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 אליהו ממדר התפלות הכמרר במדרשים שהועתק מה ו'מאמר
 קדמותו. על שמוכיחים בו שנוכרו ודברנם וחטארכה
 עד אליהו סדר :החכר לא שוודאי ר"ל ואיחור, בקידום קצוות שתי שתפסנואחר

 הה:א.ם סוף של זמנן כתוך זמנו להקציב יהיה הנה התלמוד. גמר אחר נתחבר ולא המשנהגמר
 אלא ספק. בו שאין במה במדרשים ממנו שהועתק מה כאן להעריך אר ורואה האמוראים,וסוף
 ממנו: לקוחים שהדברים הוא ברורדבר

 רבה. בשמות מכות עשר בענין הדרושים שכל נמצא המאוחרים במדרשיםאמנם
 ליה אות כמ"ע זה על העירותי כאשר רבה, אליהו מסדר לקוהים הם וארא. פ' גתנתומאוקצתן
 עמדו כבר אבל ולהלן, ל"ג צד כפ"ו הקרבנות בענק הדרשות נמצאו רבה ובויקרא מיד.צר

 כתוב והיה ל"ג. צד י"ג אות במ"ע ע"ז והערותי מאוחרת, הוספה שם שהוא זה על דורותינוחכמי
 להלן אוכיח כאשר הספר בתחלת ונתנום העתיקום ואה"כ המפר בסוף הוספה בדרךבתחלה
 מעשיות. וב' וכו' שמים כבוד המרבה כל אומר אליהו מובא, פ"ר רבה ובבטדבר ח'.כמאמר
 פיה בסוף וכן ס"ה. צד ניד אות במ"ע ע"ז העירותי כאשר ום"ו. ם"ה צר בפי"ג לפינושכולא
 מקוטעים  שהדברים אלא והאסוף עלי בני בעניו וכוי. למלחמה ויצאו  נתקבצו אומר יהו אלשם
 ר. ומ א  אליהו בפירוש  אמר המררש  זה  ומסרר נ"ט. צר  ל"א אות במ"ע ע"1  העירותי כאשרשם.
 לאליהו: שלפנינו הסדרוייחם

 אמקרא שלפנסו הפרות שירת פנ"ד רבה בבראש.ת נמצא המוקדמים כמדרשיםאולם
 אליהו תאני פי"ב שמואל כמדרש והועתק וכו', אליהו תני כ"ח, צד פי"א וגו' הפרותוישרנה
 לא נפהא דריי ספק ובלי עיי"ש, נפחא יצחק ר' כשם 11 לשירה מייתי ע"ב( )כיר ובע"זוכו'.
 החכם והנה להו. הוה מאליהו זו ומסורת מסורת. דרך על אלא דנפשיה ממברא הכיאמר

 שהמסדר שנראה כתב דמיין( פ"פ הוצאת קפה. )צד הדרשות על בספרו ז"ל צונץמוהריט.ל
 בראשה מדרש היבור זמן השערתו עפ-י יסד ז"ל והוא אליהו, סדר את ידע רבה בראשיתמדרש
 וכתחלת אלפים ד' העולם בריאת לחשבון זה ויהיה )שם(, הנוצרים לחשבון הששית במאהרבה
 ג' וסוף אלפים מר' יותר לאחרו אין א.כ אליהו סדר את ירע הזה הממדר ואם הרביעית,המאה
 אלירז. דכי תנא את שידע וכמו וזוטא רבה אליהו מדר את ירע שהתלמוד ידענו אמנםמאות.

 מדר היה כבר התלמוד שנמדר שבזמן מסכימים הדברים ויהיו ר"נט. אלפים ד' נגמרוהתלמור
 ושכתבו שהיו החכמים דברי וקבץ מלא שהוא נ"י וויים מוהר"א דברי כאן ואעתיק לחם. ירועאליהו
 המקורוה בי; וז"ל. רבה בראשית על בדגרו ח"ה צד ח"ג ודורשיו דור דור בספרו כתבלפרו,
 )צו:ץי. אליה תני כשם ומביאו אליה מדר הוא בדקדוק( שלא העבה )מלת הרכה מהם שאבאשר
 הגמרא. מן ולא אליה מסדר אלא העתיקו לא בתלמוד גם נמצא כשמו המובא שהמאמרואף

 ומשם אליה דכי בתנא ונמצא אליה מסדר והוא וכתב, המאמר. לשון הגיא שם ו'ובהערה
 הלמור. שריד הדבר )ולרעתי רוני רצי וצ"ל רומי כאן וטים כאן. הפפר וכגי' הילקוטהעתיקו
 כמז רום מן ציווי לשון והוא רומי, רומי הנומחא שעיקר יוכיחו שאל"כ התנופפי התנופפישהרי
 ,ה כ. תאבד אליה מסדר דהיתו אליהי ממפר הרכה שהעתיק ברור וממואר קום( מןקומי
 לירון: אני עתיד דבריהם שעל שקדמוהו מי אחרי בזה ונמשך עכ"ר. מאד מאוחר הואשלנו

 השליש- בחדש פ" ימיו( יאריר ה' באבער מוהר"ש )שהוציא כהנא די'ובפסיקתא
 מרכבות אלף כיב הקב"ה עם שירדה מלמד שנאן. אלפי רבותים אלהים רכב ד"א ע"ב()ק"ז
 )עם( שירר אסרו מכבל שעלה מכת אלהים, רכב יחזקאל, שראה כמראה ומרככה מרכבהוכל

 רבת' כפסיקתא וכמ"ע לטוב, זכור אליהו ש:ה כך מרכבות אלף ושנים בעשרים לסיניהקב"ה

 פכ.ב רבה אליהו על ורמותי הדברים העתקתי מ"ט אות ע"ב( ק"ב )צד הדברות די'קמייתא
 מכתב שצ"ל ונראה ענין. שום לה אין שהרי שיבוש היא מכת מלת גם וכתכתי פי"ב,וזוטא
 וע-י' מסורת שצ'ל א": מבכל. שעלה בכתב שמצא :ומחא על הקדמון המעתיק הערתוהוא

 כמסורת איתא. ע"כ( ק"ג )צר פיסקא באותה דלקמן הוא. הדברים ופ.רוש ע"כ, ות, אותלקמן
 ם.:. הר על הקב"ה עם ירדו המלאפין שנאן דאלפי רבון תרתין כתב מצאו הגולה מן בירםשעלה
 קה:' ה' אות במ"ע פכ"ב לפנינו בדבר קצת הארכת. והנה במ"ע, ועיי"ש לישראל. תורהליחן
 כתכם. קע,ט( )צד ג' אות במ"ע פיד בזוטא אשם ג'. אות במ"ע קצ"ג( )צר פי"כ ובזוטאמשם.

 תשלומך, כאריכוה כאן ואכפילה הלב על מתקבלת והיא אחרת השערה יענ מלתבענין
 מלכי שהמלך עד רמ"א ור"י, ר"מ וא'. במסגו שהמלך עד פ"א, רבה שה"ש כמדרשאיתא
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 איל ישראל, אלהיך אלה לעגל ואמרו רע ר.ה ישראל :ת:1 ברקיע כמסכו הקב"ההמלכיס
 אין מאיר. דייך .הודהר'

 דורשיי
 הר לפני טוב ריח ישראל נתנו וכו'. לשבח אלא למאי שה"ש

 :רדי )צ"ל ריחו :תן סיריי למיסר דר"מ דעתיה היא ונשמע, נעשה ה' דבר אשר כל ואמרום':י
 סריו(. נתן נרדי לומר צריך היה באמת דלר"מ כלו' קע"ט. צ' בזוטא לפנ.גו כמ"ש סריונתן
 מע.טה להם והקדים העגל מעשה להם שקפין כה ושנו הגולה מן בירם עלתה מסכתאאלא

 והעב.ר ה' דבר אשר כל שאמרו הראשונות את להם שזכר זוטא באליה שאמרו כמו פי'המשכן.
 המשכן. מלאכת של הציווי שהקדים עד ספרו ולא מעשה אותו וקפץ העגל מעשה האחרונותאת
 בה. ושנו הגולה מן בידם עלתה מסכתא הזכירו ושה סריו. כתב ולא ש.נהוכתבריחווב;
 בפסיקתא מצאתי זה ראה ועתה וכו', אמרו מבבל שעלתה במסכת להגיה הדבר קרוב כןועל
 ביה אלהין ורוח המדרשים כל והניה שפירש הזה שהרב רד"ל הנהות עם ווארשוי דפוםרבת.
 ההשערה אין הדברים אלה ועשי וכו', כתוב מצאו הגולה מן בירם שעלתה במסכת ברבהיהגיה
 אלה בו והיו וזוטא. רבה אליהו מדר היא היא הגולה מן בידם שעלתה המסכתא זו כייחוקה
 שתוכו התמה ואל הדברים. אותם משין לפ:י:ו עדיין אשר שהזכרנו. במקומוה שנוכרוהדבר.ם

 ט'( במאמר להלן ע"ז )שאדבר ישראל בארץ היה מהצבתו שמקור עליו מעיד אליהו סררשל

 מקצוע לך אין שהרי הגולה, מן בידם שעלה עד דאגדתא רבנן איזה ידעוהו שלא אירעיהאיך
 ידע ככלאה אלעזר ור' אותה, 'דע ולא יוחנן בר' גדול לנו ומי דתו"כ כברי.תא כתורהגדול
 מפי כמשה ודורש שיושב פדח לבן רא.ת- לר.ל ריי איל ע"ב(, )שב ביבמות כמסופראותה,

 בתלתא חנייה נפק כהנים, בתורת ל.ה, תנא ה.כא היא. מתניתא היא דיריה ר"ל א.להגבורה,
 אליהו. כדב' סתרים מגילת והיתה בא"י שנתחברה אפשר ככר וא.כ ירחי. בתלתא וסברהיומי
 הגולה: מן בירנו שעלתה מסכתא וקראוה לא"י. חזרה ומשם בבבל :תפרסמהיאח"כ

 רגלים. כעולי קרייה פתר אליהו ר' מראיך, את הראינ. בפ' )פ.ב( שקו"שד311!דרש
 קולך. את השמיעני וגו', יראה בשנה פעמים שלש שנאמר רגלים עולי אלו מראיך אתהראיני

 נמצא לא אליהו ר' השם והנה הדוכן, זה :אוה, ומראך השיר. זה ערב, קולך כי וכו',פסחא אמי מחלא למרום עולה קולן ההלל את קורין שישראל בשעה בנועם. ההלל קריאהזה
 אליהו וצ"ל טים היא ר' מלת כי דעתי ע"כ והאמוראים, התנאים שמות מסדרי הב.אוהו ולאעוד

 שלפנינו אליהו שבמדר ואף אומר, אליהו וליה פיד רבה בבמדכר שהובא כמו וכו'. קרייהפתי
 וא"ב לפניו. וחסרים :קטעו דברים שהרבה ידבו שהרי ראיה זז אין הנה, המדרש נמצאלא

 : המקוטעים מן היא המאמר שזהאפשר
 העת-קים התפלות בם.דורי ש:מצאם וזוטא יכה אליהי בסרר דיבורים הרבה כןוכמו
 ממאוחרים לקח לא שהוא וכשם מתו. לקחו שכולם נותנת והדעת הפייט:ים. ובדבריוהמאוחרים

 : כאן ואערכם מהעתיקים. לקה לאכך
 :וסחתנו והנה וכו'. ראשו מנענע הקב"ה מבורך הנרול שמיה יהא ועסין מדרשות ולבתיכ:סיות לבת- :כשין שישראל בשעה אלא בלבד זו ולא :רמי:ן ע"א(י ינ' ברכותבמסכת

 בדפוסים שכיה וכהגהותיו מכרך, מופרים'רבא דקדוקי ובנוסחת מכרך, רבא שמיהכארמית
 הגדול שמיה יהא ועונין מהר"של וז"ל מבורך. הגדול התוספות עפ"י הגיה שמהר"של אלאהישנים
 וכיה בלה"ק הכל הגדול שמו אלא הגדול שמיה נמי דל"נ פראה הוסיף ומהרש"א כצ"ל.מבורך
 מן חוץ מפסיקין אין לכל אמרי יוחנן דר' תלמיד. בשם ע"כ( )כ"א דשם שמתו, מי כפ'לקמן
 סופרים דקדוקי בנוסחת אולם סומק. מרככה במעשה עוסק שאפי' מכורך הגדול שמוליהא

 ולא יהי נמי צ"ל בלה"ק ה:וסחא תה.ה שאם אשיף ואני מברך. רבא שמיה ליהא :מי התם:'
 נראה ארם.. בלשון הקריש שנתקן ומה ויטרי. במחזור הפי' לסתור שכתפו מה בתו' ועיי'יהא,

 הג.' )לפנסו דקדושתא אטדרא אלא מתקיים העולם אין ע"א( )מ"ט סוטה בסוףכדאמרי:ן
 הדרשה אחר קריש לומר רגילין שהיו אגדתא, דבתר רבא שמיה ואיהא דםדרא(אקדושה
 תרגום בלשון תקנוהו לכך לה"ק כולם מכ.גים ה.1 ולא הארצות עמי היו ושם ברשיי()ועיייש
 לפנסו נוכר אגרהא רבתר רבא שמיה דיהא הא והנה לשפם, היה שזה מכסים הכלשהיו
 הקריש שתחלת הרס"רים ומראין כהן, הגדול שמו את שמקדשין האגדות א.לו י"א( )צדפ"כ
 -תגדל ניו( )צד פי.א לפנים נמצאים הקדיש חלקי והזה לארמית, הועתק ואח"כ בלה"קהיה

 ויתגדל ניח( )צר ושם סופו. ועד העולס מסוף שברא כולו בעולם הקב"ה ם שמוויתקדש
 ויפארוך וישבחוך יברכוך ק"י( )צר בפייט טופו, ועד העולם מסוף הקב"ה של שמוויתקרש
 ויתכרך יתפאר שמך ויפארוך בד"וו אולם הבירייה. כל לעיני קרוב ובזמן מהרת שמךיתכרך
 כעגלא לבנותו הקב"ה שעתיד האחרון במקדש אבל ציה( )צר בפרה אמנם הבריות, כללעיני
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 קרוב ובזמן במהרה כתוב היה ואולי בלה"ק. כולו שהוא הספר בזה זרות והיא קריב.ובזמן
 ובמם' מהמעתיק. הוספה הם מלות הג' שאילו או ארמית, בלשון כתבו שטפיה אגבוהטעתיק
 וישתבח נויתקדש[ יתגדל הכל על לשר. צריך ועוד ס"ת, הוצאת בענין שנינו הי,ב פי"דסופרים
 המלכים מלכי מלך של שמו והנורא( )הנכבר ויתקלח ויתהדר ויתעלה ויתנשא ויתרומםויתפאר
 ישראל בית עמו כל וכרצון כרצונו, והעו"הב העוה"ז שבפא בעולמות והוורא[ נהנכבדהקב"ה
 יהש.ר אמנם הגר"א(. הגהת עפ"י הוא )כך וכו' קרוב ובזמן במהרה עלינו מלכותו ותראהתגלה
 לעולם מכורך הגדול שמו יהי הקב"ה כך ט'( )צר בלה"ק, וכולן פעמים הרכה לפנינומובא

 י"ח( )צר יהי, שצ"ל מפק ובלי וכו'. הגדול שמו יהא הקב"ה כך י"א( )צד עולמים,ולעולמי
 ליב( )צר וכו'. שמו יהי צדק שופט כסא על יושב ב"ה( )צד וכו'. הגדול שמו יהי אלהיך ה'טה
 ולעולמי לעולם מבורך הנרווי שמך יהי  שבשמים אבינו ל"ג( )צד וכו'. שמו יהי שהקב"הכשם

 שכשם מ'( )צד וכו'. מושבותיהם מקימות בכל עבדיך מישראל רוח קורת לך ותהאעולמים
 מקומות בכל ישראל על עליהם ונקמה קינאה משמר ואינו ומעכיר מגלגל וכו' שמו יהישהקב"ה

 וכו' שמך יהי שבשמים אבי נ"א( )צר וכו'. הקב"ה כך מהם ימנע לא תורה ודברימושבותיהם
 רוח קורת לך וההא וכו' שמך יהי שבשמים אבי נ"נ( )צד כדלעיל. וכו' רוח קורת לךותהיה

 על שיושב מי נ"ו( )צד נקטעו(, מושבותיהם מקומות בכל )והמלות שאמרתה, עבדיךמישראל
 מושבותיהם, מקומות וכו' שמך יהי שבשמים אבי פ"נ( )צד וכו', שמו יהי צרק שופטכסא
 שבשמים אבי פיט( )צד פעמים. ב' כן, אינו וכו' שמו יהי הוא ברוך ממיה הקב"ה אבל פ"ד()צד
 לנו וקשרתה וקילמתנו וקידשתנו ורומסתנו שגידלתנו על מושבותיהן מקימות וכו' שמךיהי
 קיט( )צד מושכותיהן, וכו' שמך יהי שבשמים אבי )ק'( סופו. וער העולם מסוף תורה דבריכתר
 מקומות בכל ישראל על ונקמה קינאה משמר ואצו ומעכיר מגלגל וכו' שמו יהי שהקכ.הכשם

 ונקמה קינאה ישמור ולא ומעביר מגלגל אדם יהא כך מהם מנע לא תורה ורכרימושבותיהן
 למחוק יראה )ועפי"ז מהם, ימנע לא תורה ודברי מושכותיהן מקומות בכל ישראל עלבלבבו
 עליהם, מלת שם למחוק נראה וכן הד"וו. עפ"י שהוספתי משפט לעשות כדי מלות מ' צדלעיל
 שבשמים אבינו קטיו( )צד וכו', שמו יהי שהקב"ה כשם קי"ג( )צד מנע(. לא שם להגיה ישוכן

 וכו' הגדול שמך יהי שבשמים אבי קכ"א( )צד וכו', רוח קורת לך תהא וכו' שמו יהי וכו'ששמינו
 שמו יהי שהקניה כשם קליט( )צר וכו'. שמו יהי שהקב"ה כשם קלם( )צר מושבותיהם.מקומות

 על רחמן וכו' שמו יהי שהקב"ה כשם קמ"נ( )צד מושבותיהם, מקומות בכל ישראל את אוהבוכו'
 שמו יהי שהקב"ה כשם קפו( )צד וכו'. אדם יהא כך וכו' רחמן מושבותיהן מקומות בכלישראל
 וכו' לך ותהא וכו' הגדול שמך יהי שבשמים אכי קנ"ז( )צד וכו'. שלום ועושה מתכווןוכו'

 מסוף חורה בדברי קשר לנו וקשרת ורומסתנו וקילסתנו וקידשתנו שגירלתנומושכותיהם
 וכו', תורה דברי כתר לנו וקשרתה וכו' שגירלתנו על הנוסחא פ"א צר )לעיל ס1פ1, ועדהעולם
 עד זוטא( באליהו ק"פ )צד האחרת(. מפני האחת לדהות ואין טובות כאחת הנוסחאותושתי

 בענין כאבער( מוה"רש )הוצאת הלקט בשבלי והנה : וכו' הגדול שמו יהי הקב"ה ממיהשנתגלה
 שתחלת כתב נר"ו אחי בנימין ור' וכתב ופירושו. הקריש בענין דברים אריכות ח' סי'תפלה
 שעה כל אלא עור ולא ברכות( דריש )מהא למעלה שאמרנו כמו עברי בלשון היתהאמירתו
 וככמה כו' מכירך הגדול שמו יהא אמן ועונין מררשות ולכתי כנסיות לבתי נכ:פיןשישראל
 לכך הגדול, שמו יאמרו שלא גזרו שמד וכימי הזה. בלשון נמצא באגדה )מצאתי(מקומות
 להחזיר רצו לא השמד שבטל)ה( ואעפ'י בו. מכירין האויבים היו שלא ארמי  בלשון לאמרוהנהינו
 והנה לדבר. פומבי לעשות וכדי והנפלאות הנסים ישתכחו שלא כדי עכרי בלשון לישנוהדבר
 כוון, אגדה לאיזה פירש לא נם זו. לגזרה ראיה שום הביא שלא נביאות דברי אלא אינו זהכל

 אריכ"ל ע"ב( )קייט ובשכת הזה. בלשון מקומות בכמה באמת הוא שכאן אליהו. למרר כווןואולי
 מי' אויה בטור אמנם וכו'. דינו נזר לו קורעין כהו ככל מברך רבא שמיה יהא אמן העונהכל
 הגדול  אישש העונה כל גרסינן הטפרים בכל אבל כתב. ופירושו wt~r)n בענין שהאריךנ"ו

 זצ"ל טים אישיר הר"ת )ועכ"פ הגדול, שמו של תרגום אלא שאינו ר.י לפי' ראיה וזהמבורך
 קטנה עיר פיט קהלת מדרש על העיר ישראל עבודת ובעל הגדול(. אחריו כתוב שהריאי.ש.
 אמנם וכו', מבורך הגדול שמו יהי אמן אחריו ועונין ודורש יושב שהזקן שבשעה וכו' ביהכ"נ,ה

 נשעה אלא עור ולא וכו' ודורש יושב שחכם שבשעה פ"י משלי במדרש נמצא זהלעומת
 ואם הקדיש, נתקן זמן באיזה נתבאר לא אלה ובכל וכו'. מברך רבא שמיה יהא אמןשעונין
 התקינו ואח"כ הקדיש נתקז שכבר או וכו'. רבא שמיה יהא עונין הקהל שיהיו נתקןמתחלה
 יוסי לר' ואליהו שבת במם' ריב,ל זו לענייה רבנן מרשבחו אולם רבה, שמיה יהא עוניןשיהו
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 וע"כ הצבור, בה להרגיל כדי ושבחוה בימיהם היתה הרשה עדיין זו שענ.יה נראהכברכות
 "פליג שאליהו בברכות מפרו ושב כך, עונין הצבור שיהיו התקינו אליהו סדר שעפייאפשר

 כנוכח או וכו' הגדול שמו ירי כנסתר אם זה להזכיר בסדרו אליהו שהרבה וראינוכשבחה,
 ארמית: בלשון העם כפי הרגילוה ואה"כ בלה"ק ועיקרה הגדול, שמךיהי

 בלבבו אמת ורובר האמת על ומודה שמים ירא אדם יהא אמרו מיכן קי"ח( )צדבפכ"א
 לפנ.ך תחנונינו מפילים אנהם צדקותינו על לא העולמ.ם כל רבון ויאמר ישכים ויום יוםככל
 זו תפלה והנה ה'. אמר לעיניכם שכות.כם את בשובי וגו' אתכם אביא ההיא בעת ואומרוגו'

 שכתכתי כמו ז"ל להרכבים התפלה ובסדר גאון עמרם ר' של בם.דורו והיא בסידורים.ידועה
 בטואיה ועיי' שמר. של ברורו קבעה אליהו שאבא כתב הלקט שבלי ושבעל כיה, אות שםכמ"ע
 אותו ועל הפסחא הלקט בשכלי אמרו, מיכן הזו, התפלה בחלק. קצת ואדבר ב"ו. פי'וכב"
 ירא אדם יהא לעולם ובמידורים שמים, ירא אדם יהא היא: הגונה ונומחא אומר, הואהדור
 השמיטה ובאמת שם. במ"ע שהבאתי כמו במתר. מלת לזמר אם הראשונים כחלקו בסתר.שמיס

 שיעשה דבר כל אף כמתר ירכיך חמוק. מה דרש פיד( )צר בפיר לפ:.:ו אמש לפנינו.המעתיק
 עאכ"וכ כן עשה ואם בסתר כניו ובני ובניו אשתו עם עושה כסתר צדקה בסתר תורה כסתראדם
 שבשמים אביו אצל מהו כלבבו שיודע מי אשרי צ'(, )צד ובפייה בשמים, אביו לפגי חביביהא
 אחד בכהן מעשה ושם. כמתר. שמ.ם ירא שהוא מי אשרי שכשמים. אביו על בטחון מעש.ווכל
 ה'(: ו' )מיכה אלהיך עם לכת והצנע הנביא שאמר כגין הבריס של ופשוטן במתר. שמים יראשהיה
 האמת על ומודה חכמים, של כמדותן מ"ג( )צד בפי.ג כלבכו. אמת ודובר האמת עלומודה
 אדם יהא קיד( )צד וכפרח וכה, כיד אות במ"ע שם שרמזת. גמה ועייי בלבבו. אמתודובר
 אביכם יעקב את שמצאתי בשעה ד"א קל"ח( )צד בפכ"ז בלבת., אמת ודובר לאמתמורה
 שהיה יעקב של שכרו ומה קע"ה( )צד פ"ב זוטא כאליהו בלבבו. אמת ודובר האמת עלשמודה
 הלקט בשבלי 1.אמר. ישכים ויום יום ככל הייו: ימי כל בלבבו אמת ורובר לאמתמודה

 כל רבון י"א: מאמר להלן ועיי' ויאמר וישכם ובמידורים ויאמר. וישחיר ישכיםמלבבו.
 על לא כי וברשיי העולמים, רבון אמר יוחנן ר' הוידוי, כענין עב( )פיז ביומא וכו'.העולמים
 בתפלת לפנינו כולא היא הכל. הכל כי עד וגו' חיינו מה אנו מה כמידורים וכו':צדקותינו
 אבל כמירורים, היינו: מה אנו מה אמר ושמואל וכו' שערים :עילת מאי שם, וכיומאנעילה.
 ויעקב יצחק אברהם כנ. בריתך בני עמך א:ח:ו אבל קכ"ז, )צד כפכ"ד וכו'. עמךאנחנו
 במ"ע: ע"ז שרמזתי כמו פ"י דשירתא כמכילתא קצת דוגמא לה כמצא בעולם. רצפךשעשו

 אוהב שהוא כאהבה פיד( )צד כפי"ז בו. ששמחת ומשמחתך אותו שמאהבתךכסידור.ם.
 שבאהבה ישראל מלך מרוד למד צא פיט( )צד בפייה וכו'. בהם שמח שהוא ובשמחהאותם
 באהבתך לעסוק כחי בכל עמק שלא על קי"א( )צד בפי"ם בו, ששמח ובשמחה אוהושאהד

 השמהר כענין אולם מקראות בכמה הוא הארכה וענין וכו'. כנו ששמחת בשמחה אות;ושאהבתה
 קטוע שם שהמאמר ונראה בלבד. אברהם של זרעו עם אל הכל שמחתו אין י'( )צד פ"בלפנינו
 הוא אתה כם.דורים. וכו': בהן ששמח ובשמחת אותן שאהב מאהבה ק"ל( )צר פכווהסר.
 משנברא הוא אני העולם נברא שלא עד הוא אני ק"ל( )צד כפכיו וכו'. ם העול נברא שלאעד

 על רמז ישראל עבודת מדר וכעל ואחיה. אמית אני לעוה"כ הוא אני בעוה"ז הוא אניהעולם
 הילקוט שטיות אלא הרואה דפ' בירושלמי והוא וכו', שאל ז.ל אליהו תתל"ו ר' ואתחנןהילקוט
 ומקירו הילקוט כדרך אחר מדרש עמו שחבר או לפניו כך היה ואולי בירושלם.. לפנינואינו
 מדרשות ולכתי כנס.ות לכת. שחרית נכנם.ם שישראל כ.ון לההריכו. עילמו ה.ל לנו, נודעלא

 לפניו ואומרים הקב"ה אצל השרת מלאכי כל מתקבצין וגו' ישראל שמע ואומרים שמוומייחדין
 הקב"ה של דעתו נוחה מיד שמך. מקדישי על שמך קדש וכו' העולם נכרא שלא עד הואאתה
 השמים ובשמי ובארץ בשמים אלהינו ה' הוא אתה במידורים. וכו': עולמו מחריבואינו

 כמירורים. העליונים: השמים ובשמי ובארץ בשמים קיימת שמלכותו ו'( )צד בפ,אהעליונים,
 קייב( )צד כפייט עלינו. שנקרא הגדול שמך בעבור חסד עמנו עשה שבשמיםאבינו
 מדר שבעל רא.נו אלה מכל וכו': עלים שנקרא הגדול שמך בעבור עמנו עשה שבשמיםאבינו
 מליצותיו להכפיל ררכו שכך מקומות. כשאר אף זו בהפלה שקבען במליצותיו נשתמשאליהו
 אבי או שכשמים. אבים כמליצה השתמש שהוא כאן להעיר אני ורואה רבות:פעמ.ם

 מי לפני ישראל גושריכם עקיבא. לר' יומא בסוף זה תאר :מצא והנה למרכה, עדשבשמים
 הוא וכן לו, מיזהר כספון כמעט היא מ'ימ שבשמים. אביכם אתכם מטהר מי מיטהריןאתם

 אשרי: כמלת הרכהמשתמש
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 ועושה אומר ברוך הוא ברוך העולם והיה שאמר ברוך קע"ט(, )צד פיד זוטאבאליהו
 וכו', האחרונות את והעביר הראשונות את שזכר ברוך בראשית עושה ברוך ומקיים נוזרברוך

 ברוך אומר פרת ראה ברכות, ה' לברך צריך בבל הרואה הרואה, פ' ריש ברכותבירושלמי
 ומקיים, גוזר ברוך ועושה אומר כרוך אומר עפר ממנו שנוטלין מקום ראה וכו', בראשיתעושה
 להא המנונא רב דרש ע"כ( )נ"ז ברכות בבבלי והנה היום, במדר לפנינו נתקנו אלווכרכות
 עפ"י אינו התפלה מרר א.כ ומקיים. גוזר ועושה אומר ברוך רק ליתא ושם בכל,ההרואה
 מפוזרין מצא:ום האינך אולם למרבה. נמצא הוא העולם והיה שאמר הסגנון והנההבבלי,

 מסרר התפלה מסדר כעל אם ממי. לקח מי לדון נבא ואם בכבלי, כשינוי וקצתםבירושלם.
 אליהו, סדר עפ"י בתפלה דנסדר נוטה הדעת הנה התפלה. מסדר אליהו פדר בעל אואליהו
 אינה תו וכו'. שזכר ברוך מהאחרונה חוץ הברכות אלו לכל אליהו סדר למסדר צורךשאין
 מפוזרות ברכות קבץ שהוא תימה. כאן אין אליהו בסדר סידורן עיקר אם אבל התפלה.בסדר
 אהד: תופם מהן ועשה בעיניו חכיבין והיו שוניםלענקים

 לזה דוגמא לעולם. יבושו לא באמת בשמך הבוטחים כל לפיכך צ"א(. )צדבפייח
 חלקנו ושים באמת בשמך הבטחים לכל טוב שכר ותן הצדיקים. על בברכת ש"עכתפלת
 נבוש לא ולעולם שם הנוסחא שעיקר ראיה ומכאן כטחנו, בך כי נכוש לא ולעולםעמהם
 ישראל(1 כעבודת)עיי'

 וריבה חטוף( קמץ לסימן היא )הוי"ו בעוניימ ראה שבשמים ]אבינון ק"י(, )צרבפייט
 בכתיי אולם הגהתי. ועפי"ז הד"וו בנוסח ב"ה ושעה. שעה בכל לפניך עלבו:י:ו ויעלהר.בנו
 ריבנו; וריבה בענינו ראה בש"ע התפלה נוסח כעין הוא ועכ"פ ויריב.יראה,

 ולשפינו כים פה לנו ויהיה ובנותינו ובנינו אנו נעמוד אם ואילך מיכן קם"נ( יצרבפל"א
 רוגמת אלהינו, ה' לפניך ולומר להודות יכולים אנו אין רקיע כמרחבי ושפתותינו גליוכהמון
 ממי: לקח מי להכריע אין אמנם יותר, מורחבות הן ושם נשמתי השיר בברכת הם המליצותאלו

 הרחמים אב התואר העולם, מן להפמירן הרחמים אב לפני קשה ס"ט( )צדבפי"ך
 ובשבת וכו'. עמוסים עם ירחם הוא הרחמים אב ס"ת בהוצאת התפלות בסידורי בוהשתמשו

 וכו'; ציון את ברצונך היטיבה הרחמים אב ש"עאחר
 רכה אהבה נאמר לא וגו'. אהבתיך עולם ואהבת לי נראה ה' מרחוק ל"א( )צדבס"ד

 אהבת אומרים אין סכר ת"ק בברייתא פליני ע"ב( )י"א בברכות והנה וכו', עולם אהבתאלא
 מלשון ונראה הנצונים, נחלקו הלכה ולענין וע'. עולם ואהבת וכה"א רכה אדשה אלאעולם
 ; כרבנן להכריע בא שהוא אליהוהמרר

 מידות וכל נזיקין לפניהם ערך וכו' מיני הר על אבותינו כשעמדו קכ"ג( )צדבפכ"נ
 האלהים הוא אתה הכרובים יושב צבאות אלהי ישראל אלהי אלהים ה' ברוך אמרו, ואח"כהדין.
 הדברים ומראין בתבונה. השמים ושמי השמים את עשית אתה הארץ ממלכות כל עללבדך
 של לדורו זו ברכה וייחם התורה, קריאת אחר כך לברך מנהגם היה אליהו סדר בעלשבזמן
 ויאמרו אלהיהם ה' תורת בספר שקראו אחר כי ט' סי' כנחמיה שמסופר כשן והואמשה,
 כל על ומרומם כבודך שם ויכרכו העולם עד העולם מן אלהיכם ה' את ברכו קומו ונו'הלוים
 וכרהי"א וגו'. צבאם וכל השמים שמי השמים את עשית אתה לבדך ה' הוא אתה ותהלהברכה
 הלים עמדו לו נטה אשר האהל בתוך אותו והציג הארון את דוד שההיא שאחר מסופר ש"זס"

 ישראל אלהי ה' ברוך וגו' הושיענו ואמרו העם, אל ודברו כל"ח. טוב כי לה' הודו וסיימובשיר
 בתהלים. ד' ספר מסיים הצופם ובזה לה'. והלל אמן העם כל ויאמרו העולם. וער העולםמן

 וספר הללויה, אמן העם כל ואמר העולם, ועד העולם מן ישראל אלהי ה' כרוך וגו'הושיענו
 אלהי ה' ברוך מסיים א' וספר וגויי לבדו נפלאות עשה ישראל אלהי אלהים ה' ברוך מסייםב'

 ה' אתה ברוך כ"ט. סי' כרהי"א הקהל כל לעיני דוד ובברכת העולם, ועד מהעולםישראל
 וכו' אדם יהא לעולם כתפלת הוא זה מנוסה וקצת עולם, ועד מעולם אבינו ישראלאלהי

 האלהים הוא אתה כי עולם באי כל וידעו יכ.רו שם. נאמר לטינו. מקוטעת והיאשהיכרתיה.
 וגו' עשית אתה כאן ואמר וגו'. הארץ ואת השמים את עשית אתה הארץ ממלכות לכללכדך

 לא שלפנינו כזו ברכה עופם אמנם קליו, במזמור כתבונה השמים לעשה המקרא ע"שבתבונה.
 בימיו: שגורה שהיתה מפק ובלי לי.:ודע

 קבלינו הרבים ברחמיך ב:ו מגרה יצה"ר כי לפניך וידוע גלוי רבש"ע מ"כ(. יצדבפ?"נ
 אלכסנדרי דר' כתפלה היא זו לתפלה דמיון וקצת י'. אות במ"ע ועיי' לפניך. של.מהבחשוכה
 שאור מעכב ומי רצונך לעשות שרצונינו לפיך וידוע גלוי העולמים רבון ע"א( )י"זבברכות
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 בלבב רצונך חוקי לעשות ונשוב סירם שחצילנו מלביך רצון יהי מלביות ושעבורשבעיסה
 אעיר אורחא ואגב כמ"ע: שרמזתי כמו לפנינו. שחסר מה זו מתפלה להשלים יש ואולישלם,
 ; הקודש בלשון מגנונם מדרגת להכיר נוכל שמהם שם בברכות התפלות לשון סגנוןעל

 ובברכת שלם, בלבב רצונו ולעשות לעמור קע"ג( )צד פ"ב זוטא אליהובסדר
 כלבב ולעבדו רצונו ולעשות ויראתו אהבתו בלבנו וישם וכו', לכבודו שבראנו אלהינוברוך
 והביא שלם, כלבב ולעבדו רצונו לעשות לננו וישם נוסחא. הביא ישראל עכורת ובעלשלם.
 : אחרות נוסחאותעוד

 וכל אתה חסיד אתה צדיק שבשמים אבי דוגמא, להם .ודע שאינני ונפלות 11ךדנבוס1אך
 עם הראשונים עם בריתך זכור שבשמ.ם אבי בניך, על הרבים רחמיך יגולו באמונהמעשיך
 וכו'. מעולם אשר קנייניך כמה זכור שבשמים אבי ויעקב. יצחק אברהם עם צדיקיםשלשה
 להזיל למים אבן לב שוחקת זו אליהו ותפלת וקי"כ(, ק"י )צד בפייט שם התפלהוכל

 לעשות, עלינו מה ואילך מיכן ע"א( )צד בפי"ד שאמר כמה מיוסדת ותפלתו עינים.דמעות
 רחמיו יתגלגלו אם מה וכו' אחר פתח ולמצא מלפניו ותפלה תחנונים ולבקש רחמיםלשפוך
 שלא שבשמים אבי מלפניך רצון יהי קי.ט(. )צד בפכ"כ התפלה כן וכמו וכו'. עלינוהרבים
 לעולם: שליח בירתתצו

 ידיו מעשה והכל שלו והכל לו נאה ושמו כשמו ששמינו שבשמים אבינו קטיו(, וצדבפ"כ
 הדוגמא על שרמזתי כ"א אות במ.ע ועיי' וכו', רוח קורת לך תהא וכו' מבורך הנרול שמויהי

 שרמזתי כמו וכו' כלחים אהזה אש אם ס"ה( )צד פ"נ של במאמר הקליר ר"א נשתמש וכןבפיוט.
 המאמר על יסודו וכו' עמך אנו כי ליו"הכ הוידוי קורם הפייטן שסגנון נראה וכן נ', אותכמ"ע
 דודי אתם רעכם ואני רעי אתם אחיכם ואני אחי אתם אביכם ואני כני שאתם הוא אזי לאשם,
 : עליו והוסיף הסנ14ן שינה שהפייטן אלא דודכם.ואני

 וכו'( הי )צר בפ"א הם. קדמותו על שמוכיחים אליהו כמדר שנזכרו הדבריםאמנם
 לארבע כשם קורא הוא מ"א( נצר כפיז האש: עובד פרסי חבר עם לו שהיה מויכוחומספר
 מפי הם כאילו ושמות ארמית, בלשון וקצתן בלה"ק הם קצתן השמות ואלו כינים. מיניעשרה
 פ"א מספר. קי"ג( )צד ובמ"כ ארמית: לשון עם מעוכבת בלה"ק בימיו העם דברו ולפיזהעם,
 לשת. גוים לשני עולמו את הקב"ה חלק מ"מ רבי א'ל א' זקן מצאני למקום ממקום עוברהייתי

 בכל שאין וישמעאל, אדום מלכות על לחשוב אין אצנם בימיו, הפרסיים מלכות פשטהכבר ולפ"י ופרם, רומי שהם י"א אות במ"ע שם שפירשתי כמו הוא ממלכות הב' יענין וכו',ממלכות
 או בערב שהיה הזכיר לא למקום ממקום נסיעותיו ובכל הישמעאלים, דת על רמז שוםהספר
 על כמיסורו תומו, לפי רק בכוונתו שלא בו ה:ושכ הפרסי רוח נרגיש גם ערבי. עםשדבר
 אעבוד ואני לו אמר שם. ספר האש. לעובד נמרוד את עשה כ"ז( )צד בשה ונמרוראברהם
 ע"ג ונתנוט ועקדוהו כפתוהו מיד מפר. גם וכו'. בתוכה אותך משליך והריני אש שללאלוה
 וכו' לדרום אמות מאות חמש לצפון אמות מאות חמש רוחות מארבע עצים והקיפוהוהארץ
 בדבר לשנות הזה המטפר כא מאיכן וכו'. האור את בהן והציתו הקיפו למזרח. וכו'למערב
 הרחיקו צורך ולאיזה יקרתא. נורא אתון לגו שהושלכו ועזריה מישאל שניה שלמם.פורן
 לפי אם כי זאת אין צד. מכל אמות ת"ק הרחק העצ.ם את הארץ ע"נ נתון שהיה הזהמהעקוד
 המת. גוית כי ואף טמא. ודבר חלאה כל לתוכה ולהשליך האש את לטמא אסור הפרסייםשבדת
 בהסיפור קנ,ז( )צר בפל"א בה: יגע ולא וחומה האש מקרני שימות הזה המרחק עשווע"כ

 בעגלה פלשתים משדה ארון בא כולם אמרו שם. נאמר כעגלה הארון את להביא דודמשניאת
 את עמרם שישא כ.ום הנהול בשמו נשבע והקב"ה ישראל. מלך דוד לבית יבא בעגל"אף

 עמרם של בזרועו ות:תן עמו ותורה ארון שכטל שמים לשם במצרים לאשה לו דודתויוכבד
 המדרש. לזה דוגמא או מקור לי נודע שלא כתבתי ה' אות ובמ"ע וגו'. :תן לא קהת ולבנישנ'
 מאי נאמרה שלא תורה מתן קודם אפי' אולם ערוה, משום דורתו :אסרה תורה מתן לאחרוטה

 רק לדבר דוגמא מצינו לא ואנו שמים. לשם דודתו את שנשא עשה טוב ומה הוהמעליותא
 לישא מצוה להם היתה הפרס.ים שבאומת ידענו אמנם ע.ח(. )צד בפט.ו אחותו בת אתבה:ושא

 מבקשים אתם מה או יושבים אתם מה דוד בית הלבי ברגשות אומר הוא נ"נ( )צד בשי : קרובתואת
 עדיין כימיו היו הזה וגו', משפט לבקר דינו דוד בית ה' אמר כה הגאולה. ואת המשיח ימותאת

 ובפכיו אותם. מוכיח והוא בכבל גלותא הריש או בא"י הנשיא אם העם, בראש דודמזרע
 שהיתה מוכה כיר( אות שם כמ"ע )עיי' וכו' ישראל אוכלי של שיניהן עתידין ממאמר קל"נ()צד
 ע"ב(: ז' ושם ע.א. ציה ומ:הדרין ע"א קל.ט שבת )וע." יקצ.:יהם ישראל ראשי על תרעומתלו
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 המאמר תכלית : להלן מזה עוד גרבר כאשר ומעשרות בתרומות ובזמנו במקומו נוהגין היונם
 קדמותו: על מעירין מתוכו המפתשערי

 המפר: בלקויי תמאמר
 חליף. או יתיר או חסיי ע"א( מ"ז )חולין רבא שאמר וכעין מינים מג' הם ספריםלקויי

 ואין מאמרים, ולקויי מלות ולקויי אותיות לקויי חלקים. בג' נחלק הלקוים מאלו אחדוכל
 כפי ירי על סוגה ספר לפניו ימצא והקורא הגהתים שכבי ובמלות באותיות לרבד כאןכוונתי
 כמו שהנחתים והיא יו"ר יתירי כנון כך* לכתוב המעתיק מטיב שהוא באותיות מיתיר חוץידיעתי
 חילוק כפי אסדתם ולא במאמרים, ויתרון חסרון חילוף הם, כאן לסרר שארצה מה אבלשהן,

 על אם נסמך והדרש כפסוקים המעתיק שקיצר מה אמנם הדפין, צדי בסדור אם כ.הלקוים
 אלא הלקוים, ממין זה שאין שהוא. כמו הרוב על הדבר הנחתי שלאחריו מה על או שלפניומה
 לשים הוא הקורא ועל בו, ולקצר הכתוב על לרמוז המררשים בכל המעתיקים מנהג היהשכך
 : המקרא ענין לכללבו

 ויצא המשיח ימות של אלפים שני בתוך שעבוד עלי:ו נסם שרבו בעונינו ז'(, )צרפייב
 שיצאו, מה מהן יצאו שרבו בעונותינו בגמרא, הברייתא ולשון שנה, מאות משבע יותרמהן

 ייתור על כאן לעמור יש אולם במקרא. ג"כ נמצא הרבוי שוה הפרון כאן אין בעונינובמלת
 ב' בתוך שעבוד עלינו נכנס שרבו בעונינו לזמר. המאמר חסר ה.ה שלא מהן. ויצאלשון
 משבע יותר מהן ויצא למרנושהמאמר הא שגה, מאות משבע יותר המשיה ימות שלאלפים
 טעתיק: איזה מגליון הוספה הוא שנהמאות

 שמחתו אין וכו' שלו שהכל אעפ"י וכו' במקומן הן והלא וגוי למנצח ד"א ו'(, )צדנטם.
 אלא מלת והופפתי שנאמר מלת מחקתי בפנים שנאמר. בלבד אברהם של זרעו עם אלאבכל
 הדרוש: סיום וגם הפסוק וחסר קפוע שהמאמר לי אומר לבי אבל הילקוט.עפ"י

 מלה כמו פנוי מקום בכתר כתוכים. של )לילו[ זה דעת יהוה ללילה ילילהשם.
 והוספתי והגהתי למרבה( לקלן שנמצא כמו המעתיק זה של דרכו )שכך חסרון על הרומזושתים
 ותרגום יום קרוים בלה"ק שהם וכתובים נביאים שתורה נתרגומן. זה להגיה יש ואולי לילן,מלת

 רירים בפ"ר ששנינו ואעפ"י לילה, קרוי ועזראשבדניאל
 שמטמאיי

 לפי הבדילן הידים. את
 עברי: בלשוןשאינם

 העירותי כבר וכו', ישכחו שלא כרי וכו' כנסית בבתי שיושבין כשם י"ר( )צדבפייב
 בתשלומו שיבא צריך כשם, כמלת שמתחיל המאמר שעל וחסר, קטוע שהמאמר ז' אותבמ"ע
 הספר: בזה מקומות בכמה לזה ודוגמא כך. במלת שמתחילמאמר

 פנים, מאור ישיבה. הם, הענינים סרר וכוי, כסוף להיות שעתיר דבר כל בעניןשם.
 שמחה ושתייה אכילה ועוז, כבוד המתים, תחיית ביצ"הרי ושלא בצער שלא צדיקים שלהייהן
 ובמאור כעו,הז להם שנעשה מי כמקצתן ומונה ענינים. שבעה שהם ושבר'. ובשר דםותה.
 חסיר: שכאן ספק וכלי י"1(, )צר משה את הזכיר בפרטן אבל בעושו, לו שנעשה מי חסרשים
 אביהם זה לענין הזכיר והנה הפרק. סוף עד י"ס, )צד כפיד דורש הוא צדיקים, שלחייהן
 כ"1( )צד הענינים כל בסוף ואח'כ הזכירן ולא שתק בפיד ובפרטן ויש-ו, יעבץ ויעקביצחק
 לנמרי חסר יצחק והנה יעבץ, על ואח"כ יתרו על ואח"כ יעקב. על כ"ט( )ובצד אברהם עלמדבר
 חילוף ועכ"פ ויעבץ, יתרו וצ"ל בכללן הוא שהסירוס ויראה מסורסים, דם ויתרו ויעבץבפרטן.
 הוא ויצחק המת.ם, תחיית קודם נסדרים להיות שראוין במקומן שלא שנסדרו כאן,מאמרים
 פיה בריש ועוז ככור דורש הוא ובפרטן ועוז, כביר והא' המתים תחיית הוא הר' והנהחסיר:
 העניינים: נתחלפו כאן ואף כ.ד(. צד )ער המתים בתחיית דורש הוא כ'כ( )בצד ואה"כ כ'()צד
 ספק ובלי מפרטן, כלל נזכר לא וזה 'הודה, מלך ליהושפט ככללן הזכיון ועז. כבודבענין
 לצדיקים דל מעפר מקים ועוז כסוד אחר דורש הוא שבפרטן אלא בלבר זו ולאשהסר.
 שבעה: ולא עניינים שמונה יהיו הפרט זה ולפי ככללן, מכר לא וזו הב. עז" זל המשיהלימות
 כיד(. )צד ובשר דם תחלה דורש הוא ובפרטן וכו', ובשר רם וכו' ושתייה אכילה ככללןוסדר
 חמר בדוו שהרי תתמה ואל ומחולפין, מסורסין שהעניינים הרי ב"ו( )צד ושתייה אכילהואח"כ
 והערותי כ.ה(, )צד כ"ו אות כמ"ע ע"ז שהערותי כמו כ"ט. צר ריש ער כיה צד סוף מןהכל
 ט"ו(; )צד י' אות במ"ע זה כלעל
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 הקודם עם r':r שום לו אין המאמר זה וכו', אדם יפטר אל אמרו מ.כן כ"ג(, יצרבפיה

 ומחולף, מסורס אלא שאיד ואפשר כ"ו, אות במ"ע שהעירותי כמו וחסר רישא קטוע שהיא.יראה

 וכו' יפטר דאל המאמר וזה וכו', מלאך וכשנשתלח מלימודה יותר שימושה גדולה אחרזצ"ל

 .דבר: הלוך הולכים הם אחר במגףמקומו
 שהערותי כמו וחסר מקוטע המאמר וכו', שרת מלאב. עשרה אמרו מכאן כיד(. יצדשם

 מ"ג: איתבמ.ע
 כמו וחסרין מקוטעין הדברים וכו'. יושב נמרוד עד וכו' לו והוציאו והלך כ"ז(. יצדשם
 ד': אוה במ"עשהעירותי

 בכת.י וכו'. לישראל להן מאמר בתורתו להקב"ה לו שיש הביאני, בדיה לייג( יצרבפ"ו
 ט"ו: אות במ"ע שהערותי כמו מחוסרים ושכרים מלות, כב' פעימקום
 דיבור שנים. ומיד עולמים ציד עכשיו וער העולם שנברא מיום נמצא ל"ז(, )צד שםו
 מפרש ואח,כ עולמית מלשון עלמות לפרש הוא שהדרוש מהדרוש, שאינה הערה כעין הואזה

 כב' דהיינו בעולם שהיו משעה אלא ישראל אהבת לחשוב אין והנה מות, על מלשוןעלמות

 תוהו, של אלפים ב' ג"כ נכללו הדרוש אל צריכה שאינה הזו ההערה ובחשבון תורה,אלפים

 דברים הוצרכו ואם הספר, לפ:ימ אח"כ והובאה בגליון היתה ואולי ה-א. המעתיק הערתאלא
 :מצא ומלת וכו', שנברא ומ.ום כתוב היה אינם( שבאמת )מה ממנו חלק ויהיו הדרוש אלכאילו
 ; החשבון על שעמד המעתיק רעיון שהואמוכהת.

 והנהתיו ושיבוש כחסרון לקוי המאמר כל וכו' מצרים נשנית ומה בדיה מ'(, )צדבפ"ז
 יכלתי:כפ.

 חסרון על מורה שוי מקום בכת". וכו'. היתה לא כן פ. על אף כסוף(, מיה )צדשם
 להגיה: שצדדתי מה מ"ב אות במ"ע ועיי'מלית.

 הא' בכתיי. פנוין מקומית ב' וכו', העולמים בל רבון וכו' דברי אלו נ.א(, יצדבפ"ר
 בסוף וכן וייט. י.ח אות במ.ע שהערותי כמו שורה, וחצ. כשורה והב' שלימה. שורהכפי

 כיר: אות במ"ע שהעירותי כמו מלות כב' פנוי מקום רב( )צדהמאמר
 ושורות מלות וחסירין פנו-ן. מקומות ד' בכתיי המקום, ברוך בד.ה :'ב( )צדשם

 הילקוט: עפ"י הגהת- ובקצתן ול"א. ל' כ"ט כ"ח אות במ"ע ע"ז שהעירותי כמושלימות
 כ': אות מ"ע עיי' והשלמתיו, פוי. מקום בכתיי שמשמיעין. כמי דומה :"ה( יצרבפ"י
 ג': אות מ"ע עיי' שורה, כחצי פנוי מקום בכתיי לאילו, אעשה מה צד(. )באותובפי"א
 וכו': הפת ובשכר הד"וו עפ"י שלם מאמר הוספתי ם'( )צרבפי"ב
 מלות כד' פנוי מקום בכתיי :הגת, ואם ממנו תפה אל אחרונה(, )בשורהשם.
 י"ג; אות מ"ע עיי' מסכרא.והשלמתין

 הילקוט. עפ"י מרובין רחמיו שהקב.ה לפ. אלא המאמר הוספתי ס"ט(. )צדבפי"נ
 מקוטע: שהמאמר נראהשהדבר

 החסרון; על לרמז פנוי מקים .בכ"י ב:.. מנרה יצה.ר כי הוספתי יבטה"ד(,ו2ם
 ל.ז: אות מ.ע עיי' והגהתיו. פנוי מקום בכת.י עליטה. לך ימהלו אם מה ס.ד( )צדשם
 מ"ע עיי' מלות, כשש פנו. מקים ובכתיי ורעות צרות ועליהן הוטסת. צד(, )בא"ישם

 ממברא: להגיה שהוכרחת. מה מ"ג אות ועיי"ש מ"א.אוה
 חסרים הם כפק שבלי הילקוט, עפ.י ועוד שורות עשרה ארבע היטפתי ם.ה(, )צדוקם

 :לפגיך
 ס.ם: אות במ.ע עיי' והילקוט. הדכו עפ.י שככתיי פנוי מקום מלאת. ס"ז(. )צרשם
 ידעתי ולא ופ"ג ת"ב אות כמ.ע שרמזתי כמו בכתיי פנוים מקומות כ' ס"ה(, )צדשם
 :להשלימם

 ח': אוה מ.ע ע4' הספר טג:ון עפ" והשלמתיו בכתיי פנוי מקוס ס"ט(, )צדבפי"ד
 ולא מלות שש כחסרון ומהם הצר. TnINC ככתיי פנוין מקומות ששה ע,א(. )צד"2מ

 וכיב: כ"א כ' י"ס י,ח אות במ"ע עיי' להשלימןידעת.
 קטועה ה.א השואל ששאלת מסהברא אולם א'. אות במ"ע עיי' ע"ב(. )צרבפטר

 :והסירה
 זה שכל ומפתכרא ו'. אות כמ"ע ע.י' לו. רע סימן כנטיי המבעט שבל למדת האשם.

 ל. רשם לו רע סימן ידים ברחיצת המזלזל כל אמרו מיכן הקודם במאמר כי מגליון.הוספה
 לפ:.ם: והובאה וכי'. למדת הא אהרי:א :ומחא בגליין מעתיקציה
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 כמ"ע עיי' הילקוט. ועפיי מהסברא החסרון השלמתי האהרו:ה(, בשורה ע"ה )צרוים
 ; כ"גאות

 ב"ו: אות במ"ע עיי' הד"וו נוסחת עפ"י והשלמתיו בכת"י פנוי מקום ע"ו(, )צרנטם
 ע"ז(. )צרנטם

 נמעמיקי~
 ל': ~ות במ"ע ועיי' פנוי, מקום בכתיי שפה,

 : שם ומסורסין משובשין שהדברים ומ"ר מ"ג אות במ"ע עיי' ע"מ(. יצרשם
 והזה וכו'. לפניהם ועמר אליהו בא וכו' יושבים רבותינו היו אחת פעם צ"1( יצרבפי"ח

 וזה עליו, ספרו אחרים אלא המספר אליהו שאין הספר, שבזה הסיפורים מכל משונההסננו
 כמו הגאונים, שביר בספר זו הוספה היתה וכבר הוספה. היא אלא הספר מגוף שאינומוכיח

 בהערותי:שהזכרתי
 : ניח אות כמ"ע עיי' והשלמתיו. פנוי מקום בכתיי צ"ח(, )צדשם
 פ"א: אות במ"ע עיי' והשלמת.ו, חסר מאמר ק"כ(. )צדנטם
 והסגרתיו: וכו', שלום ומרבה ביתרון לקוי קיד(. )צרשם
 ק"ה: אות במ"ע עיי' האיר": עפ"י והשלמתיו וחסר מקוטע מאמר ק"ה(. יצרשם
 ג': אות במ"ע ועיי' וכו', כך והמר מקוטע וכו' שהקב"ה כשם קי"נ(, )צדבפ"כ
 י"א; אות במ"ע עיי' ומחולף, מסורם וכו', מצרים כעולי ויהיו קי"ד(. )צרוקם

 כל והזה נמירא, ער וכו' כש.רר אמרו וגו' ברעב חעטופים בריה קי"ז(. בצדבפכ"א
 הנוסחא ישם ק"פ(, )צד פ"ר זוטא באליהו כולא בכלל עד ולא וכו' אהרן וכן עדהמאמר
 איהא בילקוט אבל שם. ליתא דאהרן והא הנונה. נוסחא והיא הקרמני מי אומר הואוכקבלה
 המאמר והמשך כמקצת(, הדברים כאן מבטל והנני כיד. אות במ"ע שכתבתי מה )ועיי'לה.
 חגרו בחוצותיו המקרא והביא וכו' מדרשות בתי אלא חוצות אין קטיו( )צד לעיל שדרשהיא,
 חזרו שלמעלה המדרש כבית היינו הקב"ה של שבחוצותיו לפי מואב נענש שלכך לומרשק.
 בלעס. בענין האריך ואח"כ וכו'. ואנחה יגון מכניס הקב"ה היה שעה באותה שאמר וכמושק,
 בו. שהתחיל וגו' ברעב העטופים המקרא אל חוזר הוא בלעם בנבואת הפסוקים שררשואחר
 דיבור וכולא זוטא(, כאליהו שהוא )וכמו וכו' אותה שילמדו ישראל על גזירה שנגזרהלסיימו
 וכו' קרה אילמלי אומר אהרן דוכן והא וכו', ברעב העטופים ד"א מתחיל ואח'כאחד
 מה ובאהרן כאהרן, לכן קודם שדרש זוטא באליהו שם לו ענין אמנם לכאן. ענין שום לואין
 שלמה, משכורתי עד שלמה משכורתי מן וחסר שם שנקטע אלא וכו', בו נאמר ומה בוכתב
 א.זה הוסיף וכזוטא שבכאן המאמרים דמיון ומפני וקיטעו. המעתיק טעה הלשונות דמיוןומפני
 הוספה: אלא א.נו המאמר זה וכל וכו'. אומר אהרן וכן כאן נםמעתיק

 ע" והשלמתיה המלה לתשלום אות.ות באיזה בכתיי פנוי מקום ק"כ(, יצחבפכ"ב
 כאשר וממורם.ן מהולפין הדברים המשי חלקי של בסידורן גם אמנם הילקוט. עפ"יהנהה

 : ח' אות במ"עהעירותי
 תקנה כי הענין תחלת אל שב הוא וכו', שבשמים אבי התפלה המשך קכ"א( )צרשם

 וגו': עבריעבד
 המעתיק מצא שכבר ט' אות במ"ע ורעתי מ:וקרימ, פנוין מקומות קכ"כ(. )צדבפכ"נ

 : כן ממנו שהעתיקבספר
aeלהשלימן צררתי י.ז אות ובמ"ע מלות כה' פנוי מקום בכתיי קכ"ד(, )צר : 
 ושלאחריו. לו שקודם עם ענ.ן לו שאין וכו' עלי אני מעיר שלם. מאמר צר(, יבאותושם

 והסנרתיו: ע', צד בפייר לעיל הוא המאמר זהוכל
 צדדת. ד' אות ובמ"ע מלות. וד' כג' פוי מקום בכתיי שבא, כיון כך קכ"ה( )צדבפכ"ד

להשלימן:
 שהדברים והאמת ה'. אות במ"ע עיי' נוטריקון, לשון אלא וכו' ד"א ק.ל(. )צדבפכ"ו

 שלאחריו שהמאמר ואפשר הדברות, די' מפסיקתא היא הוספה אלא מהספר אינו שכולומראים
 יכמי"וק מהפסיקתא. הוספה אלא אינו וכו' בו שבעטו אדם בגי בי' וצפה וכו' הקב"הנסתכל
 ; ויפה נאה יגהר ההמשך יהיה המאמרכל

 כהטפה נראה המאמר וכו'. לטבח יוסף לו שאמר מלמר וכו' ד"א קל"א(, )צר012
 : הגמראעפ"י

 לפרשו. נדחקתי :' אות במ"ע וכו'. מעשה כאותו שעשו מעשרה קלס(. )צדבפכ"?
 וחסר; קטוע שהמאמר יתכן יותראמנם
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 יותר אבל לפרשו נרחקתי י"ג אות במ"ע וכו'. משל משלו וגו' מבשרך קל'ז(, )צרשם
 והנמשל בו. ונתחלפו הדברים שנסתרסו בשיבוש מעורבבין והנמשל שהמשל הלב אלקרוב
 : וחסר קטוע ג"כהוא

 וכו'. סך הנמשל וחסר קטוע המאמר וכו', שיושבין שכשם וכו' המקום ברוךגטם.
 י"ס: אות במ"עועיי'

 בנו את למסור ביקש שיבוש ע"י בו נתוסף וכו'. אהבה בין מה בדיה ק"מ(. יצרפכ"ה
 ה': אות במ"ע עיי' והסגרתיווכו'

 שלאחריו הפיםקא ריש כי במקומו, שלא שהוא נראה פיסקא. סליק קמ"ג(. )צדוטס
 וכוי: הרחמים מתוך היא הפיסקא ותחלת אדלעיל. נמשךהוא

 מן המאמרים שכל אומר שהלב והאמת ול'. כ"ח אות במ"ע עיי' ומ"ז(. קמיו )צדפכ"ט
 סופר; טאיזה הוספה אלא ואינם הספר. מן אינם הפיסקא סוף עד שוא שמע תשא לאההיא

 ריה"ג היה לאסף מזמור ד"א מן המאמרים שכל אומר הלב ונ"נ(. נ"ב נ"א ק":. )צרבפ"ל
 : אגדות קיבוצי מאיזו הדברים אלו ונתוספו הספר. מן אינם קנ"ד( )צד בלבד זו ולא עד וכו'אומר

 במ"ע עיי' הי"וו. עפ"י והשלמתיו וכו' שהקב"ה לפי המאמר חסר קניה(. )צדשם
 : מ"אאות

 שחסר יתכן ויותר ד', אות במ"ע עיי' וכו'. אומר אתה בדבר כיוצא קנ"ז(. )צדפל"א
 : ושלאחריו שלפניו מה את המחבר מאמר אוזהכאן

 שנה. מאות תשע עכשיו ועד אחרון בית משחרב ישראל, בית בדיה קם"ג(. )צדשם
 הרא.תי נ"ב אות במ"ע מאות. תשע הרי עכשיו ועד ומשהרב מנשה. של מדורו בריה לזהוקודם
 דפ"ב המנין עם המנין זה והשויתי עולם. לבריאת ותשכח אלפ.ם ד' הם הורתן לאחרדתת"ק
 והיה לב"ע. ותשמד אלפים ר' בפיו הוא המנין שעיקר ואמרתי ל"ז( )צד דפיו המנין ועם ז'()צד
 כתב שכתב שמי ועור. מלת כאן דחסרה לומה יש גם קחשיב. לא דפרטי אלא וט"ז תתיקצ"ל
 שהדברים הוכחתי לעיל והנה מבררת. שאינה לפי המלה השמיטו והמעתיקים ועור,תתיק
 שהדברים כאן כן לא ההוא. בזמן אחר ממעתיק שנתוספו עליהן מוכיח הזותן ובפ"וכפ"ב

 שרא.נו כפי אבל הספר, ממחבר היוצאים דברים כמראה ומראיהם מלה תוספות בליפשוטים
 וזוטא רבה אליהו סדר ענן לר' אליהו דאגמריה הגמרא בעלי של עדותן בלי הקודמים,בפרקים
 שנתחברו אפשר ושאי פרסיים. מלכות בימי האמוראים זמן בתחלת שנתחברו מתוכן מוכיחערותן
 ההשבון על תמיהתנו תגדל א"כ לדברי רושם שום שימצא מבלתי המחמדנים ממשלתבזמן
 מאוחר כרחך על הוא כאן הנזכר שהחשבון הנותנת היא אשיב. זאת על כאן, שנאמרתתיק

 בתשובות נזכר הקליר אליעזר שר' ידענו בזה, כיוצא ואראך הזמן, באותו שהיה אחדממעתיק
 כתב לת"ב ובקרובות לב"ע, ותיר אלפים ד' כלות מרם נשמע היה קולו ותור גאון נטורנא.ר'

 בסוף הקליר של זמנו לקבוע הרוויה למד מזה אשר גרני. בן דש לא כי ועור מאות תשעאאבין
 הנכתב הזמן שינה הקרובות מעתיק שאיזה נאמר כרחנו על א.כ הה'. לאלף השביעיתהמאה

 המחכר חשבון זה שאק שלפנינו בחשבון נאמר כן כמו שהעתיקו. בעת זמנו את ותפםבראשונה
 שלפנינו הזמנים יהיו ועוד. מאות תשע הרי לומר ועוד מלת נוסיף ואם המעתיק. חשבון אםכי
 ומי הזמנים, אלו הוקבעו אחר מעתיק מירי כי קרובה והשערה לגמרי, מסכימים הקרובותושל

 לשגות המעתיק לו שיתיר תתמה ואל אליהו, הסדר את המעתיק הוא הוא הקרשותשהעתיק
 מ"ח סי' נרדמים( מקיצי )הוצאת הגאו:ים בתשובת נמצא שכך ועתו, שעתו פי על הקדוםהמנין
 כמה פרטיה ידע ולא תנא טעי אי ע"א( )ט' ע"ז דמס' הא על המערבי. יצחק מר כן משהבר'
 השריה השמועה פירוש זזה החיצונה. את השונה התנא יטעה אם וכו'. לספרא לישייליההוי
 שנה בכל זה גם תשמ"ט. מהן יצאו וכו' תוהו אלפים שני שנה אלפים ששת אליהו דביתנא

 כן לשטרות( ש"א נאלף ש"א שנת שהיא הזאת והשנה בחשבונו, להוסיף התנא צריךשתוסיף
 בשמועתם שקבעו שונין כשהיו דרכם היה שכך העין. את מאירין ודבריו וכו', תשמיט יצאושונין
 בלשונו יוכר ולפעמים המעתיק, עשה כך השונה שיעשה וכמו בו, עומדין שהיו הזמןחשבון
 יוכר; לא ולפעמים הוםפתושהיא

 אדם יהא לעולם אמרו הנביא אליהו דבי משום א', פרק מתחיל זומא אליהוסדר
 ירא לעולם אמרו הנביא אליהו דבי משום וכו': אמרו מיכן וגו' אבד הצריק וכו'. ביראהערום
 אליהו דבי משום וכו', ארקינם בן דוכא ר' כימי וכו'. עובר הייתי אחת פעם וכו'. כשורארם
 אמרו. הנביא אליהו דבי משום הלשין הננון והנה גמ.רא: עד וכו'. צדקה גדולה אמרוהנביא
 חוץ המאמרים אלו כל ובאמת פה, בעל בקבלה או אחר מספר אם מקובצים שהדבריםמוכיח
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 בסרר מעטים בשסוים לפנינו הם כולם וכו', צדקה גדולה המאמר מן וחוץ דוסא ר' ביס.מן
 אליהו משום אמרו הספר. מתחיל פארמא ובכתיי בהערותי. עליהם שרמזתי כמו רבהאליהו
 ומאמר פ"ב לפנינו שהוא מה א', פרק מסמן הוא ואה,כ פתיחה כעין וכו'. צדקה גדולההנביא
 ז"ל אליהו אמר הספר, בסוף מדרם וכו'. היית- אחת פעם שלפניו והמאמר וכי'. דוסא ר'בימי
 בימי של כסיום הספר לסיים רצה הכותב וזה המפר, מעיקר אינם ועכ"פ וכו'. הייתיפ"א
 אינו שלפגינו פ"א וה:ה וגו': לכם שולח אנכי הזה שנ' וכו' ומשיח אליהו שיבא עד וכו'. דומאד'
 שם מאמריו וכל מהמעתיק. הוספה הוא שלפנינו פטיו כן וכמו הוספה, היא אלא הספרמן

 לטוב זכור אליהו אבא אמר פרקו. את מתחיל והוא מעטים. בשינוים רבה אליהו מסדרמקובצים
 עליו, חביכין שהיו מאמרים לו וקבץ מהמעתיק. שהוא מורה הוא הסגנון וזה וכו'. לברכהוזכור
 אם וכו', יוסי ר' אמר המאמר לו ניתומף ואה"ב בא. הוא מהיכן אליהו במאמר המפר אתוסיים
 ויהיה הוספות, הם פרקים הב' אלו ועכ"פ אחר. מעתיק ע"י כך אחר או עצמו המעתיקמאותו
 נסמן שהוא פארמא וככתיי מינות, כדרך וכו' מהלך הייתי פ"א ב'. פרק מן הזוטא הסדרעיקר
 מהומפית אליהו אמר שהמלות ויראה וכו'. מהלך הייתי פ"א אליהו אמר מתחיל א'. פרקשם

 כרא: הכל אליהו אמר מתחיל הוא פ"ב שהיא וכו' ברא הכל בפ"נ וכן הן,המעתיק
 נראה ויותר ו', אות במ"ע עיי' וכו', שכרו לו :ותנין מצוה העושה כל קע"ב(. )צרבפ"ב

 : וחסירין מקוטעין הדבריםשכאמת
 והרעה רעה לעושה יוצאה אינה הטובה לומר הספר כוונת קע"ח(. ער קע"ה )צדבפ"ג

 ברא לא ועוול ושקר רעה. כלפי והרעה סוכה כלפי טובה אלא טובה לעושה יוצאהאינה
 בעגל ישראל חטא לדמות כא קפא( ער קע"ת )צר ובפיד אדה"ר. של מחטאו הוא והכלהקב"ה
 הדברים אמנם הקב"ה, של מדותיו בענין ולדרוש לבא הדברים ושלשל אדה"ר, של חטאועם

 : מקוטע המגנון וע"כ המחברות הלולאות שחסרים בזה זה .פה ומרוכסים משולבים ואיםמקוטעים
 : פיה, )צד פי"ז רבה אליהו בסדר לעיל שהוזכרה דזכריה בבא חסירה קפ"י(, יצרבפ"ז
 סיום הוא הפרק 11ה וחסרים. מקוטעים שהדברים י"א אות במ"ע עיי' קצ"ז(, )צדבפי"ד

 התחלת וא"ב שכתבתי. כמו המעתיק מתוספת הוא אחריו הבא ט"ו שפרק זוטא. אליהוסרר
 מהלוצץ אחד ארם אליו שבא ומיומו מינות. בררך אחד אדם אליו שבא בסיפור הואהזוטא
 :ומלעיג

 נתן ר' דברי תהלה ואקרים ופרקיו. סידורו ושינויי שמו שגויי הם, המפרומלקויי
 : הערוךבעל

 וסדר רבא אליהו סדר ע.א(, )ק"ו דכתובות הגמרא לבאר סדר בערר הערוךכתב
 וראמרי פרקי, י"מ חוטא פירקין ול' בכי ג' הוי ורבה הן. חיצוניות משניות פי' זוטא.אליהו
 בגווייהו: כולהון אליהו דבי תנאבגמרא

 זוטא. אליהו ומדר רכה אליהו סרר באמת שמו רומי כת.י עפ"י שלפנינו הספררהבה
 אליהו סדר ועמוד עמור כל על העשרים ראש על כתוב שאח. ויניציאה הראשון בדפוסאמנם
 והמדפ.ם אליהו. דבי תנא מפר עליו, כתוב השער בפתיחת אכל זוטא, אליהו סדררבא,

 ישן. כת.י עפ"י :רפם והוא המפר בסוף שם קורהו וכן אליהו. דבי תנא קורהו.בהקדמתו
 השער שעל והשם בכתיי, כך כתוב שה.ה לדון יש אליהו, מדר ועמור עמוד כל עלומדנכתכ
 אליהו דבי תנא בליקוטיו פעמים הרבה כתב הילקוט כעל : והמניה המדפים ע"י הוחקתדכ"א
 מידו )אם בגליון נרשם אמ:ם סתם, הביאם אלא זה באופן אותם סימן לא ליקוטים והרבהוכו',
 לקרותו ולהמגיני להמרפים גרם שזה 1.ראה אליהו, רבי תנא אחרים( סיר יותר שמסתבר מהאו

 אליהו של מאמריו להביא שחשב הוא אליהו דכי תנא לומר בסגנונו הילקוט שתפס ומהתרב"א.
 אליהו; דבי תנא כגמרא שהובא הררךעל

 דכי בת:א אמר וכן א'. ב' בהקרמה הביא ת"צו( יקושטא:רי:א חכמה ראשיתבעל
 שהוא והזכיר ע"א ק"מ בדף הדהר וכפל הזכירו שלא אעפ"י הילקוט כנוסחת שם )והמאמראליהו
 מאמרם ע"ב. כיר שם : בילקוט נדפם והזכיר היראה, בשער וב' ע"א ט"ו ארוך מאמר : הילקוט(מן
 אי:ו המאמר שזה טעות והוא וכו'. רשב"י תני אימר יתן ה' כפסוק ילקוט אליהו דכי בתנאז"ל
 הפסיקתא מאמר ועל אליהו דבי מתנא מאמר בילקוט שם הובא זה שקודם אלא בפסיקתא.אלא
 מתרב"א מאמר הביא ע.א נ"נ ושם הילקוט, את ומזכיר מתרב"א מאמר ע"ב ל"ג ושם הרמז.חסר
 שהערותי כמו רבה בויקרא ושניתיסף ל"ד( )צד שלשינו המאמר שהוא כאן ואעיר בילקוט.הובא
 רבה ויקרא מפר כסוף הובא הזה ללשון וקרוב ת"ל. עליו כתב והוא ל"ג( )צד י"ז אותבמ"ע
 בסוף הוסיף מעת.מ שאיזה מזה למדין נמצינו עכ"ל. קצת בו והוספתי הלשון הגהתיומשם
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 שהם כמו הספר כפנים אחרים מעתיקים קבעום ואח"כ אליהו מסרר מאמרים הרבההמדרש
 ספ"ב רבה כבמרנר והוא וכו', במדרש והובא אליהו דבי בתנא אמר ע"ב ניד ושםלפנינו,י
 הם שם המדרש רברי שכל מבור שהיה וטעה נ"ט(, )צד ל"א אות בפי,א במ"ע עליושרמזתי
 לפנינו והוא וכו', אהבה בין מה אליהו דבי בתנא עור ע"ב ניו האהבה ובשער מהתדב"א,המשך
 הזכירו. שלא אף הילקוט מן ג"כ והוא ע"ב, פ"ב בפיז המאמר זה והשלים ק"מ( )צדפכ"ח
 וכו'. בתדב"א אמר וכן ע"ב ע"ז בפ-ו וכן הילקוט. מן הוא הפרק בתחלת שם שהביא מה כןוכמו

 פ' בילקוט נרפס כתדב"א אמר וכן ע"כ קיש פ"א התשובה ובשער וכו', בילקוט הובאומסיים
 אליהו סרר היה שלא מוכח בילקומ נדפם ומלשונו ע"א. ק"ל בשה שם עוד ועיי' וכו'.תשא
 אליהו דבי בתנא עוד ע"ב. קי"ס פ"ב ושם להלן. שנראה כמו כת"י לו היה אבל לפניו.:רפס
 נביאים ילקוט. בפירוש אמר ע"כ קליה ובפיז וכו'. שמואל ילקוט דוד( )של תשובתומענין
 ובשער וכו', תשא כי פ' בילקוט בתדב"א אמרו וכן ע"א קלס ושם וכו', לכס הכינותדכ"א
 בתדב"א עוד ע"ב ר.: ושם וכו', אליהו דבי תנא אמר וכו' לעיל בילקוט ושם ע"ב. ר"אהקדושה
 תשא כי פ' ילקוט הועתק כתרב"א כתוב וכן ע"א רמ"א פ"נ הענוה בשער וכו'. בילקוטהובא
 עוד ע"ב רע"ב בנים גידול ובפ' שם, בילקוט והוא וכו', נצבים אתם פ' בתרב"א עוד ושםוכו',

 דבי תנא אותו מרא וע"כ הילקוט מן הם ליקוטיו כל והנה וכו'. בילקוט הובא וכו'בתרכ"א
 : ובגליון בפנים בילקום מצא כאשראליהו

 להשתמש לו היה שנקל רק אליהו, סדר מן כת"י ג"כ חכמה ראשית לבעל היהאמנם
 עור וז"ל וכו', ע"ב סוף קייט פ"נ התשובה בשער הביאו הכת"י וזה כת"י. מבמפר נרפםבספר
 ה' וקוי זש"ה בבגדים ויכטוהו זק, רוד והמלך ז"ל יר בכתיבת אצלנו נמצא אליהו דביכתנא
 יום בכל מהליפים היו כרים ושבעה במטה ומוטל חולה דור שכב שנה י"ג אחז"ל כחיחליפו
 מעשה בשביל ייסורין של שנה י"נ אלה אמסה, ערמי ההיד מגופו יוצא שהיה ארם מרובמתחתיו
 ואבר ימות מתי לו רע יאמרו אויבי זש"ה ימות. מתי אומרים היו שונאיו וכל שכע. בבתשעשה
 העולמים רבון ואמר הקב.ה מלפני רחמים ובקש ובתחנונים בתפלה נפשו נתן כן וכששמעשמו.

 והקימני ואמצני הזקני ממך ובבקשה הנביא שמואל לי שמסר המקדש בית בשבילהעמירני
 וקם תפלתו הקב"ה שמע מיד המקדש. בית שין מגלתי להם ואשלים לשלום 11 ממטהוהורירני
 על מהו ברגליו לא אם האדם עמידת והיכן כ"ח( )רהי"א רגליו על המלך דוד ויקם שנ'ממטתו
 זאת מכל אין שלפנינו אליהו במדר והנה לשונו. כאן ער בריא. ועמד שנתרפא מלמדרגליו

 מעתיק ואיזה מאוחר, מדרש שהוא מורה וכו' י"ג אחז"ל ולשון לשונו. מסגנון אינו וגםמאומה.
 ממדרש לקוח והוא כיה. פרק עד מפט"ז הפרקים בטוו שנתוספו )כמו אליהו. לסדרהוסיפו
 הצעיר המעתיק ואני כתב. ע"ב רע"ב בגים גידול ובפ' קצת: לשון בשינוי פל.ח בראשיתאגרת
 הכנים גדול בענין זה לדרוש מתייחמות מימרות שתי יר כתיבת אליהו דכי בתנא מצאתיאליהו

 מצויים ויהיו תינוקות מלמדי להעמיד קהל כל חייבין לפיכך הנה. להעתיקם ראיתי ה'לעבורת
 אין הנשיא יהורה ר' משום רשב"ל דאמר תורה אותן נשילמדה )שלימדו( כדי ועיר עירבכל

 S"P, )קי"ט בשבת כולא והזה וכו', רכן בית של תינוקות של פיהם בהבל אלא מתקייםהעולם
 שאיזה אפשר וכבר מעתיק. איזה הוספת והיא אליהו. סרר מסגנון ואינו נומחא(, שכויבאיזו
 )ולזה עליהם, הקופצים להרבית כדי אליהו במדר גדול באילן מאמריהם תלו אגרותקובצי
 ששה והם העתקתם שעכטער מוהר"ז ידידי לי ששלח מהגניזה עלים איזה ג"כ אחשובהמין
 שורה ע"ב ב' ברף וממיים תשובה בענין פרק באמצע מתחיל הא' הדף עמודים, ב' בעלידפים

 הקטן שמואל אמר ומתחיל קטנות( )באותיות קטן מאליה גדולות( )כאותיות פירקא סליקז'
 עד וה.א שינוים. באיזו ע"ב ל"ה דיומא ברייתא שם וכולא וכו'. עוטדין ורשע עשיר ]עניו)ע"ש(
 רבא, תלמוד מן הסדר זה ניהנס אחר מתחיל. י"א ובשורה פירקא. סליק י' ובשורה ע"כ ג'דף

 מוהר"ז )ורמז וכו' זכאי בן יוחנן רבן אמר רע. כל בעיניו מזרה דין כסא על יושם מלךכתוב
 א' שורה ה' דף ובריש ע"ב. ד' דף טוף ער והוא הקבר(. וחיבוט גיהנם מטפת בגליוןשעכטער
 תלמוד ב'. שורה קטנות(. )באותית רבה אליה מן מדר זה יטפת )באותיות פרקא מליקכתוב
 בן יהושוע ר' אמר אילא הקרבנות מכל תודה שנשתנה ומי ונ' יכבד:י תודה זובח כתובגדול
 וזוטא. רבה אליהו לסדר שייוחם דבר שום הדפים באלה אין והנה וכו'. יצרו. את הזובח כללוי

 פי ועל יר כתכי מתוך לרון שלא גדולה לזהירות הצורך אל יעירו הגניזה שיורי אלואמנם

 וכבר קצ.ר(.  פפ'רמ )הוצאה פ"י סוף הדרשות על בספדו עי" נ"ל. צונץ ממזרי"טל נעלם זזה'
 טהאדאר. דר' בשם הנודע יהודה מזיה הרב אחר במקום ע"זדבר
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 זה הקטן. שמואל אמר קטן, מאליה מזכיר הזה שהסדרן כשרות, בחזקת מוחזקין שאינן ידכתבי
 לבעל שנרם הוא שזה ואפשר מתוכו, נראין וזיופיו רבה. אליה מן סדר זה רבא. תלמוד מןהסדר
 בשום כן עשה שלא מה כולל, הוא פרקים וכמה בבות כמה רבה אליה סדר על למסורהערוך
 ע"ב קם"ח הקרושה בשער בו מצאת. אמנם הזה(: הספר את העבה שוייפו שראה לפיספר.

 אמר התורה, עוני על אליהו דבי בתנא פיר' גם שכתב, ונו' תורש פן שינה תאהב אלאמקרא
 ה' ואומר וגו', בלחמי לחמו לכו שנ' תורה אלא לחם ואין זה פםוק על וכו' אליהו דכיבתנא
 היתה כך כהן מייעף שהוא במי אלא נבלעין ד"ת שאין למדת הא ונו' למורים לשון לי נתןאלהים
 בעו"הכ צ"ל איר בעו"הז טובה לכם שנתתי אעפ"י בני ואומרת חכמים תלמידי את מבשרתרוה"ק
 וכוונת : לשונו כאן עד ושתיה באכילה תרבו ואל בתורתי תזלזלו אל לכם יש גדול ששכרמפני
 עצמו את מוריש מי ת"ל. דקאמר מזה לעיל תדב,א רברי מתוך מובן בן וכו'. תזלזלו אלאמרו
 כנוסחא אמנם )4"י( רצד פי"ד כזוטא לפניה זה כל והנה וכו'. ושתיה כאכילה מרבה שהואמי

 תנא קראו שהוא סמה אולם שלו. מכתיי הדברים והעתיק כלום. זה מכל ליתא ובילקוטאחרת.
 עליו שמו שהיה שאע"פי אפשר שכבר כך. שמו היה עצמו שבכתיי להוכיח אין אליהו.דבי
 : הילקוט עפ"י שהורגל מה כפי תדשיא לקראו הקפיד לא אליהו.סרר

 כל הלכו ואחריו תדב"א, דנורא זקוקין בעל קראו בויניציאה הגרפם השער עפ"ידיבבה
 אליהו: סדר שמו עיקר את והשכיחו תרב"א שמו וקראוהמרפיסין

 אם הברל ואין משניות. וכלה"ק ברייתות. כלו' הן. היצוגיות משניות פי' הערוךומ"ש
 : מ"ז( )צד לעיל זאת הזכרתי וכבר הגדה: או הלכהענפם

 הכבות. חלוק המעתיקים שהזניחו הספר מלקויי זה אף הנה וכו'. בבי ג' הוי ורבהד23"ש
 והרבה וזוטא. ברבה המפרים לחלק קדמונים מימים ובא נוהג היה זה שדבר מראיןוהדברים

 חכם כן שלמה משלי ב'. בבא מתחלת ואח"כ ט', סי' סוף עד א' בבא משלי ספר בבי:בנ'
 אזנך הט נ', בכא מתחלת ואחה וגו', דל עשק ס.1 בפסוק ב"ב בסי' מסיימת בבא ואותהוגו'.
 שם על שלשים קראם ודעת. במועצות שלשים לך כתבתי הלא זו בפתיחה ואמר ונו'.ושמע
 והם ונו'. שלמה משלי אלה גם נסרר. ואח"כ רבתא. משלי וזוהי כיד, בסי' ומסיימת בכות.הג'

 ב' הוספה לי. סי' וגו' אגור דברי א' הוספה הוספות, באו ואח"כ כ"ט. סי' טוף ער זוטאמשלי
 בספר וכשנסתכל חיל: אשת חטילה, והיא הוספה ואח"ם ט'. פסוק עד וגו' למואלדברי
 בסוף ומסיימת וגו' זמן לכל מתחלת ב' ובכא ב'. סי' בסוף ממיימת א' שבבא נמצאקהלת
 חסילה ואח"כ ה'. סי' בסיף וממיימת וגו' ואראה אני ושבתי ד' בסי' מתחלת גי וכבא נ'.סי'
 וזו וגו'. טוב משמן שם טוב ז', במי' המתחלת זוטא קהלת ואחריהם ו'. סי' והיא וגו' רעהיש

 שם ונו' ולבי אני סבותי מתחלת ב' ובבא כ.ד, בפסוק א' בבא ומסיימת לבבות ג"כנחלקה
 ומסיימת וגו' השמש תחת וראה שבתי מתחלת ג' ובבא י'. פסוק ט' בסי' ומסיימת כ"הפסוק
 הוספה ואח"כ י"א, בסי' ח' פסוק סוף עד וגו' ארץ לך אי א', הוספה ואח"כ ט"ו, פסוק י'בסי'
 ונו'. הקוהלת אמר הבלים הבל חסילה, ואח"כ י"ב, סי' ז' פסוק סוף ער וגו' בחור שמחב'.

 נמצא השירים בשיר כשנסתכל וכן ההלוקות: אלו על יעמוד הלשונות סגנון עלוהמתבונן
 מתחלת ג' וכבא וגו'. ירושלים בנות אתכם השבעתי ב' פי' ז' בפסוק מסיימת א'שבבא
 זוטא, השירים שיר ואח"כ דודים. ושכרו שתו ה' סי' א' בפסוק ומסיימת ונו' עלה זאתמ. מתחלת ג' ובגא ג', סי' ה' פטוק ירושלים בנות אתכם השבעתי וממיימת וגו', דוריקול
 זאת מי ב' ובבא ו'. סי' ט' פסוק וגו' יונתי היא אחת זו בבא ומסיימת וגו'. ישנהאני

 א'. חסילה ז'. מי' י"א פסוק תשוקתו ועלי לדודי אני ומסיימת י'. פסוק שם וגו'הנשקפה
 ח' סי' ד' פסוק וגו' ירושלים בנות אתכם השבעתי ומסיימת וגו' השדה נצא דורילכה
 מן עלה זאת מי המתחלת ביי חמילה ואח"כ רבה. השירים בשיר בי ובכא א' בבאכמיום

 יוכ.ה השירים וסגנון זוטא, שה"ש של אחרונה ובבא רבה שה.ש של אחרונה כבבאהמדבר
 אלא זוטא, אליהו וסרר רבה אליהו מדר נסדר החלוקות ם סגנון ועל ן החלוקות. אלועל

 קראהו לכך בז' יבוא משה יכף ולא הספר בסוף למעלה שכתב לפי ויקרא בריש כתב הרשב"םי
 בנ"י ובין גינו ה' נתן אשר וגו' החקים א5ה כתש כ"1 סי' זבסזף זרמב"ן. נראב"ע הוא צ; וכו'.הקב"ה
 ובסוף משה. ביר סיניבהר

~DDn 
 ויקרא וספר שמות שספר למדנו הא סיני. בהר וגו' המצות איה כתוב

 ירחו. ירדן ע5 מזאב בערבות וגו' המצות אלה חותם הוא במדבר מפר אלם הם. הלקים מס' אחרכספר
 התורה זאח"כ במרבר. ג' ויקרא. שמזת ב' בראשית. א' בבי. בג' הרבה משה. של תורתו לפ"זותהיה
 דברים: והיאהזוטא
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 ח' מאמרמבוא)(9

 מתוכם מוכיחים עניניהם כי להשכיחם יכלו לא כי אף הדברים, ערכתו והמדפיסיםשהמעתיקים
 סידורן: יסורעל

 אחריך משכני מתחלת היא הב' הבבא ל"א(. )צד פיה סוף עד ה.א הראשונההבבא
 חיבור על ואחת אחת בכל לעמור יש כבות הב' ובאלו פיח(. )צר פי"ז סוף עד צד( )באותווגו'

 עד המקרא באותו ודורש הולך והוא פיט( )צר רוני קומי ג' בכא מתחלת ואח,כ עניניה,וקישור
 קניו(. )צד סופו ער קמ"ז( )צד פיל לאסף מזמור הדרוש שייך הענין ולזה קי"ח(. )צר פכ"אסוף
 בענין חלקים כב' הם לאסף ומזמור רוני קומי הדרושים שכ' כאן. פרשיות שעירוב מפקובלי
 קי"ח( )צד וגו' מלאך שלח אנכי הנה פכ"ב הוא הב' והענין ג'. בבבא הא' הענין והואאחר.
 שהאדם בדברים הג' והענין קליט(, )צד פכ"ז סוף עד הדברות וכי' משפטים בפ' ודורשוהולך
 עד קמ"ג( )צד פכ"ט הרחמים מתיך קליט(. )צד פכ.ח האהבה מתוך שבשמים. לאביוקונה
 קניו(. )צר פל"א השלום מתוך וכו', קמ.ז( צד לאסף במזמור הערבוב ע"י אח"כ )והופסקסופו.
 נעוץ וסופו שהתחיל במה וסיים גמירא, עד קים( )צר וגו' ויבינהו נועץ מי את הה"אואח"כ

 פסיקתא היתה רוני קומי שהפיסקא אראך להלן אמנם ענינים, לג' נחלקת הבבא והנהבתחלתו.
 אינו לאסף מזמור הפיסקא כן וכמו רבה. אליהו לסדר אח"כ ונתוספה לאליהו ונתייחסהלעצמה
 הוספה, היא כולא אלא להוספות כתוכה שכאים הדברים לדון אין ואש לעצמה, פסיקתאאלא
 אם זוטא סרראליהו אמנם מלאך: שולח אנכי הנה מן הבבא עיקר ותהיה במקומה, שלאוהיא
 ומסיים וכו' מהלך הייתי פ"א בסיפור בפ"ב מתחיל הוא והיתרונות ההוממות כל ממנונסלק
 בו: כיוצא בסיפורבפי"ד

 י"מ וזוטא פרקין ול' כבי ג' כתב הערוך והגה הפרקים. סדרי הם מקולקליםויותר
 פרקי. ול' בבי ג' והיינו פרקים, סי' הוא ובבא בכא שכל דנזיקין כבי בג' מצינו והנהפרקי,
 ז' בת א' בבא בבות. לג' נחלקה דבלים צוקערמאנדל(. )הוצאת דטהרות כתוספתאומצינו
 פרקים. כ.'ה כולם סכום א"כ פרקים ז' ג"כ כחרא ובבא פרקים, י"א כת מציעא בבאפרקים.

 טומאה טהרות. כלים, הן מתכתיות ג' אלא לבכות חלוקה אינו אלפם גרב הנדפסהוכתופפתא
 שווארץ מוהר"א החכם הרב דילן מת.בתא ריש ודעת כאתתי ממבימים בפרקיהן אולםוטהרה,
 את לפנינו שחלקו ויתכן : פרקים ל' בת היא דכלים ומשנה המשנה, עפ"י היא ההלוקה שימודהיא

 הבבות; לפי הפרקים אלא הפרקים לפי הבבות נעשו ולא בבי, ג' שהוא לפי פרקים לל'הסדר
 שמסיים אלא רוני, דקומי חסילה ער הפרקים של מנינן נסמנו לא שלפני בכת"ידהבה

 סליק כלו' המנין. טימנו ולהלן ב' מפירקא בד"וו אולם פירקא. סליק ופרק פרק כלבסוף
 סליק קלקולן, על ואעיר כאן ואעיכם הפרק.ם, מנין הדפין בראש וסימנו כולן, וכן ב'פירקא
 להפסיק היה טוב יותר ולרעתי יוצרו. ימים ד.א כשתיהן מתחיל ופ"ב בשתיהן. שוה הראשוןפירקא
 ב'. פרק תחת א' ופקר העמוד בראש שריוו ה' ובדף ז'( )צד האחרונים דור דברי אלהבריה
 כ"ת(. )צד בשו לפנינו שהוא ויברכהו ש:' עד ולהלן כפרה מזבח מן בר"וו חסר כיה( )צדבפיה
 ו' בת הבכא וא"ב ו'. פרק הוא ולפנינו ה', פירקא סליק בר"וו הכבא מטייסת כך יריועל

 והנה ד', פרק בטעות ע"ב מי"א חוץ ו', פרק העמוד בראש כתוב וגו' משכני ב' בבכאפרקים:
 ובהסגר. ג"כ הדפו מנין סימנתי ואני מבד.וו, יותר בא' לפנינו המנין ולהלן ב' הכא מתחלתעי"כ
 ז' פרק הרגיל, מנין לפי מממנו הנני פרק אינה מסמן כשאני וגם הרגיל, מנין הוא שכברלפי

 ולא חפצתי הסד כי אדלעיל הוא הדרוש והמשך וגו'. הכמה טובה אומר הוא הרימתחיל
 במ"ע. שפירשתו וכמו מקום, של להרריו בא ירה ועל קרב. מכלי טובה היא וחכמהזבח.
 גלמי ההיא במאמר להפסיק טוב יותר היה ועכ"פ וחסר. מקוטע שהמאמר אפשר ככרואולם
 שלא שנפסק ונראה מ"ו(. )צד לע"ז ומוכרן מארצם אותם ומנלה הוא הפרק וסיום עיניך.ראו

 ואח"כ מיה(. )צד וכו' שותפות יעשה שלא בלבו דברים ארם ישמור יהיה פיח ותחלתבמקומו.
 ואח"כ נ"ט(. )צד פי"כ עד לזה בהמשך הם הבאים והפרקים וכוי. הגוי עם יאכל שלא וכו'ישמור
 ס.א(. )צר פי"נ וכו' שחוק ירבה שלא וכו' ישמור ואח,כ וכו', הארץ עמי עם יאכל שלא וכו'ישמור
 עליהם שאמר דברים חמשה שהם ס.ה(. )צד חטא לידי יבא שלא וכו' ישמור לעולםואח,כ
 ז'. פירקא סליק כטעות וכטוו מ"ח( )צד מארצם אותם ומנלה הוא ה' פרק מיום והנה אדם,ישמור
 ט', תמורת ח' פרק ואחה סי. ח' תחת חי. זי פרק פעם כטעות, נממן העמודים בראשוכן
 כ' דף בד,וו ס.א(. )צד שחוק ירבה שלא וכו' ישמור י"ג פרק ט', פירקא פליק בסיומו היאונכון
 וגם פ"נ( )צד עולמים ולעולמי וסיומו ע"ב( )צד וכו' הבירו בא פטיו י"כ, פרק בטעותע"ב
 סליק מסיים והוא ט"ו פירקא סליק אח.כ לסיים לו שהיה אלא כלל. פירקא בו איןבד'וו
 דנורא זקוקי; בעל עשה כן ועל י"ו. כתיב פניו ושלפני שלפניו העמוד ביאש ובן י"ו.פירקא
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~ט ט' מאמרמבוא

 וכמו פ'( )בצד י"ו פרק הוא וכו' יושב הייתי אחת פעם והמאמר פרק. סיום בגרתה ולרוהכדיבור
 י"ז לפרק כפים נקי ההיא המאמר בד"וו מונה הוא הוה הבלבול ידי ועל במ"ע, זה עלשהעירותי

 י"ח, פרק הוא רוני קומי פיח(, )צד י,ז בפרק ובד"וו לפנינו הכ' הבבא מסיימת והנה פ"ג(י)צר
 ק"ט(י צד לפנינו )והוא י"ח םליקא עולם של אחריתו היא זו בדיבור הפרק זה מסייםובד"וו
 סליק כתוב שהיה ניכר ורישומו יש שורות הפסק אבל פירקא, סליק כאן אין בכתייולפנינו
 ואחה זה, שלפני כמו הוא ובכתיי י"ס. פירקא מליק אעשה למעני כלמעני וכן ונמחק,פירקא
 הוא העמוד שבראש אלא המנין וחסר פירקא. סליק קטיו( צד )לפנינו לעולם עמי יבושובלא
 והנה הפרקים מנין בכתיי נרשמו ואילך ומכאן חסילה, עליו כתוב ולפנינו כ"א. פרק אח"כמונה
 י"ס, לפרק החצילה מונה הוא ולפיז כ'. לפרק מונה הוא בר"וו כיב פרק שהוא מלאך שולחאנמי
 וא"ב ל"א. פרק היא האחרון הפרק ובד"וו פכ'ט. היא האחרון שהפרק עד והולך מונהוהוא
 נם היה הופסק שלא ט"ו שפרק שבאסת ונראה הערוך. של מנינו עם מסכימים אינםשניהם
 ונהיו על דעל כיון ושכשתא י"ו. פירקא סליק בסוף נסמן בטעות ורק אחד, פרק הערוךלפני
 פרקים: ל"א סימנו ההוצאות בכל וע"כ זו. לשבשתא קבע דנורא זקוקין ובעל פרקים.ל"א

 ההוצאות ובכל ובד.וו פרקים, ט.ו בכתיי ולפנינו פרקים. י"ב הערוך מונה זופא אליהווכסדר
 ואילך ט"ו שמפרק הדבר על החכמים עמרו וכבר פרקים. כ"ה הם ואילך דנורא זקוקיןמבעל
 הזוטא שעיקר הראיתי לעיל והנה פרקים, י"ג באמת סימנו פארמא ובכתיי אליהו, מסרראינו
 עם הקטן ה' פירקא היה הערוך שלפני ואפשר פרקים. י"נ וישארו פייר סוף עד כ' מפרקהוא

 אליהו דבי תנא בגמרא ודאמרי שאמר. ומה : פרקים י"ב מונה הוא וע"כ א'. לפרק 1'פירקא
 שנדפס שהכת"י אומר. הלקולם ענין ולתשלום : הענין בזה לעיל דברתי כבר בגווייהו.כולהון
 ם"ד(. )צר בפי"נ ר"מ הענין. השחית ולא בסגנון פעמים הרבה המעתיק קיצר בויניציאהממנו
 בתוך היה ואם המשפחה. את מנלה לסוף בו שמחין המשפחה ובני המשפחה בני בתיך היהאם
 ובני המכוי בתוך היה אם השכונה. בני את מנלה לסוף בו שמהין השכונה ובני השכינהכני

 לסוף בו שמחין ההצר ובני החצר בתוך היה אם המבוי. בני את מנלה לסוף בו שמחיןהמבוי
 ובד"וו העיר. בני את מגלה לטוף בו שמחים העיר ובני העיר בתוך היה אם חצר. בני אתמנלה
 השכונה בני בתוך היה ואם המשפחות. את מגלה לבסוף בו שמחים המשפחה בתוך היהואם

 החצר בני כתוך וכן מבואו בני בתוך היה ואם השכונה, בני את מגלה שהוא לבסוף בושמחין
 עפ"י דברים הרגה הוסיף דנורא זקוקין ובעל הרבה: בזה וכיוצא וכו'. שנ' העיר בני בתוךוכן
 הרבה קיטעו אחריו של ובהוצאות ; דמיונו רוח עפ"י או מהגמרא שלקח מה אם הגמרא.סגפן
 הלקויין מענק ואינם להוסיף, הן לחסר הן בכוונה נעשו הלקויין וא"לו המציק, חמת מפנידברים
 להביא הראשון הכותם בכוונת שלא בא והיתרון מדעת שלא בא והחסרון בכוצה נעשושלא

 שקדמאי כמה לאכר אבא הקורא לפני זאת כל את העריכי אחרי ועתה : הספר בפניםהדביים
 : דרכיהם ואבחנה רבה אליהו סדר בטיב רעותיהם לגלותהחכמים

 בטיב שדברו החכמים על התשובות כולל ט'מאמר
 נומנו.הספר

 ז"ל רפאפורט כהן ליב יהורה שלמה מו"ה הרב המהולל החוקר דברי יסעוראשונה
 בתוכם שאבליע לפי קיטעא קימעא רבריו את ואעתיק מ"ג, וסי' בצר נתן רבינו תולדותבספרו
 דבריו: הם ואלו עליהם. להשיב לי שישמה

 לרב אליהו שלמד וזוטא רבא אליהו סדר א' הם הערוך. בס' ראשונה הנעריםהספרים
 ות5תין בבי ג' הזי ורבה הן חיצזניזת משניות פי' ז.5 ג' סרר ערך יעוייןענן.

 פרקיי
Nalr1 פרקין. י"ב 

 תנא אצלינו הנקרא הספר אם אנן נחזי מעתה עכל. בגזוייהו כלהון אליהו דבי תנא בגמראוראמרי

 נחלק ולא רבא הגקרא א' בחלק פרקים ל"א גזה שלפנינו שזה בגמרא. הנזכר זה הוא אליהודגי
 : זוטא הנקרא בח"ב פרג,ים וכיה כל5לבבי

 הראיות אלה הלישות קלישות קורא כל ימצא ,ה שלפני במאמר שכתבתי סמהדדינה
 ואם ל:1. שנמצאה ממה אחרת היתה הערוך שביד הטפר של חצונה שצורה רק מזה :דיןולא
 : הערוך ביד שהיה כמו הספר נתקן ליושנה העטרה להחזירנבא

 : ודרושים אגדות רק משניות אינם גם אמר.אח"כ
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