 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
מבוא מאמרז'

77

מאמרו' מהשהועתק במדרשיםהכמררהתפלות ממדראליהו
רכה וחטאודברנםשנוכרובושמוכיחים עלקדמותו.

אחר שתפסנו שתי קצוות בקידום ואיחור ,ר"ל שוודאי לא :החכר סדר אליהו עד
גמר המשנהולא נתחבר אחרגמרהתלמוד .הנהיהיה להקציב זמנו כתוךזמנן של סוף הה:א.ם
וסוף האמוראים ,ורואה אר להעריךכאן מה שהועתק ממנו במדרשים במהשאין בוספק .אלא
דבר ברור הוא שהדברים לקוחים ממנו:
אמנם במדרשים המאוחרים נמצא שכל הדרושים בענין עשר מכות בשמות רבה.
וקצתןגתנתומא פ'וארא .הם לקוהים מסדראליהו רבה ,כאשרהעירותי על זה כמ"ע אות ליה
צר מיד .ובויקרא רבה נמצאו הדרשות בענק הקרבנות כפ"ו צד ל"ג ולהלן ,אבל כבר עמדו
חכמידורותינועלזה שהוא שם הוספה מאוחרת ,והערותי ע"ז במ"עאותי"גצדל"ג .והיה כתוב
בתחלה בדרך הוספה בסוף המפר ואה"כ העתיקום ונתנום בתחלת הספר כאשראוכיח להלן
כמאמרח' .ובבטדבר רבה פ"ר מובא ,אליהו אומר כל המרבהכבוד שמים וכו' וב' מעשיות.
שכולא לפינו בפי"ג צר ם"הום"ו .כאשרהעירותי ע"ז במ"ע אות ניד צדס"ה.וכן בסוף פיה
שם אליהו אומר נתקבצוויצאו למלחמהוכוי.בעניובניעליוהאסוף אלאשהדברים מקוטעים
שם .כאשרהעירותיע" 1במ"ע אות ל"אצרנ"ט .ומסררזה המררש אמרבפירוש אליהואומר.
וייחם הסדרשלפנינולאליהו:
אולם כמדרשים המוקדמים נמצא בבראש.ת רבה פנ"ד שירת הפרות שלפנסו אמקרא
וישרנה הפרותוגו'פי"א צד כ"ח ,תני אליהו וכו' ,והועתק כמדרש שמואל פי"ב תאני אליהו
וכו' .ובע"ז (כיר ע"ב)מייתי לשירה  11כשם ר' יצחק נפחא עיי"ש ,ובלי ספק דריי נפהא לא
אמרהכי ממברא דנפשיה אלא על דרך מסורת .ומסורתזו מאליהו הוה להו .והנה החכם
מוהריט.ל צונץ ז"ל בספרו על הדרשות (צד קפה .הוצאת פ"פדמיין) כתב שנראה שהמסדר
מדרש בראשית רבהידע את סדר אליהו ,והוא ז"ליסדעפ-י השערתוזמןהיבור מדרש בראשה
רבה במאה הששיתלחשבוןהנוצרים (שם),ויהיהזה לחשבון בריאת העולם ד' אלפים וכתחלת
ן לאחרו יותר מר' אלפים וסוף ג'
המאה הרביעית ,ואם הממדר הזהירע את סדראליהוא.כאי
מאות .אמנם ידענו שהתלמודירע את מדר אליהו רבה וזוטא וכמו שידע את תנא דכיאלירז.
והתלמור נגמר ד' אלפים ר"נט.ויהיו הדברים מסכימים שבזמן שנמדר התלמוד כבר היה מדר
אליהוירועלחם .ואעתיקכאןדברי מוהר"אווייםנ"ישהוא מלאוקבץדברי החכמיםשהיו ושכתבו
לפרו ,כתב בספרו דורדור ודורשיו ח"ג צד ח"ה בדגרו על בראשית רבהוז"ל.בי; המקורוה
אשר שאב מהם הרכה (מלת העבה שלא בדקדוק) הוא מדראליה ומביאו כשםתני אליה(צו:ץי.
ואף שהמאמר המובא כשמו נמצא גם בתלמוד לא העתיקו אלא מסדר אליה ולאמן הגמרא.
ובהערה ו' שם הגיא לשון המאמר .וכתב ,והוא מסדר אליה ונמצא בתנא דכי אליה ומשם
העתיקו הילקוטוכגי' הפפרכאן .וטים כאן רומי וצ"ל רצירוני (ולרעתי הדבר שריד הלמור.
התנופפי שאל"כ יוכיחו שעיקר הנומחא רומי רומי ,והוא לשוןציווימן רום כמז
שהרי
קומי מהןתנקוופםפ)י וממואר ברור שהעתיק הרכה ממפר אליהי דהיתו מסדר אליה תאבדכ,.ה
שלנו הוא מאוחר מאד עכ"ר .ונמשך בזה אחרי מי שקדמוהו שעל דבריהם עתיד אני לירון:
ובפסיקתאדי' כהנא (שהוציא מוהר"ש באבער ה'יאריר ימיו) פ" בחדש השליש-
(ק"ז ע"ב) ד"א רכב אלהים רבותים אלפישנאן .מלמדשירדה עם הקב"ה כיב אלף מרכבות
וכל מרכבה ומרככה כמראה שראהיחזקאל ,רכב אלהים ,מכת שעלה מכבל אסרו שירר (עם)
הקב"הלסיני בעשריםושנים אלף מרכבות כך ש:ה אליהו זכור לטוב ,וכמ"ע כפסיקתא רבת'
קמייתא די' הדברות (צד ק"ב ע"ב) אות מ"ט העתקתי הדברים ורמותי על אליהו רבה פכ.ב
וזוטא פי"ב ,וכתכתי גם מלת מכת היא שיבוש שהריאין לה שוםענין .ונראה שצ"ל מכתב
והוא הערת המעתיק הקדמון על :ומחא שמצא בכתב שעלה מבכל .א" :שצ'ל מסורת וע-י'
לקמן אות ות ,ע"כ ,ופ.רוש הדבריםהוא .דלקמן באותה פיסקא (צרק"ג ע"כ)איתא .כמסורת
שעלהבירם הגולהמצאו כתבתרתיןרבוןדאלפי שנאןהמלאפיןירדו עם הקב"ה על הרם.:.
מן
ליחן תורה לישראל .ועיי"ש במ"ע ,והנה הארכת .קצת בדבר לפנינו פכ"ב במ"ע אות ה' קה':
משם .ובזוטא פי"כ (צר קצ"ג) במ"ע אותג' .אשם בזוטא פיד במ"ע אות ג' (צד קע,ט) כתכם.
בענין מלת יענ השערה אחרת והיא מתקבלת על הלב ואכפילה כאן כאריכוה תשלומך,
איתא כמדרש שה"ש רבה פ"א ,עד שהמלך במסגו וא' .ר"מ ור"י ,רמ"א עד שהמלך מלכי

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
79

מבוא מאמרז'

המלכיס הקב"ה כמסכו ברקיע :ת 1:ישראל ר.ה רע ואמרו לעגל אלה אלהיך ישראל ,איל
שה"ש למאי אלא לשבחוכו' .נתנו ישראל ריח טוב לפני הר
ר' .הודהדייךמאיר.אין
'
ישה ונשמע ,היא דעתיה דר"מ למיסר סיריי:תןריחו (צ"ל :רדי
יע
רשנ
ם':י ואמרו כל אשר דברדהו
נתן סריו כמ"ש לפנ.גו בזוטא צ' קע"ט .כלו' דלר"מ באמת היה צריך לומרנרדי נתן סריו).
אלא מסכתא עלתה בירם מן הגולה ושנו כה שקפין להם מעשה העגל והקדים להם מע.טה
המשכן .פי'כמו שאמרו באליהזוטא שזכר להם אתהראשונות שאמרו כל אשר דבר ה' והעב.ר
אתהאחרונות מעשההעגלוקפץאותו מעשהולא ספרו עד שהקדיםהציווי של מלאכתהמשכן.
וב;ש.נהוכתבריחוולא כתבסריו .ושה הזכירו מסכתא עלתה בידם מן הגולה ושנו בה.
ועלכן קרוב הדבר להגיה במסכת שעלתה מבבל אמרו וכו' ,ועתה ראהזה מצאתי בפסיקתא
רבת .דפום ווארשוי עם הנהות רד"ל שהרב הזה שפירש והניה כל המדרשים ורוחאלהין ביה
הגיה ברבהי במסכת שעלתהבירםמןהגולהמצאו כתוב וכו' ,ועשי אלה הדבריםאין ההשערה
יחוקהכיזו המסכתא שעלתה בידםמן הגולה היא היא מדר אליהו רבה וזוטא .והיו בו אלה
הדבר.ם שנוכרו במקומוה שהזכרנו .אשרעדייןלפ:י:ו משין אותם הדברים .ואל התמה שתוכו
של סרר אליהו מעיד עליו שמקור מהצבתו היה בארץ ישראל (שאדברע"ז להלן במאמר ט')
יהאיך אירע שלא ידעוהואיזהרבנן דאגדתא עד שעלה בידם מן הגולה ,שהריאין לך מקצוע
גדול כתורהכברי.תא דתו"כומי לנו גדול בר' יוחנן ולא 'דע אותה ,ור' אלעזר ככלאה ידע
אותה ,כמסופר ביבמות (שב ע"ב) ,איל ריי לר.ל רא.ת-לבן פדח שיושב ודורש כמשה מפי
הגבורה,א.ל ר"לדיריה היא מתניתא היא .ה.כא תנאל.ה ,בתורת כהנים ,נפקחנייה בתלתא
יומי וסברה בתלתאירחי.וא.כ ככר אפשר שנתחברה בא"י והיתה מגילת סתרים כדב'אליהו.
יאח"כ :תפרסמה בבבל ומשם חזרהלא"י .וקראוה מסכתא שעלתהבירנומן הגולה:
ד!311דרש שקו"ש (פ.ב) בפ'הראינ .את מראיך ,ר' אליהו פתר קרייהכעולי רגלים.
הראיני את מראיך אלועולירגלים שנאמר שלש פעמים בשנה יראה וגו' ,השמיעני אתקולך.
זה קריאה ההלל בנועם .בשעה שישראל קורין את ההלל קולן עולה למרום
מחלאנאממצי
א
פסחא וכו' ,כי קולך ערב ,זה השיר .ומראך :אוה ,זה הדוכן ,והנה השם ר' אליהו לא
עודולא הב.אוהומסדרי שמותהתנאים והאמוראים ,ע"כ דעתיכי מלת ר' היא טים וצ"ל אליהו
קרייהוכו' .כמו שהובא בבמדכר רבה פיד וליהאליהו אומר ,ואף שבמדראליהושלפנינו
פתי
לא נמצא המדרש הנה ,אין זזראיה שהרי ידבו שהרבה דברים :קטעו וחסרים לפניו .וא"ב
אפשר שזה המאמרהיאמן המקוטעים:
וכמו
ן הרבהדיבורים בסרר
יכהוזוטא ש:מצאםבם.דורי התפלות העת-קים
כבריהפייט:ים .והדעתנותאנלתיהשי
כולם לקחו מתו .וכשם שהוא לא לקח ממאוחרים
והמאוחריםובד
כך לא לקה מהעתיקים .ואערכם כאן:
במסכת ברכותינ
' ע"א)י :רמי:ן ולא זו בלבד אלא בשעה שישראל :כשין לבת-
כ:סיות ולבתי מדרשותועסין יהא שמיה הנרול מבורך הקב"ה מנענע ראשווכו' .והנה :וסחתנו
כארמית שמיה רבא מכרך ,ובנוסחת דקדוקי מופרים'רבא מכרך ,וכהגהותיו שכיה בדפוסים
הישניםאלא שמהר"שלהגיהעפ"י התוספות הגדולמבורך .וז"ל מהר"שלועוניןיהאשמיההגדול
מבורךכצ"ל .ומהרש"אהוסיף פראה דל"נ נמישמיה הגדול אלא שמו הגדול הכל בלה"ק וכיה
לקמן כפ' מי שמתו ,דשם (כ"א ע"כ) בשם תלמיד .דר'יוחנן אמרי לכלאין מפסיקין חוץמן
ליהא שמו הגדול מכורך שאפי' עוסק במעשה מרככה סומק .אולם בנוסחת דקדוקי סופרים
 ':התם:מי ליהא שמיה רבא מברך .ואני אשיף שאם תה.ה ה:וסחא בלה"ק צ"לנמייהי ולא
יהא,ועיי' בתו' מה שכתפו לסתור הפי' במחזורויטרי .ומה שנתקן הקריש בלשוןארם ..נראה
כדאמרי:ן בסוף סוטה (מ"ט ע"א) אין העולם מתקיים אלא אטדרא דקדושתא (לפנסו הג'.
אקדושה דםדרא) ואיהא שמיה רבא דבתר אגדתא ,שהיו רגילין לומר קריש אחר הדרשה
(ועיייש ברשיי) ושםהיועמי הארצות ולאה 1.מכ.גים כולם לה"ק לכך תקנוהו בלשון תרגום
שהיו הכל מכסים שזה היה לשפם ,והנה הא דיהא שמיה רבא רבתר אגרהא נוכר לפנסו
פ"כ (צד י"א)א.לו האגדות שמקדשין את שמו הגדול כהן ,ומראין הרס"רים שתחלת הקריש
היה בלה"ק ואח"כ הועתק לארמית ,והזה חלקי הקדיש נמצאים לפנים פי.א (צד ניו) -תגדל
ויתקדש שמו ם הקב"ה בעולם כולו שברא מסוף העולס ועדסופו .ושם (צר ניח) ויתגדל
ויתקרש שמו של הקב"ה מסוף העולם ועד טופו ,בפייט (צרק"י) יברכוךוישבחוךויפארוך
יתכרך שמך מהרתובזמן קרובלעיני כלהבירייה .אולם בד"וו ויפארוך שמך יתפאר ויתכרך
לעיני כל הבריות ,אמנם בפרה (צר ציה) אבל במקדש האחרון שעתיד הקב"ה לבנותו כעגלא
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ובזמןקריב .והיא זרות בזה הספר שהוא כולו בלה"ק .ואולי היה כתוב במהרה ובזמן קרוב
והטעתיק אגב שטפיה כתבו בלשון ארמית ,או שאילו הג' מלות הם הוספה מהמעתיק .ובמם'
סופרים פי"דהי,בשנינובענין הוצאתס"ת ,ועודצריךלשר .על הכל יתגדל נויתקדש] וישתבח
ויתפארויתרומם ויתנשאויתעלהויתהדרויתקלח (הנכברוהנורא) שמו של מלךמלכי המלכים
הקב"ה נהנכבד והוורא] בעולמות שבפא העוה"ז והעו"הב כרצונו ,וכרצון כל עמובית ישראל
תגלה ותראהמלכותועלינו במהרהובזמן קרובוכו' (כךהוא עפ"י הגהתהגר"א) .אמנם יהש.ר
מובאלפנינו הרכה פעמיםוכולן בלה"ק( ,צר ט') כך הקב"היהי שמו הגדול מכורך לעולם
ולעולמי עולמים( ,צד י"א) כך הקב"ה יהא שמו הגדול וכו' .ובלי מפק שצ"ליהי( ,צר י"ח)
טה ה'אלהיךיהי שמוהגדולוכו'( .צד ב"ה) יושב על כסא שופט צדקיהי שמווכו'( .צר ליב)
כשם שהקב"היהי שמווכו'( .צד ל"ג)אבינו שבשמיםיהי שמך
מבורך לעולם ולעולמי
נרוו
וי
ת
הב
עולמים ותהא לך קורת רוח מישראל עבדיך בכל מקימות מוש
יהם וכו'( .צד מ') שכשם
שהקב"היהי שמווכו' מגלגל ומעכירואינו משמרקינאהונקמה עליהם על ישראל בכל מקומות
י שמךוכו'
מושבותיהם ודברי תורה לאימנע מהם כך הקב"הוכו'( .צר נ"א) אבי שבשמיםיה
ותהיה לך קורת רוח וכו' כדלעיל( .צד נ"נ) אבי שבשמיםיהי שמך וכו' וההא לך קורת רוח
מישראל עבדיך שאמרתה( ,והמלות בכל מקומות מושבותיהם נקטעו)( ,צד נ"ו)מי שיושב על
כסא שופט צרק יהי שמו וכו'( ,צד פ"נ) אבי שבשמיםיהי שמך וכו' מקומות מושבותיהם,
(צד פ"ד) אבל הקב"ה ממיה ברוךהואיהישמווכו'אינוכן ,ב'פעמים( .צדפיט)אבי שבשמים
יהי שמך וכו' מקימות מושבותיהן על שגידלתנו ורומסתנו וקידשתנו וקילמתנו וקשרתה לנו
כתרדבריתורה מסוף העולםוערסופו( .ק') אבי שבשמיםיהי שמךוכו' מושכותיהן( ,צד קיט)
כשם שהקכ.היהי שמווכו' מגלגל ומעכיר ואצו משמר קינאה ונקמה על ישראל בכל מקומות

מושבותיהן ורכרי תורה לא מנע מהם כךיהא אדם מגלגל ומעביר ולא ישמור קינאה ונקמה
בלבבו על ישראל בכל מקומות מושכותיהן ודברי תורה לא ימנע מהם( ,ועפי"ז יראה למחוק
לעיל צד מ' מלותכדילעשות משפט שהוספתיעפ"יהד"וו.וכן נראה למחוק שם מלת עליהם,
וכןיש להגיה שם לאמנע)( .צד קי"ג) כשם שהקב"היהי שמו וכו'( ,צד קטיו) אבינו שבשמים
ששמינווכו'יהישמווכו' תהאלך קורת רוח וכו'( ,צד קכ"א)אבי שבשמיםיהי שמך הגדול וכו'
מקומותמושבותיהם( .צר קלם) כשם שהקב"היהישמווכו'( .צר קליט) כשם שהקניהיהי שמו
וכו' אוהב אתישראל בכל מקומותמושבותיהם( ,צד קמ"נ) כשם שהקב"היהישמו וכו' רחמןעל
ישראל בכל מקומותמושבותיהן רחמן וכו' כך יהא אדםוכו'( .צד קפו) כשם שהקב"היהי שמו
י שמך הגדול וכו' ותהא לך וכו'
וכו' מתכוון ועושה שלום וכו'( .צד קנ"ז) אכי שבשמים יה
מושכותיהם שגירלתנו וקידשתנו וקילסתנו ורומסתנו וקשרת לנו קשר בדברי חורה מסוף
העולם ועד ס1פ( ,1לעיל צר פ"א הנוסחא על שגירלתנו וכו' וקשרתהלנו כתרדבריתורה וכו',
ושתי הנוסחאות כאחת טובותואין לדהות האחת מפני האחרת)( .צד ק"פ באליהו זוטא) עד
שנתגלה ממיה הקב"היהישמוהגדול וכו' :והנה בשבלי הלקט (הוצאת מוה"רש כאבער)בענין
תפלהסי' ח' אריכות דבריםבענין הקריש ופירושו .וכתב ור'בנימין אחי נר"ו כתב שתחלת
אמירתו היתה בלשון עברי כמו שאמרנו למעלה (מהא דריש ברכות) ולא עור אלא כל שעה
שישראל נכ:פין לבתי כנסיות ולכתי מררשות ועונין אמן יהא שמו הגדול מכירך כו' וככמה
מקומות (מצאתי) באגדה נמצא בלשון הזה .וכימי שמד גזרו שלא יאמרו שמו הגדול ,לכך
הנהינו לאמרובלשוןארמי שלאהיו האויביםמכיריןבו .ואעפ'י שבטל(ה) השמד לארצולהחזיר
הדבר לישנו בלשון עכרי כדי שלא ישתכחו הנסים והנפלאותוכדי לעשותפומבי לדבר .והנה
 .נם לא פירשלאיזה אגדהכוון,
כל זהאינו אלא דברי נביאות שלאהביא שום ראיה לגזרהזו
ואוליכוון למרראליהו .שכאןהוא באמת בכמה מקומות בלשוןהזה .ובשכת(קייטע"ב)אריכ"ל
כל העונהאמן יהא שמיה רבא מברך ככל כהוקורעין לו נזרדינו וכו' .אמנם בטור אויה מי'
נ"ו שהאריךבענין  wt~r)nופירושוכתב .אבל בכל הטפרים גרסינן כל העונה איששהגדול
מבורךוזה ראיה לפי'ר.ישאינו אלא תרגום של שמו הגדול( ,ועכ"פ הר"ת אישיר טים זצ"ל
אי.ש .שהרי כתובאחריוהגדול) .ובעל עבודת ישראל העיר על מדרש קהלת פיטעיר קטנה
,הביהכ"נוכו' שבשעה שהזקן יושב ודורשועוניןאחריואמןיהי שמו הגדול מבורך וכו' ,אמנם
לעומת זה נמצא במדרש משלי פ"י שבשעה שחכם יושב ודורש וכו' ולא עור אלא נשעה
שעונין אמן יהא שמיה רבא מברךוכו' .ובכל אלה לא נתבאר באיזה זמן נתקן הקדיש ,ואם
מתחלה נתקןשיהיו הקהלעונין יהא שמיה רבאוכו' .או שכבר נתקז הקדיש ואח"כ התקינו
שיהועונין יהא שמיה רבה ,אולם מרשבחורבנןלענייה זו ריב,ל במם' שבת ואליהו לר'יוסי
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כברכות נראה שענ.יה זועדיין הרשה היתה בימיהם ושבחוה כדי להרגיל בה הצבור ,וע"כ
אפשר שעפיי סדר אליהו התקינו שיהיו הצבורעונין כך ,ושב מפרו בברכות שאליהו"פליג
כשבחה ,וראינו שהרבה אליהו בסדרו להזכיר זה אם כנסתרירי שמו הגדול וכו' או כנוכח
יהי שמך הגדול ,ועיקרה בלה"ק ואה"כהרגילוהכפי העם בלשון ארמית:
בפכ"א (צד קי"ח)מיכן אמרויהא אדםירא שמים ומודה על האמת ורובר אמת בלבבו
ככליום ויום ישכים ויאמר רבון כלהעולמ.ם לא על צדקותינו אנהם מפילים תחנונינולפנ.ך
וגו' ואומר בעת ההיא אביא אתכםוגו' בשובי את שכות.כם לעיניכם אמר ה' .והנה תפלה זו
ידועה בסידורים .והיא בם.דורו של ר' עמרם גאון ובסדר התפלה להרכבים ז"ל כמו שכתכתי
כמ"ע שם אות כיה ,ושבעלשבלי הלקט כתב שאבאאליהו קבעה ברורו של שמר.ועיי' בטואיה
וכב" פי' ב"ו .ואדבר קצתבחלק .התפלה הזו ,מיכן אמרו ,בשכלי הלקט הפסחא ועל אותו
הדור הוא אומר ,ונומחא הגונה היא :יהא אדם ירא שמים ,ובמידורים לעולם יהא אדם ירא
שמיס בסתר .כחלקוהראשונים אם לזמר מלת במתר .כמו שהבאתי במ"עשם .ובאמת השמיטה
המעתיקלפנינו .אמשלפ:.:ו בפיר (צר פיד) דרש מה חמוק.ירכיך כמתר אף כל דבר שיעשה
אדם כסתר תורה בסתר צדקה כסתר עושה עם אשתוובניוובניכניו בסתרואם עשהכן עאכ"וכ
יהא חביבלפגי אביו בשמים ,ובפייה (צד צ') ,אשרי מי שיודע כלבבו מהו אצלאביו שבשמים
וכלמעש.ו בטחון על אביו שכשמים .אשרי מי שהוא ירא שמ.ם כמתר .ושם .מעשהבכהן אחד
שהיהיראשמיםבמתר.ופשוטן של הבריסכגין שאמרהנביאוהצנע לכתעםאלהיך(מיכהו'ה'):
ומודה על האמת ודובר אמת כלבכו.בפי.ג (צד מ"ג)כמדותן של חכמים ,ומודהעל האמת
ודובר אמת בלבבו .ועייי גמה שרמזת .שם במ"ע אות כיד וכה ,וכפרח (צד קיד) יהא אדם
מורה לאמת ודובר אמתבלבת ,.בפכ"ז (צד קל"ח) ד"א בשעה שמצאתי את יעקב אביכם
שמודה על האמת ודובר אמת בלבבו .כאליהוזוטא פ"ב (צד קע"ה) ומה שכרו של יעקב שהיה
מודה לאמת ורובר אמת בלבבו כלימיהייו :ככליום ויום ישכים .1אמר .בשבלי הלקט
מלבבו .ישכים וישחיר ויאמר .ובמידורים וישכם ויאמר ועיי' להלן מאמר י"א :רבון כל
העולמים וכו' .ביומא (פיז עב)כעניןהוידוי ,ר'יוחנן אמר רבון העולמים ,וברשייכי לא על
צדקותינו וכו' :כמידורים מה אנו מה חיינו וגו' עדכי הכל הכל .היא כולא לפנינו בתפלת
נעילה .וכיומא שם ,מאי :עילת שערים וכו' ושמואל אמר מה אנו מההיינו :כמירורים ,אבל
אנחנו עמךוכו' .כפכ"ד (צדקכ"ז ,אבל א:ח:ו עמך בני בריתךכנ .אברהם יצחק ויעקב
שעשו רצפך בעולם .כמצא לה דוגמא קצת כמכילתא דשירתא פ"י כמו שרמזתי ע"ז במ"ע:
כסידור.ם .שמאהבתך אותו ומשמחתך ששמחתבו .כפי"ז (צד פיד) כאהבה שהוא אוהב
אותם ובשמחה שהוא שמח בהם וכו' .בפייה (צד פיט) צא למד מרוד מלך ישראל שבאהבה
שאהד אוהו ובשמחה ששמח בו ,בפי"ם (צד קי"א) על שלא עמק בכלכח לעסוק באהבתך
יולםכענין השמהר
שאהבתה אות;ו בשמחה ששמחת כנווכו'.וענין הארכה הוא בכמה מקראות א
לפנינו פ"ב (צדי')אין שמחתו הכל אל עם זרעו של אברהם בלבד .ונראה שהמאמר שם קטוע
והסר .פכו (צר ק"ל) מאהבה שאהב אותן ובשמחת ששמח בהן וכו' :כם.דורים .אתה הוא
עד שלא נברא העולםוכו' .כפכיו (צד ק"ל)אני הואעד שלא נברא העולם אניהוא משנברא
העולם אני הוא בעוה"ז אני הוא לעוה"כ אני אמית ואחיה .וכעל מדר עבודת ישראל רמז על
הילקוט ואתחנן ר' תתל"ואליהוז.ל שאל וכו' ,והוא בירושלמי דפ' הרואה אלאשטיות הילקוט
אינולפנינובירושלם ..ואולי היה כך לפניו או שחבר עמו מדרש אחר כדרך הילקוט ומקירו
ן שישראל נכנם.ם שחרית לכת .כנס.ות ולכתי מדרשות
לא נודע לנו ,ה.לעילמו לההריכו.כ.ו
ומייחדין שמוואומרים שמע ישראל וגו' מתקבצין כל מלאכי השרת אצל הקב"ה ואומרים לפניו
אתה הוא עד שלא נכרא העולם וכו' קדש שמך על מקדישי שמך .מיד נוחה דעתו של הקב"ה
ואינו מחריב עולמווכו' :במידורים .אתה הוא ה' אלהינו בשמים ובארץ ובשמי השמים
העליונים ,בפ,א (צדו') שמלכותוקיימת בשמים ובארץ ובשמי השמיםהעליונים:כמירורים.
אבינו שבשמים עשה עמנו חסד בעבור שמך הגדול שנקראעלינו .כפייט (צדקייב)
אבינו שבשמים עשה עמנו בעבור שמך הגדול שנקרא עלים וכו' :מכל אלהרא.נו שבעל מדר
אליהו נשתמש במליצותיו שקבען בהפלהזו אף כשאר מקומות .שכך ררכו להכפיל מליצותיו
פעמ.ם רבות :ורואה אני להעיר כאן שהוא השתמש כמליצה אבים שכשמים .או אבי
שבשמים עד למרכה ,והנה :מצא תאר זה בסוף יומא לר' עקיבא .גושריכם ישראל לפני מי
אתם מיטהרין מי מטהר אתכם אביכם שבשמים .מ'ימ היא כמעט כספון מיזהר לו ,וכן הוא
משתמש הרכה כמלת אשרי:
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באליהו זוטא פיד (צד קע"ט) ,ברוך שאמרוהיה העולם ברוךהוא ברוךאומר ועושה
ברוךנוזרומקיים ברוך עושה בראשית ברוך שזכר את הראשונות והעביר את האחרונות וכו',
בירושלמי ברכות ריש פ' הרואה ,הרואה בבל צריך לברך ה' ברכות ,ראה פרת אומר ברוך
עושה בראשית וכו' ,ראה מקוםשנוטלין ממנו עפר אומר כרוך אומר ועושה ברוךגוזרומקיים,
וכרכות אלו נתקנו לפנינו במדר היום ,והנה בבבלי ברכות (נ"ז ע"כ) דרש רב המנונא להא
ההרואה בכל ,ושם ליתא רק ברוך אומר ועושה גוזרומקיים .א.כ מרר התפלה אינו עפ"י
הבבלי ,והנה הסגנון שאמר והיה העולם הוא נמצא למרבה .אולם האינך מצא:ום מפוזרין
בירושלם .וקצתםכשינוי בכבלי ,ואם נבא לדון מי לקח ממי .אם כעל מסדר התפלה מסרר
אליהו או בעל פדראליהו מסדר התפלה .הנה הדעת נוטה דנסדר בתפלהעפ"י סדראליהו,
שאין צורך למסדר סדר אליהו לכל אלו הברכות חוץ מהאחרונה ברוך שזכרוכו' .תואינה
בסדר התפלה .אבל אם עיקר סידורן בסדר אליהואין כאןתימה .שהוא קבץ ברכות מפוזרות
לענקים שוניםוהיוחכיביןבעיניו ועשה מהן תופם אהד:
בפייח (צדצ"א) .לפיכך כל הבוטחים בשמך באמת לא יבושו לעולם .דוגמא לזה
כתפלת ש"ע בברכת על הצדיקים .ותן שכר טוב לכל הבטחים בשמך באמת ושים חלקנו
עמהם ולעולם לא נכוש כי בך כטחנו ,ומכאן ראיה שעיקר הנוסחא שם ולעולם לא נבוש
(עיי' כעבודת ישראל)1
בפייט (צר ק"י)[ ,אבינון שבשמים ראהבעוניימ (הוי"והיאלסימן קמץ חטוף) וריבה
ר.בנו ויעלה עלבו:י:ו לפניך בכל שעה ושעה .ב"ה בנוסח הד"ווועפי"ז הגהתי .אולם בכתיי
יראה,ויריב .ועכ"פ הואכעין נוסח התפלה בש"ע ראהבענינווריבהריבנו;
רקם"נ)מיכן ואילך אם נעמודאנוובנינוובנותינוויהיהלנו פהכיםולשפינו
בפל"איצ
כהמון גליו ושפתותינו כמרחבי רקיע אין אנויכולים להודות ולומרלפניך ה' אלהינו ,רוגמת
אלוהמליצות הם בברכת השירנשמתי ושםהןמורחבותיותר ,אמנםאיןלהכריעמי לקח ממי:
בפי"ך (צד ס"ט) קשה לפני אב הרחמים להפמירן מן העולם ,התואר אב הרחמים
השתמשו בובסידורי התפלות בהוצאת ס"ת אב הרחמים הוא ירחם עם עמוסים וכו' .ובשבת
אחר ש"ע אב הרחמים היטיבה ברצונך אתציון וכו';
בס"ד (צד ל"א) מרחוק ה' נראהלי ואהבת עולם אהבתיךוגו' .לא נאמר אהבה רכה
אלא אהבת עולם וכו' ,והנה בברכות (י"א ע"ב) פליני בברייתא ת"ק סכראין אומרים אהבת
עולם אלא אדשה רכה וכה"א ואהבת עולםוע' .ולענין הלכה נחלקוהנצונים ,ונראה מלשון
המרראליהו שהוא בא להכריע כרבנן;
בפכ"נ (צד קכ"ג) כשעמדו אבותינו על הרמיני וכו' ערך לפניהםנזיקין וכל מידות
הדין .ואח"כ אמרו ,ברוך ה' אלהיםאלהיישראל אלהיצבאותיושב הכרובים אתה הוא האלהים
לבדך על כל ממלכות הארץ אתה עשית את השמים ושמי השמים בתבונה .ומראין הדברים
שבזמן בעל סדראליהו היה מנהגם לברך כך אחר קריאת התורה ,וייחם ברכהזו לדורו של
משה ,והוא כשן שמסופר כנחמיה סי' ט' כי אחר שקראו בספר תורת ה' אלהיהם ויאמרו
הלוים ונו' קומו ברכו את ה' אלהיכםמן העולם עד העולם ויכרכו שם כבודך ומרומם על כל
ברכה ותהלה אתה הוא ה' לבדך אתה עשית את השמים שמי השמים וכל צבאםוגו' .וכרהי"א
ס" ש"ז מסופר שאחר שההיא דוד את הארון והציג אותו בתוך האהל אשר נטהלו עמדוהלים
בשירוסיימו הודו לה'כי טוב כל"ח .ודברו אל העם ,ואמרוהושיענווגו' ברוך ה'אלהי ישראל
מן העולם וער העולם .ויאמרו כל העם אמן והלל לה' .ובזה הצופם מסיים ספר ד' בתהלים.
הושיענווגו' כרוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ,ואמר כל העם אמן הללויה ,וספר
ב' מסיים ברוךה' אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדווגויי וספרא' מסיים ברוךה' אלהי
ישראל מהעולם ועד העולם ,ובברכת דודלעיני כל הקהל כרהי"א סי' כ"ט .ברוך אתה ה'
אלהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם ,וקצת מנוסה זה הוא כתפלת לעולם יהא אדם וכו'
שהיכרתיה .והיא מקוטעתלטינו .נאמרשם.יכ.רווידעו כל באי עולם כי אתה הוא האלהים
לכדך לכל ממלכות הארץ אתה עשית את השמים ואת הארץ וגו' .ואמר כאן אתה עשית וגו'
בתבונה .ע"ש המקרא לעשה השמים כתבונה במזמור קליו ,אמנם עופם ברכהכזושלפנינו לא
:ודעלי .ובלי מפק שהיתה שגורהבימיו:
בפ?"ניצדמ"כ) .רבש"עגלויוידוע לפניךכי יצה"ר מגרהב:ו ברחמיך הרבים קבלינו
בחשוכה של.מהלפניך .ועיי' במ"ע אותי'
 .וקצת דמיון לתפלהזו היא כתפלה דר' אלכסנדרי
בברכות (י"ז ע"א) רבון העולמים גלויוידוע לפיך שרצונינו לעשות רצונךומי מעכב שאור
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שבעיסה ושעבור מלביות יהירצון מלביך שחצילנו סירם ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב
שלם ,ואולייש להשלים מתפלהזו מה שחסרלפנינו .כמו שרמזתי כמ"ע :ואגב אורחא אעיר
עלסגנוןלשון התפלות בברכות שם שמהם נוכל להכיר מדרגתמגנונם בלשון הקודש;
בסדר אליהו זוטא פ"ב (צד קע"ג) לעמור ולעשות רצונו בלבב שלם ,ובברכת
ברוךאלהינו שבראנו לכבודו וכו' ,וישם בלבנו אהבתו ויראתו ולעשות רצונו ולעבדו כלבב
שלם .ובעל עכורת ישראל הביאנוסחא .וישם לננו לעשותרצונו ולעבדו כלבב שלם ,והביא
עוד נוסחאות אחרות:
דנבוס1אך 11ך ונפלותשאינני.ודע להם דוגמא ,אבי שבשמים צדיק אתה חסיד אתה וכל
מעשיך באמונה יגולו רחמיך הרבים על בניך ,אבי שבשמ.ם זכור בריתך עם הראשונים עם
שלשה צדיקים עם אברהם יצחק ויעקב .אבי שבשמים זכור כמה קנייניך אשר מעולם וכו'.
וכל התפלה שם בפייט (צד ק"י וקי"כ) ,ותפלת אליהו זו שוחקת לב אבן למים להזיל
דמעות עינים .ותפלתו מיוסדת כמה שאמר בפי"ד (צד ע"א) מיכן ואילך מה עלינו לעשות,
לשפוך רחמים ולבקשתחנונים ותפלה מלפניו ולמצא פתח אחרוכו' מה אם יתגלגלו רחמיו
הרבים עלינו וכו' .וכמוכן התפלה בפכ"כ (צדקי.ט).יהירצון מלפניךאבי שבשמים שלא
תתצוביר שליח לעולם:
בפ"כ וצדקטיו),אבינושבשמיםששמינוכשמוושמונאהלווהכלשלווהכל מעשהידיו
יהי שמו הנרול מבורך וכו' תהאלך קורת רוח וכו' ,ועיי' במ.ע אות כ"א שרמזתי על הדוגמא
בפיוט.וכן נשתמש ר"א הקליר במאמר של פ"נ (צד ס"ה) אם אשאהזהכלחיםוכו' כמושרמזתי
כמ"ע אות נ' ,וכן נראהשסגנון הפייטן קורםהוידוי ליו"הכ כיאנו עמך וכו'יסודו על המאמר
שם ,לא אזי הוא שאתם כניואני אביכם אתם אחיואני אחיכם אתם רעיואני רעכם אתםדודי
ואנידודכם .אלאשהפייטןשינההסנ14ן והוסיףעליו:
אמנם הדברים שנזכרו כמדר אליהו שמוכיחים על קדמותו הם .בפ"א (צרהי וכו')
מספר מויכוחו שהיה לו עם חבר פרסי עובד האש :כפיז נצר מ"א) הוא קורא כשם לארבע
עשרהמיניכינים .ואלו השמות קצתן הם בלה"ק וקצתן בלשון ארמית ,ושמות כאילו הם מפי
העם ,ולפיז דברו העםבימיו בלה"ק מעוכבת עם לשון ארמית :ובמ"כ (צדקי"ג) מספר .פ"א
הייתיעוברממקום למקום מצאניזקן א' א'לרבי מ"מ חלק הקב"ה את עולמולשניגוים לשת.
י
ממלכות וכו',יענין הב' ממלכות הוא כמו שפירשתי שם במ"ע אות י"א שהםרומי ופרם,ולפ"
כבר פשטה מלכות הפרסיים בימיו ,אצנם אין לחשוב על מלכות אדום וישמעאל ,שאין בכל
הספר שום רמז על דת הישמעאלים ,ובכל נסיעותיו ממקום למקום לא הזכיר שהיה בערבאו
שדבר עםערבי .גם נרגיש רוח הפרסי ה:ושכ בו שלא בכוונתו רק לפי תומו ,כמיסורו על
אברהם ונמרור בשה (צד כ"ז) עשה את נמרוד לעובד האש .ספר שם .אמר לוואני אעבוד
לאלוה של אש והריני משליך אותך בתוכהוכו' .גם מפר .מיד כפתוהו ועקדוהו ונתנוט ע"ג
הארץ והקיפוהו עצים מארבע רוחות חמש מאות אמות לצפון חמש מאות אמות לדרום וכו'
למערב וכו' למזרח .הקיפו והציתו בהן את האורוכו' .מאיכן כא המטפר הזה לשנות בדבר
מם.פורן של שניה מישאל ועזריה שהושלכו לגו אתון נורא יקרתא .ולאיזה צורך הרחיקו
מהעקוד הזה שהיהנתון ע"נ הארץ אתהעצ.ם הרחק ת"ק אמות מכלצד .אין זאת כי אם לפי
שבדת הפרסיים אסור לטמא את האש ולהשליך לתוכהכל חלאה ודברטמא .ואףכיגוית המת.
וע"כ עשו המרחק הזה שימות מקרני האש וחומה ולא יגע בה :בפל"א (צר קנ,ז) בהסיפור
משניאת דוד להביא את הארון כעגלה נאמרשם .אמרו כולם בא ארון משדה פלשתים בעגלה
יבא לבית דוד מלך ישראל .והקב"ה נשבע בשמו הנהול כ.ום שישא עמרם את
אףכבב
גו
דעד
יו
לד"תו לו לאשה במצרים לשם שמים שכטל ארון ותורה עמו ות:תן בזרועו של עמרם
שנ' ולבני קהת לא:תןוגו' .ובמ"ע אות ה' כתבתי שלא נודעלי מקור או דוגמא לזה המדרש.
וטה לאחרמתן תורה :אסרה דורתו משום ערוה ,אולם אפי' קודם מתן תורה שלא נאמרה מאי
מעליותא הוה ומה טוב עשה שנשא את דודתו לשם שמים .ואנו לא מצינו דוגמא לדבר רק
בה:ושא את בת אחותו בפט.ו (צדע.ח) .אמנםידענו שבאומתהפרס.יםהיתה להם מצוהלישא
אתקרובתו :בשי (צדנ"נ) הוא אומר ברגשותהלבי ביתדוד מה אתםיושביםאו מה אתם מבקשים
את ימות המשיח ואתהגאולה .כה אמרה' בית דודדינו לבקר משפט וגו' ,הזההיוכימיועדיין
מזרע דוד בראש העם ,אם הנשיא בא"י או הריש גלותא בכבל והוא מוכיח אותם .ובפכיו
(צד קל"נ) ממאמרעתידיןשיניהן שלאוכלי ישראל וכו' (עיי' כמ"ע שם אות כיר) מוכה שהיתה
לו תרעומתעל ראשי ישראליקצ:.יהם (וע ".שבת קל.ט ע"א ומ:הדרין ציהע.א .ושםז' ע"ב):
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נם היונוהגין במקומוובזמנו בתרומות ומעשרות כאשר גרבר עוד מזהלהלן :תכלית המאמר
שערי המפתמתוכומעירין על קדמותו:

מאמר תבלקוייהמפר:

יספרים הם מג'מיניםוכעין שאמר רבא(חולין מ"זע"א)חסייאויתיראוחליף.
לקוי
וכל אחד מאלו הלקוים נחלק בג' חלקים .לקויי אותיות ולקויי מלותולקויי מאמרים ,ואין
כוונתי כאן לרבד באותיות ובמלותשכבי הגהתים והקורא ימצא לפניו ספר סוגה עליריכפי
ידיעתיחוץמיתירבאותיות שהואמטיב המעתיק לכתוב כך*כנוןיתירייו"רוהיאשהנחתיםכמו
שהן,

אבל מה שארצה לסררכאן הם ,חילוףחסרוןויתרון במאמרים ,ולא אסדתםכפיחילוק
הלקויםכ .אם בסדורצדיהדפין ,אמנם מה שקיצר המעתיק כפסוקים והדרש נסמך אם על
מה שלפניו אועל מה שלאחריוהנחתי הדברעל הרוב כמושהוא.שאין זהממין הלקוים ,אלא
שכךהיה מנהגהמעתיקים בכל המררשים לרמוז על הכתוב ולקצר בו ,ועל הקורא הוא לשים
לבו לכלענין המקרא:
פייב (צרז'),בעונינו שרבו נסםעלי:ו שעבודבתוךשני אלפים שלימות המשיחויצא
מהן יותר משבע מאות שנה ,ולשון הברייתא בגמרא ,בעונותינו שרבו יצאו מהן מה שיצאו,
במלת בעונינואין כאן הפרון שוה הרבוי נמצא ג"כ במקרא .אולם יש לעמורכאן על ייתור
לשון ויצא מהן .שלאה.ה חסר המאמרלזמר .בעונינו שרבו נכנס עלינו שעבוד בתוך ב'
אלפים שלימות המשיהיותר משבע מאות שגה ,הא למרנושהמאמר ויצא מהן יותר משבע
מאות שנה הוא הוספהמגליוןאיזהטעתיק:
נטם( .צד ו') ,ד"א למנצחוגוי והלאהןבמקומןוכו' אעפ"ישהכל שלו וכו'אין שמחתו
בכל אלא עםזרעו של אברהם בלבדשנאמר .בפנים מחקתי מלת שנאמר והופפתי מלת אלא
עפ"יהילקוט .אבללבי אומרלי שהמאמר קפוע וחסר הפסוקוגםסיום הדרוש:
שם.ילילה ללילה יהוה דעת זה (לילו] של כתוכים .בכתר מקום פנוי כמו מלה
ושתים הרומזעל חסרון (שכךדרכו שלזה המעתיק כמושנמצאלקלן למרבה) והגהתי והוספתי
מלתלילן,ואוליישלהגיה זהנתרגומן .שתורהנביאים וכתובים שהם בלה"קקרויםיום ותרגום
שבדניאל ועזרא קרוי לילה ,ואעפ"י ששנינו בפ"ר רירים
אתהידים .הבדילן לפי
שאינםבלשוןעברי:
שמטמאיי
בפייב (צדי"ר) כשם שיושבין בבתיכנסית וכו' כרי שלא ישכחו וכו' ,כברהעירותי
במ"ע אותז' שהמאמר קטוע וחסר ,שעל המאמר שמתחיל כמלת כשם ,צריךשיבא בתשלומו
מאמר שמתחיל במלתכך .ודוגמא לזה בכמה מקומות בזה הספר:
שם .בענין כל דבר שעתיר להיות כסוףוכוי ,סררהענינים הם ,ישיבה .מאור פנים,
הייהן שלצדיקים שלא בצער ושלא ביצ"הרי תחיית המתים ,כבודועוז ,אכילהושתייה שמחה
ותה .דם ובשר ושבר' .שהם שבעה ענינים .ומונה כמקצתן מי שנעשה להם כעו,הז ובמאור
שים חסרמי שנעשה לו בעושו ,אבל בפרטן הזכיר את משה (צר י" ,)1וכלי ספקשכאן חסיר:
חייהן של צדיקים ,הוא דורש כפיד (צדי"ס ,עד סוף הפרק .והנההזכירלענין זהאביהם
יצחק ויעקביעבץ ויש-ו ,ובפרטן בפיד שתק ולא הזכירן ואח'כ בסוף כל הענינים (צד כ")1
מדברעל אברהם (ובצד כ"ט) עליעקב .ואח"כעל יתרוואח"כעליעבץ ,והנהיצחק חסרלנמרי
בפרטן.ויעבץויתרו דם מסורסים ,ויראה שהסירוס הואבכללן וצ"ל יתרוויעבץ ,ועכ"פחילוף
מאמרים כאן ,שנסדרו שלא במקומןשראוין להיות נסדרים קודם תחיית המת.ם ,ויצחק הוא
חסיר :והנה הר' הוא תחיית המתים והא' כבירועוז ,ובפרטן הוא דורש ככורועוז בריש פיה
(צד כ') ואה"כ (בצד כ'כ) הוא דורש בתחיית המתים (ער צדכ.ד) .ואףכאן נתחלפוהעניינים:
בענין כבודועז .הזכיון ככללן ליהושפט מלך 'הודה ,וזה לא נזכר כלל מפרטן ,ובלי ספק
שהסר .ולאזו בלבר אלא שבפרטן הוא דורש אחר כסודועוז מקים מעפר דל לצדיקים
לימות המשיה זלעז"הב.וזולא מכרככללן,ולפיזה הפרטיהיושמונהעניינים ולא שבעה:
וסדרככללן אכילה ושתייהוכו' רם ובשר וכו' ,ובפרטן הוא דורש תחלה דם ובשר (צדכיד).
ואח"כ אכילה ושתייה (צדב"ו)הרישהעניינים מסורסיןומחולפין ,ואל תתמה שהרי בדוו חמר
הכל מן סוף צד כיה ער ריש צרכ"ט .כמו שהערותי ע"ז כמ"ע אות כ"ו (צד כ.ה) ,והערותי
' (צד ט"ו);
על כל זה במ"ע אותי
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רכ"ג),מ.כ אמרו אל יפטר אדם וכו' ,זה המאמראין לו שום r':rעם הקודם
בפיהיצ
ן כמו שהעירותי במ"עאותכ"ו ,ואפשרשאיד אלאמסורסומחולף,
השהיא קטוע רישא וחסר
.ירא
שימושה יותר מלימודה וכשנשתלח מלאך וכו' ,וזה המאמר דאל יפטר וכו'
זצ"ל אחר גדולה
מקומו במגף אחר הם הולכים הלוך.דבר:
שםיצדכיד) .מכאן אמרו עשרהמלאב .שרת וכו' ,המאמרמקוטע וחסרכמושהערותי
ת מ"ג:
במ.עאי
דכ"ז) .והלך והוציאו לו וכו' עד נמרוד יושבוכו' .הדברים מקוטעיןוחסריןכמו
שםיצ
שהעירותי במ"ע אוה ד':

בפ"ויצרלייג) בדיה הביאני ,שישלו להקב"ה בתורתו מאמרלהן לישראלוכו'.בכת.י

מקום פעי כב' מלות ,ושכרים מחוסרים כמו שהערותי במ"ע אות ט"ו:
ו שם (צד ל"ז) ,נמצא מיום שנברא העולם וער עכשיו ציד עולמים ומידשנים .דיבור
זה הואכעין הערה שאינה מהדרוש ,שהדרוש הוא לפרש עלמות מלשון עולמית ואח,כ מפרש
על מות ,והנהאין לחשוב אהבת ישראל אלא משעה שהיו בעולם דהיינו כב'
עלמות מלשון
אלפים תורה ,ובחשבון ההערה הזו שאינה צריכה אל הדרוש נכללו ג"כ ב' אלפים של תוהו,
אלא הערת המעתיקה-א .ואולי היתהבגליון והובאה אח"כ לפ:ימ הספר ,ואם הוצרכו דברים
כאילו אל הדרושויהיו חלקממנו (מה שבאמת אינם) היה כתובומ.ום שנברא וכו' ,ומלת :מצא
מוכהת .שהוארעיון המעתיק שעמד על החשבון;
בפ"ז (צד מ') ,בדיה ומה נשנית מצרים וכו' כל המאמר לקוי כחסרון ושיבוש והנהתיו

כפ .יכלתי:

שם (צד מיה כסוף) ,אף עלפ.כן לא היתהוכו' .בכת" .מקום שוי מורה על חסרון
מלית.ועיי' במ"ע אות מ"ב מה שצדדתי להגיה:
ד נ.א) ,אלו דברי וכו' רבון בל העולמים וכו' ,ב' מקומיתפנוין בכתיי .הא'
בפ"ריצ
כפי שורה שלימה .והב' כשורה וחצ .שורה ,כמו שהערותי במ.ע אות י.ח וייט .וכן בסוף
המאמר (צד רב) מקום פנוי כב' מלות כמו שהעירותי במ"ע אות כיר:
שם (צד ':ב) בד.ה ברוך המקום ,בכתיי ד' מקומות פנו-ן .וחסירין מלות ושורות
שלימות כמו שהעירותי ע"ז במ"ע אות כ"ח כ"ט ל' ול"א .ובקצתן הגהת -עפ"י הילקוט:
ר ":ה) דומה כמישמשמיעין .בכתיי מקום פוי .והשלמתיו ,עיי' מ"ע אות כ':
בפ"ייצ
"א (באותו צד) .מה אעשה לאילו ,בכתיי מקוםפנוי כחצי שורה,עיי' מ"ע אותג':
בפי
בפי"ב (צר ם') הוספתי מאמר שלם עפ"י הד"וו ובשכר הפת וכו':
שם( .בשורה אחרונה) ,אל תפה ממנו ואם :הגת ,בכתיי מקום פנוי כד' מלות
והשלמתין מסכרא.עיי' מ"ע אותי"ג;
בפי"נ (צד ס"ט) .הוספתי המאמר אלא לפ .שהקב.ה רחמיו מרובין עפ"י הילקוט.
שהדבר נראה שהמאמר מקוטע:
ימקים פנוי לרמז על החסרון;
ו2ם יבטה"ד) ,הוספתיכי יצה.ר מנרה
"
כ
ב
.
שם (צדס.ד) מה אם ימהלו לך עליטה .בכת.י מקוםפנוי והגהתיו.עיי' מ.ע אותל.ז:
צד) ,הוטסת .ועליהן צרות ורעות ובכתיימקיםפנו .כשש מלות,עיי' מ"ע
שם
בשא"אי
ות מ"ג מה שהוכרחת .להגיה ממברא:
("
אוה מ"א .ועיי
וקם (צדם.ה),היטפתי ארבע עשרה שורות ועודעפ.י הילקוט ,שבלי כפק הם חסרים
לפגיך:
שם (צרס"ז) .מלאת .מקום פנוי שככתייעפ.י הדכו והילקוט.עיי' במ.ע אותס.ם:
שם (צד ס"ה) ,כ' מקומותפנוים בכתיי כמו שרמזתי כמ.ע אות ת"ב ופ"ג ולא ידעתי
להשלימם:
בפי"ד (צד ס"ט) ,מקוספנוי בכתיי והשלמתיו עפ" טג:ון הספר ע '4מ.ע אוה ח':
"2מ (צד ע,א) .ששה מקומות פנוין ככתיי  TnINCהצר .ומהם כחסרון שש מלות ולא
ידעת .להשלימןעיי' במ"ע אות י,ח י"ס כ' כ"א וכיב:
בפטר (צר ע"ב) .עיי' במ"ע אות א' .אולם מסהברא ששאלת השואל ה.א קטועה
והסירה:
שם .הא למדת שבל המבעט כנטיי סימן רעלו .ע.י' כמ"ע אותו' .ומפתכרא שכל זה
הוספהמגליון .כי במאמר הקודם מיכן אמרו כל המזלזל ברחיצת ידים סימן רע לו רשם
ציה מעתיקבגליין :ומחא אהרי:א הא למדתוכי' .והובאהלפ.:ם:

ב..:

ל.
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(צר ע"ה בשורה האהרו:ה) ,השלמתי החסרון מהסברא ועפייהילקוט .עיי' כמ"ע

אות כ"ג
נטם (צר ע"ו) ,מקוםפנוי בכת"י והשלמתיו עפ"י נוסחת הד"וועיי' במ"ע אות ב"ו:
נטם (צר ע"ז).
שפה ,בכתיי מקום פנוי,ועיי' במ"ע ~ות ל':
ע'מיקי~
שםיצר ע"מ).נעמ
יי
במ"ע אות מ"ג ומ"ר שהדברים משובשין ומסורסין שם:
בפי"חיצ
רצ" )1פעם אחתהיו רבותינויושבים וכו' באאליהו ועמרלפניהםוכו' .והזה
הסננו משונה מכל הסיפורים שבזה הספר ,שאיןאליהו המספר אלא אחרים ספרועליו ,וזה
מוכיח שאינו מגוף הספר אלא היא הוספה .וכבר היתה הוספה זו בספר שבירהגאונים ,כמו

שהזכרתי בהערותי:

שם (צד צ"ח),בכתיי מקוםפנוי והשלמתיו.עיי' כמ"ע אותניח:
נטם (צד ק"כ) .מאמר חסר והשלמת.ו,עיי' במ"ע אות פ"א:
שם (צרקיד).לקויביתרון ומרבה שלום וכו' ,והסגרתיו:
שםיצ
רק"ה) .מאמר מקוטע וחסר והשלמתיועפ"יהאיר":עיי' במ"ע אות ק"ה:
בפ"כ (צד קי"נ) ,כשם שהקב"הוכו' מקוטע והמר כך וכו',ועיי' במ"ע אותג':
וקם (צרקי"ד).ויהיוכעולי מצרים וכו' ,מסורם ומחולף,עיי' במ"ע אותי"א;
בפכ"א בצדקי"ז) .בריה חעטופים ברעב וגו' אמרו כש.רר וכו' ער נמירא ,והזה כל

המאמר עד וכן אהרן וכו' ולא עד בכלל כולא באליהו זוטא פ"ר (צד ק"פ) ,ישם הנוסחא
וכקבלה הוא אומרמי הקרמני והיא נוסחאהנונה .והא דאהרן ליתא שם .אבל בילקוט איהא
לה( .ועיי' מה שכתבתי במ"ע אות כיד .והנני מבטל כאן הדברים כמקצת) ,והמשך המאמר
היא ,שדרשלעיל (צד קטיו)אין חוצות אלא בתי מדרשות וכו' והביא המקרא בחוצותיו חגרו
שק .לומר שלכך נענש מואבלפי שבחוצותיו של הקב"ה היינו כבית המדרש שלמעלה חזרו
שק ,וכמו שאמר באותה שעההיה הקב"ה מכניסיגון ואנחה וכו' .ואח"כ האריךבענין בלעס.
ואחר שררש הפסוקים בנבואת בלעם הוא חוזר אל המקרא העטופים ברעב וגו' שהתחיל בו.
לסיימו שנגזרה גזירה על ישראל שילמדו אותה וכו' (וכמו שהוא כאליהו זוטא) ,וכולא דיבור
אחד ואח'כ מתחיל ד"א העטופים ברעב וכו' ,והא דוכן אהרן אומר אילמלי קרה וכו'
אין לו שוםעניןלכאן .אמנםענין לו שם באליהו זוטא שדרש קודם לכן כאהרן ,ובאהרן מה
כתב בו ומה נאמר בו וכו' ,אלא שנקטע שם וחסרמן משכורתי שלמה עד משכורתי שלמה,
ומפנידמיון הלשונות טעה המעתיקוקיטעו .ומפנידמיון המאמרים שבכאן וכזוטא הוסיף א.זה
מעתיק נםכאןוכן אהרן אומרוכו' .וכל זה המאמרא.נו אלא הוספה:
ח ק"כ) ,מקום פנוי בכתיי באיזה אות.ות לתשלום המלה והשלמתיה ע"
בפכ"ביצ
הדברים מהולפין וממורם.ן כאשר
הנהה עפ"י הילקוט .אמנם גם בסידורן של
י
ק
ל
ח
המשי
העירותי במ"ע אות ח':
שם (צר קכ"א) המשך התפלהאבי שבשמים וכו' ,הוא שב אל תחלת העניןכיתקנה
עבד עבריוגו':
בפכ"נ (צד קכ"כ) .מקומותפנוין מ:וקרימ ,ורעתי במ"ע אות ט' שכבר מצא המעתיק
בספר שהעתיק ממנוכן:
( aeצר קכ"ד) ,בכתיי מקוםפנוי כה' מלות ובמ"ע אותי.ז צררתי להשלימן:
שםיבאותו צר) ,מאמרשלם .מעיראניעליוכו' שאיןלוענ.ן עם שקודם לו ושלאחריו.
וכל זה המאמר הואלעיל בפייר צד ע' ,והסנרתיו:
מקום פוי כג'וד'מלות .ובמ"ע אות ד'צדדת.
בפכ"ד (צד קכ"ה) כךכיון שבא ,בכתיי

להשלימן:

בפכ"ו (צדק.ל) .ד"אוכו' אלא לשון נוטריקון,עיי' במ"ע אות ה' .והאמת שהדברים
מראים שכולואינו מהספר אלא הוספההיא מפסיקתאדי' הדברות ,ואפשר שהמאמרשלאחריו
נסתכל הקב"ה וכו' וצפהבי'בגי אדם שבעטו בו וכו' אינו אלא הוספה מהפסיקתא .יכמי"וק
כל המאמריהיה ההמשך יגהר נאה ויפה;
( 012צר קל"א) ,ד"א וכו' מלמר שאמר לו יוסף לטבח וכו' .המאמר נראה כהטפה
עפ"י הגמרא:
בפכ"? (צד קלס) .מעשרה שעשו כאותו מעשהוכו' .במ"ע אות  ':נדחקתי לפרשו.
אמנם יותריתכן שהמאמר קטוע וחסר;
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שם (צר קל'ז) ,מבשרך וגו' משלו משלוכו' .במ"ע אותי"ג נרחקתי לפרשו אבל יותר
קרוב אל הלב שהמשל והנמשל מעורבבין בשיבוש שנסתרסו הדברים ונתחלפובו .והנמשל
הוא ג"כ קטוע וחסר:
גטם .ברוך המקום וכו' שכשםשיושבין וכו' ,המאמר קטוע וחסר הנמשל סך וכו'.
ועיי' במ"ע אותי"ס:
ר ק"מ) .בדיה מהבין אהבהוכו' .נתוסף בוע"י שיבוש ביקש למסור אתבנו
פכ"היצ
וכו' והסגרתיועיי' במ"ע אותה':
וטס (צד קמ"ג) .סליק פיסקא .נראה שהוא שלא במקומו ,כי ריש הפיםקא שלאחריו
הוא נמשךאדלעיל .ותחלת הפיסקאהיא מתוך הרחמיםוכוי:
פכ"ט (צד קמיוומ"ז).עיי' במ"ע אות כ"חול' .והאמת שהלב אומר שכל המאמריםמן
ההיא לא תשא שמע שוא עד סוף הפיסקאאינםמן הספר.ואינם אלא הוספהטאיזה סופר;
בפ"ל (צרק" .:נ"א נ"בונ"נ) .הלב אומר שכלהמאמריםמן ד"א מזמור לאסףהיהריה"ג
אומרוכו' עדולאזו בלבד (צדקנ"ד)אינםמן הספר .ונתוספואלוהדברים מאיזוקיבוציאגדות:
שם (צד קניה) .חסר המאמר לפי שהקב"ה וכו' והשלמתיו עפ"יהי"וו
 .עיי' במ"ע

אות מ"א:
פל"א (צדקנ"ז) .כיוצא בדבר אתה אומרוכו'.עיי' במ"ע אות ד' ,ויותריתכן שחסר
אוזה מאמר המחבר את מהשלפניו ושלאחריו:
כאן שם (צד קם"ג) .בדיה בית ישראל ,משחרב בית אחרון ועד עכשיו תשע מאותשנה.
וקודם לזה בריהמדורושל מנשה .ומשהרב ועדעכשיוהרי תשעמאות .במ"ע אות נ"בהרא.תי
דתת"ק לאחר הורתן הם ד' אלפ.ם ותשכח לבריאת עולם .והשויתי זה המנין עם המנין דפ"ב
(צדז') ועםהמנין דפיו (צד ל"ז) ואמרתי שעיקרהמנין הוא בפיו ר' אלפים ותשמדלב"ע.והיה
צ"ל תתיק וט"ז אלא דפרטי לאקחשיב .גםיש לומה דחסרהכאן מלתועור .שמי שכתב כתב
תתיק ועור ,והמעתיקים השמיטו המלה לפי שאינה מבררת .והנה לעיל הוכחתי שהדברים
כפ"ב ובפ"ו הזותן מוכיח עליהן שנתוספו ממעתיק אחר בזמן ההוא .לא כן כאן שהדברים
פשוטים בלי תוספות מלה ומראיהם כמראה דברים היוצאים ממחבר הספר ,אבל כפישרא.נו
בפרקים הקודמים,בליעדותן של בעלי הגמרא דאגמריה אליהו לר'ענן סדראליהו רבה וזוטא
ערותןמוכיח מתוכן שנתחברו בתחלתזמןהאמוראיםבימימלכותפרסיים .ושאי אפשרשנתחברו
בזמן ממשלת המחמדנים מבלתי שימצא שום רושם לדברי א"כ תגדל תמיהתנו על ההשבון
תתיק שנאמר כאן ,על זאת אשיב .היא הנותנת שהחשבון הנזכר כאן הוא על כרחך מאוחר
ממעתיק אחד שהיה באותו הזמן ,ואראךכיוצא בזה ,ידענו שר' אליעזר הקליר נזכר בתשובות
ר' נטורנא.גאון ותור קולו היה נשמע מרם כלות ד' אלפים ותיר לב"ע ,ובקרובות לת"ב כתב
אאבין תשעמאות ועורכי לא דש בןגרני .אשר מזה למד הרוויה לקבוע זמנו של הקליר בסוף
המאה השביעית לאלףהה' .א.כ על כרחנו נאמר שאיזה מעתיק הקרובות שינה הזמן הנכתב
בראשונה ותפם אתזמנו בעתשהעתיקו .כמוכן נאמרבחשבוןשלפנינו שאק זהחשבון המחכר
כי אם חשבוןהמעתיק .ואם נוסיף מלתועוד לומרהרי תשע מאותועוד.יהיוהזמנים שלפנינו
ושל הקרובות מסכימים לגמרי ,והשערה קרובהכימירי מעתיק אחר הוקבעו אלו הזמנים ,ומי
שהעתיק הקרשות הוא הוא המעתיק את הסדר אליהו ,ואל תתמה שיתיר לו המעתיק לשגות
המנין הקדום עלפי שעתו ועתו ,שכך נמצא בתשובת הגאו:ים (הוצאתמקיצי נרדמים) סי' מ"ח
בר' משה כן מר יצחק המערבי .על הא דמס' ע"ז (ט' ע"א)אי טעי תנא ולאידע פרטיה כמה
הוילישייליה לספראוכו' .אם יטעה התנא השונה את החיצונה .זזה פירוש השמועה השריה
תנא דביאליהו ששת אלפים שנהשני אלפים תוהו וכו' יצאו מהן תשמ"ט .גם זה בכל שנה
שתוסיףצריך התנא להוסיף בחשבונו ,והשנה הזאת שהיא שנת ש"א נאלף ש"א לשטרות)כן
שוניןיצאו תשמיט וכו' ,ודבריומאירין אתהעין .שכךהיה דרכם כשהיושונין שקבעו בשמועתם
חשבון הזמן שהיו עומדין בו ,וכמו שיעשה השונה כך עשה המעתיק ,ולפעמים יוכר בלשונו
שהיא הוםפתו ולפעמים לא יוכר;
סדר אליהו זומא מתחיל פרק א' ,משום דביאליהו הנביא אמרו לעולם יהא אדם
ערום ביראהוכו' .הצריק אבדוגו'מיכן אמרווכו' :משום דביאליהוהנביא אמרו לעולם ירא
ארם כשורוכו' .פעם אחתהייתי עוברוכו' .כימי ר' דוכא בן ארקינם וכו' ,משום דבי אליהו
הנביא אמרו גדולה צדקהוכו' .עדגמ.רא :והנה הננוןהלשין משוםדביאליהו הנביא אמרו.
מוכיח שהדברים מקובצים אם מספר אחר או בקבלה בעל פה ,ובאמת כל אלו המאמרים חוץ
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מןביס .ר' דוסאוחוץמן המאמר גדולה צדקה וכו' ,כולם הם לפנינו בשסוים מעטים בסרר
אליהו רבה כמו שרמזתיעליהם בהערותי .ובכתיי פארמא מתחיל הספר .אמרו משום אליהו
הנביא גדולה צדקהוכו' .כעין פתיחה ואה,כ הוא מסמן פרק א' ,מה שהואלפנינו פ"ב ומאמר
בימי ר' דוסאוכי'
 .והמאמר שלפניו פעם אחתהיית-וכו' .מדרם בסוף הספר ,אמר אליהוז"ל
פ"א הייתי וכו' .ועכ"פ אינם מעיקר המפר ,וזה הכותב רצה לסיים הספרכסיום של בימי
ד' דומאוכו' .עדשיבאאליהו ומשיח וכו' שנ' הזה אנכי שולח לכםוגו' :וה:ה פ"א שלפגינואינו
מן הספר אלא היא הוספה ,וכמו כן פטיו שלפנינו הוא הוספה מהמעתיק .וכל מאמריו שם
מקובצים מסדראליהו רבהבשינויםמעטים .והואמתחיל אתפרקו .אמר אבא אליהו זכור לטוב
וזכור לברכהוכו' .וזההסגנון הוא מורה שהואמהמעתיק .וקבץ לו מאמריםשהיוחביכיןעליו,
וסיים את המפר במאמראליהומהיכן הואבא .ואה"ב ניתומף לו המאמר אמר ר'יוסי וכו' ,אם
מאותו המעתיק עצמו או אחר כךע"י מעתיקאחר .ועכ"פ אלו הב' פרקים הם הוספות,ויהיה
עיקר הסדר הזוטאמן פרקב' .פ"אהייתי מהלך וכו' כדרך מינות ,וככתיי פארמא שהוא נסמן
שם פרקא' .מתחיל אמר אליהו פ"אהייתי מהלך וכו' .ויראה שהמלות אמר אליהו מהומפית
המעתיקהן,וכן בפ"נ הכל ברא וכו' שהיא פ"ב הוא מתחיל אמר אליהו הכל כרא:
בפ"ב (צרקע"ב) .כל העושה מצוה:ותנין לושכרווכו',עיי' במ"ע אות ו' ,ויותר נראה
שכאמת הדברים מקוטעיןוחסירין:
בפ"ג (צד קע"ה ערקע"ח) .כוונת הספרלומר הטובהאינה יוצאה לעושה רעה והרעה
אינה יוצאה לעושה טובה אלא טובה כלפי סוכה והרעה כלפירעה .ושקר ועוול לא ברא
הקב"ה והכל הוא מחטאו של אדה"ר .ובפיד (צרקע"תער קפא) כא לדמות חטאישראל בעגל
עם חטאו של אדה"ר ,ושלשל הדברים לבא ולדרושבענין מדותיו של הקב"ה ,אמנם הדברים
מקוטעיםואיםמשולביםומרוכסים.פהזהבזהשחסריםהלולאותהמחברותוע"כהמגנוןמקוטע:
בפ"זיצרקפ"י) ,חסירה בבא דזכריהשהוזכרהלעיל בסדראליהו רבה פי"ז (צדפיה:,
בפי"ד (צדקצ"ז),עיי' במ"ע אותי"אשהדברים מקוטעיםוחסרים11 .ה הפרקהואסיום
סרראליהוזוטא .שפרק ט"ו הבא אחריו הוא מתוספת המעתיק כמו שכתבתי .וא"ב התחלת
הזוטא הוא בסיפור שבא אליו אדם אחד בררך מינות .ומיומו שבא אליו ארם אחד מהלוצץ

ומלעיג:
ומלקויי המפר הם ,שגויי שמוושינויי סידורו ופרקיו .ואקרים תהלה דברי ר' נתן
בעל הערוך:
כתב הערוך בערר סדר לבאר הגמרא דכתובות (ק"ו ע.א) ,סדר אליהו רבא וסדר
אליהוזוטא .פי' משניות חיצוניותהן
 .ורבה הוי ג' בכי ול' פירקין חוטא י"מ פרקי ,וראמרי
בגמרא תנא דביאליהוכולהוןבגווייהו:
רהבה הספר שלפנינועפ"יכת.ירומי שמו באמת סרר אליהו רכה ומדר אליהו זוטא.
אמנם בדפוס הראשוןויניציאה שאח .כתוב על ראש העשרים על כל עמור ועמוד סדר אליהו
רבא ,סדר אליהו זוטא ,אכל בפתיחת השער כתוב עליו ,מפר תנא דבי אליהו .והמדפ.ם
בהקדמתו קורהו .תנא דבי אליהו .וכן קורהו שם בסוף המפר והוא :רפם עפ"י כת.י ישן.
ומדנכתכ על כל עמוד ועמור מדראליהו ,יש לדון שה.ה כתוב כך בכתיי ,והשם שעל השער
תדכ"א הוחקע"י המדפים והמניה :כעל הילקוט כתב הרבה פעמים בליקוטיו תנא דבי אליהו
וכו' ,והרבהליקוטים לאסימן אותם באופן זה אלא הביאם סתם ,אמ:ם נרשםבגליון (אם מידו
לקרותו
או מה שמסתבריותרסיראחרים) תנארביאליהו.1 ,ראה שזה גרם להמרפים
מגיי
נישל אליהו
ו
הר
למ
וא
תרב"א .ומה שתפס הילקוטבסגנונו לומרתנא דכיאליהוהוא שחשב להביא מ
על הררך שהובא כגמרא תנאדביאליהו;
בעל ראשית חכמה יקושטא:רי:א ת"צו) הביא בהקרמה ב'א'.וכן אמר בת:א דכי
אליהו (והמאמר שם כנוסחתהילקוטאעפ"י שלאהזכירווכפל הדהרבדף ק"מ ע"א והזכיר שהוא
מןהילקוט) :מאמרארוךט"וע"אוב' בשערהיראה ,והזכירנדפםבילקוט :שם כירע"ב .מאמרם
ז"ל בתנא דכיאליהו ילקוט כפסוק ה'יתןאימרתני רשב"יוכו' .והוא טעות שזה המאמראי:ו
אלא בפסיקתא .אלא שקודם זה הובא שם בילקוט מאמר מתנאדביאליהוועל מאמר הפסיקתא
חסרהרמז .ושם ל"ג ע"ב מאמר מתרב"א ומזכיר את הילקוט ,ושם נ"נע.א הביא מאמר מתרב"א
הובאבילקוט .ואעירכאן שהוא המאמר שלשינו (צד ל"ד)ושניתיסףבויקרא רבה כמו שהערותי
במ"ע אותי"ז (צד ל"ג) והוא כתבעליו ת"ל .וקרוב ללשון הזה הובא כסוף מפר ויקרא רבה
ומשם הגהתי הלשון והוספתי בו קצת עכ"ל .נמצינו למדין מזה שאיזה מעת.מ הוסיף בסוף
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המדרש הרבה מאמרים מסרר אליהו ואח"כ קבעום מעתיקים אחרים כפנים הספר כמו שהם
לפנינו,י ושם ניד ע"ב אמר בתנא דבי אליהו והובא במדרש וכו' ,והוא כבמרנר רבה ספ"ב
שרמזתיעליו במ"עבפי,א אות ל"א (צד נ"ט) ,וטעה שהיה מבור שכל רברי המדרש שם הם
המשך מהתדב"א ,ובשער האהבהניו ע"ב עורבתנאדביאליהו מהבין אהבה וכו' ,והואלפנינו
פכ"ח (צד ק"מ) והשלים זה המאמר בפיז פ"ב ע"ב ,והוא ג"כ מן הילקוט אף שלא הזכירו.
וכמוכן מהשהביא שם בתחלת הפרק הואמןהילקוט.וכן בפ-וע"ז ע"בוכן אמרבתדב"אוכו'.
ומסיים הובא בילקוט וכו' ,ובשער התשובה פ"א קיש ע"כוכן אמר כתדב"א נרפס בילקוט פ'
תשאוכו'.ועיי' עוד שם בשה ק"לע"א .ומלשונו נדפם בילקומ מוכח שלאהיה סרראליהו
:רפסלפניו .אבלהיהלו כת"י כמו שנראה להלן .ושם פ"ב קי"סע"ב .עוד בתנא דביאליהו
מענין תשובתו (של דוד) ילקוט שמואל וכו' .ובפיז קליה ע"כ אמר בפירוש ילקוט.נביאים
תדכ"א הכינו לכס וכו' ,ושם קלס ע"א וכן אמרו בתדב"א בילקוט פ'כי תשא וכו' ,ובשער
הקדושה ר"אע"ב .ושם בילקוט לעיל וכו' אמרתנאדבי אליהו וכו' ,ושםר :.ע"בעוד בתדב"א
הובא בילקוטוכו' .בשער הענוה פ"נ רמ"א ע"א וכן כתוב כתרב"א הועתק ילקוט פ'כי תשא
וכו' ,ושם עוד בתרב"א פ' אתם נצבים וכו' ,והוא בילקוט שם ,ובפ' גידולבנים רע"ב ע"ב עוד
בתרכ"אוכו' הובא בילקוט וכו' .והנה כלליקוטיו הם מן הילקוט וע"כ מרא אותו תנא דבי
אליהו כאשר מצא בילקום בפניםובגליון:
אמנם היה לבעל ראשית חכמה ג"ככת"ימן סדראליהו ,רק שנקל היהלו להשתמש
בספר נרפם מבמפרכת"י .וזה הכת"יהביאו בשער התשובה פ"נקייט סוף ע"ב וכו' ,וז"ל עור
כתנא דבי אליהו נמצא אצלנו בכתיבתיר ז"ל והמלך רודזק
 ,ויכטוהו בבגדים זש"ה וקוי ה'
יחליפו כח אחז"לי"ג שנה שכב דור חולה ומוטל במטה ושבעה כרים היו מהליפים בכליום
מתחתיומרוב ארם שהיהיוצאמגופו ההידערמי אמסה ,אלהי"נ שנה שלייסוריןבשביל מעשה
שעשה בבתשכע .וכל שונאיוהיו אומרים מתיימות .זש"האויבי יאמרו רעלו מתיימות ואבר
שמו .וכששמעכןנתן נפשו בתפלהובתחנונים ובקש רחמים מלפניהקב.ה ואמררבון העולמים
העמירני בשביל בית המקדש שמסרלי שמואל הנביא ובבקשה ממך הזקני ואמצני והקימני
והורירני ממטה  11לשלום ואשלים להם מגלתישין בית המקדש .מיד שמע הקב"ה תפלתו וקם
ממטתו שנ' ויקם דוד המלך עלרגליו (רהי"א כ"ח)והיכן עמידת האדם אם לאברגליו מהועל
רגליו מלמד שנתרפא ועמדבריא .ער כאן לשונו .והנה במדראליהו שלפנינואין מכל זאת
מאומה .וגם אינומסגנוןלשונו .ולשון אחז"לי"ג וכו' מורה שהוא מדרש מאוחר ,ואיזה מעתיק
והוא לקוח ממדרש
הוסיפו לסדראליהו( .כמו שנתוספו בטוו הפרקים מפט"ז עד פרק
אגרת בראשית פל.חבשינוי לשון קצת :ובפ'גידולבגים רע"ב ע"בכתב.ואני המעתיק הצעיר
אליהו מצאתי בתנא דכי אליהו כתיבתיר שתי מימרות מתייחמות לדרוש זהבענין גדול הכנים
לעבורת ה'ראיתי להעתיקם הנה .לפיכךחייבין כל קהל להעמיד מלמדי תינוקותויהיו מצויים
בכל עיר ועירכדי (שלימדו) נשילמדה אותן תורה דאמר רשב"ל משום ר' יהורה הנשיאאין
העולם מתקיים אלא בהבלפיהם של תינוקות של בית רכן וכו' ,והזה כולא בשבת (קי"ט ,S"P
באיזו שכוי נומחא) ,ואינו מסגנון סרראליהו .והיא הוספת איזה מעתיק .וכבר אפשר שאיזה
קובצי אגרות תלו מאמריהם באילן גדול במדראליהו כדי להרבית הקופצים עליהם( ,ולזה
המין אחשוב ג"כ איזה עלים מהגניזה ששלח ליידידי מוהר"ז שעכטער העתקתם והם ששה
דפיםבעלי ב'עמודים ,הדף הא' מתחיל באמצע פרקבענין תשובהוממיים ברף ב' ע"ב שורה
ז' סליק פירקא (כאותיות גדולות) מאליה קטן (באותיות קטנות) ומתחיל אמר שמואל הקטן
(ע"ש)[עניו עשיר ורשעעוטדיןוכו' .וכולא שם ברייתאדיומא ל"ה ע"בבאיזושינוים.וה.א עד
דףג' ע"כ ובשורהי' סליקפירקא .ובשורה י"אמתחיל .אחרניהנס זה הסדרמן תלמוד רבא,
כתוב מלך יושם על כסאדין מזרה בעיניו כלרע .אמר רבן יוחנןבן זכאי וכו' (ורמז מוהר"ז
שעכטערבגליון מטפתגיהנם וחיבוט הקבר) .והוא ער טוף דף ד' ע"ב .ובריש דף ה' שורה א'
כתוב מליק פרקא(באותיות יטפת זה מדרמן אליה רבה (באותיתקטנות) .שורהב' .תלמוד
גדול כתוב זובח תודה יכבד:יונ' ומי שנשתנה תודה מכל הקרבנות אילא אמר ר' יהושוע בן
לוי כל הזובח אתיצרו.וכו' .והנהאין באלה הדפים שום דברשייוחם לסדראליהו רבהוזוטא.
אמנם אלושיורי הגניזה יעירו אל הצורך לזהירות גדולה שלא לרון מתוך כתכי יר ועל פי

כיה.

' זזה נעלם ממזרי"טל צונץנ"ל.עי" בספדועל

הדרשות סוף פ"י (הוצאה פפ'רמ קצ.ר) .וכבר

דבר ע"ז במקום אחר הרב מזיה יהודה הנודע בשם דר' טהאדאר.
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כתביידשאינןמוחזקין בחזקתכשרות ,שהסדרן הזה מזכיר מאליה קטן ,אמר שמואלהקטן .זה
הסדרמן תלמודרבא .זה סדרמן אליהרבה.וזיופיונראין מתוכו ,ואפשרשזההוא שנרםלבעל

הערוךלמסורעל סדראליה רבה כמה בבות וכמה פרקים הוא כולל ,מה שלא עשהכן בשום
ספר .לפי שראהשוייפו העבה את הספר הזה) :אמנם מצאת .בו בשער הקרושה קם"ח ע"ב
אמקרא אל תאהבשינהפן תורשונו' שכתב ,גם פיר' בתנאדביאליהו עלעוני התורה ,אמר
בתנא דכיאליהווכו' על פםוק זהואין לחם אלא תורה שנ' לכו לחמו בלחמיוגו' ,ואומר ה'
אלהיםנתןלילשון למוריםונו' הא למדתשאין ד"תנבלעין אלא במישהואמייעףכהן כך היתה
רוה"ק מבשרתאתתלמידיחכמיםואומרתבניאעפ"ישנתתילכם טובהבעו"הזאיר צ"ל בעו"הכ
מפני ששכרגדוליש לכם אל תזלזלובתורתי ואל תרבו באכילה ושתיה עדכאן לשונו:וכוונת
אמרו אל תזלזלווכו'.בן מובן מתוך רברי תדב,א לעיל מזה דקאמרת"ל.מי מוריש את עצמו
מי שהוא מרבה כאכילה ושתיהוכו' .והנה כל זה לפניה כזוטאפי"ד רצד("4י) אמנם כנוסחא
אחרת .ובילקוט ליתא מכל זהכלום .והעתיק הדברים מכתיישלו .אולם סמהשהואקראותנא
דביאליהו .אין להוכיח שבכתיי עצמו היה שמוכך .שכבר אפשר שאע"פי שהיה שמו עליו
סרראליהו .לאהקפיד לקראו תדשיאכפי מה שהורגל עפ"י הילקוט:
עפ"י השער הגרפםבויניציאה קראו בעלזקוקין דנורא תדב"א ,ואחריו הלכו כל
המרפיסין וקראו שמו תרב"א והשכיחו את עיקר שמו סדר אליהו:
ומ"ש הערוךפי'משניותהיצוגיותהן .כלו'ברייתות .וכלה"קמשניות.ואין הברל אם
ענפם הלכהאוהגדה :וכבר הזכרתי זאתלעיל (צד מ"ז):
ד"23ש ורבההויג'בביוכו' .הנה אףזהמלקויי הספרשהזניחוהמעתיקיםחלוקהכבות.
והדבריםמראין שדבר זההיהנוהג ובא מימים קדמונים לחלק המפרים ברבה וזוטא .והרבה
בנ' בבי :ספר משלי בבא א' עד סוףסי' ט' ,ואח"כ מתחלת בבאב' .משלי שלמהכן חכם
וגו' .ואותה בבאמסיימת בסי' ב"ב בפסוקס 1.עשק דל וגו' ,ואחה מתחלת בכא נ' ,הט אזנך
ושמעונו' .ואמר בפתיחהזו הלא כתבתי לך שלשים במועצות ודעת .קראם שלשים על שם
הג'בכות .ומסיימתבסי' כיד,וזוהי משלירבתא .ואח"כנסרר .גם אלה משלי שלמהונו' .והם
משליזוטא ער טוףסי' כ"ט .ואח"כ באו הוספות ,הוספה א' דברי אגורוגו' סי'לי .הוספה ב'
דברי למואל וגו' עד פסוק ט' .ואח"ם הוספה והיא חטילה ,אשת חיל :וכשנסתכל בספר
קהלת נמצא שבבא א' ממיימת בסוףסי'ב' .ובכא ב' מתחלת לכל זמן וגו' ומסיימת בסוף
סי'נ' .וכבאגי מתחלתבסי' ד' ושבתי אני ואראהוגו' וממיימתבסיףסי'ה' .ואח"כ חסילה
יש רעהוגו' והיא סי'ו' .ואחריהם קהלתזוטא המתחלת במי' ז' ,טוב שם משמן טובוגו' .וזו
נחלקה ג"כ לבבות ומסיימת בבא א' בפסוקכ.ד ,ובבא ב' מתחלת סבותי אני ולביונו' שם
פסוק כ"הומסיימתבסי' ט' פסוקי' .ובבא ג' מתחלת שבתי וראה תחת השמשוגו' ומסיימת
בסי'י' פסוק ט"ו ,ואח"כ הוספה א',אילך ארץוגו' עד סוף פסוק ח' בסי' י"א ,ואח"כ הוספה
ב' .שמח בחורוגו' ער סוף פסוקז' סי' י"ב ,ואח"כ חסילה ,הבל הבלים אמר הקוהלתונו'.
והמתבונן על סגנון הלשונות יעמוד על אלו ההלוקות :וכן כשנסתכל בשיר השירים נמצא
שבבא א' מסיימת בפסוק ז' פי' ב' השבעתי אתכם בנות ירושלים וגו' .וכבא ג' מתחלת
קולדוריוגו' ,וממיימת השבעתי אתכם בנות ירושלים פטוק ה'סי' ג' ,ובגא ג' מתחלת
מ
 .זאת עלה ונו' ומסיימת בפסוק א'סי' ה' שתו ושכרו דודים .ואח"כ שיר השירים זוטא,
אני ישנה וגו' .ומסיימת בבאזו אחת היא יונתי וגו' פסוק ט' סי' ו' .ובבא ב' מי זאת
 .ומסיימתאני לדודי ועלי תשוקתו פסוקי"אמי'ז' .חסילהא'.
הנשקפהוגו' שם פסוקי'
לכה דורי נצא השדהוגו' ומסיימת השבעתי אתכם בנות ירושליםוגו' פסוק ד' סי' ח'
כמיום בבא א' ובכאבי בשיר השירים רבה .ואח"כ חמילה ביי המתחלתמי זאת עלה מן
המדבר כבבא אחרונה של שה.ש רבה ובבא אחרונה של שה"ש זוטא ,וסגנון השיריםיוכ.ה
על אלוהחלוקות .ן ועלסגנון ם החלוקות נסדר מדראליהו רבה וסרראליהו זוטא ,אלא

דיבבה

א בז' לכך קראהו
י הרשב"ם כתב ברישויקראלפי שכתב למעלה בסוף הספרולאיכף משהיבו
הקב"ה וכו' .צ; הוא נראב"ע זרמב"ן .זבסזףסי' כ" 1כתש א5ה החקים וגו' אשר נתן ה'גינו וביןבנ"י
המצות וגו' בהרסיני .הא למדנו שספר שמות וספר ויקרא
כתוב
בהרסיניביר משה .ובסוף
הם~DDn .
אלם מפר במדבר הוא חותם אלה המצות וגו' בערבות מזאבע5ירדןירחו.
כספר אחר מס' הלקים
ותהיה לפ"ז תורתו של משה .הרבה בג'בבי .א' בראשית .ב' שמזתויקרא .ג' במרבר .זאח"כ התורה
הזוטא והיא דברים:

איה
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שהמעתיקים והמדפיסים ערכתוהדברים ,אףכילאיכלולהשכיחםכיעניניהםמוכיחים מתוכם

עליסור סידורן:
הבבא הראשונהה.א עדסוף פיה (צדל"א) .הבבא הב'היא מתחלתמשכניאחריך
וגו' (באותו צד) עדסוףפי"ז (צרפיח) .ובאלו הב' כבותיש לעמור בכל אחת ואחת על חיבור
וקישורעניניה ,ואח,כ מתחלת בכאג' קומירוני (צר פיט) והואהולך ודורש באותו המקרא עד
סוף פכ"א (צרקי"ח) .ולזההעניןשייך הדרוש מזמור לאסף פיל (צדקמ"ז) ערסופו (צדקניו).
ובלי מפק שעירוב פרשיותכאן .שכ' הדרושים קומי רוני ומזמור לאסף הם כב' חלקיםבענין
אחר .והוא הענין הא' בבבא ג' .והענין הב' הוא פכ"ב הנה אנכי שלח מלאךוגו' (צד קי"ח)
והולך ודורש בפ' משפטיםוכי' הדברות עד סוף פכ"ז (צד קליט),והענין הג' בדברים שהאדם
קונה לאביו שבשמים .מתוך האהבה פכ.ח (צד קליט) .מתיך הרחמים פכ"ט (צד קמ"ג) עד

סופו( .והופסק אח"כע"י הערבוב במזמור לאסף צדקמ.ז) וכו' ,מתוך השלום פל"א (צרקניו).
ואח"כ הה"א את מי נועץ ויבינהו וגו' (צר קים) עד גמירא ,וסיים במה שהתחיל וסופו נעוץ
בתחלתו .והנה הבבא נחלקתלג'ענינים ,אמנם להלן אראך שהפיסקאקומירוני היתה פסיקתא
לעצמהונתייחסהלאליהו ונתוספה אח"כ לסדראליהורבה .וכמוכן הפיסקא מזמורלאסףאינו
אלא פסיקתא לעצמה ,ואשאיןלדון הדברים שכאים כתוכה להוספות אלא כולאהיא הוספה,
והיא שלא במקומה ,ותהיהעיקר הבבאמן הנהאנכי שולח מלאך :אמנם סרראליהו זוטא אם
נסלק ממנו כל ההוממות והיתרונות הוא מתחיל בפ"ב בסיפור פ"אהייתי מהלך וכו' ומסיים
בפי"ד בסיפורכיוצאבו:
ויותר מקולקלים הם סדרי הפרקים .והגה הערוך כתב ג' כבי ול' פרקין וזוטא י"מ
פרקי ,והנה מצינו בג' כבידנזיקין שכל בכא ובבא הוא סי' פרקים ,והיינו ג' בבי ול' פרקי.
ומצינו כתוספתא דטהרות (הוצאת צוקערמאנדל) .דבלים נחלקה לג' בבות .בבא א' בת ז'
פרקים .בבא מציעא כתי"א פרקים ,ובבא כחרא ג"כז' פרקים א"כ סכום כולם כ'.ה פרקים.
וכתופפתא הנדפסה גרב אלפםאינוחלוקה לבכות אלאג' מתכתיותהן כלים ,טהרות .טומאה
וטהרה ,אולם בפרקיהן ממבימים כאתתי ודעתריש מת.בתאדילן הרב החכם מוהר"א שווארץ
היאשימודההלוקההיאעפ"יהמשנה ,ומשנהדכלים היא בתל'פרקים:ויתכן שחלקולפנינו את
הסדר לל' פרקים לפישהואג'בבי ,ולא נעשו הבבותלפיהפרקים אלא הפרקים לפי הבבות;
דהבה בכת"י שלפני לא נסמנומנינן של הפרקים ער חסילה דקומירוני ,אלא שמסיים
בסוף כל פרק ופרק סליק פירקא .אולם בד"וו מפירקא ב' ולהלן טימנוהמנין .כלו' סליק
פירקא ב'וכן כולן ,וסימנו בראשהדפיןמנין הפרק.ם ,ואעיכם כאן ואעיר על קלקולן ,סליק
פירקאהראשוןשוהבשתיהן.ופ"במתחילכשתיהןד.אימיםיוצרו.ולרעתייותרטובהיהלהפסיק
בריה אלהדברי דור האחרונים (צד ז') ובדף ה' שריוו בראש העמוד ופקר א' תחת פרק ב'.
בפיה (צד כיה) חסרבר"וומן מזבח כפרה ולהלן עד ש ':ויברכהו שהוא לפנינו בשו (צד כ"ת).
 .וא"ב הבכא בת ו'
ועלירי כך מטייסת הכבא בר"וו סליק פירקא ה' ,ולפנינו הוא פרק ו'
פרקים :בבכא ב' משכניוגו' כתוב בראש העמוד פרק ו' ,חוץ מי"א ע"ב בטעות פרק ד' ,והנה
עי"כ מתחלת הכא ב'ולהלןהמנין לפנינובא'יותרמבד.וו ,ואני סימנתימנין הדפו ג"כ ובהסגר.
לפי שכבר הואמנין הרגיל ,וגם כשאני מסמן אינה פרק הנני מממנו לפימנין הרגיל ,פרק ז'
מתחיל הרי הוא אומר טובה הכמה וגו' .והמשך הדרוש הוא אדלעיל כי הסד חפצתי ולא
זבח .וחכמה היא טובה מכלי קרב .ועלירה בא להרריו של מקום ,וכמו שפירשתו במ"ע.
ואולם ככר אפשר שהמאמר מקוטעוחסר .ועכ"פ היה יותר טוב להפסיק במאמר ההיא גלמי
ראועיניך .וסיום הפרק הוא ומנלה אותם מארצם ומוכרן לע"ז (צדמ"ו) .ונראה שנפסק שלא
במקומו .ותחלת פיחיהיה ישמור ארם דברים בלבו שלא יעשה שותפות וכו' (צדמיה) .ואח"כ
ישמורוכו' שלא יאכלעםהגויוכוי .והפרקים הבאים הם בהמשךלזה עדפי"כ (צדנ"ט) .ואח"כ
ישמורוכו' שלאיאכל עםעמיהארץוכו' ,ואח,כישמורוכו' שלא ירבה שחוק וכו'פי"נ (צרס.א).
ואח,כ לעולם ישמורוכו' שלא יבא לידי חטא (צדס.ה) .שהם חמשה דברים שאמר עליהם
ישמור אדם ,והנהמיום פרקה' הוא ומנלה אותם מארצם (צד מ"ח) וכטווכטעותסליק פירקאז'.
 .ואחה פרק ח' תמורת ט',
וכן בראש העמודים נממן כטעות ,פעם פרקזיחי .תחת ח'סי
ונכוןהיא בסיומו פליק פירקא ט' ,פרקי"ג ישמורוכו' שלא ירבה שחוק (צדס.א) .בד,וו דף כ'
ע"ב בטעות פרק י"כ ,פטיו בא הבירו וכו' (צד ע"ב) וסיומו ולעולמי עולמים (צד פ"נ) וגם
בד'וואין בו פירקא כלל .אלא שהיה לו לסיים אח.כ סליק פירקא ט"ו והוא מסיים סליק
פירקאי"ו
 .ובן ביאש העמוד שלפניו ושלפניפניו כתיב י"ו .ועלכן עשה בעל זקוקי; דנורא
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כדיבורולרוה בגרתהסיוםפרק .והמאמרפעם אחתהייתייושבוכו'הוא פרקי"ו (בצד פ')וכמו
שהעירותיעל זה במ"ע ,ועלידיהבלבול הוה הוא מונה בד"וו המאמרההיאנקיכפים לפרקי"ז
והנהמסיימת הבבא הכ' לפנינו ובד"וו בפרקי,ז (צד פיח) ,קומירוני הוא פרק י"ח,
(צר פ"ג)י
ובד"וומסיים זה הפרק בדיבורזו היא אחריתו של עולם םליקא י"ח (והוא לפנינו צד ק"ט)י
ולפנינובכתייאין כאןסליק פירקא ,אבל הפסק שורותיש ורישומו ניכר שהיה כתוב סליק
פירקא ונמחק ,וכן כלמענילמעני אעשה מליק פירקאי"ס .ובכתיי הוא כמו שלפני זה ,ואחה
בלאיבושועמי לעולם(לפנינו צד קטיו) סליק פירקא .וחסרהמנין אלא שבראש העמוד הוא
מונה אח"כ פרקכ"א.ולפנינו כתובעליו חסילה ,ומכאןואילךנרשמובכתיימניןהפרקים והנה
אנמישולחמלאךשהוא פרקכיבבר"ווהוא מונה לפרקכ' .ולפיזהוא מונה החצילה לפרקי"ס,
והוא מונה והולך עד שהפרק האחרון היא פכ'ט .ובד"וו הפרק האחרון היא פרק ל"א .וא"ב
שניהם אינם מסכימים עם מנינו של הערוך .ונראה שבאסת שפרק ט"ו שלא הופסק היה נם
לפני הערוך פרק אחד ,ורק בטעותנסמן בסוף סליק פירקאי"ו .ושכשתאכיון דעל עלונהיו
ל"א פרקים .ובעל זקוקין דנורא קבע לשבשתאזו .וע"כ בכל ההוצאות סימנו ל"א פרקים:
וכסדראליהו זופא מונה הערוךי"בפרקים .ולפנינובכתייט.ו פרקים ,ובד.וו ובכל ההוצאות
מבעלזקוקין דנורא ואילך הם כ"הפרקים .וכבר עמרו החכמים על הדבר שמפרק ט"ו ואילך
אינו מסרראליהו ,ובכתיי פארמא סימנו באמתי"ג פרקים ,והנהלעיל הראיתי שעיקר הזוטא
הוא מפרק כ'עדסוףפיירוישארוי"נפרקים .ואפשר שלפני הערוך היה פירקא ה' הקטן עם
פירקא  '1לפרקא' .וע"כ הוא מונהי"ב פרקים :ומה שאמר .ודאמרי בגמרא תנא דבי אליהו
כולהוןבגווייהו .כבר דברתילעיל בזההענין :ולתשלוםענין הלקולםאומר .שהכת"י שנדפס
ממנובויניציאה קיצר המעתיק הרבה פעמיםבסגנון ולא השחיתהענין .ר"מ בפי"נ (צרם"ד).
אם היהבתיךבני המשפחהובני המשפחהשמחין בו לסוףמנלה את המשפחה .ואם היה בתוך
כני השכינה ובני השכונה שמהין בו לסוף מנלה אתבניהשכונה .אם היה בתוךהמכוי ובני
המבוי שמחין בו לסוף מנלה אתבניהמבוי .אם היה בתוך החצרובני ההצרשמחין בו לסוף
מנלה אתבניחצר .אםהיה בתוךהעירובניהעירשמחים בו לטוף מגלה אתבניהעיר .ובד"וו
ואם היה בתוך המשפחה שמחים בו לבסוף מגלה את המשפחות .ואם היה בתוךבני השכונה
שמחין בו לבסוף שהוא מגלה אתבני השכונה ,ואם היה בתוךבני מבואווכן כתוךבני החצר
וכן בתוךבני העיר שנ'וכו' .וכיוצא בזה הרבה :ובעלזקוקין דנורא הוסיף הרגה דבריםעפ"י
סגפן הגמרא .אם מה שלקח מהגמרא אועפ"י רוחדמיונו; ובהוצאות של אחריו קיטעו הרבה
דבריםמפני חמתהמציק ,וא"לוהלקויין נעשו בכוונההן לחסרהן להוסיף,ואינם מענקהלקויין
שלא נעשו בכוצה והחסרון בא שלא מדעת והיתרון בא שלא בכוונת הכותם הראשון להביא
הדביים בפנים הספר :ועתהאחריהעריכי את כל זאתלפני הקורא אבא לאכר כמה שקדמאי
החכמים לגלותרעותיהם בטיב סדראליהו רבה ואבחנה דרכיהם:

מאמר ט' כולל התשובות על החכמים שדברו בטיב
הספרנומנו.

ראשונה יסעו דברי החוקר המהולל הרב מו"ה שלמה יהורהליב כהן רפאפורט ז"ל
בספרו תולדותרבינונתן בצרוסי' מ"ג ,ואעתיק אתרבריו קימעא קיטעאלפישאבליע בתוכם
מה שישלי להשיבעליהם .ואלו הם דבריו:
הספרים הנערים ראשונה בס' הערוך .הם א' סדר אליהו רבא וזוטא שלמדאליהו לרב
Nalr1י"בפרקין.
ענן.יעויין ערך סרר ג'ז5.פי'משניות חיצזניזת הן ורבהה ג' ות5תין
הנקרא אצלינו תנא
קיי
מעתהזינחזיבבאינן אם פר
הספר
וראמרי בגמרא תנאדביאליהו כלהוןבגזוייהו עכל.
דגי אליהו הוא זה הנזכר בגמרא .שזה שלפנינוגזה ל"א פרקים בחלק א' הגקרא רבא ולא נחלק
לבבי כל 5וכיהפרג,ים בח"ב הנקרא זוטא:
ה סמה שכתבתי במאמרשלפני,ה ימצא כל קורא קלישות הלישות אלה הראיות
דדינ
ולא:דין מזה רק שצורה חצונה של הטפר שביד הערוך היתה אחרת ממה שנמצאהל .1:ואם
נבא להחזיר העטרהליושנהנתקן הספר כמו שהיהביד הערוך:
אח"כ אמר .גם אינם משניות רק אגדות ודרושים:

