ח"ג למוה"ראיעללינעקז 5.צד ס"ה וע'י' מ'ש בהקדמתו שם .חזיונות אליהו(אפיקליפכי

לכיני
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אליהו .נ' שליחותאליהו .ד'גילויאליהו .הי תנאדבי אליהו ,ו'דברי סדר
אליהו במימראדאמוראי .ז' מה שהועתק ממנו במדרשים ובסדר התפלות
ודברים אחדים שבוהמוכיחים עלקדמותו .ח'בליקויי הספר .ט' תשובות
על החכמים שדברו בטיב המפר וזמנו ,י' בכוונת המפר ומנמתו ומידור
רעיוניו.י"אבמננון לשונוהמיוחדתלו ודרשותהמיוחדות שבו ,י"ב מפתחות
י החכם מוהר"ש
שונים .נם הוספתיעודדברים אל המבוא אשר יסדםידיד
באבעריאריךימים ,כאשר יראה הקורא:
ושמתילילמטיהבזה.לכונן השקפתהמעייןאל הרוח השוררתבקרב
לבותבני ישראל אז בהחלק התבלבין שתי ממלכות רומי ופרמי ולאשר
הורווהוגובצפייתםובחזיוני לבבם,כי הם המה אשר נבעו מהם נהרינחלי
האבדות וגם קצת מן ההלכות .ובצדק נאמרכי המפר מדר אליהו רבה
וזוטא נם הואמעיין שוטף אל ים התלמוד .ובין שאר מקורי התלמוד
והמדרשים יחשב גם הוא:
נםמפחתי אל המבוא הערותותיקונים אל הספר אשריהיו כעין
מהדוראתנינא .שאז כשהיה המפר לפני בלתי ממודרבאין רוח והפסקה
לא היתההעין שולטת בכל פרטיו ,הא למה הדברדומהליער ממובךשאי
אפשר לראותכלאילןואילןשהיער מכסהאותם .אבל עכשו שהמפר ממודר
לפניהנני רואה בו דברים שלא ראיתים מתחלה .נם לא היתה באפשריותי
לשיםעיני על הפרמים ופרטי פרטים כלזמן שהיתה השקפתי עלסידור
המפר כולובכללו .וע"כ ימצא הקורא בזה המבוא תועלת רב אם להבנת
פרטיו,:
המפר בכללו ואם להבנת פרטיוופרטי
רוצתהחסדי ה'אזכיר תהלות ה'כעלכל אשרבמלני.כיעליוהושלכתי
מיוםהיותיבן ט'שנים.כיאבותיז"ל כמ"רירמיהו ומרת שרהירדו מנכסיהם
והוכו במחסורועוני (והמהנוחי נפשכיאמי שבקתחייםביום ב' דחודש
ואדר בשנת תרי"גואבי שבקחיים כ"ז שבט תרל"נ ינוחו על משכבותם)
והובאתי לביתדודתי אחותאבי מרת ברכה ובעלה מו"ה שמחה ליסויער
זכרונם לברכהביישוב באדאלא 2ונדלוני עדהיותיבןי"ב שנה .ומאז ועד
עתהשהגעתילקץ שבע
יממשנותינחניה' בחמדו,ויעניניוירעיבניויודיעני
כי טוב לנבר כי ישא עול בנעוריו .ואמר אבא אליהו (לפנינו צד קצ"ב).
 .ומופו מהו אומר .זעף ה' אשא וגו' ואומר
בילדותו מהו אומר,כי אנפתבי
הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחדכיעזי וזמרתיה עו',כי?כני ה' בטוב
העו"הזובטובהעו"הב .בטוב העו"הזכי רואהאניבחסדי ה' בניםובניבנים
ה' עליהםיחיו .אשר ראותם לא פללתיטאיןאונים ותשות כחבימינעורי.
ובטוב העו"הבכי תמך גורלי להיותמיושבי בית המדרש .וזה כשלשים
ושמונהשניםחביריםותלמידיםמאזינים ומקשיבים לקוללמודי .ומהאוסיף
עודלדבר :ולא אוכל השקטרוחימבלתיהזכיר אחדמתלמידי אשרהרהיבני
ש 5אליהו) כספרי הניצרים הקרמונים.עיי' קורות עם היהודים להחכם הנוצרי שירער כרך ג' צדרס.ז
המגיד כתב
פוכם
עד רלא1 :כהזרימי אתגל הדברים האלה ראיתי שהחכם ר'יעקב
א
נ
מ
ש
יגגריטיש מוזיאום .ומאד
(שגתי"אג5יק ב') ג"כמגיא 5זה הספרוכייש אתו נוספות שונות עפיי כת"י
אשמחה אם דבריויפיצו אור גמחשכים 1 :במחוז אבוי-טארנויא .ועיי' בתשלום הדברים בסוף המגיא

בעי

לספרידבי רב:

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

ל

הקרמה

בשנות חלפו,כי כמו שהיהבןיחידלאבותיו היהבןיחיד בעדתנו או גם
בכלמדינתינו,בן גדו עשירים ותלמידבית החכמות הכללי ולקח תורה
לישמו לסובה בהקדמת פפיקתא רבתי צדב' .מאיר
מפי .אשר הזכרתי את
י לקח אותו
.
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יהודה ריפמערדי גוממאנן
כ
אלהים בשנהזו.יהי זכרוברוך:
השלמתיו ביום הולדתי בד' תמוז בשחרית עש"ק למדר זכרון
לבני ישראל .בשנת הקם לעבדך אפרתן* למלאת שבעים שנה למספר
השנים אשר נזר ה' אלהיעלי:

ממניירתאיש שלרם*

