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 ההיכל את מלאים ישוליו ונשא רם כמא על ישב אדי את ואראה טפר, וישעיה כיב()מ"א
 הקב"ה עזב כביעיל שלמטה הבית ש:חרב ימשעה 1'(. )ישע.ה וגו' לו ממעל עמריםשרפים
 י.א(. )הושע בעיר אפוא ולא קדיש בקרבך אמקרא ה'( )תענית יוחנן וא.ר מעלה, שלההיכל
 ירושל-ם א.כא ומ. מטה, של ל.רושלים שאבוא עד טעלה של ב.רושלים אכש לא הקב"האמר

 מפו והנה ג'(. קכ"ב )תהלים יחדו לה שחוכרה כעיר הבנו.ה ירושלים אכתיב איןלמעלה.
 חדל לא אמנם אדמתו, מעל ישראל וגלה הבית שנחרב מעת והמשוררים הנביאים חניוניתמו

 ע"א(. י.ב )ב"ב :.טלה לא מהחכמ.ם הנביאים מן הנבואה ניטלה ואם עולם, עם מהיותישראל
 שהקב"ה חז.ל חזיוני כן ועל מדרשות. ובבתי כנמיות בבתי ישראל את וקיימו ימדו הםוהם
 מתפלל שהקב"ה מנין זמרא בן יוסי ר' משום יוחנן ואיר שלו. המדרש ובבית המסת בביתמצוי
 אלא נאמר לא תפלתם 1'( נ"1 )ישעיה תפלת. בכ.ת ושמחתים קדשי הר אל שביאותיםשי'

 מכל ציון שערי ה' אוהב מיד המרא רב כשם שא( )ח' שם ואמרו ע"א(. ז' )ברכות וכו'תפלתי
 יוצאת. הוראה )שמשם כהלכה המצויינ.ם שערים ה' אוהב ב'( פ.ז )תהלים יעקבמשכנות

 דעולא משמיה אמי בר חייא דא.ר והי.נו מדרשות. ומבתי כנסיות מכתי יותר במהרש"א(ועיי'
 הלכה, של אמות ד' אלא בעולמו להקב.ה לו אין הגזית( לשכת )ובטלה כיה,מק שחרבמיום
 משכית או מלחמה צבא ומפקר כסאו על יושב בהיכלו ה' הנביאים. הוו אשר תחתוהנה

 להשבית וגבריאל מיכאל מלאכיו ושולה בשר. תאכל וחרכו מרם הצ.ו משכיר אומלחמות
 בישיבה ו.ושב זקן שלו הגדול המררם בכית ה' את החכמים חזו ממלכות. ולהמיטגוים
 כונן היום ושליש ושונה. קורא ה.ום של.ש עתותיו. ומשליש ותבונה. דעת מפיו חכמהנותן

 דלבא. כאוב:תא חזיוניהם את וצפו חזו זאת וכל רצון, חי לכל משביע היום ושליש כסאו.למשפט
 לזכי מתגלה והוא ארץ, עלי שליחותו ועושה מעלה של בכיר הסופר שהוא אליהו את ראווכן
 ע.ן. מאין רוא.ם חושים. מבלתי בענינים מרגישים והם בהקיץ, או בהלום אם לבב וברי:פש

 כ. והקשה הגיון סבל. השמת.הם אמתת את ומכירים לשון, בל. ומדברים אוזן, מבליושומעים
 לשונא. על ומלתו בם דבר ה' ורוח קדשם, ברוחאם

 ופעולותיו עליו. והבטחתם בעם ופרסומן אליהו גדולות האלה. החזיונות כלאחרי
 היכרון. ספר את לכתוב אלהיו לפג. סופר להיות הופקד כ. לשמ.ם עלותו אחרי עשהאשר
 להם ולגלות אותם ללמד וגדוליהם העם לחסידי והגלותו יהורה. למלך מכתב כתב כיגם

 ללמד ביר., וספרו לחסידיו נגלה כי בעינינו עוד יפלא לא דרקיעא, ממתיבתא ונסתרותצפונות
 והנה ואראה הנביא. יחזקאל שאמר וכמו ארץ. עלי ומשפטיו אלהים ומחשבות אל דרכיאותם
 אליה ובחיב ואחור שים בתוכה וה.א לפני אותה ויפרש טפר, מגלת נו והגה אלי שלוחהיר

 אליהו וסדר הנביא אליהו את מהחס.דים אחד ראה כן כמו וי'( ט' ב' להזקאל והי והנהקינים
 לגו גם יארע כי בחלום, מעט לא לנו שיקרה מה בהקיץ האיש לוה ונרמה בירו. וזוטארבה

 ממנו ישאר שנקיץ אחר ואף בו ו:תעננ אקרא מקרם ירענוהו שלא חרש ספר בחלוםשנראה
 ראה ואם כהקיץ, חזיון לבעלי שיארע אפשר הלא כחלום לנו שיארע ומה בזכרוניני. דבראייה

 בו שהורגלי כסאון הספר לשון סמון שהיה ספק אין והגה, קינ.ם כתוכה ספר מנלתיחזקאל
 יהיה הנה בזכרונו. ונשאר אליהו כיר ספר כחזיתו מהחסידים אחד צפה אם כן וכמו ההם,בימים
 : שלשינו הטפר סגנון כאמת הוא כאשר בזמנו, והמובחרים הגאים הדרשנים כמגנון הספרסגנון
 ואומר בו, שהתחלתי ענן דרב ממאורע המספר המאמר אל אש.ב אלה כל הקדימיואחרי
 אולם ענן. רכ של מדרשו בבית שנגמר אלא ע:ןי רב קודם בעולם המפר שהיה אפשרשכבי
 בגמרא: ממו שהובאו המאמי.ם על ע.ן שנשים צריך דבר של בריו עללעמוד

 אליהו. דבי תנא ה'.מאמר
 משג-ות פי' זוטא, אליהו וסדר רבא אליהו סדר 1,י,ל מדר. בערך הערוךכתב

 אליהו דבי תנא כגמרא ודאמרי פרקי, י"כ וזוטא פרקין. ול' בבי ג' הוי ורבה הן,חיצוניות
 ; כולן כאן מסדר והנני בנווייהו:כולהון

 פ.א ובי', הרבה ששנה אחד בתלמיד מעשה אליהו דבי תני ע.א(. )י"ג בשבתא'(
 ע"ז( )צד פטר לפנינו הסיפור זה ותה אליהו, מסדר העת.קו שם וכתוספות וכו'. אצלה:תארחתי

 לה(. אמרתי וצ"ל שבוש שהוא נראה לה אמר דקתני שכתבו )ומה התו' מנוסחת קצתבשתוי
 אלה ובכל קצת, ומשובש שלפ:.נו סמה אחר ובסטון תקס,ט ר' מצורע פ' כ.לקוטיהיבא
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 :זימן נסתר, בלשון הסיפור אותו הובא כתחלתו ובאדיר: המספר, הוא בעצמו אליהוהמקומות
 ברייתא שהביאו זו, מגמרא למדנו ועכ"פ המספר. אליהו ואינו וכו', לה אמי ז"ל אליהולה
 : אליהו דכי תני בסגנון לו שאירע מאורע כעצמו מספר אליהושכה

 כוכב תחת כולו היישוב כל אומר :תן ר' אליהו דכי התנא ת.ש ע"א(. יציד פסחיםב'(
 רוחות לארבע כנגרו עומד למזרח הולך אחר בכוכב עינ.ו נותן אדם שהרי תדע יושב,אהד

 כיכב תחת להם אמרתי וכו', חכמ.ם אמרו ט'( )צד בפ"ב ולמינו וכו', תגדו עומדהעולם
 וילכו וכו' א' כוכב להם וישימו בא"י a~)w יעמרו רבותיי וכו'. יושבין העולם באי כלאהד

 עגלה ת"ר אהב, כברייתא שם הם שלפנינו חכמים ודברי וכו', רומי של גדול ככרךויעמדו
 דתנא פי' לפ"ז ויהיה אליהו, בעלוי רגיל שהיה ירע:ו :תן מר' ושה באריכות, וכו'כצפון
 סמה אחר בסגנון זו ברייתא ועכ"פ נתן, ר' והיים אליהו, מבית אחר כך ששנה אליהודכי
 לפניו:שהיא

 תצטרך ואל חול שבתך שטה ר.ע שאמר אעפ.. אליהו דבי תנא f("ty )קייב נטםג'(
 כדת:ן - דהרסנא. כסא ארש ניהו מאי - ביתו, בתוך מועט דבר הוא עושה אבללברית

 יותר במצות התחזק כנמר עז הוי רששם ופ" וכו'. ששר וקל תמר ע1 הוי אומר יהודהר'
 ר"ע שאמר אעפ"י וגו' עונג לשבת קראת אם ד"א קל"נ( )צד בפכו ולפך:1 בידך,משהיכולת

 כנמר עז דהוי והא וכו', יין ירבה ואל בשר ארם יטול לביריות תצטרך ואל הול שבתךעשה
 ממה בשינוי לגמרי היא כגמרא הברייתא וא"כ אחר, למין קטם( )צד פכ"א לפנינו מייתיוכו'

 ; בפסחים התם כדאיתא כך, צוה בנו את אלא אמרה להלכה שלא להעיר אני ורואהשלפניו,
 העו.הב בן שהוא לו מובטח הלכית השונה כל אליהו דב' תנא ע"ב(. יכ"ה מנילהד'(

 נדה, מס' פוף :מי לה ואימא הלכות. אלא הליבית תקרי אל :'( )חבקוק לו עולם הל.כותשי'
 אליהו כמדר ולפנינו כלל(, התם לה גרסי דלא דאית שם )ובתו' יום בכל השונה איתאושם
 בן שהוא לו מובסה הלכות השונה כל אמרו מיכן לו עולם הליכות ואומר קע"ג( )צד פ"כזוטא

 כשור עצמו את ששם מי אשרי בפטיו רבה המדר ובסוף הוא. קדום שמאמר ימשמעהע1"הב,
 פ"ב רבה כאל.הו ועיי' וגו'. בי רבר ה' רוח שנ' העוה"ב בן הוא הרי הלכות שנה וכו'לעול
 הלכות: ששוה למי :מי משבח ל"א( )ציר וכפיה אקטע, שם היה שכך שאפשר ח'()צד

 ממי )רשיי. וכו' נשים שתי עם אדם יתייחד לא במשנה ע"כ(, יפ' קידושיןה'(
 ובגמרא, כמותה(. תעטה היא שאף מחכירתה. זו תירא ולא להתפתות נוהות ושתיהן קלהשרעתן
 :שים ב' עם יתייחד לא מ"ט )רשיי עליהן קלות דעתן וגש-ם הואיל אליהו רבי תנא טעמא,מאי

 מכללא איתאמיא אכל כפירוש לפ:.:ו :מצא לא זה ויכר אנשים(. כ' עם שמתייהרתכאשה
 בכך אין ואומרת עבירה ועוברת שעה סעודת על נפשה משלמת שהאשה קכ"ב( )צדפכ"ג
 שכל ללמדך אלא לזה, זה ענין מה וכי עינו, בציון נשים ואומר נכמרו. כתנור עורנו שנ'כלום,
 :שים עין ויהיה כלום, בכך אין ואומרת עכירה ועוברת עצמה משלמת אשה בעולם שהרעבזמן

 נשים לבריה. איל נוירתא תקיף כי ע"ב(, ל"ג )בשבת לבריה רשב"י שאמר כענין קלותדעתן
 ולא ק.א( )צר פייח למנינו מייתי זו ומשנה לן. ומנליא לה מצערי דילמא עליהן קלהדעתן
 מידי: עלהתני

 ישים לעולם אליהו דבי תנא והחמור, השור רגל משלחי ע"ב(. )ה' זרה עבודהו'(
 יוחנן א"ר הקורם. מאמר על נמשך והוא למשאוי, וכחמור לעול כשור תורה דברי על עצמואדם
 ישראל, אשריהם והחמור. השור רגל משלחי מים כל על זורעי אשריכם מ"ר שאה ר'משים
 שנ' יצרם, ביד מטורים הם ואין בירם מסור יצרם חסדים וכגמילות בתורה שעוסקיןכזמן

 חסר. לפי וקצרו לצדקה למם זרעו שנ' צדקה אלא זריעה ואין מים. כל על זורעיאשריכם
 רשב"י משום יוחנן ר' אמר ע"א( )י", וכב"ק למים, לכו צמא כל הוי שנ' תורה אלא מיםואין
 ואין וכו' זריעה ואין וגו' זורעי אשריכם ש:' שבטים שני לנחלת זוכה וברח בתורה העוסקכל
 אדם אשרי ח'(. )צר בפ"כ ולפנינו וכו', יששכר לנחלת וזוכה וכו' כיוסף לכילה זוכה וכו'מים
 עליו שורה רו"הק מיד תמיר. יום כל בד"ת וימה וישב למשוי, וכחמור לעול כשור עצמוששם
 מים כל על וכו'. תורה דברי אלא מים ואין מים כל על זירעי אשריכם מע.ו, בתוךותורתו
 בד"ת עצמו שמשחק אדמ אשרי וכו', שורה רוה"ק תיר וכו', נביא.ם תורה אדם קוראכיצר.
 אליהו דבי משום קם"ז(, )צר פ"א זוטא ובאליהו וכו', בשרה החורשת כבהמה בהן וחורשויושב
 כך בבקעה חורשת שהיא כבהמה למשאוי. וכחמור לעול כשור אדם יהא לעולם אמרוה:כיא
 יצרן וכג"ח בתורה שעוסקי, כזמן ישראל גושריהם 1ג1', זורעי אשריכם שנ' בד"ת עוסק ארםיהא
 מיה וכו' תורה ארם שקרא כיון וכו' מים ואין וכו', וריעה אין יצרן, ביר  הם ולא בירןמסור
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 את ששם מי אשרי וכו'. אליהו אבא אמר המתחיל קצ"ח( )צד ובפטיו וכו'. עליו שורהרוה.ק
 מים כל על זורעי אשריכם שנאמר בשדה חורשת וכפרה למשוי וכחמור לעול כשורעצמו
 )בהערה פארמא ובכתיי וכו', לעול כשור עצמו את ששם מי אשרי אחרת כנומחא ואח"כוכו'.
 שרמזתי כמו בפ.א. שהוא כמו וכו', לעול כשור אדם יהא לעולם ז"ל אליהו אמר וי"ו(, ה'שם
 וכבר זאה, על עוד שאדבר וכמו זוטא אליהו למדר הוספה שהם נקל לגבון ודעת בהערה.ע"ז

 מסור ריצרן הא כהן :תוסף וע"כ והגטרא. רכה אליהו סדר עפ"י :סדרו ההוספות שאילואפשר
 כמו אשריכם שנ' וצ"ל שנאמר, מלת קטוע ובפ"ב בנאה, ר' משום יוחל מר' שהוא וכו'בידן
 והדרוש שנאמר(. מלת ומשמימין לראייה מקרא שמביאים במדרשים הרבה )וזה בפטיושהיא
 בגמרא מייתי מקרא ואהא והחמור, השור רגל משלחי על נסמך הוא למשוי וכחמור לעולכשור
 וכו' זריעה אין בנאה ר' דאמר והא בדפוס( שם הנקודה שנשמטה )אלא וכו', אליהו דביתנא
 וכמו לה יליף והחמור השור רגל משלחי מן לאו פ"א( בזוטא )שהועתק וכו' בירן מסוריצרן

 הם שמאושרים אשריכם, מלת לפרש הם בנאה ר' דברי אלא והתוספות, רשיי שםשנדחקו
 קצת: מקוטעת בגמרא רתד"א הברייתא וע"כפ בידם, מסורשיצרם

 ב' תוהו, אלפים ג' העולם, הוי שנה אלפים ששת אליהו רבי תנא ע"א(, )סי שםז'(
 היא זו וברייתא שיצאו, מה מהן יצאו שרבו בעיו:ותי:ו המש.ח, ימות אלפים ב' תורה.אלפים
 אלפי שית קטינא א"ר מלאך(. לו )שנגלה קטינא לרב שם ודוגמתה ע"א(. )צ,ז בסנהדריןנ"ב
 קטינא דר' כוותיה תניא שם. ואמרו ההוא, ביום לבדו ה' אשגב שי' חרוב וחד עלמא הוושני
 שנה אלפים לשבעת שנים אלף משמט העולם כך שנים לז' אחת משמטת שהשביעיתכשם
 כי ואומר שבת. שכולו יום השבת. ליום שיר מזמור ואומר ההוא. ביום לבדו ה' תשגבש:'
 מייתי ואח"כ אליהו. בי דת:א להא מלתי הכי ובתר יעבור. כי אתמול כ.ום כעציך שניםאלף
 האחרון וביובל יובלות מפיה פחות העולם א.ן הסידא סלא דר' אחוה לריי אל-הו דא"להתם
 אלף ד' כלות קודם דתדב,א ברייתא אית:ייא ולפיז ש:ה(. ור,: אלפים ד' )דהיתו בא דודבן
 ברייתא בתר גרסינן וכע.ז המשיח, ימית בכלל כבר הם ש:ה הר.: שאלו אלא ש:ה.ור.נ

 :רדמים( מקיצי )הוצאת הגאונים בתשובת "ענין ומפורש וכו', למנות ורוצה שיצאו מהמהן יצאי ובעוונותינו רת:י ופרשיי וכו'. הוי כמה פרטיה ידע ולא תנא טעי אי פפא א"רדתדב.א,
 בחשבונו להוסיף החיצונה את השונה התנא דרך שבך המערבי, יצחק מר בן משה לר' מ"הסי'
 ימים ודרש וי(. )צר כפ"ב זו ברייתא לפגינו והגה ע.י,ש, שיצאו מה ולפרש בה שעומדהומן
 אלפים ב' שנה, אלפים ששת הויה שהעו.הז לפי לעולם, שב.עי יום זה בהם. אחד ולויוצרו
 של אלפים ב' כתוך שעבוד עלתו :כנם שרבו בעצינו משיה. אלפים ב' תורה אלפים כ'תוהו.
 אשר דקרא וסיפא )כלו' זמם אשר ה' עשה שי' שנה מאות משבע יותר מהן ויצאו המש.ה,ימות
 לעשות הקב"ה עתיד כך שנים לשבע שמטה א' שנה עושים ששחנו וכשם קרם( מימיצוה

 אחד יום והיה ואומר וגו'. בעציך שנים אלף כי שנ' שנ.ם אלף שהוא אחד יום לעולםשמטה
 מרי והיה שנ' העו"הכ זה אור. יהיה ערב לעת והיה לעולם. שביעי יום זה וגו' לה' יודעהוא
 בברייתא :כללו והזה שכת. שכולו לעולם השבת. ליום שיר מזמור ואומר 1ג1', בחדשוחרש

 לבדו ה' ונשגב ומקרא דנמרא, בתדב"א שאינו מה קט.נא. דר' כוותיה דתניא ברייתאשלפנסו
 רגמרא. בברייתא שלפנינו המקראות :זכרו לא וכן שלפנסו. כברייתא נזכר לא דנמראדכרייתא

 שדרך לפי הוא ש:ה, מאות מז' יותר מהן ויצאו כאן ששנה ומה מיו. זו הועתקו שלא ראיה111
 : שסימן הזמן בזה היה שסררה האחרון השונה ועכ"פ שיצאו. מה בו שעומדים הזמן לזכורהשונים

 חוזרין אינן להחיותן הקב"ה שעתיר צד.ק.ם אליהו דבי תנא ע"א(. )צ"ב סנהדריןח'(
 בירושלים. לחיים הכתוב כל לו יאמר קדוש בירושלים והנותר כציון הנשאר והיה שנ'לעפרן.

 לחדש הקב"ה שעתיד שנים אותן תאמר ואם קיימין. לעולם הם אף קיים לעולם קדושמה
 כנשרים כנפים להם עושה הקב"ה עושין, הן מה ההוא ביום לבדו ה' ונשגב שנ' עולמו אתכהן
 יש תאמר ושמא ימים. בלב הרים כמוט ארץ כהמיר נירא לא בן על ש:' המיס. פני עלושטין
 ייעפו ולא ילכו ייגעו ולא ירוצו תשרים אבר יעלו כח יחליפו ה' וקוי ת"ל צער.להם
 יהיה חרוב דחד למדנו ועוד המתים, תחיית אחר יהיה חרוב אחד מכאן ולמדנו ברשיי(,)עיי"ש
 לימות העומדין וכל רכה, אליהו סדר כסוף לפנסו והנה במים. מים להיות העולםש.שוב
 לשה וגו'. כציון הנשאר והיה שנ' לעולם לעפרן חוזרין אפן שוב ישראל לארץ הולכיןהמשיח
 וכעבדים האב לפני כבנים לפניו באין לבא לעתיד צדיקין פני מקבל שהקב"ה בשעההולכין.
 ועמי אחיי שמעוני פיו( )צד ובפ"יז ונו', הרי גי ונמתם שנ' רבם לפני וכתלמידים אדוניהםלפני
 כשהן סופו ועד העולם מסוף הקב"ה שברא ונשמה הרוח וידע וכו'. יראה עינים לו שישמי
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 כרכיו בין ומושיבן וכו' אותן אוהב שהוא באהבה בלבד. ישראל אלא חולין אין שובחוזרין
 אמרתי המשיח, לימות אויה יש וב. רכי לי אמר אחד, וקן ומצאתי למקום ממקום עובדהיית. אחד פעם ק"כ(, )צד ובפכ"ב וגו', החדשים השמים כאשר כי שנ' העו"הב לחיי ומביאןוכו'
 ק"ו דברים והלא וכו', לעו"הב באין והן המשיח לימות ובאין הואיל לומר אתה יכול וכו',לו
 שהעולם ומבואר עאכ"וכ, קרשים קדשי שהוא עו"הב בו יאכל לא ערל בזל וכו' הפסח אםמה
 י"ר צר בארוכה שהוא כמו ביצ"הר ושלא כצער שלא בו היים שיהיו החדש העולם הואהכא
 בסגנון אלא שלבינו מה ובין שכגמרא הברייתא כין הכדל אין והנה וכו'; י"ט וצד ט"זוצד

 : הדברים וסידורהלשון
 לאחורי וי"א הרקיע, מן למעלה גיהנם אליהו דבי תנא ע"א(. יל"ב תמיד במם'ט'(

 החשך הגה כי כדכתיב וכו' וי"א וגו', ה' סערת הנה דכתיב רינור שהר ר"ג )ופי' חשךהרי
 הניגה עיי' רשעים ראש על נשפך שהוא ד.נור נהר ובענין הרא"ש. בפ.' וב"ו: וגו'. ארץיכסה
 פושעיהן י"ד( )צד בפ"ג א.תאמר. מכללא אבל לפנתו בפ.רוש איתאמר לא זה מאמר ע.ב(.י.ג
 מסד כקוק ובליעל שנ' גדולה וב.שי2ה הגדול בבל'הטד אותן ושורפין שמונלין וכו' ישראלשל
 ואח.'כ וכו' שלו בכי"המד לישם הקב"ה עת.ד ט,1( )צד ושם כשבת. ישרפו שרוף ואומרוגו',

 האש בתיך לצד.קים מוצעות מטות 2"ו( )צד פ"ה ושם וכו'. אותן ודנין הרשעים אתמביא-ן
 למעלה שהוא ומכללא וכו'. ג.ה:ס תורה קודם ש:כראו מברים ששה חשב ובפל"א עי'.ש.וכו'

 וכיח בפ"ע ועלייה בפ"ע חרר וצר לזה. שקודם ובמשל שם. דהשיב כההמק כמומהרקיע
 כל יהב הטפר ובראש הזבלים, עם העוונות דמיון בפ"א ועיי' גיהי:ם. היינו וכיהר בא"ע,הכסא
 הראשנה בשיטה לעיל הצדיק.ם פני מדמה ובפל"א וגיהנם, כרובים קצוות כ' עלהמחצב

 כרוכים:' רבבות אלפים כב' שם המבואר כפ.שטתחלת
 בכלל הן שש והשאר ה' ג'. א'. שהן הלכות ככלל מהן ג' ברייתות, מתשע אליוהנה

 א.ן הן הצו:-ות מש:.ות פי' הערוך בעל שאמר שמה אדע :שביל הדב!ר-ם וממוצאהגדות,
 רהגרות הגדה. או הלכה אם כוללות והן ברייתות. שהן אלא הלכה, כול'לות שע:.:יהןכובתו
 ש:.תי ח.פא דמן אבודימי א"ר ע.ב( )ק"ב כ"א פי' רבתי בפסיקתא ושרנו להו, קרי משנהנמי

 מת:יתא. היא בארמ.ת שמשש וכו'. סיני הר על הקב"ה עם ירדו משש של אלף כיבבמשגתי
 נח פ' ובתנחומא כהן, וכיוצא הגרה. מדרש אלא שאצה :תן ר' משנת זו ע"א( )ט"ז כתמורהוכן
 במאמרו. וקיים בבריתו מאמן הברית זוכר אמ"ה בא"י מכרך כקן קשת הרואה רבותינו שנוכך
 2רוקא בן ר.י של בגו לריי מת:יתא היא זו ברכה של קצתה אלא משנה ואינה המשגה. מןהוי

 משזה, התו דמתנ.תא לתרוו.יהו, נימרינהו הילכך אמר ור,פ דגמרא לסתמא היאוקצתה
 ר.י משנת שאינה )ר"ל למשנה וקורין מתניתן, וכארמ.ת מש:ת.נו, ה.א הנשיא דרייומשזה
 היסו חיצונות, משגיות או ברייתא. בארמית שהיא חיצונה, הנדה( או הלכה שכוללת ב.ןהנשיא,
 הוא וחטא רבה  אליהו וסרר ברייתא, מתניתא ור"ל  קטועה. לשון היא כרי.תא .מלתברייתות.
 אליעור:1  רר' ברייתא שנקראי אליעור רר' פרקי כמוברייתא.

 אמרו, הנביא אליהו דבי משום בשם זוטא אליהו בסרר לפנינו שהובא מה כאןואוסיף
 : הוספה שהם ספקוכלי

 וכו', ביראה ערום ארם יהא לעולם אמרו הנביא אליהי דכי משום אי. פרק רישא'(
 הועתק, ומשם קיד( )צד ובפייח ט"ו( )צד פי"ג רבה אליהו כפדר הוא המאמר שלועיקרו
 הוא שארפא ובכתיי לטוב. וכור אליהו אבא אמר  המתחיל פטיו שהוא האחרון בפרקתכפל
 וע', אכר הצדיק שלאחריו המאמר וכן וכו', אים יהא לעולם ז"ל אליהו אמר ומתחילבפהב

-- - - - -  
 דני תנא וכן הכבוד כסא הוא אבינו יעקב עקיבא א"ר ע"א, ב"ז ~ירא פ' ריש הנעלם במדרשן

 יותר ליעקב הקב"ה כרת ברית יעקב. בריתי את חכרתי דכתיב עצמו בפני כסא הוא אבינו יעקב ו האלי
 לגביה אחא באזרייתא לעי והוה יתיג הוה אלעזר ר' קדמאה. מן בר הכבוד כסא ליה דעביד אבותיומכל
 זה ינהילם כבוד כסא מהו ינחילם. כנור וכסא דכתיג קרא כהאי וליל מר עסיק קא גמאי א"ע עקיבאר'

 צונץ מוהרי"טל עיי' ! דוגמא: לו מצאתי לא ולפנינו ובז'. כלחודיי 'קר כרסי ליה דעביר אבינו'עקב
 שחשב מה ז"ל הזה המנוח החכם ניד היא וטעות ו'. בהערה רפס( שד ט,ז פרף הדרשות עלבספרו
 שהרי אגרה. דברי גם בו שבאו אלא הלכות סרר היה  וזוטא רכה אליהו סדר של שעיקרו צ"ע( וצדכמפרז
 אליהו דבי ותנא לחוד רבה אליהו סדר לרעתו והנה הגדות. רזם, תרב"א בשם בגמרא  שהובאמה

 בע"ה: ט' במאמר לויולן ע"ז עוד ונדברלהוד.
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 בם' וע.קרו כשפרם. בפטיו רכ נכפל והוא הצל, בכתיי לאחריו הוא וכן העתק, מאותוהוא
 קכ"ח(: )צד ובפכ"ה וכו'( קייב )צד כפ"כ רבהאליהו

 דברתי וכבר וכו'. לעול כשור אדם ירא לעולם אמרו הנביא אליהו דבי משום שםב'(
 הייתי פ"א שלאחריו והמאמר תרב"א, מאמר ע"ז כמם' מהגמרא שהעתקתי במה ו' בסי' זהעל

 ומתחיל בפי"ב. ג.כ הוא זה סיפור הכל ובכתיי העתק, מאותו רכ היא וכו' למקום ממקוםעוכר
 ; ציה( )צר בפייח הוא ועיקיו וכו', אחת פעם ז"ל אליהו אמרבו

 וכו'. צדקה גדולה אמרו הנביא אליהו דבי משום סוף(. עי וכו' קם"ט )צד ,2םנ'(
 י"א בם" ורמזתי לזוטא. בהקדמה שהודעתי כמו הזוטא שם מתחיל ובו הנ"ל בכתייוביה

 בר"ת והיה אמרו. אליהו אבא משום ספק בלי שהוא אמרו, אחר אדם משום בטעותשכילקוט
 כך. כאמת התחיל שהטרר ואולי זוטא. אליהו בסדר עיקרו המאמר שזה ויראה אמרו, א"אמשום
 מוסיף הוא הכל בכתיי שהרי אמרו. א.א משום או אמרו, ד"א משום המלות. בו :תוספוואח"כ
 הכל אליהו אמר קע,ה( )צד כפ"ג וכן וכו'. אחת פעם אליהו אמר )קע"א( פ"ב בריש הכיג"כ
 וכו'. מהלך הייתי פ"א ז"ל אליהו אמר טתחיל קצ.ה( )צד פהד שלפ:.:ו הם.פ1ר וכן וכו',ברא
 בך; הובא בה:חומא שאף א' סי' שם בהערהועיי'

 וכו'. עלי אני מעיר לכרכה .זכור לטוב זכיר אליהו אבא אמר קצ"ז( )צד פט"ךד'(
 הוא ועיקרו הצל, בהערה שהזכרתי כמו בילקוט ושה א:. מעיד ז"ל אליהו אמר הנ"לוככתיי
 שלפנינו הט"ו הפרק שכל אומר ובכלל צ.א(, )צר ופייח ב"ו( )צר בפה רבה אליהובסדר
 ח', צד פ"ב א"ר במדר ע.קרו וכו' דור אמר וגו' ישראל אלהי אמר שהמאמר הוספה. אלאינו

 אלא אכו שם שאף שנ"ל אלא צ,ז(. )צד בפייח עיקרו וכו' יושב'ן רבותינו היו פ"אוהסיפור
 יוסי א.ר האחרון והמאמר שהזכרתיי כמו הספר. זה כסטון הממפר אליהו שאין לפיהוספה,
 באתי ולא ענין: באותו שם זה כל הזכרתי וכבר הוספה אלא שאצו עליו מוכיח חזותו וכו',פ.א
 משום אם האסופות, אלו וםימ:ו וזוטא. רכה אליהו מטהר קיבוצים שנעשו להראות אלאכאן
 תנא כתב בליקוטיו והילקוט אליהו, אבא אמר או ז"ל, אליהו אמר או אמרו. ז.ל אליהודבי
 ורשמו מקורן. את גילה ולא סתם המאמרים הביא שלפעמים אלא שבגמרא, כסכון אליהודכי

 תד"א; בגליוןעליהן
 שהובא וכמה אליהו דבי תנא כשם בגמרא שהובאו הבר"תות אלו בסנרןוכשנסתכל

 ובסדר אליהו, מסדר :קבצו לא שבגמרא ברייתות מזו, זו הועתקו שלא :כיר אליהו במדרמעגינם
 צרקה גדולה אמרו אליהו דבי משום כמאמר זוטא באליהו ואף מהגמרא, הועתקו לאאליהו
 רבה. כאליהו :זכר שלא מאמר נמצא נתוספו, אמרו ד"א משום שהמלות :אמר לא אםוכו'.
 כלו' אליהו, לתלמירי שנתיחסו התנאים מזמן ברייתות קבוצי להם שהיו מוכיחין הדבריםוע"כ
 : להם שנתגלה חסידיםלאותן

 ריב"ל כשהשיב שהרי חטידימ. טשנה להם שהיתה ייעד הוא. זה דברוביאור
 ההסירים. משנת וזו לו אמר עשיתי, משזה ולא ל"ז( צר לעיל שהבאתי מ"י פיח תרומות)בירושלמי
 ובירושלמי אעזבך, יומים יום תעזבני אם חם.דים במגלת וכתוב אמרו, מ"ח פי' עקבובמפרי
 לשנים אעזבך, יומים תעזבני 'ום כתוב מצאו חסידים במגילת לקיש בן שמעון א"ר ברכות.סוף

 ער מזה זה לפרוש הספיקו לא משכנא, בחרא בזה זה ופגעו מצפורין וא' מבבריא א'שיצאו
 לאיש. וממתנת יושבת שהיתה ואשה מילין. שני מזה זה רחוקין נמצאו מיל. וזה מיל זהשהלך
 דעתו שהפליג כיון לו, וממתנת יושבת היתה ל11 ]שתנשא לה( )להנשא בדעתו שהיתה זמןכל

 הוו. ממגילה סגנון להכיר נוכל הזה הקצר ומהמאמר ' לאחר. ונשאת הולכת )היתה( היאמשה
 לכל יתרון מה מות שמחתך לאחר צ'ב(. צד )פי.ח שלפנינו המאמר כסמון זה סגנון)האין

 לבי כן על משנתן, טיב להכיר נוכל החסידים. משנת וזו לריב"ל אליהו ומתשובתשמחתך(,
 והמשנה. המגילה החטירים טפרי פליט. הם מוסריים ומאמרים ברייתות שהרבה ליאומר
 כאלה ומטפרים להלן(. עוד )ועיי' חכמים למשנת תוספתא כעין החמידים משנת שהיתהואפשר
 שלפנית: הסדרים נסדרו אליהו לגילוי שזכו חסידיםשל

 כלוי רבנן, תנו עליהן שנאמר המדרש בבית שהוקבעו ברייתות כאן לסדרוהנני
 : אלו במדרים לפנינו והם אליהו דכי תנא עליהן נאמר ולא יחיד.ם, של ברייתותשאינן

 והרחיבו המאמר באר זרשב.ל ברשיי. זעיי.ש עקב פ' ברששם ומשא פ"א שמואל במררני והועתקן
 ; משליוע"י
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 ולא ע"ב(, )ל"ו בגיטין ונכפלה וכו'. עולבין ואינן הנעלבים ת"ר ע"ב( יפ.חבשבת
 עלובה המלה ע"י אם כי שלפניה מה עם נקשרת שאסה חביבותה, מרוב רק שםהינאה
 היא 11 שברייתא איברא ע"ה(. )צד בפט.ז לפנים היא 11 וברייתא וכו'. כלה עלונהבמאמר

 כיס. והיתה השים סדור קודם סדורה זו מסכתא היתה וכבר פ"ב. רבה ארץ בדרךג"כ
 אחר פרק לגו שגה יצורה, לרבי תלמידיו שאמרו ע"א( )כיב ברכות במם' כדמוכחהתאים.
 היא ,ו הלכה שהרי חסידים. ממשנת ההלכה באה זו למסכתא גם אבל ארץ. דרךבהלכות
 י : הארץ מדרך ולא ההמירותמררך

 מת שאם ת.ה כת דשא לו שיש מה כל ארם ימכור לעולם ת"ר ע"א(, )מ"טבפסחים
 משל לת"ת בתו וישיא ת"ח כת וישא לו שיש מה כל אדם ימכור בנולם ת"ר וכו', נולהאו

 לפניו שהיא כמו חוצבה שכך יטעם וחך ל'(, )צר בפיה לפנינו היא זה ומל וכו'. הגפןלענבי
 ; בגמרא שה.א כמו המדרש לביתוהובאה

 םפ."ב לפנינו והיא וכו', מקום בכל סעודתו המרבה ת"ח כל ת"י שם.בפסחים
 הגוי עם ובאוכל מ,ו( )צר םפ"ז הנוי עם שותפות בעושה ג"כ היא הברייתא ומחון ס"א(.)צד
 לשנותה המדרש לבית והובאה שלפנינו, כמו שהיא מהצבתה נכרת ב11 ואף מיה(. )צדספיח
 : בגמרא שהיא כמולרבנן

 בפ.ד לפנינו והיא וכו', יצה"ר זה מעליכם ארחיק הצפוני ואת ת"ר ע"א(. )נ"במוכה
 בגמרא: שהיא כמו המדרש לבית והובאו שעיקר~לפנינו נכרים הרברים בזו ואף. כ'(.)צד

 בני מתים מתיה שהיו בירושלים היתה אחת משפחה ת"ר ע"א(. )הח השנהראש
 הה וכו'. וחיו בחורה ועסקו הלכו וחיו. בתורה ועסקו לכו וכו' ריכס את והודיעו באו שגהי"ח

 ראו וכוי ריב"ז לפני שבאו כהנים של משפחות בשתי מעפה נ"נ( )צד פ"י לפנינו הואהסיפור
 מזה: זה ירעו שלא שאים סיפורים כשני הם והנה וכו', צדקה ותזו דמיוכמה

 ולא פחתו ולא לישראל להם נתנבאו נביאות וז' נביאים מ"ח ת"ר ע.א(, )י"דמנילה
 כסדר וקצתה פ"ב( )צד פם"ז לפנינו קצתה זו ברייתא וכו'. בתורה שכתוב מה עלהותירו
 לבי"המר: הובאה שניהם ועפיי פכ"א, רבהעולם

 והנה וכו', הצורפים כגון רע סורו הנשים עם שעסקיו כל ת"ר ע"א(, יפ"בקידושין
 עם שעסקו כל בישראל רווחת הלכה זו ואף וכו' במשה חכמים שזו קיא( )צד פייחלפנסו
 המשנה, אל תוספתא כעין והיא וכו'. והסרקות הסרדין כנון הנשים עם יתייחד לאהנשים
 שמחזקני ומה אחר, כמגנון וי ברייתא הובאה המררש ולב.ת שלנו, בתוספתא כך באמתושזויה
 עלה ואמרי וכו'. :שים שת. עם אדם יתייחד לא במשנה ע"כ( )פ' כקידושין ששנו מה הואבדבר
 שכל לעיל( הבאחיה )וכבר עליהן קלות דעתן ונש.ם הואיל אליהו דבי תנא מ"ט,בגמרא.
 נתנה למה כמו חכמים. משנת הנשיא דריי משנת קוראין והיה תוספתא. שהיא מורההסגנון
 בתוך אמצאך אם וכן מקומות, ובהרבה ט"ו( )צד חכמים שנו וכן קיא(. )צד לחכמיםמשנה
 ומחמרה מוספת שהיא הכמים, למשנת כמתנגדת היא הסידים ומשנת קע"ב(, כצד חכמיםמשנת
 :חשים ההורג הונא רב בר הרבא קמיה תנא תני ע"כ(. )קכ"א שבת בממ' ואמרתןעליה.

 מהם. נוחה חכמים רוח אין המירים ואותן איל הימר, נוחה חסידים רוח אין בשבתועקרבים
 כרמוכה :פש, פיקוח משום בשבת נהררן אחריו ברצו אבל אותן. להרוג אחריהם שחוזרוכלו'
 נחשים לו :זדמ:ו ת.ר וז"ל, הסירים ממשנת שהיא עליה מוכח שסגנונה ברייתא התם ומיית.התם.

 :ם לו ונעשה להרגו שנזדמנו כידוע הרגן לא להרגן. לו ש:~דמ:ו בידוע הרנן בשבת,ועקרבים
 נם לו  שנעיצה בידוע חסידות, מדת עפ.י אחריו רצו שלא לפי הרק שלא זה והנה השמ.ם.מן
 : להרגו ש:זדמ:1 אף השמיםמן

 של מטמע ואיזהו וכו' ירושלים של מטבע איזהו רבן תזו ע"ב(, יצ"ז קמאבבא
 לפנסו והוא ותו'(, ברשיי )ועיי"ש אחר מצר ובתולה בחור אהד מצד וזקתה זקן אבינואברהם
 שאברהם התם כראיתא דמילחא ופירושא וכוי. וזקנה זקן לו ש.צאו סלעים הן ומה כ"א(. )צדפ.ה
 כרשיי(: )דלא לילדותה וחזרה והשחירה הזקרה ושרה לילדותו וחזר והשחיר והלביןהזקין

 שיו(. )צד פט"1 לפנינו והיא וכו', ברבית ומלוי פירות אוצרי ת"ר ע"כ(, )צ' בחראבבא
 הובאה דמהכא ומוכה השקל. ומגדילי נמי תנא דהתם אלא רבה. ד"א במם' נמי להואיתא

 עלזני; היא העתיקה שהגי' ובשבת ד"א. ממס' היא וכף הנעלבין דגרסי דבגיטין אפשר וכברי
 ואינ; עלובין שהן ומי היא שנוסחתו אליהו. מסדר היא הנעלבין. רש"י עפ"י אשה שהגיהו אלא עזלביןואצן
 נשממו: שהן מי ומלותעולבין.
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 פירות אוצרי בגמרא עלה דנרמינן בא"י. נמי איתנייא ברייתא וההיא רבה, מד"א ולאלבי.המד
 שכתבו ואפשר באל"ףי אוצרי איתא שבגמרא אלא פירות, אצר שבתי כמן יוחק א"ר מאן,כגון

 ובדקדוקי באל"ף, אוצרין בהן דתני אחרות ברייתות שם בגמרא שהובאו לפי כךהמעת.קים
 : בעיין עצר ה:ום"א שמצא הביאמופרים

 ואל במחלוקת. תהיו אל בניה את אחיתופל צוה דברים ג' ת"ר ע"א(, )קמ"זשם
 וכו' דברים ג' הרשב,ם. וכתב חטים, זרעו ברור עצרת של ויו"ט דוד, בית במלכותתמרדו

 תהיו אל להן אמר ציוה, מה ביתו, אל ויצו וילך קנ"ז(, )צד לפנינו והנה להו. קים הוההכי
 תהיו אל פי' הגמרא נוסחת לפי והנה דוד, בית במלכות תמרדו אל ד"א לעולם.במחלוקת
 במלכות ימרדו שלא נכלל לא ובזה מחלוקת. ביניהם תהיה ולא בשלום בניו שיה.ובמחלוקת

 א"כ במחלוקת. יתערבו שלא חיינו לעולם. במחלוקת תהיו אל נומהתנו לפי אבל דור.פית
 עפ"י הוספה ה.א אחר, דבר דההוא נראה ע"כ דוד, בית במלכות ימררו שלא בזה נכללכבר

 מזו: זו הועתקו ולא נעלם זו ברייתא ומקור אליהו, ממדר אינו הברייתא מקור ועכ"פהגמרא.
 דילטור וכי איל חטא. מי רבש"ע לפניו אמר וכו', נא אין נא ת.ר ע"ב(, ימםסנהדרין

 מזו: זו הועתקו ולא אחר. במננון ק"ב( )צד לפנינו זו וכעין וכו'. גורלות הפל לךאני
 רע.ם וגו' מרום ואנשי ש:' לעוה'ב חלק להם אין מדום אנשי ת"ר ע"א(, יקיטשם

 השם. ברכת זו לה' וכו'. בממונן וחטא.מ בגופן רעים יהודה א"ר וכו' בעו,הב וחטאיםבעו"הז
 השם. ברכת זו לה' כגופן, וחטאים בממונם רעים תנא במתניתא וחוטאים. שמתכוונ.םמאד
 ד.א בעו'הב, מאד לה' בעו"הז, והמאים רעים פי"נ דסנהדרין ובתוספתא דמים, שפיכות זומאד
 ולפני:ו דמים. בשפיעות מאד זרה, בעבודה לה' עריות. בגילוי וחטאים חבית, אל אישרעים
 מתכוו:ין שהיו מאר השם, בחילול לה' עריות, בגילוי חטאים כגזל, רעים ד.א קנ"ח( )צדפל"א

 השם. ברכת היינו השם וה-לול בגופן הימו עריות ובגילוי בממונם היינו בגזל אם והנהוחוטאים.
 מזה: זה הועתקו לא ועכ.פ יהודה. כר' שהוא מאד מדרוש חוץ כמתניתא. הדרושיהיה

 הוצאתיה ד'( ה' )זכריה המקרא דרשת הכוללת רבנן דתנו ברייתא ע"א(. )ל"טשבועות
 מזו: זו הועתקו שלא ימצא בה המעיין אולם קל"ב(. )צד למינו שהיא כעין וגו' ה'נאם

 וכו'. שכניו את האוהב וכו' והמכבדה כנופו אשתו את האוהב ת"ר ע"ב(, )מ"ביבמות
 ה.א ולפנינו הגמרא, כנוסחת פ"ב רבה בד"א נ,כ והוא ע"ב(, )ע"ו בם:הדרין נמי להומייתי
 העתיקה: היא שלפ:.:1 שה:יסחא ל"ז בהערה כתבת. וכבר אחרת. בנוסחא ע"ח( )צדפם.ו
 הקרובות לישא היתה הפרם.ים שממדת אחיתו בת :ושא מעלת במין להעיר כאן אניורואה

 החסידות: מ-לי הם דברים הנהו וכלכמשפחה.
 קמ.ז(. )צד פכ"ט לפניו והיא וכו'. יעידנו לו אויב לא והיא ת"ר ע"א(. )כ"מסנהדרין

 וכו' השונאים את לסמול העדה ושפטו לפנינו דלהלן והא לבי"המד. והובאה לפנינו עיקרהואולי
 במ"ע: ועיי' הספר. עפ"י הוספה שהיא נראה גמ.רא.;ר

 ולא בבההמד שצין להיות הוקבעו שלא הת:א.ם ותאמיי ברי.תות כאן מסדרוהבכי
 רכנן: תנו כשםא.ת:ייא

 אל בלילה עבירה שעבר ת"ח ראית אם ישמעאל ר' דבי תנא ע.א(. )יייטברכות
 שהרי קאמר. תות דהיתי עכירה בסתם לאו וע.כ וכו'. תשובה עשה שמא ביום אהר.ותהרהר

 ט"ו( )צד פ"נ לפנינו והוא למריה. המהדר עד בממצא אבל שבנופו בדברים וה"מ עלהאמרי

 תשובה עשה שמא למחר עליו תהרהר אל ביום עבירה שעשה ת"ח ראיתה אם אמרומיכן
 כמה א'תא ח.ב ה' תקונא זוהר ובת.קו:י ומעלותיו, דוד של מזכותו אמרו. מיכן ועי'בל.לה.
 תשובה. עשה רודאי כלילה אחריו תהרהר אל ביום שחטא ת"ח ראותה אם מתנ.תין מארידאוקמה
 הוא ועכ"פ סופרים. דקדוקי בעל ע"ז רמז וכבר כזמרא, ה:ימחא למחברו היתה שכךאראה
 : אליהו לסדר קדוםמאמר

 כל והתניא לא, ונגעים אהבה. של ימורין אינן וכנים נגעים יוחנן א"ר ע"ב(. )ה'גטם
 פ.ה לפ:.נו והיא וכו'. כפרה מזבח אלא אינן הללו נגעים מראות מארבעה אחד בו שישמי
 לישראל כפרה מזבה ננעים מיני מארבע אהד עליו שיש מישראל אחד ראיתה ואם כיה(,)צר
 האמורות, המכות מכל אחת מכה עליו שיש מישראל אחר ראית ואם מושבותיהן, מקומותבכל
 או.ה כל כנגד שקול מישראל שאחד מפני מושבותיהן, מקומות בכל לישראל המשתל"שעיר
 אבל הוו, לא אהבה של יטור"ן הוה כפרה מזבה שם, בברכות שאמרו מה עם מסכים וזהוכו'.
 המאמר עם מסכימים אינן בפרהם.א, הא בצינעא הא ואביא להו, והא לן הא ואביא שאמרומה
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 בכפרה דלא הגמרא, על חולקין הם ואדרבה מהגמרא המאמרים אלו לוקחו לא ועכ"פשלפנינו.
 : מושבותיהן מקומות ככל ישראל בכפרת אלא איתאמרדיריה

 דרכיך. את נא הודיעני וכו' משה בקש דברים ג' יוסי ר' משום יוחנן ואיר עייא(. 0ישם
 זוטא אליהו בסרר לפנינו והוא וכו'. לו ורע צדיק לו וטוב צדיק יש מ"מ רב"שע לפניואמר
 זו: שאלה בתשובת שם וז' ו' הי הפו-קים וכל קפ"ג,.נצר

 אלישע פה שנ' מלמורה יותר שימושה גדולה רשב"י משום יוחנן ואר ע"ב(. יז'שם
 יותר שימושה שגדולה מלמד יצק. אלא נאמר לא למד אליהו, ידי על מים יצק אשר שפטבן

 נד'ולה אמרו מיכן וישרתהו אלא נאמר לא וילמרהו כ.ג( )צד פיה היא ולפנסומליסורה,
 דגמרא: מהא פשוט יותר בדרך הוא והלימוד קדום, מאמר א"כ והוא מלימודה, יותרשימושה

 יפטר אל אבא בר ירמיה דר' כריה הונא דרב בריה בר מרי תנא וכן ע"א(, )ל"אז2ם
 לפנינו והיא ע"א(, סיר עירובין )ועיי' זוכריהו כך שמתוך הלכה דבר מתוך אלא מחבירואדם
 בידו. קבע הלכה שזו לטוב פלוני איש זכור שיאמר כדי וכו' יפטר אל אמרו מיכן )שם(9"ה
 היא ועכ"פ עיי"ש. מסורם שהוא או במ"ע. שכתבתי כמו רישא קטוע מפק כלי המאמרוחנה

 : מהגמרא הועתקה ולא קדומהברייתא
 כל לפה, יד זמות ואם כהתנשא נבלת אם מיד נחמיני כר שמואל א"ר ע"ב(, )ם"נשם

 פירושו ולמד כפירש"י. ועיי"ש לפה, יר זמם ואם להתנשא, מופו תורה דביי על עצמוהמנבל
 וכו'. רביה קמיה נשתוק ולא אינש לימא מילתא הא כי אפי' אר,פ ע"א( )כ"ז נדהמגמרא
 תמרים ואוכל ד"ת על עצמו אדם מנבל אם הזהי להמקרא עזאי כן דרשו בי"אובאד"רנ
 שמא אומר ושב עובר כל חכמים. של פתח על ומשמר ויושב צואים בנדים ולובשנוןחרוכים

 עצמך נבלת אם הדרוש בעיקר והנה עמו, כולה התורה כל מוצא אתה לסוף זה, הואשוטה
 אלא עזאי, בן אמרו שלא דבר רשב"נ חידש ולא שניהם, מסכימים לזה תתנשא. לסיף ד"תעל

 מיץ כי לזה קודם שדרשו סמה הענין מהמשך וכן רשיי. של פירושו נשמע כנדה פפאמדרב
 כמו וכו'. עצמו המנכל כל רשכ"נ שכוונת נשמע וכו', עליו כועס שרבו בתלמיד וגו'אפים

 איכה מעתה עליו. מלעיגים שהביריו בהם שיש ואעפ"י ספקותיו כל לרבו ששואלשפ.רש,י
 נאמר כרחה על אלא עזאי, בן כדברי דבריו לפרש יש שכבר מוכן, שאינו כלשון רשב"נדרש

 הוכרחו לא ע"כ התלמוד, למסדרי להם ידועה שהיתה כוונה על המקרא זה דרששרשב"נ
 נתפרסם שכבר נשיב ע"ז התלמוד. למסדרי להם ידוע זה ענין היה ומהיכן דבריו, אתלפרט
 את ארם ישאל אמר, סיד( וצד פי"ג שלפנינו רבה, אליהו סדר עשי המקרא כוונתלהם

 אדם יכניס עליו, משחקין שהכל אעפ"י ההלכה ואת עליו. משחקין שהכל ואעפ.יהפסוק
 נבלת אם בהתנשא. :כלת אם שנ' כלום. בהלכה בקי שאינו אעפ"י תורה של לגופהעצמו
 : תתנשאבה

 אתונות, רוכבי וגו'. צהורות אתונות רוכבי מיד ענן רב רבי תנא ע.ב(. יאיעירובין
 משנה. כעלי אלו דרך. על מקרא. בעלי אלו והולכי. לאמתו. אמת ד.ן שתק מדין. עליושב. כצהרים. אותה שעושין צחורות, תורה. ללמוד למדינה וממדינה לעיר מעיר שמהלכין ת.חאלו
 דבי תנא כתלמוד עור נמצא שלא וכמדומני תורה: דברי שיחתן שכל תלמוד בעלי אלושחו.
 אומר לבי וע"כ אחר, כסגנון זה כעין נ"נ(, )צד פ"י לפנינו מידרשי המקראות אלו והנה ענן.רב
 לבעל' תדע היה אליהו שסדר ולפי שלפנינו. הדרוש אל אחר דבר מעין הוא הדרוש שכללי

 לפניהם הדרוש היה וקולי ענז. רב דבי ת:א אמרו לכך ע:ן. ר' של מדרשו מביתהתלמוד
 ענן: רב דבי תנא אליהו למרר וקרי לפנינו(. )וחמר אליהובסדר

 הקב"ה עשה צדקה בישראל. פרוזנו צדקת מ"ר אושיעא א"ר ע"ב(. )פיזפטרים
 איל וכו', מינייכו מעליזן אגן חנינא לר' מינא ההיא רא.ל והיינו האומות, לבין שפזרןבישראל
 גדול חמד ניד(. )צד פ"י לפנסו והוא וכו'. אושעיא ר' ליה נטפל א'. תלמיד לך יטבלרצונך
 אוכלין שהיו נשיאה ור"י א' בהגמון מעשה וכו', ישראל את שפיזר הקב"העשה

 ושותיי
 א"ל וכו'

 כמו הוא הסיפור שעיקר יטעם חך וכל וכו'. מכם יותר רחמנים אגו ה:ש.א לריי הגמוןאותו
 ואולי לפנ.נו, הוזכר לא התלמיד היה ומי הגמון, שאלת היא אכל מין שאלת זו שאיןשלפנינו.

 נשח:" לבבל ומא"י אושעיא. ר'היה
 'דע לא התלמוד מזה. זה הועתקו לא ועכ"פ הטיפש,

 : מהתלמוד ידע לא אליהו סדר ובעל אליהו שבמדרמהמיפות
 שזויה זו וברייתא וכו'. העולם שגברא קודם נבראו דברים שבעה תניא ע"א(. יהדשם

 וכו' קורם נבראו דכרימ ששה איתא ק"מ( )צד פל"א ולשינו מ11, זו ובשינוי מקומותבכמה
 ל"ג: אות כמש בזהוהארכתי
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 להיבראות שקומטו דורות תתק"עד אלו החמיר שמעון א"ר תניא בסוף(, ע"ב )י"גהגיבה
 רשיי ונוסחת שבדור, פנ.ם עזי הן והן ודור דור בכל ושתלן הקב"ה עמד העולם שנבראקורם
 להיכן דינור, נהר בענין לזה שקודם המאמר להין זו ברי.תא והובאה וטרדן. הקב.העמד
 יעקב בר אחא ורב וכו', בגיהנם רשעים ראש על רב אמר טוביה בר זוטרא רב אמרשפיך.
 על קומטו. אשר על )רשיי יסורם יוצק נהר עת ולא קומטו אשר שנ' קומט.. אשר עלאמר

 בגיהנם ונחנן לקמן כדקתני בראן ולא תורה מתן קודם העולם מן שהעביר דורותתתקע"ד
 שנ' מה לקיים מ"ת קורס להיות להבראות על-הם נגזר העולם שנברא קודם פי' ואח"כוכו',
 מתקיים העולם שאין וכשראה דור אלף לסוף להינתן תורה היתה ראויה דור לאלף צוהדבר
 ושתלן.ן עמד או וטרדן. עמד הנוסחאות בטין בתו' ועיי.ש וכו'(. וטרדן עמד תורהבלא

 כשחרדו העולם למלכי בלעם שהש.ב התורה, על המודעי אליעזר ר' אמר ע"א( )קט"זובזבחים
 קודם דורות תתקע"ר אצלו גוזה שהיתה רויו בבית לו -ש טובה המדה איל תירה, מתןבשעת
 ברשיי ועיי"ש לוי. בן יהושע לר' ע"כ( )פיח בשבה ושה וכוי. לתיו לית:ה וביקש העולםשנברא
 העולם מן הדורות והעברת דורות תתק"עד או שנה אלפים לעולם התורה קדימתשמחבר
 ולפ:י:ו פל"א. כאדר"נ בריהם לר"א הוא דורות תתקע"ד התורה קדימת וענין אחד,לענין

 ישב הדורות ושבאלו ק"ל(, )צר ופכיו ס"א( )צר ופרג ל"ג( )צד יפ.1 ט'( )צד בפ"בהדברים
 זרעו בשביל לפניו דבריו כל הקב"ה והעביר תורה, דברי כל ובחן וצרף והקר ודרש"קב"ה
 י"ס: אות במ"ע ט' צד ועיי.ש וכו'. אברהםשל

 לפנינו: שהם המירא ריש מאמרי כל כאן לזה מחברךך[נני
 דא"ר וכו'. אימת דלילא פלגא ירע היה מי ודוד ע"א(. )ט"ו ום;הדרין ע.ב( )ג'ברכות

 לילה חצות שהגיע וכיון דור של ממטתו למעלה תלוי היה כ.נור חם'דא אריש כיזנא בראחא
 לכוון יודע היה דוד יכי צ.ו( כצד פייח לפנינו והיא וכו', מאליו ומנגן בו ונושבת צפונית רוחבא

 בכמה והוא לוי לר' הוא ברכות ריש ובירושלמי וכו', תלוי היה כאור אמרו אלא לילהחצות
 מ"ו: אות שם במ"ע שרמזתי כמומקומות

 בר חנא א"ר חרשים, ארבעה נינהו מאן חרשים, ארבעה ה' ויראני ע"ב(. )נייבמוכה
 באנדתא חנא בהדי וכו' צדק וכהן ואליהו יוסף בן ומשיח דור בן משיח חסידא ארישב.ז:א
 צ.ו(: )צד פייח לפנינו והיא וכו'. לילמה

 אסור, עכו"ם גזל חסידא שמעון א"ר נידל בר ביבי רב אמר ע"כ( )קי.ג קמאבבא
 גוזל שהוא לסוף לגוי והגוזל ק"מ צד וע"ע גזל. הגוי שגזל למדת הא ע"ה( )צד מם"וולפנינו
 :לישראל

 מפושעי כה שאין תענית כל חסידא שמעון א"ר כזנא בר ח:א א"ר ע"ב(, )1'כריתות
 לפנינו זו וכעין הקטורת, סממני עם הכתוב ומנאה רע ריחה חלטה שהרי תענית אצהישראל
 כאן(; )עד ח"ב(; )צדפי.ג

 דרש. מאי בשוק, לתלמידים ישנו שלא רבי נזר פ"א שוב וב'(. ע"א )ט.ז קטןמך,גד
 מאי ירכיך חמוקי האי חייא וא' וכו'. במתר ד"ת אף כמתר ירך מה הלאים. כמו ירכיך"מוקי
 זה הועתקו שלא ימצא והמעיין פיד(. )צד פי"ז לפגינו והוא ובג"ח. בצדקה לה מוקי לה,עביד
 במתר: שמם ירא אדם שיהא מקומות בכמה היא אליהו סדר ושיטתמזה.

 :כתא מציון כמיד תנן העולם, הושתת שממגה תנא שתיה. אבן בענין ע"ב(, ):ייריךמא
 כ"א( )צד פיה לפנינו והוא יהושע. ור' אליעזר אדר' דפליגי שם הכמים שטת והיאהעולם,

 אחר:כסגנון
 אלהיך ה' את ואהבת כדת:יא אמר אביי וכו', השם חילול דמי היכי ע"א(. )פייויך13א

 באמונה ומתנו משאו ויהיה ת"ח ומשמש ושונה קורא שיהא ידך. על מתאהב שמים שםש.הא
 פלוני וכו', תורה שלמדו אביו אשרי עליו. אומרות הבריית מה הבריות. עם בנחת.דיבורו
 ומשמש ושונה שקורא מי אבל וכו'. מעשיו מתוקנים כמה דרכיו :אים כמך ראו תורה'טלמדו
 מעשיו מקולקלין כמה ראו וכו' עליו אומרות הכריות מה וכו' באמרה ומתגו משאו וא.ןת.ה
 אביי ותפם קצת, סגנון בשינוי ק"מ( )צר פכ"ח לפנינו זו וברייתא וכו'. דרכיו מכזעריןוכמה

-----
 איבא למתני הש לא ולכך משזנה. הלשן אך שוה. בירושלמי הלשונות ושני 'DC. בתז' וכתפזי
 נראה גם .דבריהם. כזונת ממני זגעלמה תזכה. הדא רק לה משנה 'טאיגז ניון לייטנא כהאי להדאטיז

 איכא וטרדן מלאתי. ז"ל ראבינאוזיץ זבכת,י ושתלן. דאמרי איכא וטרדן הקב"ה עמר בגמראתרכי
 משמה: מזה מצאתי לא ירושלמי זבתלמזד זדזר. דור בכי ושתלן עמר ע"ב( )9"ה ,זרא זע.. שיתין.ראטרי
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 ביראה ערום אדם יהא לעולם ראביי, בפומיה מרגלא ע"א(, )י"1 כברכות עליו ואמרו 11.במרה
 כשוק, נכרי עם ואפילו ארם כל ועם קרוביו ועם אחיו עם שלום ומרכה חמה משיב רךמטה
 בטחון שאינן הדברים ואלו הכריות. על מקובל ויהא למטה ונחמר למעלה אהוב שיהאכדי

 הם ומובאים זוטא. אליהו וכריש קיד( )צד ובפייח סיג( )צד בפי"נ לפנינו הם הבכלילשוא
 ושהובאו שלפנינו. אליהו הסדר את אביי שידע דבר יקום עדים שנים ועשי זוטא, ד"אבמם'
 תניא: כסגנון בגמרא אליהו הסדררברי

 לכיתי אלך ארם יאמר אל בצער שרוי שהצבור בזמן אידך, תניא ע"א(, )י"אתענית
 ער וגו' ושמחה ששון והנה אומר הכתוב עליו כן עשה ואם :פשי, עליך ושלום ואשתהואוכל
 הצבור עם אדם יצער אלא וגו', יין אקהה אחיו כתיב מה רשעים במרת אבל כפונים מדתכאן
 וכו'. עליה לישב אחת כסת או אחת כר למשה לו היה לא וב. וכו' רבינו במשה מצינושכן
 דעמלק, מס' כפ.א כמכילתא ג.כ הם הדברים שקצת ואם קצ'ח(. )צד האחרון ובפרקזוטא. אלהי בריש ככפל קייב( )צר בפ"כ וקצת קכ"ח(, ותחלת קכ"ז צר )סוף בפכיה לפנינווהיא

 : שלמינו אליהו בסדר היא מקורה שבגמרא שברייתא :כריםהדכרים
 והיא ייחוד, משום אבישלום כן שמעון א"ר תומר תחת יושבת והיא ע"א(, י."דמגילה

 : וט' ח' אות במ"ע ועיי' נ'( )צד בפיט ענין בשינוילפ:י:1
 עשר זקף רכי של פטירתו בשעת ואמרו. רבי של מיתתו סיפרו ע"א(, )קירכתובות

 ולא בתורה אצבעותי בעשר שיגעתי לפניך וידוע גלוי רבש"ע אמר מעלה כלפיאצבעותיו
 רכי רברי של ותוכן קל"ג(. )צד פיכו לפנינו מסופר והיא וכו'. קטנה באצבע אפי':הנית.

 והעומד ובוהו(, תוהו מלא העו"הז אמר שלא הכלתי, לא ופי' קל"ג. )צר בפכיומפורשין
 בבוריין הדברים אברו לבבל ומא"י לטינו, שהם כמו הדכרימ שעימר ימצא הדבריםעל

 :תשתבשו
 אלא הוה. ביכורים אוכל אלישע וכי וגו', שלשה מבעל בא וא.ש דת:יא ע"ב(, )ק"הי2ם

 פ"ב זוטא אליהו במרר לפנינו והוא ביכורים, מקריב כאילו לת.ח דורון המביא כל לךלזמר
 וכו', ביכורים הקריב כאילו הכתוב עליו מעלה ולתלמידיהם לחכמים מזקק כל קע,ג()צד

 וכבר בהם, וקיטע הדברים שינה תניא להאי דתני תנא והאי וטעמם. בעיקרם שםוהדברים
 : שם כתוספות הדבר עלעמדו

 נשים כשכר עקיבא, ר' דרש אחרת ולנוסחא עויראי ר' דרש ע"ב(, )יייאמומה
 לב את מהזקות ה.ו האיך שם ומספר וכו', ממצרים ישראל נגאלו הדור כאותו שה.וצדקניות
 הולכות לידתן זמן שהגיע וכיון להם, ונזקקות חיבתן את ומעוררות בידיהן ומהזיקותבעליהן
 מי מרום משמי שולח והקב.ה המצריים, בצי הדבר להסתיר התפוח תחת בשדהויולדות
 לא וכמים שרך כרת לא וגו' ומולדותיך שנ' הולד את שמשפרת 11 כהיה אותן ימשפרשמזקר
 ושמן מסלע דבש ויניקהו שנאמר דבש של וא' שמן של א' עגולין ש:י להן ומלקט וגו'.רחצת
 הקב.ה וכשנגלה וכו' בקרקע ונבלעין נם להן ונעשה להורגן כאין מצרים בהן שמכירין וכיוןונו'.
 הים בהעברת ':יקה לענין קרא הא מייתי פל"ג ובאדר.: וכו'. תחלה הכירוהו הם היםעל

 תעוקות של פיהן לתוך ודבש שמן מושכין הנודות והיו שם. ואמרו נוזלים. נד כמו נצבואמקרא
 שהשל.כו הילדים כל שילא ר' כשם פמ"ב ובפדר"א וגו', מסלע דבש ותיקהו שנ' מהם יתקיןוהן

 סלע מביא הקכ.ה והיה מצרים למדבר אותם והשליך אותם הפליט היאור אלא מתו לאליאור
 היה שבצדיהן והסלע רבש. אותו מזיק היה בפיו שהיה והסלע מצדו, ומלע וא' א' כלבפי
 הוא האגדות אלו כל שעיקר ויראה ונו', ויניקהו שנ' בנה את מניקה שהיא כחיה שמן אותןמניק

 ועכ.פ וכו', הקב"ה אמר שעה באותה מ"ג( )צד בפ"ז והיא מכולהו, דעדיפא שלפ:י:וכאגדה
 : מהן .רע ולא הגזברות האגדות באלו שלפ:י:ו האגדה בעל :שחמשלא

 עשה בעצמו למ,הש אברהם שעשה מה כל רב אמר אר"י ע"ב(, )פ"י מציעאבבא
 ישמעאל ר' דבי ת:א וכן רהב"ח דאמר חני:א ב"ר דר"ח ופליגא וכו'. בעצמו לבניוהקב"ה
 לעמיר זכו על.הם עומד והוא כשכר למן, נכו וחלב חמאה בשכר לשלשה, נכו שלשהבשכר
 בפת'התא במכילתא הוא אחר וכסגנון מרים, של לבארה זכו מים מעט נא יוקח בשכרהעגן.

 1".א וס'( נ"ט מצד בפהב היא ולפנינו שם. שימותי במה מיד אות במ"ע ושייש )כ"ה(דבשלה
 ה.תה ואולי דרשב"י מכילתא על שרמזתי י' אות במ"ע ועיי' מזו. זו הועתקו ולא מכולם:וטה
 : לפ:י:ו שהיא כמו כולאשם

 שהב אלהיכם אס ר,ע את הרשע טור:וסרופ:ס שאל שאלה ווי ע"א(, )., בחראבנא
 וחבטו בנו על שכעב כיד למלך משל לך אמשול ר"ע א.ל יכן'. מפינסן א.נו מ"מ הוא;:.-ם
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 באליהו ולפנסו וכו'. לו משגר דורון לא המלך כששמע והשקהו והאכילו אחד ארם והלךוכו'
 וכבר למי. קודם מי להכריע אין אמנם קצת. אחר בסמון הזה המשל קפ,א( )צד פיהזוטא
 ההקדם שאלת כן ועל בגמרא. הובאו וממד עצמו בפ:. ספר היו השאלות שאלו דעתיגליתי
 : תהלה נכתב ספר איזוה.א,

 אליפז ואיוב ואביו בלעם הן ואלו לאו,ה :תנבאו :ב.א.ם שבעה מיתבי ע"ב(. יטבשם
 ברכאל בן אליהו וליטעמיך הבו,.. ברכאל בן ואל.הוא הנעמת. וצופר השוחי ובלדדהתימני
 אדם ה:ביאימ מונה פכ"א, עולם יבסדר לאו.ה. אטבי א.נכויי איוב ה"נ וכי' הוה מישראללאו
 לעולם. אברהם אבינו בא שלא עד לעולם שעמדו נביאים אלו כתוב ואה.כ עבר.  יפת סם:ח

 ברכאל בן ואליהו וכו' ואליפז עדן מארין ואיוב ואביו בלעם לעולם אברהם אבסוומשבא
 :ביאים, שכעה והם וכו', לישראל התורה :תגה שלא ער לאו"ה שנתנבאו הנביאים אלוהבוזי,
 כפיכח אמנם וטו', לאו"ה עמדו נביאים שבעה אומרים אתם נס.. תני ליה( )צר בפ.וולפנינו
 מיכן מהו, קיבלו ולא אויה כל על שנה מאות ד' נתנבא שם פעמים. ב' שם מטה קמ"כ()צד
 עוץ. מא-ן וא.וב הבוזי ברכאל כן ואלי"וא הנעמתי וצופר השוחי ובלדד התימני אליפזואילך
 :ח בן שם שחסר אלא קצ.כ( )צד פי'א :וטא באליהו ונכפל שבכולם. האחרון בעיר כןבלעם
 סדר ש.טת והנה קכ,ז(. )צד ובפכ"ר ק.'ד, )צד כפ'כ ש:ה מאות ד' שם של :בואתו אמנםשם.
 כהגמרא: ולא עולם כסרר לאאליה.

 גר עוכר.ה ר"מ משום ר"מ של תלמידו מקשאה אפרים אמי ע"כ(. )ל"טסנהדרין
 .וחנן ר' אמר וגו' מואב את ו.ך :רגא, ב.ה :יזל אבא וב.ה מי:.ה אמש. האמרי והיסו היה,אדומי
 )כלו' אמר הימי ר' אחא כ. :-גא. ב.ץ :יזל אבא וב." מסיה אמשי דאמרי היסו רשב"ימשום
 ר"מ של שלשונם י אעפ' והיה מטרחת. מתיכה ירך רשכ-( אמר יוחנן ר,בשם

 ורשת-
 לא

 פ'ה בב'ר :מצא הראשון המשל והנה בלשתם. שמש. דא.:שי מחלא שלקחו כיון ארמית,היתה
 אל מכם עץ מרתתין. לכם מה להן אמר מרחת.ן האילנית התחילו הברזל שנברא כ.וןבז.הל,
 שהוא ומוכה שם. המדרש לשון משאר :וטה הלשון סג:ון והגה :יזוק, מכם אחר ואין בייכנס
 שהשתמש הוא הוא שהתלמוד ואפשר להם. שהיה ומשלים מעשיות ספר מאיזהלקית

 וע,=ע קמ'ג( )צר בפכ,ט המשל.ם אלו נמצאו ולפגינו י, ורשב' ר"מ ולא ארשי. דאמריבליש:א
 הועתקו לא ועכ'פ מתוכו. אלא מבאיש הבשר א.ן מי:.. בבן אלא :עקר האילן שאין שכן.לך

 :מהנשא
 עקיבא עזריה בן ר.א ל א ובז' ה.תה אחת צפרדע אימר ר'ע כתנאי עב(, ז )םשם

 הועחקי שלא נ.כר ובסאון ענין בהוספת מ"א( )צד פ.ז לפני:ו והיא ועי'. הגדה אצל לךמה
 המודעי: לעזר ר' א.ל לפנסו ה:וסחא גם מזו,זו

 חד. חסר אלפים רביא וששים מאתים מתיה. סך וכו' תנא במת:יתא ע"ב(. )ציהנטם
 פ.יולפנסו

 )צ-

 חסר אלף וחמשת אלף ריבוא וששים מאתים מח:הי סך חכמים אמרו מ.ה(.
 ל"ו: אות כט"ע ועיי'חד,

 עד שנ' בקומה עברו אמצעיים וגו', כיהודה וחלף ש:' כשחי עכרו ראשו:.ם תנאשם,
 ממקור מים שהב.או עד לשתות בגהר מ.ם מצאו ולא ברגל.המ עפר העלו אחרו:.ם יגיע.צ'אר
 והאמצעיים ובקומה כשחו וש:.ים הראשונים השיב שם, ולפנינו וגו', קרת. אני ש:' לשתותאחר
 מת:יים עד ת:. הוה ואי קראי, אכולה. כגמרא ומ'.ת. וכו', מים בקשו והאחראים מתנייםעד
 אסף אלף, וחמשה ושמאים מאה וגו' ה' מלאך ויצא שם בגמרא ואמרו קרא, ל.ה הוהלא

 וכו'. :מי ריקא רב.:א אמר וכו', נס. דיקא אשי רב אמר ה,. גרסות ראשי הללו אבהור'
 במ.ע שהבאתי כמו פכ.ב, רבה עולם בסדר מפורשים הם וכן שם. לפנינו מפורשיםיהרברים

 וכו' תשעה אמר .שמואל וכו' עשרה אמר רב מהם. :שת.יר וכמה כגמרא, שם ואמרשם.
 בניו ושני ס:חריכ חמשה אמר יוח:ן ר' קרא.( מייתי )וכולהו וכו' עשר ארבעה אמרריב"ל

 ולא שם. ולפ:.נו קרא. מי.ת. נכוכר:צר ועל גמרא. ד:בוזראדן שם ואמר ו:בוזראדן,:בוכד:צר
 אל.הו וסדר לה הוה מת:.תא ושמרא מזו. ך הועתקו לא ועכב וכו', חמשה אלא מהם:שתיירו

 חכמים: אמרו דת:א ליה הוה מת:יתא:מי
 מה בשביל אות. מה ;שיתי. בעיתך הטוב בשביל אלעזר בן אר.ש ת:.א ע.א(. יק.דשם

 רשיי(. )עיי' לבש גלות גרם שולחני על אכלו שנכרים כשביל שולחנו, על אכלו נכריםאית,
 לב:.ו נלזת גורם עליו ומשמש ביתו לתוך עכי"ם המזמן כל חזקיה דאמר לחזקיה, ליהמסייע
 שי:. אות מה שכחטא אחר, באיפן וכולא ומ"ח( ומ,ז מ"ו )צד כפיח לפנסו הוא זה ועניןוכו'.
 וג.לה ארון להן הראה כ וע.' השולחן על הג.- עם אכל וע"כ עליו דעתו ונבהה שמים מעשהלו
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 הרי אלעזר, בן דר"ש הא כעין מסיים ובסוף בנו, מנשה לו שנתנו ונענש העליונים, סורלהם
 : מזו 11 הועתקושלא

 ישראל, פושעי אלו לשאולה, רשעים ישובו אומר אליעזר ר' דתניא ע"א(. )ק,השם
 לא והלא גוים. זובל( )בכל( נאמר וכי יהושע ר' איל עטו"ם. פושעי אלו אלהים שכחי גויםכל

 אלהים, שכחי גוים כל נינהו. מאן לשאולה, רשעים ישובו אלא וגו'. נוים כל אלאנאמר
 אמר אלו יהושע ר' איל וכו'. לעוה"ב חלק להם אין גוים כל רא"א הני' פי"ג שםובתוספתא
 שכחי הכתוב שאמר עכשיו כדבריך. אומר הייתי ושותק גוים כל לשאולה רשעים ישובוהכתוב
 פי"א זוטא באליהו לפנינו והנה לעוה"ב, חלק להם שיש באומות צדיקים יש האאלהים,
 והיא בלבד, אויה אלא אלהים שכחי לך אין אלהים שכחי גוים כל אומר כשהוא קצ"ב()צר

 קכ"א( )צד בפכ"ב וכיה דר"א, דעתיה הוא התוספתא וכנוסחת הגמרא, כנוסחת דריירעתיה
 עאכו"כ: קרשים קרשי שהוא עוה"ב וכו' הפסח אםמה

 עשו וכו' מלמד וגו' מ.מ פני על הוא קל קמרי דמן יוסי רבי דרש מע.א(, )קי,חשם
 וכו'. כזיקים המים על :כלתכם ומקפה המבול את עליכם מביא הקב"ה לאו ואםתשובה
 פלא לפגעו והוא  נכויקיסו, )בויקימ( הציפם המבול  רוה אויבי  חטאו ש."א פי'  האוינוובספרי
 המפרי: כלשון ]המימן, )הארמה( פני על כזיקים מציפן הקב"ה קג.ח()צר

 את והרבית תברכני ברך אם י'( ד' )דהי"א יעבץ תפלת פירשו ע"א(. )ט"ותמורה
 משנת זו שם ואמרו יצה"ר, עליו יתנכר ושלא וחכירים ותלמידים תורה תלמוד לענין וגו'גבול.

 ובמתן ובמשא ובבנות בבנים ורביה כפריה תברכגי, ברך אם אומר הנשיא יהודה ר' :תן.ר'
 יתרו כמכילתא ג"כ הוא זה וכל יצה"ר, עליו יתגבר ושלא וכאב מיחוש שום בו יהאושלא
 ליחן שעתיד סמה בעו"הז ביצ"הר ושלא כצער שלא לסיים שוכה יעבץ על  אמר ל.א(.צר נספ'י ולפגעו  גתן, ר' משגת  וו שם סיימו אלא גנמרא שהוא כעין שם וכולא דעמלק.מפ"ב

 לא הוזכרו ולא אחר, דבר בסגנון הנזכרות שימות בב' המקרא זה ג"כ ופירשו לעיל.לצדיקים
 ריי כשיטת הוספה היא אחר דבר האי ואולי קצר. בספון וכולא הנשיא, יהודה ר' ולא :תןר'

 כברייתא נתן לר' מצינו שהרי אליהו. מסדר היא רר"נ משנת שיטת שהיא א' ושיטההנשיא,
 נתן: ר' משנת שקראום הן הן הברייתות שאלו ואפשר כדלעיל. בפסחים אליהו דביהתנא

 בה שרגיל מפני לשבעהי נדה תורה אמרה מ"מ אומר ר"מ היה תניא ע"ב(, )ל"א3דה
 כניסתה כשעת בעלה על חביבה שתהא כדי ימים שבעת טמאה תהא תורה אמרה בה,וקץ

 אומר ר"מ לה, איתא והכי משובשת. שהיא אלא ע"ז(, )צד פט"ו לפנסו היא זו וברייתאלחופה,
 אכו משקה כל ושתה מאכל כל אכל שאפי' וריבייה. פירייה לטצוות אלא זו פרשה :אמרהלא
 בלי  משובשים הם הדברים ואלו בנדתה, תהיה ימים שכעת תורה נאמרה לכך כלום.:הזה
 שרגיל מפני כלום נהנה אינו צ"ל ואולי מתוקנת, אינה היא ואף הילקוט גי' הכאתי ובמ"עמפק.
 מזו; זו הועתקו לא ועכ"פ אכילתו, תאות אפי' מקלקלת והיא כלו' בה. וקץכה

 מן שלא אחד דבר תורו שמא בדבריכם הזהרו חכמים שנו י,כ(, )צד פ"נ;לפנינו
 שלא אחר דבר משמכם יורו אחריכם הכאים התלמידים ואף לשמים. מיתה ותתחייבוהתורה

 תפם לא והנה מתחלל. שמים שם נמצא ושלום וחם לשמים. מיתה עליו ויתחייבו התורהמן
 המשנה לשון אינה שבאמת לפי המשנה, שמביא במקום כדרכו במשנה. הכמים שנו הסררבעל
 דבר יורו שמא בדבריכם. הזהרו הכמים אומר אבטליון זו. בנוטחא ספי"א באדר": הואאבל

 התלמידים ואף הרעים. מים למקום ותגלו גלות חובת ותחובו תורה כתלמוד שלאמשמכם
 למקום ויגלו גלות חובת ותחובו תורה כתלמוד שלא משמכם דבר יורו שמא אחריכםהבאים
 הרע.ם מים ד"א מעשיהם, וילמדו כגוים ויתערבו אומר הוי הרעים מים איזהו הרעים.מים

 תיקעה היא וכך ומשובשת, מעורבבת זו ונומחא קשה, לעבודה יגלו שמא וי"אכמשמעו,
 מים למקום ותגלו נלוח חובת תחובו שלא בדבריכם הזהרו הכמים אומר אבטליוןימידורה,
 )ב"ה התחלל שמים שם תמצא וימותו הרעים ממים אחריכם הבאים התלמידים וישתוהרעים
 ויתערבו שנ' הגוים אלו הרעים מים א.זהו כיד( צד פכ.ב ב' ב:וסחא שעכטער מוהר'זבהוצאת
 דבר קשה, לעבורה .נלו שמא וי"א כמשמעו, הרעים מים אחר דבר שם(, רכ )וכ'ה ונו'בגוים
 לשמית מיתה ותחוכו תורה כתלמוד שלא אחר דבר תורו שמא בדבריכם הזהרו חכמיםאחר
 מיתה עליו ויחובו תורה כתלמוד שלא משמכם דבר יורו אחריכם הבאים התלמידיםואף

 ופ.רשו המשנה. לשון הועתקה שבתחלה רמילתא. ופירושא מתחלל, שמים שם כמצאלשמים.
 וההזהרה כמשמעו. פירשוהו ואח"כ בגוים, ההתערבות על אלא כמשמעו שאינו הרעים המיםפין

 הרשות כנגד דגר ידברו שלא שיזהרו לרשות, תתודע ואל שמעיה רכרי על :משך הואברברים
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 לעבורה שיגלום שבזמנם ישראל מושלי על וי"א הרומיים. על והכוונה נלוח, חובת יחובושלא
 לפנינו: שהועתק היא וזו בהוראה, ההזהרה והוא אחר ענין כאדר"נ הוסיפו ואח"כקשה.

 לעוה.ב. חלק להם אין וכו' ירבעם מלכים ארבעה חכמים שנו ט"ו(, )צדבפ"ב
 שרמזתי כמו בתוספתא היא אבל במשנה. שאינו לפי במשנה חכמים שזו נאמר לא בזואף

 : ל"ב אותבמ"ע
 קיים נח וגו', פר משור לה' ותיטב שנ' המזבח ע"נ שור העלה אדם ל.ה(. )צרבפ"ך

 מזבח)ות( וטה עמר וכו' לשחרית פ"א. כאדר"נ לה'. מזבח גח ויבן שנ' בתורה שכתובמה
 מפריס. מקרין פר משור לה' ותיטב שנ' עולה והעלהו לפרסותיו קורמות שקרניו שורוהביא
 קודמות קרנותיהן כולם וכו' אברהם שהעלה ואיל :ח שהעלה ופר אדה"ר שהעלהשור

 ע"ב(. )ח' בער רכנן דתנו ברייתא והיא נבראו, בראשית ימי דמששת כלו' וכו',לפרסותיהן
 אמרו שהתלמ.דים ע"א(. )ס' כחולין שמן מע"ז מוכח וכן כצ"ל שמואל. ]אמר יהורה רבואמרה
 ואין ברישא דמקרין מפריס. מקרין ממקרא לה וילפי אמרה. מתניתא דמשום ידעו ולאמשמו
 ואברהם. לנח נחית לא לפנינו והנה שם, כחולין שפירש"י כמו בראשית ימי ששת בשור אלאזה
 היו והבל קין שלא היא, קדומה מסורת אלא לפנינו נאסרה האדר"נ עפ"י שלא קצת ראיהוזו

 היה קין אם הקרבנות הם עלוכין :אמר שלא וכדי כן, למדו מאביהם אלא שהקריבו.הראשיים
 : שהקריבהראשון

 שם, הדבר ומקור בשלח. דריש כמכילתא והיא כולה. התורה כל את קיים יוסףשם.
 ומכ.לתא בתוספתא מקורן ס'( )צד כפי"ב לילה אש ועמור יומם וענן והשלו והמן הבאר עניןוכן

 : שם במ"ע שרשמתי כמווספרי.
 אוכלין ארם בני רעבון ובשני בהמה מאכל שהן תרומה. כרשפי כענין מ"ז(, וצדבפי"נ

 הי"א חלה סוף בירושלמי לתנאים זה ענין ונמצא וכו', רעבון בשני דוד עליהן גזר לפיכךאותן
 לפנינו: ועיקרה קדומה מסורת שהיתה מראין והדברים ע"א. אות כמ"ע שהכאתיכמו

 שמן של וצלוחית בתוכו ולוחות ארון למקומו המשכן את מחזיי קכי,ט(. יצדפכיה
 וכלים מועד אהל הן אלו ומווין העשויין דברים אדר.:. בסוף וכו'. מן של וצנצנתהמשחה
 ובגדי כהתה ובנדי אהרן של ומקלו משה של מטהו :מי שם והשיב וכו' לוחות ושברי וארוןשבו
 מזו לא ושם ע"כ(. )ה' ובכריתות ע"א( )י"כ והוריות ע"ב( ):"ב כיומא ובברייתא משיח,כהן
 ש.אש.הו שם ואמרו פלשתים. ששיגרו ארם וחשיכ משיח. כה, ובא-י כהונה ובגדי לשותשברי
 של ומקלו המשחה ושמן במן אמרו פ"ב דיומא ובתוספתא קראי, שם דריש אלעזר ור'גנזום,
 :מנו וכן עמו, :תזו הארון ומשנננו הקדשים קודש כבית נתצים שהיו פלשתים של וארגזאהרן
 קרסיו קרש.ו מועד אהל ננס הראשון בית משנבנה אמרו ושם פ"נ. דסוטה בתומפתאאלו

 עת-ר שאליהו דברים מנ' א' וזה איתא. פיה ד' מס' דבשלח ובמכילתא וכו', ואדניוועמודיו
 של וצלוחית מקום( בשום השיב לא )וזו נדה מי של וצלוחית המן צלוחית לישראללהעמ.ד

 המשכן את מחזיר לבא שלעתיר אמרו לפנינו והנה וכו'. אהרן של מקלו אף וי"א המשחה,שמן
 משה להם שאמר כשם וכדמסיק בתוכו. ולוחות וארון קיים. הוא שעדיין שמסיים וכמולמקומו.
 שמן ועל לבא. לעת.ר יהיה כך כמיני עמכם שדברתי הדברות עשרת אילו הארבעים.בסוף

 וישרה שיבוא הקב"ה שעתיר המשכן ענין והנה וחסר, :קטע ואולי קרא. מייתי לא והמן"משחה
 מורי אריתי דשה"ש כפסוקי שדרש מה כן וכמו מקום. בשום :מצא לא זה ראשונה, כמדהבתוכו
 מקום: משום הועתק ולא דוגמא. לי נודע לא וכו'. וכתובים :ביאים תורה זו בשמיעם

 יפריס  הותיר יאמ  תחלה אמו ואת אביו את יפרנם יעשה. צר  וה כאי קליה(, )צדפכ"ז
 בגי את יפרש הותיר ואם שכינתו בני וכו' משפחתו בני וכו' ביתו בגי וכו' אהיתו  ואת אתץאת
 העני את תלו" כטף אם יוסף רב תני ע"א( )ע"א בב.מ בישראל. צדקה ירבה ואילך מיכןמבוי
 בהלואה והתם קורמ'ן. עירך עניי אחרת עיר ועניי עירך ענ.י וכו' קודם עמי ונכרי עם.עמך,
 לצדקה מהלואה ללמוד יש בי ואם דמשפטים, במכילתא ברייתא והיא שם. כמפורשאיירי
 שם ואף קט"ז פי' ראה פ' בספרי קצת דוגמא לה יש אבל שם, :זכרה לא שלנו ברייתאעכ"פ
 : אחר בטג:וןה.א

 כל משתבח. ה.ן לאפיו קולו ומשמיע שמע קריית הקורא אמרו מיכן ק.מ(. )צדפכ"ח
 ז.. לבר.יתא ודמיון אתה, מחומר וי"א שקר. עדות מעיר ה". לאריו קולו ומשמיעהמתפלל
 לא אוטר .וס. ר' יצא לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא ק"ש. לענין ע"א( )ט"ו ברכותבמשנה
 צר.ך שמע את הקורא ראב.ע משים יהודה א"ר תניא )ע"ב( ושם כתיק. דילן וברייתאיצא.

 קול. ישמ.ע יכ.ל ע.א( )ל"א שם בברי-תא תפלה ולשין ישראל, שמע שנ' לאוניושישמיע
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 וב.רושלמי שם. :מ. לה אמר המנונא ורב ישמע. לא וקולה ":ה ע.י מפורש כברבתפלת.,
 מכאן ישמע לא וקולה התם. גרס :מ. וברייתא חנגא, כר יוסי ר' אמרה השחר תפלתדפ'

 מקט:. ת"ז בתפלתו קולו המשמ.ע ברייתא, ע"ב( )כיד ושם בתפלתו. קולז' להגביהשאמור
 ולא לעצמו סגנון שלפרנו בברייתא ועכ.פ השקר, מ:ב.אי ה"ז כתפלתו קולו המנכיהאמנה,

 : משםהועתקה
 ולא הברייתות מימן עליהם הוזכר ולא סתם בגמרא שהובאו דברים אעתיקועתה

 אליהו: בסדר לפגינו והם אמורא שם ולא תנאשם
 של תם-ד ביטלתם אמיט לו אמר וגוי. באתי עתה ה' צבא שר אני ftctv יס.געירובין

 ומי.ת. באתי. עתה איל באת, מהן איזה על איל תורה. תלמוד בטלתם ועכשו הערכ.םבין
 מרתי ואמוראי סתמי הוא זה שע:.ן שם ומוכח ע"כ(. )מ"ר ובם:הררין ע"א( )ג' במגילהלה
 בטל אמר העולם כל את להחריב מלאך יצא ק"ב( )צד פייח אהד בסטון לפנינו והואליה.
 ישראל. על אבל נוהג אתה ואין :ועל אתה כמנעלים וכי יהושע ומה וכוי. תורה ובטלההמן

 אוח כמ"ע ועיי' בירם, מקובל הענין שהיה ספק וכלי :עלך, של תורה, וכטלה המןשכטל
 מזו: זו הועתקו לא ועכ"פפ"א.

 :ביאים ד' :תנבאו א' כפרק וגו'. הושע אל היה אשר ה' דהר וב'(, ע"א יפ"זפסחים
 שנתנבאו :ביאים לר' תחלה יוחנן א"ר וכו' כהושע ה' דבר תהלת ש:' הושע שבכולןוגדול
 רב,שע לפניו אמר אלא כך אמר שלא דיו לא עליהסי רחמיך גלגל ויעקב יצחק אברהםב:. חנוניך בני הם בניך לומה, לו והיה חטאו. נבגיי[ )שיך( להושע הקב.ה א.'ל וכו' הפרקבאותו
 לך לו אומר יה. לזקן אעשה מה הקב.ה אמר אחרת. באומה העכירם היא שלך העולםכל
 ישראל את אשלח אני אף לשלוה הוא יכול אם פניך, מעל שלחה לו אומר ואחם זעה אשהוקח
 אחת וכת בנים שני לו שנולדו לאחר וכו'. רעה דבה בת רעה דבה ובז' דבלים בת גומרוכו',
 אף האשה מן פירש עמו שדברתי שכיון רבך, ממשה ללמוד לך היה לא להושע הקכ,האיל
 שאשתך את" ומה הקב"ה איל וכו', ממגה כ:-ם לי יש רבש.ע א"ל ממגה, עצמך בדולאתה
 ואתה וכו'. בעולמי שקית. ק:י:ין מארבעה אחד וכו' בחצי כני בזיי שהם ישראל וכו'.זמה

 הקב"ה איל עצמו, על רחמים לבקש עמד שחטא שידע כיון אחרת, כאומה העבירםאמרת
 לפ:.נו זאת כל והנה וכו'. בעבויך נזירות נ' עליהם שמרתי ישראל על רחמים בקשוכו',
 וכגמרא מהגמרא, העתק שא.נו המורה סמון בשפיי וקפ"ז( קשו )צד פ"ר זוטא אליהובסדר

 יהודה: ורב ושמואל רב יוחנן ר' האמוראים דברי בה התערבו זו ברייתאהופסקה
 עושה ש".תה לפ.דות, אשת מאי לפידות. אשת נביאה אשה ורכורה ע"א(, )י"רמנילה

 שאין אלא מ.ח(. )צד פיט שלפנ.נו מהמדרש קיטעא אלא זו שאין מפק ובלי למקדש,פהילות
 התלמוד: למסדר היה אחר מקור או לוקה מכאן אםלברר

 לאחין הכת צרת התירו הרכינם בן דוסא ר' בימי ארוך, סיפור ע"א(, )ט"וביבמות
 תג. ולא תניא ובלא ת"ר בלא מחמא והובאה ברייתא שהיא :ראה והלשון הענין ומסגנוןוכו'.
 יהושע ר' בשם א-די כר יעקב ר' משום א.תאמרא ה.ו א פ' דיבמות פ.א כירושלמי אמ:ספלסי.
 וכולא וכו', הכת צרת על לו לשאול הרכינם כן רומא ר' אצל זקנים שנכנסו מעשה לויכן
 אינה וא,כ וכו', עמהן היה טרפון ר' אף דציפורין חנינא ר' אמר שם והוסיפו אחר. בסמוןשם

 הסיפור זה וכל אליהו. עם רגיל דהוה ריב"ל מפי היתה האמוראים ביד ממורת אלאברייתא
 גרים מקבלים אין אבל לפנינו, מסיים הסיפור וזה קס.ח(. )צר פ"א זוטא באליהו לפנינוה.א
 הגה שגי אותן ויפרשו ומשיח אליהו שיבא עד ביניהם שנבלעי שכטים עשרה מפני הכותייםמן

 זו והוספה בירושלם., ולא בכבלי לא ליתא הסיום וזה וגו', הנביא אליה את לכם שולחא:כ-
 ממו בפית, הטפר כמיום הסיפור ,ה פארמא וככתיי לפנתה הם הדברים שעיקרמוכחת
 הוספת אלא זו ואין שם( )במ"ע דומא ר' בימי ת"ר הובא ובילקוט ה', אות כמ"עשכתכת.
 וע"כ אמרוהו, הנביא אליהו דבי משום אולם מתמרות, לפ:י:ו הועתק לא ועכ"פהילקוט,
 : לפניג1נסדר

 אתה אין ואם וכו' )בבבל( לרבה )מאיי( ע18הי ליה שלחו מע"א(. )קי"אכתובות
 ה.מנה :זהה עמידה טמיעה עמה שאין ישיבה וכו'.;כל בישיבה תרבה אל רבר.ם כג' הזהרעולה
 כפה לפפני והיא הימן. גיהה טמ.כ" בה ש.ש עמ.דה סמ.כה בה שאין ישיבה אלאוכו'.
 בא,י :ודע המאמר וה.ה הימנה, טובה ממ.כהימירה בה שאין ישיכה כל אמרו מיכן ט"ו()צד

 : קדום מאמר והוא הגוף בריאות כחכמתמהעוסקים
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 יחיו ממל בר אבא ר' מת"ב וכו'. חיים אינם שבחו"ל מתים אלעזר דא"ר אהאשם.
 גבלתי ליה, ומשני וכו'. שבחו"ל מתים יקומון נבלתי שבא"י. מתיך יחיו לאו מאי וגו',מתיך
 בבל. מתי אלו יקומון נבלתי כיב(-והנומחא )צד פיה לפנינו והיא כתיב. תפלים ההיאיקומון
 מהגמרא: לפנינו הועתק לא ועכ"פ בא"י. מפורמם הפירוש זה שהיהויראה

 הקיצו שנ' ננער עפרו אין הרוח גמות בו שיש אדם כל אלעזר א"ר ע"א(. )ה'מוטה
 ולפנינו בהייו. לעפר שכן שנעשה מי עפר. שכני אלא נאמר לא בעפר שכבי עפר, שכניורצו
 נאמר לא שכוני וכוי. נוער עפרו לעפר שוכן הנעשה כל אמרו מיכן מידרש, כ"כ( )צרפ.ה
 תורה. ללמוד כרי העפר על כשרן ואת עצמן את משכינין שהן אדם בני אלו עפר שוכניאלא
 קרום מאמר הוא נוער, gp-1 אין לעפר שוכן נעשה שאינו וכל וכו' הנעשה כל שהמאמרמראה
 ללמור העפר על עצמן שמשכי:ין לענין פירשוהו ולפנינו הרוח, נסות לענין אלעזר ר'ופירשו
 : חלוקין אגדות והןתורה,

 רגלים את כי ליה אהררו מאי וגו'. אליך אריב כי ה' אתה צדיק ע.א(. יצרסנהדרין
 כך. נאמר שלירמיהו נמי פירשו קפ"ח( )צד פיט זוטא כאליהו ולפגינו וגו', וילאוךרצתה
 מזה זה רחוקים המאמרים שם אולם וגו'. רצתה רגלים את כי שי' כנגדו ובא מתחחהקב"ה
 סתמא: בגמרא שהביאו מזה יותר קרוב היא שלפנינו והפ.רוש ממערב, מזרחכרחוק

 למשאל ואליהו איהו אחא הוה, האלי( בית )דחיאל שושביניה אחאב ע"א(. )קי"גשם
 שם על יריחו לא לט הכי יהושע מילט כי דילמא וקאמר יתיכ רשיי(, )עי" שמיא כ.בשלמא
 לא דמשה לווטתא השתא איל אין, אליהו איל יריחו,י שם על אחרת עיר ולא אחרתעיר

 וההיא וגו', השמים את ועצר בכם ה' אף וחרה וכתיב וגו', ועבדתם ומרתם דכתיבמקיימא.
 לווטתא ליה, מיסגד דמיזל מיטרא ליה שביק ולא ותלם, תלם כל על עכו,ם ליה אוקיםנברא

 רחמי בעי וגו'. ישראל אלהי ה' חי וגו' התשבי אליהו ויאמר מיד מקיימא. תלמידיהדיהושע
 וגו'. האלי בית חיאל בנה בימיו חלק. בפ' ובירושלמי ואזל, וקם דמטרא אקלידא ליהוהכו
 וכרמסיק אחאב. של בימיו מהו )כלו' מבנימין יריחו יהושפט( במלכות )כלו' יהושפט מןחיאל
 אליהו ויאמר כתיב וכו', )וכדמסיק( חייב ע"י וחובה זכאי ע"י זכות שמנלגלין אלאלהלן(
 לאליהו, הקב"ה אמר אלא זה. אצל זה ענין מה וכי דברי, לפי אם כי ומטר טל וגו'התשבי
 מ.זל דנא איל למה, איל מיגל. לינה איל אפין. ליה חמי )אי(~יל הוא רבא גברא חיאלהדין
 מה כל לי דמכעסה מלה אמרין ואין איל מיסמל, יכול ולינה לך דמכעסין מילין אמריןוינון
 ובצעירו ונו' ההיא בעת יהושע וישבע קרייא בהן עסיקין ואשכחון אזל מקיים, אנא גורראת
 אמר אחאב, תמן והוה דצריקא, מלי דמקיים דצריקייא אלההון הוא ברוך אמר דלתיה,יציב
 כתוב משה של בתורתו לון אמר משה, ליה אמרין יהושע, או משה ממי גדול מי וכי אחאב,לון

 עבדתי שלא בעולם ע"ז הינחתי ולא מטר. יהיה ולא השמים ועצר ונו' יפתה פן לכסהשמרו
 מקיים. דיהושע ומילוי קמן לא דמשה מילוי בדרי. אתון בעלמא דאית ו:חמן' סבן וכלאותה,
 קפ,ה( )צר פיה זוטא כאליהו לפנינו והיא דברי, לפי אם כי וגו' ה' הי כרכרך אם אליהוא.ל

 עובד שאני ואני וגו' לכם השמרו בתורה כתוב איל התשבי אליהו את ישראל מלך אחאבשאל
 עליו נתמלא כיר 1ג1'. חיאל בנה בימיו שנ' בימיי כאות טובות כמה וראה בוא שכעולם ע"1כל

 וגו' חיאל כנה בימיו שנ' רהאי לטינו, מקוטעת שנוםחא מפק ובלי וכו'. גדולה חמהאליהו

 אגרה מסורת ועכ"פ ג'. אות במ"ע עיי' אחרת נוסחא פארמא ובכת'י בגומחתנו, ענין שום לואין
 סתמית: והיאלפרנו,

 את וכקר לך וכו' כהקוצה מי וא' כהחכם מי מ"ר המנונא א"ר שא(. )ייברכות
 שאמרו מה אבל המנונא. רב של מאמרו סיום וזה וגו'. יחזקיהו חלה ההם בימים שנ'החולה
 מחמא אלא איתאמר השונא מרב לאו וכו'. בעו"הז אתה מת תחיה ולא אתה מת כי מאיאח.כ,
 האי. כוליה מאי ליה אמר בעוה"ב. תחיה ולא וכו' מת כי מאי וז"ל, המאמר מעתיק והעיהיא,
 דלא בנין מינאי דנפקי כרו"הק לי דחזאי משום איל ורביה, בפריה עסקת דלא משוםאיל
 קמיה הניחא ומה למיעבד לך איבעי דמפקרת מאי לך, למה דרחמנא כבשי בהדי אילמעלו.
 בנין מנאי ונפקי ורידך דירי וכותא דנרמה אפשר ברתיך לי הב השתא איל לעכיד,קוביה

 זכתנ לזה. קודם שם בברייתא שמה. על אחרת עיר אלא בנה יהושע מימות יריחו לא דחיא5)
 כדברי הדבר ענין מה הזח. ממש יריחו דאי בירושלמי. מפורש הדבר אמגג מנ5ן. הא איתפרש 51ארשת
 להזן. אייתי ונהמן ברכן ד'. י"ח ישעיה יונתן בתרגום י היתה: בבנימין 'ריחו הלא אחאב. שלהימים
 זנהמ1ת: ט1בזת ברכות בעבריתימזה
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 אב. מבית מקובלני כך וצא. נבואתך כלה אמוץ כן איל גזירה, עליך נגזז-ה כבר אילדמעלו,
 הלשין ומסגנון הרחמים. מן עצמו ימנע אל ארם של צוארו על מונחת חרה הרב אפי'אבא
 חלה ההם ב.מ.ם כתיב הכי, לה איתא חלק דפ' ובירישלמי כאן, הגרות מקורי שתערובותניכר
 דלא א.ל ולמה. איל לבא, לעת.ר תחיה ולא בעו"הז אתה מת כי וגו', אתה מת כי וגו'חזקיה
 רשיע בר מקים דשא המית איל כנין. לך מקימה בעית לא למא א.ל בנין. לך מיקמהבעית
 אף סב. :ש בר מוקם הוא ומצך מיי דילמא כרתי מב איל בנין, מיקמה בעית לא כךכגין
 אלא קופץ א.:. שמע. א:א לך לא איל רעים. כליו וכלי ההיד ביש. גש בר אלא קם לא גבעל
 גאה דביים לג' קפוץ קשים חזיונות או קשים חלומות ראית אם לי. שאמר זקני. לי שאמרלמה
 הדבר.ם. בפ-סי מזי ז. נוטות הסתמ.ות אלו והנה ולתשובה: ולצדקה לתפלה הן ואלו:'צול.
 מ,ו, )צד בפ.ח לפנתו והנה ורביה. פריה חזק.הו ק..ם שלא והוא, בע,יקר הן מהכימותאבל
 לעי.הב. תחיה ולא בעו.הי אתה מת אמרו, ואח'כ בהכנעה. תפלתו היתה שלא לפי שחלהאמרו
 רצת. :תן לפיכך ימות. שלא בדעתו ירע וחזקיה בנ.ם. לו ויהיו אשה ש.שא כרי למה. כךוכל

 ואדרבה מהגמרות. הדברים הועתקו לא ועכ"פ הקב"ה. לפ:. תחנונים ולבקש רחמיםלשפוך
 : מזו זו שוטות האגדות :בגו שעליו הרכר יסוד הוא שלפנינו מראיםהדבי.ס

 דיר שבא בשעה מוצא את היה. בתורה ניכור אדם אחיתופל חלק. פ'ירושלמי
 חדשה עגלה על האלהים ברית ארון את וירכיבו כתמה. נשאו לא ה' בריו: ארון אחלשאת
 לארעא. לון וטריף לרומא כהנייא טפין לארעא. לין וטר.ף לרומא כהניא טעין ארפא והוה יוגו'.
 א'ל וכו', כה:.יא טעין די ארונא לדין מה ל. אמר את לית א.ל לאחיהופל. ואייתי דודשלה
 מיפ.ה יהא מקימה ולא למיקמתה ד'דע מאן דיר אמך דמ:יתא. חכימ.א לאילין שאילשלח

 ה הקב' אמר ' ומריא, שור 1.זבח וגו' צעד. כי ויהי ההיד קאים. והוא קומו- דבה אמרמתח:קא.
 בכתף וגו' קהת ולבז' ליה. אמרת לא יום בכל בכ:ישתא אמרין רמיי:קייא מילהלאהיתופל

 מסופר הוא האחרון זה וע:.ן : וכו' לחפור דיר שבא בשעה מוצא את יכן ליה, אמרת ודאישאו,
 חכם הרלוך אחיתופל קזז, )צד פל,א לפנינו יהוא סתמא, ג.כ והיא ע"א( )י"א מכותכבבלי
 ישראל כל :תקבצו ובו,, העולב מן :עקר בו שהיתה הרוח גסות בשביל בו. ה.תה ותורההיה
 פלשת.ם משדה ארון בא כולם אמרו הלכהי מהן ונשתכחה הארון את להעלות עמהםודוד

 עמרם שנשא כיום הגדול בשמו נשבע ה והקב' ישראל. מלך דוד לבית יבוא כעגלה אףבעגלה
 של בגרוע. ותנתן עמו ותירה ארון שינטל שמים לשם כמצר.ם לאשה לו דודתו יוכבדאת

 עילה אסו לשמ.ם ארץ נין תלו. ארון וה.ה השלה גבי על והרכ.בוהו :טלוהו וכו'.עמרם
 באותה ישראל פושעי אמרו בארון. ותפס ידו שלח עומד היה עזה למטה, יורד ואינולמעלה
 מן ידו ו:יתלשה עזה מת לארץ. ארון :פל כבר בארון ותפש עזה ידו שלח לא א.למלישעה
 שתפס שכשם וכו', למטה יורד ואין וכי' תלוי ארון שהרי ישראלי לכל דבר הוכרהארון.

 הדבר.ם ונראין וכו'. בהניקה מת לפיכך לרבים אמרה ולא כגרונו הלכה הנילוזיאחיתופל
 הועתקו שלא הגדולה והרא.ה דברים, בהן 1:תומפו ו:שת:1 לפנינו הם דברים שלשע.קרן
 ה והקב' והיא. דוגמא. או מקור לו :מצא שלא דבר כאן :אמר שהרי אחר ממקום לפנינוהדברים
 : וכו' יוכבר את עמרם שנשא ביום הגדול כשמו:שבע

 שלא אל.הו לנ.לוי המתייחס.ם אותם בפי היו אגרות שהרבה הרברים נראיןךון"כ

 תי' בה פליגא בההיא התוספות שכתבו וכעין ' להב. מלה שאליהו אלא מהמקראותנדרשי
 בנמרית ומפוזרות סתמיות הם הגדית ואותן להן. אמר שאליהו לעיל( )שהבאתי ברק.עאמלאבא

 אליהו: בסדר לפגינו הם וקצתןובמדרשים
 מה אולם מהאמוראים, אמורא א.וה בו :זכר שיהא אל.הו בסדר נמצא שלאולפי

 להעריך רא.תי ת:א.ם, אייו שמות וגם סתם. אמרו אי חכמים, אמרו או המשגה, הואשמזכיר
 המקומות: אלו הפרקבזה

 ק.א. ק'. ע"ג. סיח, ג'ז, ג'ו, :"ג. ליח, ל":, צד וכן במשהה* והכ13ימ ו30ך יו"דצד
 ז' ארשב'ג ע.ב. במשנה וכתוב קטיו. במשנה רכות.גו שנו וקמ"א! קכ"ז. קט.ז, ק"ב, ק"ו,ק.ג.

 כל שמעין א"ר ס"ו. משנה. והיא וכו' תרומה כרשי:. הלא מ"א. משגה. והיא וכו' ראשוקלות שחיי עקיבא א.ר ל.ה(. משנה. ואיה במשגה חכמים שנו כך )ונמצא ל.ד, משנה. והוארבר.ם,
 אח לני שש:. וכו' שבחר כיה המקום ברוך מ"ט. משנה, וה.א וכו' עבירה עבר ולאהיושב

 מחמא. המאם- ועיקר וכו'. ברכיה ר' זגז' ויוסף כתיב באמצע. ואיתוסף המאמר. המשך הוא כרי
 זבה: כמה פלגתא באמצ? איחזסף כאן ואף י וכי': גדל אדם דואג הקודם המאמר דוגטתזהזא
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 חכמים שנו שכך f(t"Y במשנה. ואצה כמשנה. חכמים ושנו )ונמצא ע"ב, וכו', נולה הויהמשגה
 שכך ע"ו, וכו', מצוה מצוה שכר בתורה שכתוב ממת ולמדי ביאי ע"ב. משגה. והיא וכי'כעולה
 רווחת הלכה זו ואף פ"נ. משניות, והן וכו' תרצה אל חכמים שנו ע"1, וכו'. בזבים חכמיםשנו

 שמת מי הלכה אותה חכמים תקנו שעה מאותה קיא, משזה, והיא וכו', שעמקו כלבישראל
 ואינו וכו' עלוב הוי חכמים שזו ומצא קע.ב. למשנתינו, חכמים משנת השם ונמצא קכ"ב:וכו'.

 קם"ב: במרכבה, חכמים שנו קפ"ט. וכו'. דורות תתק"עד חכמים שנו וכן קע"ת,במשנתנו,
 כיב י"ס, י"ח, ט"ו. פעמים(. )ב' ט"ו י"ד, י"ב, י"א, פעמים(, )כ' ד' צד אמרו.מיכן

 קליו, קל.ג, קשח, קי"ח. קט,ז, קטיו. )ב.פ(. קי"ג קייב, ק"ז. ק"ו. ק"ה, קיד, ק.א, ק',צ"כ.
 קפ"ט, קפ"ח, קפיר. )ב"פ(, קע"נ קס"ז, קניה. קמם. קמה, )ב"פ(, קמש )ב"פ(. ק"מקל"ז.
 קל.ג, שמעתה מיכן בית. כל אמרו מיכן צ"ל ואולי קכ"ב, וכו' בית כל מיכן ונמצאקצ"א.
 י"א: חכמים, אמרו מיכןומצא

  למרו ונמצא, קנ"א,  ק"ו. ק"ו. ס"ה. נ"ט. מיה. ל,1, לייו. י"ב. יי, סי. חכמים.אמרו
 ק"מ: )ב"פ( חכמיםממזו

f )ב"פ(. ס"ו אמור(. אלו בב,פ צ"ל)ואולי - p  אמרו( בלכד 11 )ולא )ב"פ(. קי"ז ב"ו. פ,ב. 
 בנא של דרכן נ"ט. האומר. כל ז', אומרים, היו ונמצא. קצ"ה. )ב"פ(. קפ.ד ק.פ,קפח,

 קט"ז; אומר, הוא עליהן ע"א,אומרים.
 מ.נ. הגדול אליעזר ר' קכ"ב. אדמון הם. שנזכרו הפל שכדברי הת:א.ם שמותאמנם

 רבן - קם"ח, עזריה כן אלעזר ר' קיט, מתיא בן אלעזר ר' מ.א. המודע. נאןלעזר ר'ק:.א,
 - קס"ח. הרכינם בן דוסא ר' קם"ט, )ב"פ(, קם,ז אליהו דבי - קכ.ב. ע"ב.גמליאל
 ניד. הנשיא יהודה ר' ליה, יהודה ר' - קם"ט, הלל )כיח( ל"ו, הזקן הלל של()הבורתו
 )ככור יונתן קם"ח, חנניה בן יהושע ר' קליו. נ"נ. ל"ו. זכיי בן יוחנן רבן של( )חבורתו -קל.ב.
 בן ישמעאל ר' קנ"ג. קמ"ג, עיט, ישמעאל ר' ק"ג, הגלילי יוסי ר' קצ"ט. יומי ר' קם.ט.שטן(
 מ"א. עקיבה ר' - קמיט. קמ"ז. נתן ר' - עיט, ל.ו, מאיר ר' של( )הבורתו - קע"ט,אלעזר
 קם"ט, שמי )בית( - קמיט. צדוק ר' - קשט, קם"ח, קים, קרר. )וחביריו( קלח.מ"א.
 המובאים השמות ערכי להשלים וכדי ק:,נ: ל"ר. גמליאל בן שמעון רבן ליה. שמעוןר'

 כנסת אשי קנ"א. אדריאנום קצ"ט, לטוב זכור אליהו קצ"ז, אליהו אבא אלו, אוסיףבנמרות
 נזכר המשיח ימות )אולם צ,ו דור בן משיח קנ"א, תנחום כת מרים צ"ו, צדק כהן ציד,הגדולה
 קים: הרשע רופום צ.ח, צ,ו, יוסף בן משיח פעמים(.הרבה

 ש:מצאם דברים הרבה בו שנמצאו אף כלל האמוראים אליהו בסדר נזכרו לאאמנם
 את מביא הוא שהרי המשנה חיבור אחר עכ"פ הסדר זה נתחבר אבל האמוראים. בפיגם

 אושעיא ור' חייא לר' הברייתות חיבור אחר קצר בזמן חיבורו עת שהיתה ויתכןהמשוה,
 מזכיר שהוא היא, גדולה ראיה ועוד וטפרי. ומכילתא בתימפתא :שתכש שכבר ולוי. קפראכר

 מקרא או וקציה. קצ"ד קם"נ. קיר, צ.כ. פיז, ע"א, סיח. י"ג, י"ב, צר ומשנה מקרא הלימודמירור
 )ג"פ(, ס"ט כ"ט, צד ואגרות הלכות מדרש משנה מקרא או וכ"ג. י"ג צר ואגרות הלכות.משנה

 או ט"ו. צד וחכמה ומשנה מקרא או פיז, צד ומדרש ומשנה מקרא או וקכ"ט, ק', )ב"פ(.צ"א
 נמצא אחת פעם ורק וקניה. ל.ז. כיב. צד הכמים ושימוש ואגדות הלכות מדרש משנהמקרא
 ספק ובלי ואגדות. ותלמוד הלכית מדרש משנה ושגה והזקין בילדותו ת:.ך אדם קרא ם.חצר

 שזה במקומה. שלא מגליון הוספה היא ואגדות להלכות הדבקים בין שבאה ותלמודשמלת
 ומה תלמוד. במלת השתמש לא הספר בעל אבל ואגדות, הלכות תלמוד לומר רצההמוס.ף
 מציאות,. אלו טוף ב.מ רש"י )עיי' הכמים תלמידי שימוש הוא דקמאי לקמאי תלמודדהוה
 : מהבבלי ולא מהירושלמי לא מהתלמוד ירע לא עדיין הזה המפר שבעל בע.ני גדולה ראיהוזה

 הנביא אליהו דבי משום והדיבור אליהו דבי תנא הדיביר כוצת לבאר אניורואה
 ענינים ובהרבה מקומות בהרבה נמצאת והיא בית, של היא עזיזה דכי מלת והגה וענינם,אמרו

 כית כמו התלמידים הבורת אם היא החכמים משמות שם איזה עם בחיבור כית ומלתכזמרות,
 לפרשו יש אמרו, הנביא אליהו דבי משום שנמצא מה והנה המדרש. בית או הלל. וביתשמאי
 גכ.יהו. אליהו דרגיל ומפורסמים :ודעים שהיו ההמירים אותם על שנאמר אם פנים. ב'על
 ביבנה או בירושלים מדרש בית שהיה או אליהו. דכי ונקראו ככלל. תלמ.דיו :קראיםוהיו
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01 ה' מאמרמבוא

 היו הזה המדרש מהבית שיצאו שנודעו המאמרים ועל הנביא, אליהו שם על נקראשהיה
 הא על שכתב ע"א( )י"ס בעירובין כרשיי וראית. אמרו, הנב.א אליהו דבי משום עליהםאומרים
 בן יוחנן ר' בדבי מריון בר רבה תנא לה ואמרי ריב"ל. אמר מריון ר' והאמר התם,דנרסינן
 שנסדרה ברייתא ריבה, כדבי ופירש"י. הנזכרים. פנים שני על לפרשו אפשר שאי וכו',זכאי
 אליהו דבי משום לפרש יש וא.כ אושיעא, ור' הייא ר' שמידר תוספתא כעין מדרשובבית
 אתם ה:ב.א, אליהי שם על שנקרא המדרש בבית שנסדרה הברייתא אותה משום אמרו,הנב.א
 תזי לפ:י:ו ה:וסחא ע"א( )י"ג בשבת והנה נתבאר. לא עדיין אליהו דבי תנא באמרם שכוונומה
 וכיוצא יוסף רב תני כמו גומא כהאי סובא דאשכחן מפורשת, הוא זו ונוטחא ביו"ד, אליהודבי
 ה:וסחא המקומית שאר בכל אמנם אליהו. של מדרשו מבית תלמיד שתנא פירושו ויהיהבהן,
 ישמעאל ר' דכי ע"א( )ס"ה בחולין מצ.נו והנה י כיאור. צריך והדבר באל"ף, אליהו דכיתנא
 ישמעאל ר' בית משל אחד שחכם עגינו ויהיה התי"ו. ובקמ"ץ פעל היא תנא מלת ולפדת:א.
 דבי ותנא רב דבי תנא קמפלגי במאי שם אמרו ישמעאל, ר' דבי תנא בגמרא נקרא ואח"כת:א.
 דבי מפרא רמקרי בתו.כ ששנויה קמ.יתא לברייתא קרי רב דבי ת:א רש"יי )לשון ישמעאלר'
 אלא שגורה היתה לא דר.י דתנא ברייתא אכל כולם, כפי המדרש ככ.ת שגור שהיה לפ.רב,
 דב. :מצא. ע"א, )ך' כפסחים והגה ע.א(, ס"ו )שם סכר, ישמעאל ר' דכי תנא תלמידיו(,כפי
 ביום אך כר..תא, הביאו ואח"כ וגו', בי"ד כראשון שנ' ראשון שנקרא י"ד מצינו ת:א ישמעאלר'

 וכתבו ישמעאל. ר' דברי וגו' תשחט לא ת"ל עצמו כיו"ט אלא אינו או מעירט תשביתוהראשון
 את:א ישמעאל מר' פריך דוכתין ובכמה אחרינא. מקרא ליה נפקא דתדר"י לריי תיבאבתום'
 ארר"-, דהי קשיא הקשו שם במגילה והנה ע"א, נ"ב זבחים ע"א, נ"נ מנילה בגליון ונרמזדריי,
 רבי תנא כאמרנו כ. למידין נמצינו שם, בזבחים היא זו וכעין דריי, אליבא תנאי תריומשני
 מתלמידי שאחר אמנע מן ואין לה, ת:א אליהו של מדרשו בית מתלמידי שאחד ענינואליהו
 עליו: יחלוקאליהו

 זה: בענין זמרו קורם האחרונים גדולי שכתבו מה אעריך זאת, כל שהערכתידאזקר
 לפ' בתוספוח.ו כתם תסיט, בשנת ספרו שנדפם בער יששכר לכ' שבע בארבעל

 התשבי. הנביא אליתו הוא אליהו שזה לחשוב תטעה אל וכו'. צדיקים אליהו דבי תנאחלק,
 מ. ובפרק פיז, סוף המעגל חרי אצל ז"ל להרמב"ם זרעים בהקדמת הרשום התנא הואאלא
 מאריה ליה ושארי : וכו' א' כוכב תחת היישוב כל אומר נתן ר' אליהו דבי תנא תמצאשהיה
 היא שהזמיר ההקדמה הטועה, הוא והוא וכו'. תטעה אל הגבורה מפי כמשד: ודורששיושב
 ובטעות זרעים, סדר בראש ש:כתבה אלא סדרי, שתא על שלו המשנה לפי' הרמ"בםהקרמת
 היא המשל  חתי אצל בב"ז שהזכיר וזה זרעם, מסרר להרמ"כם הקרמה המרפיסים.הדפיסו

 שכל מיה פ"נ דפרה במשנה שנזכרו הם והם המצרי, ח:מאל עם והזכירו הקף, בןאליהועעי
 בימי שהיה נתן ר' את זה אליהו דבי תנא יזכיר ואיך בתוי"ט(. )ועיי"ש אחת, פרה עשה מהםאחר
 והיתה ימיו כחצי ומת וכו' אחד כתלמיד מעשה אליהו דבי תני סיפרו ובשבת הנשיא, יהודהר'

 אחת פעם נסתר בלשון פ"ב באדרם היא הסיפור ואותו וכו' אחת פעם וכו' תפליו נוטלתאשתו
 מזכיר )ואינני אליהו, דבי תנא עליו שאמרו הוא הנביא שאליהו הרי וכו', ז"ל אליהו לה:זרמן
 הארר"נ  הוכרתי אלא ממנו, ידע לא ע"כ שהרי פניו. על מטפח שהוא שלפנינו אליהוסדר

 ערך בח"א  דבריו ירי על  שנשתבש הרירות  סרר בעל על  תישא ויותר התלמיר(.  עםשגרפם
 אף משובשים דבריו אליהו דבי תנא בערך א' אות ואמוראים תנאים כפרר נם תק"ם,גיא

 אות הגדולים כשם אזולאי חי"ד ר' הגאון תפסו וכבר שבע. הבאר דברי של בביטולןשהרגיש
 שנעלמו הערוך רבינו רברי והביא שבע באר בעל הרב דברי שם וסתר וכו', סדר ערךסמיך
 יר כעל מתו הזכיר וכבר בס"ד, בזה עוד כתבתי אחר ובמקום וסיים בדבר קצת והאריךלו.

 על יוסף שער הרב אך עליו, כתב שבע באר בעל הרב דברי שהביא אחר תרמיז. אותמלאכי
 נלחם ת' אות אוזן יעיר במפרו גם הנביא. אליהו שהוא לותר צדה ק"כ דף בהשמטותהוריות
 אבות נחלת בספרו אברב:אל יצחק דון הרב דברי על נתעוררתי זאת כתבי ואחריננהו:
 ע"א( )צ"ב דסנהדרין הא על אמר י"ד. שורש 1ע1"הב הסתים תחיית בענין במאמרו פיד()אבות
 דעת שהוא תראה אתה וז"ל. לעפרן חוזרין אינן להחיותן הקב"ה שעתיד צדיקים אליהו דביתזי
 וטו וכו', כן אומרין היו אליהו שמו שהיה אחד חכם של מדרשו( בבית )ר"ל שכמדרשויתיר

 המזער שהוא לפי ד'. באות הרזרות נפדר המובאים רבי הנהו מכל דר"י חנא לדוגמא תפסתיי
 לעיל: שהזכרתיו בעירובין ענן רב דבי להזכיר סר"הד בעל ששכח זתימא בגמרא.ייתר
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 ו' מאמרמבוא2;1

 דברי שכל רואי אחרי ראיתי גם כן. אמרו הנביא אליהו שם על שנקרא המדרש שבבית:אמר
 פס"ד עולם ימי בחלק עינים מאור בספרו האדומים מן עזריה לר' במלה מלה הם שבעהבאר
 שבדפוס אלא אמרו בשם דבר הזה הגאון שאמר ספק ובלי של.ד. במ:טובה ראשונהשגרפם
 אליהו דבי שתנא ספר יורע כל יסתפק לא וכהיום המקנאים. חמת מפני המקורהשמ.טו
 רבה אליהו סדר היינו אליהו דבי תנא אם הוא, לדון שיש במה אשם הנביא, אליהו הואכגמרא
 שלפניו האי היינו הפכר אליהו הסדר ואם לחוד, והאי לחוד האי או ענן. לרב שלימדוזוטא
 חכמי דברי למתיר שאבא קורם אמנם להלן. אזכירם כאשר זמרו חכמי דנו זה שבסין לא.או

 האמוראים; בפי והוא שלפנית בסדר שנמצא מה אערוךזמנם,

 דאמוראי. במימרא אליהו מדר דברי ו'מאמר
 יוחנן.ר'

 לו שנזדמן מלאך אוהו יוחנן ר' אמר 1:ו', לילה עליהם ויחלק ע"א(, )צ"1סנהדרין
 מלאך אותו אמרו כ"ח(, )צד פיה לפנסו גבר, הרה אמר והלילה ש:' שמו לילהלאברהם
 : שמו לילה אברהם את לסעדשיצא

 בניו כני ראה כחו תשש דן עד צדיק TniK שכא כיון יוחנן א"ר דן. עד וירדףשם.
 ובמכילתא וכו', בדן נתן האהד ואת אל בבית האחד את 1.שם ש:' בד; ע"ז לעבורשעת'ד.ן

 לאברהם לו שאמר אלא וכו' השבטים באו לא עריק דן, עד וירדף כיוצ"ב פ"ב. עמלקדמם'
 דן ער ד"א ברכה, סוף ובספרי מעל.ו. כהו ותשש ע.ז לעבוד בניך עתידין הזה במקוםאב':.
 וע"ז הפסל. את דן בני להם ויק.מו ש:' כענין ע"ז עובד שהוא דן של זרעו שהראהומלמד
 הקב"ה הראה שעה באותה כ"ח(. )צד פיה ולפנ.נו כיד. אות שם במכילהא במ"ערמזתי

 בני גניה ואם וגו', להם ויקימו שנ' מעליו כחו ותש בדן ע"ז עובדין בניו ש:. אבסולאברהם
 מייתי ולא ואפרים, דן "יפו בניו ש:. אלא להניה שלא נראה ויותר בספרי. שהוא כמו יהאב:י.

 הועתקו לא ועכ.פ בדן. האחר את ג"כ אח"כ שהעמירו נרם שזה הראשנן. על אלאהמקרא
 והתלמידים קרומה מסורת היא 1כ1'. מלאך אותו אמרו שאף רעו עליו ..ג.ד מהגמרא.הדברים
 לפנינו והיא כשמו כחו דתשש הא שאמרי וכמי בשמו לכבל והביאיה יותן מך'שמעוה

 :במכ.לתא
 שנ' בא"י אחר כרך שהוסיף מפני למלכות עמי. זכה מ.מ יוה:ן א"ר ע"ב(. )ק"בשם

 בבי"המר והחכמים אליהו בין בזה שנדבר מה מסופר מ"ט( )צד פיט ולפנ.נו וגו'. ההר את1.קן
 העתק כאן שיש קורא שום דעת על יעלה ולא כן. השיבם ושאליהו בירושלים.שריל

 זה בשמו, אמרוהו והתלמידים ברייתא. בשם או כ; אמר מדעתו יימן ר' אם אולםמהגמרא.
 : יתבררלא

 שתי שהרחיקה לגימה גדולה קטמא בן יום. ר' משום יוה:ן א"ר ע"ב(. )ק.גוטס
 הקרובים את מרחקת אמר. דיריה יוח:ן ור' וגו'. קדמו לא אשר דבר על ש:' מישראלמ'שפהית
 עולה ושגגתו הבעל. נביאי על שכסה ומשרה הרשעים מן עין ומעלמת הרתקים. את.מקרבת
 לו קראן בשכר יותן דא"ר מיתרו. הרחוקים את ומקרבת ומואב, מעמון וכו' מרחקתזדון.
 )והיא ממיכה הרשעים מן עינים ומעלמת וכו', המית בלשכת וישבו ב:יו בני זכו להםויאכל
 ויהי דכתיב השיא. ערו של מחב-רו הבעל נביאי על שבצה ומשרה לזה(, קודם נתן לר'בר'יהא

 יונתן הלווהו אלמלי רב אמר יהודה רב דאמר זדון עילה ושגגתה וגו', השולחן אל .ושביםהם
 שאול נהרג ולא הארוסי דואג נטרד ולא הכהנים עיר :וב נהרגה לא לחם ככרות שתילדוך

 ישראל גדולי את שהורגת פת של עונשה כמה וראה בוא ס'(, )צד פי"ב ולפנינו בניו,וטלשת
 ושאול נוב ממקום למד צא ישראל, גדולי את שהורגת מבן השקר. נביאי על שכינהימשרת
 למד צא וכו', שכינה משרת שהיא ומגין גדול. עפש דוד על שנענשו אה.טוב בןשהימלך
 אחד נביא בא וכו'. נהנית ואם ממנו תהנה אל הקב"ה איל ישראל מלך אל שכא :ביאטאותו
 ! וגו' יושבים המה ויהי שנ' רו"הק עליו שרתה לו שכאש אעפ"י וגו'. :ביא אני גם לוואמר

 אלא מהגמראי ירע הזה המאמר שבעל שיאמר בקדקדו מוח לו שיש אדם שום שאיןיבמדומ:י
 אמר קסמא בן ריי הערן. בזה דברו התנאים בימי שכבר אלא מנה. זה העתיקו ולא לקחולא

 פסל rwll המערכה עשן והיה מילין נ' לשילה מגרב אומר נתן ר' ותניא וכו', לנימהגדולה

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




