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 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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 הלכות דברי בין כן ונקראו ברייתות. בארמית הן הן חיצוניות משניות כי ייענוואנו
 הגדות: דבריובין

 : ידות שתי אפיל כו55 אינו שלפגינו וזה מהספר ידותארבע כויי רבה אליהו שסרר שכתבו שם בכתובות התו' פרברי מתנגד עוד ויותר אמר.אח"כ

 להשיב: עור צורך אין הדברים אלווצל
 אליהו. סרר ונערוך בגמרא הוא השם ועיקר תדשיא. שלפנינו הספר שם גם כתב.אח"כ

 שתדב"א הערוך בעל של זה ממאמר ראיה שהביא סגך מערכת ח"ב הגדולים שם בעל עלוחמיה
 ו5א עכ"ל. בגווייהו כלהון אליהו דבי תנא בגמרא ודאמרינן שכתב מפני בגמרא. הנגר הואשלפנינו
 : כנ"ל ההפך שמבררים שם הערוך דברי ראש ע5העיר

 מן אינו בשמא הזה החכם שמרייק מה וגט ההפך. מבראין שאין ראינו אנחנווהנה
 לקרא הילקוט קיבוצי ע"י הדבר ונתגלגל אליהו. סרר הוא השם עיקר שבאמת ידענו שהריהשם
 שמו: עיקר שהשכיחו ער תחביאהספר

 שיפנינו. בספר מוזכרים תדבש בשם בש"ס הנמצאים המאמרים כ5 5א גם כתב,אח"כ
 הרבה עם בבבל שלפנינו זה ספר שנתחבר הראיתי אחר ובמקום פה. להאריך עוד רצוניואין

 מאוחרים:מדרשים

 לבבל בא הספר שבעל האומנם אבריו, את הזה הרב כתב מקום באינה ממניניעלם
 בו נזכרו שלא שאמר. ומה בבבל היה ענן רב עם בלמדו ועכב בא"י. הם סיפוריו כל אבלג"כ
 דב-. מהם ג' ט'. שהם שכגמרא התדב"א אלו כל ה' מאמר לעיל הערכנו הנה שבגמרא, תדשאכל

 שלפנסו בסדר בפירוש איתאמר לא ה' סי' שם הנזכר והתדב"א הגדה. דברי מהם וששההלכה
 אינו זה כל אך לפנינו. איתאמר המכללא ט' סי' במאמר הוא כן וכמו איתאמר, מכללאאבל
 להם שהיה להוד, אליהו וסדר לחוד אליהו דבי תנא דודאי אליהו. סרר של קדמותוסותר
 המדרש בבית שונין להיות שהוקבעו ומהם אליהו. דבי תנא שם על שהובאו מהם ברייתותקבוצי
 בסדר :מצאים והם סתם, והובאו מקורן ירעו ולא כפיהם שנורין שהיו ומהם ת.ר. בשםוהובאו
 שאר שנקבצו הזמן באותו הכריייתות אלו ונקבצו ה'. במאמר זאת כל שהוכחנו כמואליהו,

 : המשנה שנגמרה אחר לנו הידועותהברייתות
 תכף וגלחו ההיגור. ומן להעלים רצה לא בעצמו שהמחבר זאת רק כאן ואעיר כתב.אח"כ

 א"כ שנה, מאות משבע יהר המשיה מימות אלפים נ' ש5 שעבוד ונכנס שכתג)ו( ]ב'[ )א'(בפ'
 דברי על שמקשה נכונים. בלתי שם המפרש ודברי גאון. שרירא ר' בימי תיש ד"א אחרנתחבר
 חתימת והלא שיצאו. מה חמשיה( ימות של ב"א )מן )ש(יצאו ]שרבו[ ובעוגותינו שאמרוהש"ס

 ובאמת ע"כ, ההמישי( אלף שהתחיל קודם היה הוא. שם )לשמו החמישי אלף לפני היההתלמוד
 רש.ג אגרת יעויין התמישי. לאה ש' וכין ר' גין שהוא סבוראי רננ! ימות עד התלמוד נחתם5א

 לדחוק המפרש שרצה כמו מסופר הוספה ואינו הוא. שמאוחר דליק וראי תדב"א דברי ועלהיטב,
 : וכו'שם

 היא. הד"וו שנוסחת כלשונם, הדברים העתיק שלא הזה החכם עשה יפה לאהנדק
 מהם ויצאו משיחנו נימות( של אלפים ב' בתוך שעבוד ונכנס שיצאו מה יצאו שרבוובעונותינו

 זו נוסהא של וחזותא דור(. בן ימות של הנורא זקוקין בעל )ובנוסחת שנה מאות משבעיותר
 לפנינו. שהיא כמו הנומהא עיקר אמנם הגמרא. נוסחת עם הדברים שהרכיבו עליהמוכיח

 : מאוחרת הוספה שהיא מוכיח הלשון שסגנון פ"נ צר ,ח שלפני בפרק לשפה ממננוןושהוכחנו
 עד הבית ומשנחרב מספרו ח"א בסוף עוד המהכר מרשים שכן וכו' הוספה ואינווכתב.

 תתכ"ה נ"א בשנת שני בית נחרב והנה פעמים. ב' זה דבר שנשנה עיי"ש שנה. מאות ט' הריעכשיו
 מיש ע"כ ולפיז לגאון. שרירא רב שנסמר בשנה ממש והיא תשכ"ה. ד"א בשנת המהבר זמןא"כ
 תשעים הוה ט"מ הוא שנה וציד שנה( נ' )של עולמים תשעים עכשיו עד העולם משנברא )פיו(שם

 ; הנ"ל להשגון בקרוב מסכים שנה וכיר עקמיםוארבע

 ל"ז( )צר לפנינו האטריית הנוסהא ובאמת מנביא. עדיף חכם האחרונים בדבריודנונה
 נ"ב אות במ"ע המנינים אלו השוואת על דברתי וכבר שנים. ד' ומי עולמים וארבעהתשעים
 חומפה. אלא ח31ה רפס כהא הלשון ממתון הוכחתי פ"ר צר שם ולעיל קם"ג(. )צד האחרוןבפרק
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 הוכיח רוויה שהמחכר מה והזכרתי הבית. משנחרב שגה מאות ט' המנין כעמן כ נ' שםודברתי
 שכבר ידענו כהיזם ואנו נאון. שרירא ר' בימי שהיה הקליר ר"א של זמנו על לת"כמקרובות
 המעתיק מיד הוא ועור תתיק שהמנין אומר אתה וע"כ הקליני, לר"א גאון נטורנאי ר'הזכירו
 הרב החכם מ"ש ר"ל דיליה, על מדיליה אוסיף וכאן הקליר, מהא ולא זמנו של החשבוןשתפם
 עוד הוא הביא רוויה דברי שהביא אחר ג', סי' צ"ע( )צד בתולדותיו הקליר ר"א בעניןשייר
 אח"כ וכתב תתיק, המנין ג"כ בה שנזכר הקליר לר"א הצדקה ה' לך המתחלת אחרתקמה
 וז"ל: ד'בסי'

 לת"ב בקרונות ועור מאות תשע שהמאמר למר ברכות על צרח בעל הגאון שרצהומה
 המאמר גם הנה זה. מאמר בלי כחסרים שם הפייטן דברי שנשארים מלבד מאוחר. חכם מאיזהנוסף
 תתיק מספר ג"כ בביאור יורה הצדקה ה' יך המתחלת בקינה והיא הסמוכה בהערה שהבאנוהשני
 יהיו גשמטהו 'באם הוא. שנוסף לזמר הרוחק יותר עוד ירבה השנ' זה ובמאמר החירבן.מזמן

 יעז"ש: מובנים יבלתי הסריםהדבוים
 לא זאת אמנם שנוספו. ולומר כאן המאמרים לסלק אפשר שאי ויציב אמת זהדואבה

 ; זמנו קורם במאמר כתוב שהיה הזמן תחת זמנו מנק תפס שהמעתיק :אמר רקנאמר
 מחזור על הראנ"ן שבפירוש כתב אהרן קרבן מחזור בהקדמת ז"5 רדם והגאון כתב.אח"כ

 אחר במקום הראב"ן נשם והעיר ועוד. מאות תשע במקום ועוד, א5ף כתוב. אצלו שנמצאכת.י
 אלף לומר ראוי מאלף יותר wtw ועכשיו כך. הית הפייטן שבזמן באמרו מדליה. כזה מטפרשהוסיף
 מספר עוד כתוב שהיה קומר לרחוק ואין תתיק. כתש היה שלפגיו עכ"פ הרא"בן יודה הנהועור.
 וכו': קדום בזמן הקליר פיוטי להתפשטות זכר נמצא שלא תת"ק. עד אחרהו סופר ואיזה קדום'ותר

 יורה כרחו ועל זה. קורם הקליר פיוטי להתפשטות וכר שיש ידענו כהיוםרהבה
 ולעיל והמעתיקים. הסופר.ם דרך היה שכך ראיה הראב"ן ומפי' המנין, על הוסיףשהמעתיק

 ; המעתיקים למדו מהם והנה השורם, מנהג היה שכך הגאונים תשובת משם הבאתי פיוצד

ן
 א.ן ראיה ומבלי ומבוטלות. בטלות ז"ל שייר החכם להרב הראיות אלו כל מוףסוף

 בן יוסף מירא. בן בערוך. שהובאו ספרים שאר הנ"ל הרב הביא אח"כ מחזקתו: סמךלהוציא
 בעל ר"ג מתאר למה טעם לתת הרגמם ולא דר"א. ברייתא או ופדר"א. משה של דה"יגוריין,
 י ; טפר בשום כן עשה שלא מה בו. שהובא ומה ופרקיו לחלקיו הספר זה אתהערוך

  מרבר שייר של  רוחו ונאמר  ויל. צונץ מוהריט,ל לחכם נבא הנזכר הרכ דבריואולרי
 בספרו לעצמו, מדור אליהו דבי ולתנא לעצמו מדור אליהו למרר 'חד והוא צו:ץ, של גרפומתוך
 אשבז; מלשון שאעתיקהו כפי אמר, צ"ג צד 1802( )ששד.מ הפרשותעל

 דף 614! וויניציא שבע באר 1עיי' ע"א. ק"ו כחובות א'. )הערה הגמרא  הזכירו אליהסרר
 הלקש ב' והוא ענן. לרב אליהו למרם אשר ההלכות וכולל אליהח ר' היה  מהברו כי ר' עמןע"א
 גם מאחנו הנאבר  הספר זה כלל זה ולפי וכחב( הערוך, סברי הביא )ואח'כ זוטא. וסרר רכהסרר
 הגדה. מענין הם אליהו דבי תנא בשם בגמרא שהובאו הברייתות באילו  הרבה כי אגרהרגרי
 ע"כ: סירא. כן ובספר רבה בבראשית הספר זה הובא כי ליונראה
 שלבללי  ויראה נתן. ר' בתולרית  שייר  הרב רברי  על  הנאבר, הספר אל ג'  בהערהורמז

 תרב"א  דאמרי בגמרא המקומות מסמן הוא ד' ובהערה הפפר. זה להם נודע היה בכתובותהתו'
 אליהו דא"ל )ר"ל ע"ב כ"ט דכרכות כהא מאמרים ג"כ בו שהיו  ואפשר רקירושין(. הא)והשמיט

 אליהו תזי פרד כב"ר מסמן ה' ובהערה וכו'(. תחסי ולא תרתח לא חטידא סלא דר' אחוהלריי
 ע"כ:י ע"א, כ' דף ויניציאה רפוס סירא בן ועיי' השטה( רומי רומי הפרות שירת)הייו

 ט.ט סי' רשב"ש תשובת ~עיי וז"ל. כ"ט סי' ל"ז( )צד שם הנף הרב מ"ש ע5 כאן אעיר עודן
 כל כי אומרים יהירים שקצת כתכ השואל כשהרית. רגש"ע בהפלת גופיה עמרם ר' בסדור גרסאותהלוקי

 צעק וע"ז האשכנזים(, חוסה )וזהו עמרם ר' מסרור ראיה ומביאים הבל הייהם וימי תהומעשיהם
 נתרב"א אזלם המפררים(. )כנוסה חיינו וימי מעשינו. כ5 הוא; עמרם ר' שבסדור וכתב מר שםהרשב"ש
 היא האמת והנה הייהם: וימי מעשיהם האשכנזים. נוסח נמצא עמרם 5ר' הרבה מאחר שמחברופכ"א

 שבעל אלא וסופה. תהלתה אלא נקטו ולא בד"וו. והן בכתיי הן התפלה טופס המעתיקיםשהשמיטו
 נטל. הוא עמרם לר' הרבה מאוחר שמהבין מ"ש כן וכמו והבל. תהו א"כ והראיה השלימה. דנוראזקוקין

 אל שכוון 5י ונראה י : כ"ח אות קי"ח( )צר שם במ"ע עיי' אליהו. סדר עפ"י לתפלה סידר עמרםור'
 לבן כיצא אלפא ~בו דפין הרבה והסר קטוע והוא קארלסבאד בעיר ציג5ער דר' הרוכם הרב כיד שראיותיוספר
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 וכתב: קייט צר הנזכר בטפר אליהו רבי לתנא מרור יחדואח"כ
 נאון שנירא ר' של נזמנו זה ויהיה לנ"ע( תשקוד ד.א דהיינו )5נוצריס תתקע"ד בשנתנמו

 מאתנו נעלם ושמו בבבל אחר רב כתב זה( שבטפף החשגונות וע5 נחן דר' תוצרות ע9 א' גאות)והעיר
 א5י' סדר הלקים. לכ' נחלק והוא אליהו, דבי תנא ונקרא הקודש. בלשון ומוסר אמונה בעניןספר
 בבבל שדר בעצמו אומר היא בפיק בבלי. שהיה ראיה הביא ב' )ובהערה זוטא אליהו וסדררבא

 בפכ"א:' בבבל המגדל חרבות ושראה ישראלים.י רק נהם דרים שאינם ממקומותומדבר

 זה השתמש אולי ואמר ועניניו, לשונו סגנון על ומדבר פרקים ל"א כולל הסדר שוה כתבואה"כ
 ואין עליו, שניתוסף ומה זוטא אליהו סרר בענין עור ומאריך הקדמון, אליהו בסדרהמחבר
 : משם הקורא יקחם דבריו להכפילצורך

 ראתו ואנו נתן. דר' תולרות דברי ליסור לו שם בו נידונים ששו מה כעיקר מגףמדף
 נ-כ מבוטלין ובזה עזור: ונפל עוזר כשל וא-כ לנמרי. מבוטלין ושרובן ראיותיו וקלישותחלישות
 דבי תנא בערך תרמ"ה ומיי וכו' רבא אליהו סדר בערך נ"ה סי' המפרים אוצר בעלדברי
 רפ"ח, צר  בח.ג  וה כענין ודורשיו דור דור נספרו וויים מוהר"א הרב ככרי מבוטלין וכןאליהו,
 : רט"ז צרושד

 למדרש והערות כקורת נ"ט צד קעללער ;פתלי ר' להמנות תרכ"ו בכוריםבפפר
 למבראשונה היה הספר זה כי )וז"ל( חדש כדבר לירון יצא הזה הכותב רי.פמאן. יעקב מאתחדב"א
 בו חלי הימים ברב אך והכתובים הנביאים פרשיות מדר על ועוד התורה פרש.ות סדרעל
 ראשית בעל דברי על דבריו כראש ונסמך וכו'. מאר הרבה ממנו ותכרחנה משחית הישיירי

 מוהר"א בשם המו"ל העיר כבר )וע"ז וכו', נצכ.ם אתם פרשת כתדב-א עיד פ"נ הענוה שערחכמה
 בחשבו הפרקים מרם הזה המבקר אמנם הילקוט(, עפ"י הדברים הב.א ר"ח שבעל ז"ליעללי:עק
 ! וכוונתו: הספר טיב על עמד לא ובאמת השערתו, לקיים כדי במקומםשאינם

 סירא 5בן אחרת ביתא אלפא ט"ז רף והוא ואח"נ סירא. בן של בנו עוזיאל ליוסף ש5ם מררש אית כל ועלחרא
 ונגמרו לשבעה נולד סירא ובן כ"ט(. צד בהערה )לעיל אמבטי ע"י נולדו ג' כי ערתו. מפליאות שםומספר
 ביום ויקרא מפר שלמד סירא בן על עליו אמרו שם. ונאמר אמו. מרחם כשיצא תכף מדבר והיהשיניו
 מקרא למר שנית לשנה כולה. ס"ת למד בה( שנולד )ר'5 שנה שאותה פירא בן ע5 עליו ואמרו וכו'אחד

 לא שביעית לשנה אליהו. דבי ותאנא וספרי ספרא למד ששית לשנה וכו'. והגדות הלכות ותלמודומשנה
 ללמור יש וכוזבים פיוטים דברי שכולם אם הדברים מעתיק ואני : וכו' למד שלא קטן ולא גדול דברהניח
 וכר זה חשיבות לרבר ראיה אין ואם וספרי. ספרא עם תדב"א שהחשיב הזה המפטפט הפייטןמדברי
 שום לדבריו אין ק'( )צד נוסחתנו לפי אמנם י אליהו: סדר ואחריו הספרא נכתב שלפני שבכת"ילדבר
 הכמים ממקום מיבנה שהוא קשה( )צר פ"א ובזוטא ציה( )צר בפייח מפורש אומר הוא ואדרבהיסור

 כמה לארץ והשליכן גרען מי רומי מלכות בנתה מגדלים כמה קייה( )צד נאמר שם אב5 יורבנים:
 במקום וגופו אחד נמקות ראשו וגת; ראשון במגרל בו בעט מי וכו' גדען מי מדי מלכות בנתהמגדלים
 צונץ. מוהריט'ל נמשך ואחריו וכו' הפלגה רור ע5 דנורא זקוקין בע9 ופי' לזה. זה בין מי5 וכ"אאחר
 מגדל על מורה אינו בעט שמלת ממני. נעלם כוון מאורע איזה על אבל כיה. אות שם בם-ע כתבתיואני
 הראשון במגדל לפרש יש הלשון ומהמשך העיר. לבנות ויחדלו רק בתרה נאמר שלא הפלגה. דורשל
 וכו' ראשו ונתן אמרו וכן מדי. של או רומי'טל

~eDN 
 נהרג ראשון במגדף שבעט שזה הבועט. על לפרשו

  ממניי נעלם נמן מאורע לאיזה סוף  סוף  זה.באופן
 נכונים  דברים איזה  ממנו להעתיק אני ותאה !

 מתפלל שאדם ער רש ר מ ב ראמרינן נהניתי. לא בד.ה ע"א( )קיד כתובות בתז' הלב. על המתקבליםזרברים
 והיא דרבי. עובדא הא ומייתי גופו לתוך מערנים ~ID1a שלא יתפלל גופו לתוך תורה דברי[שיננסןו
 יש פ' סי' פ-ג במו"ק כתם מדרש הספר את כנה הרא"ש וכן נוסחא. בשינוי קל"ג( )צד בפכיולפנינו
 בפרקים האריך ואח"כ קל"ב(: וצד שם לפנינו והוא וכו' תם לדור כלו' וי,ו הסר לדורתםבמדרש
 אליהו סדר איננו הזה הספר כי הוכיחו החדשים המבקרים נתב. אח.כ זוטא. ס"א עלהנוספים
 בספרו יעב.ץ הגאון הרב בזה הרגיש גבר הגאונים. 'מות פרי אך הוא וכי ענן 5ר' אליהו יהוהדהוה

 ש4 אהרון נדור שחובר תדבש בספר בפרטות נראה וכאשר וכתב. פיה( סי' )ח"ב ספריםמטפחת

 היות sv המורה בלשון הזה הספי את הזכיר אחד גאון כי מדוקדקת איננה אהרון ומלת עכ"ל.גאונים
 מסרר הספי כי  עי נראה ולי  שיסררו. מהי בריה  ע"ב קיר ב"מ חום' יעוין הרבה לו קרום  הזההספר
 )אמנם וכור מאליהו חסיפריס בכל הירוח מליצה כ"א איננו עגן לר' הגמיא אליהו מחני יהוהאליהו

 וזה בו. שהוזכרו החשבונות על כ"א כך אליהו סרר על היע"בץ כתב 'טלא ימצא המטפחת בס'המעיין
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 לטפר בקרת מאמר אפפע:היים חיים מו"ה הרב כתב )תחמיא( ח"א תלמודבבית
 המו"ל( הערת באכער. החכם כבר קרמוהו )אשר חדשה בהשערה ובא רם"ה(. כצדתדבש
 הרב של יסודו על השערתו ותמך הקראים, ננד ולדרוש לנסוע מצוה שליח היה הספרשמחבר
 : ענן לר' אליהו שלמדו הסדר התדב"א שאין שיירהחכם

 שלא ומפני ובעו"הב הגאולה נגיאת דבריו שקצת מפני אליהו שם על הספר נקראאמנם
 וסדר אליהו רבי והגדות גרייתות ואסיפת )רמ"ח( לאליהו יחסוהו הדברים יצאו מי ממקור יודעיןהיו

 שנזכרו מה רק אינם מהן שאב אשר והדברים הזה. המחבר נימי נאבדו ככר welrl רבאאליהו
 אין כי וכו'. חיבורו זמן לנו העלים לא המחבר והנה וכו', מרבותיו בע"פ לו שנמסת ומהבתלמוד
 וכו': הקראים עם התוכח שהמחברספק

 שחלק )ר"ע( וז"ל מאוחרים, יותר שהם הזוטא, על שנתוספו ולהלן מט"ו מהפרקים מדברואח"כ
 עם ג"כ התוכח זוטא שבעל מפני רכה מפר כלות אחר שנים איזה נתחבר הזוטא מןראשון

 הפרקים אמנם לאור, הזוטא של ראשון חלק שיצא עד כבירים ימים היו לא ובודאיהקראים,
 אוחם ראה לא שמעוני ילקוט שבעל ער מאר מאוחר בזמן :תוספו ולהלן ט"ו מפרקהאחרונים

 דברי אלא אינם והזוטא הרבה בענין שאמר מה אכל מאד, :אמנים האחראים דבריו )ותהוכו'.
 שהמחבר נרעץ ודעת בבהל היה המחבר של שמושבו צונץ דעת הביא שיד ובצדנביאות(,

 ישבו לא איטליא שבארץ לפ. דבריו את לדחות והוכרח בבל, כינו רומי ושהעיר רומי אישהיה
 קדם בארצוה ומדכות מקומות מכמה דבר המהבר שהרי ממי פליאה אמנם ואמר,הקראים,
 מאומה, זכר לא ויושביהן אירופא ערי ושאר איטליא ומעניני ודומיהן. מפרם מבכלמירושלים
 ואמר ע"ב(, )צד בפטיו ידים רחיצת כענין הראשון לוכוח שכא עד הוכוחים בעניני האריךואח"כ

 ירים נטילת אמר ולא ידים רהיצת השואל אמר ובכוונה וכו'. דרבנן במצות כפר: הקראיםכי
 : בלה"ק רק שהשתמשו לרבר פומבי לעשות היתה הקראים של שדרכןוכו'

 rlw~1 הלשון. כוו משתמש עצמו והמפר חמירה היא השואל שאלת שבאמת זה, על להשיבויש
 היא ירים שרחיצת אוכיח י"א במאמר ולהלן מ.וחד בסגנון לש.הק טהרת על היא אליהוהסרר
 ר' והחכם בדבר. והאריך וכו' מהית :ט,י מצות שעיקר המחכר השיב שע"ז וכתב משנה:לשון
 החכם דחאם וכן דבריו את סתר שצ"ו צד תרמיז ראשונה שנה ישראל כנסת בם' יעבץוואלף
 ר"ה צד לחשבונם( תתצ"ו )אלף א' כרך כרומי הימים קורות כספרו ~~נעלשטיין הערמאןדר'

 וא' ראשון בבית א' ישראל גלו ב"פ רכי א.ל ע"א( )צד פיט במאמר שהעמים ריו צר)ועיי"ש
 השני השואל שזה עליו אוסיף ושי משם, הקורא יקחום שחר( להם שאין דברים וכו' שניבכית
 משנה, בו ואין מקרא בו יש בזה אח כנגרו וישב תבירו בא כמ"ש הראשון. של חכרוהיה

 W'W אחר אדם מצאתי למקום ממקים עובר היית. פ"א ע'(, )צד פי"ד שם הוא הראשיןוהשואל
 שיטת אל המשך שום מהן לאחת ואין שאלות, ד' ממנו ושאל וכי'. משוה בו ואין מקראבו

 ווטא אליהו במדר שאמר וכענין מינות, לדברי נוטים היו השואלים שאילו נראה ויותרהקראים.
 מקרא בו ויש מינות כדרך אלי ובא אחד אדם ומצא:, כדרך מהלך הייתי פ"א קע.א( )צדע"ב
 ותכלית מינות. בררך היה משנה דברי כו היו שלא לפי אבל מין שהיה ולא וכו'. משנה בוואין

- - - - -- 
 בדך גאון שרירא ור' גאונים. של אהרון בדור נכתבו הפרטות שאילו יעופש, בפו'טות נראה וכאשראמרו
 אסור ארם דם אין רבי ע"ג( )צד בפטיו גפומבדיתא(. מלכו ורה"ג ורש"ג מורא ישיבת שבטלה הואאהרון
 כ-ה ועיי"ש ע"ב וכ"א ע"ב כ' בכריתות ההלכה נגד והיא באכילה. שאסור אדם דם להביא וכו' התורהמן

 דרישה לשון )שם( תשחורת שבעילם. צ"ל אולי שבעולם. גרול בכרך מהלך הייתי ה'( )צד פ"אע"א.
 )ווו בעולמי שבראהי צ"ל בעלמו. הקב"ה שבראם ו'( )צד שם בהערותי(. לדבריו )ובוננתי. וחפושוהקירה
 עפ"י והגיה האדמה(. פני על הקב"ה שברא היא הכת"י ונוסחת כך, לסנר 'כררך צריכה שאינההגהה

 עיקר על עמד )ולא דיין CtnfN איל בעולמו ורמשים שקצים והיה בהמה ותקג'ה ברא מ"מהירושלמי.
 במ"ע עיי הירושלמי עפ"י ג"כ הגהתי ואני ליתא. בירושלמי שבאמת וחיה בהמה ג"כ תפס וע"כהשאלה

 נכון(. זה שאק ל"ג צד לעיל הראיתי וככר וכו'. לאליהו שאל נהוראי ר' בירושלמי להגיה דעתו גם י"א.אות
 )אמנם וכו', יון מחכמי אחר רעת זה ם D'Dt אלא עולם של בגינו אין הללו מים מה ק.ה( רצדפייה
 כוונת זז ואולי במים. מים העולם היה מתהלה פ"ב ריש הגיגה בירושלמי דרש פזי ב; יורה דר'האמת
 : נכונה הנוסהא הכת"י שעפיי במה הגהות לו ועוד מים(. מים האמרו א,. ע"ב( י,ד )הגיגהר"ע
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 את לנו ששנו ובתלמידיהם בחכמים שבחר ב"ה המקום כרוך בסוף, כמ"ש הםתשובותיו
 וכו':המשנה

 והלא ראיתה מה בני לו אמרתי הצואר, מן שחיטה אין רבי לי אמר היא. הב'הענין
 הנזכר: החכם וז"ל וכוי. חכמים שנו שכך מה.ת גופה היא עצמהשחיטה

 מפגי בדבר נבור היה בעצמו השואל כי מהית היא הצואר מן שהשה אם השואל שא5עוד
 כו': זה בענין חלקים הקדמונים הקראיםשדעות

 והנה הם: גם בה דקדקו בכללה כי ידענו הלא בשחיטה אבל הנזכר, ררו המשיב השיבוע"ז
 אמרו קצתן וכו' נבוך היה בעצמו השואל כי במ"ש אפפענהיים. מוהר"ח בזה נשמרכאמת

 וקצתן שחיטה במקום המליקה בבהמה שגם פברו וקצתן שח.טתה היא מליקתהשבעופות
 שאדם תהו. אדני על בנוים בעיקרם הדברים אמנם וכו'. הרבנים עם הדברים בעיקרהסכימו
 שדי רעתו שהיתה ויראה הצואר. מן שהיטה אין רבי החלטה בדרך אמר אלא כלל שאל לאהזה

 המינות: לדעת קרובה היתה שדעתו נראה ויותר בלב, הסכין בתחיבת או בצואר אםבנחירה
 דם מפיהם( מגונה דבר להוציא שלא )כדי שאחויל כמו או אדם, דם היא הג'הענין

 והאריר וכו', מהית אסור אדם דם אם השואל שאל עוד הנזכר. החכם כתב וע"ז שתים,מהלכי
 אסור ארם דם א.ן לי אמר כמ"ש החלטה, בדרך אמר אלא שאל לא כאן אף ובאמתבדבר:

 הנברא על חולק הוא אליהו הסדר וגם מק"ו, השיבו ואליהו מקרא, לו ומביא וכו', התורהמן
 דם אף העבודה במאמר. ובפרט בהערה, לעיל הבאתיו ז"ל רייפמאן החכם ע"ז שהעירכמו
 לגי' והיא וכו'. באכילה אטור 11 אף אחד בכלי ונותנו בפ"ע ומיוהד ונתמצה ונקרש הח.מן

 11"ל. דבריו במרוצת הנ"ל שהביא וכמז הגמרא, נגד שהוא וכו' דגים אף העבודת".לקוט
 שדם שאמרו הקרא.ם עם הסכים שהמחבר באכער הרב למר המחבר של תשובתו מתוךוהזה
 הקרא.ם שטת לסתור דרבנן שלוחא המחכר זה היה אם והנה וכו', מהית אסור וחגביםדגים
 דבריהם את שלח, אותו והשולחים לדבריהם. במקצת להודות בשחיתותם הוא נפלאיך
 : כמילביר

 שאין בהמה אמור חלבה לה' קרבן ממנה שמקריבין בהמה רבי לי אמר הד'.הענין
 : העל החכם וכתב מותר. חלבהמקריבין

 להתיר רצו שהקראים מפני מותר מזבה שג נקרבה שלא בהמה ח5ב אם השואל שאלעוד
 1 טמרי החלבאת

 שנקרבה בהמה אמר שלא ועור החלטה, בדרך אמר אלא שאל שלא חדא היא, ע"זותשובתי
 חלב וכן מותר. מומין בעלי חלב לפ"ז ויהיה וכו', ממנה שמקריבין בהמה אלא נקרבה שלאאו

 כן. למד אתה ומתשובתו בהמה. משום קרבן מקריבין שאין הכית כשנחרב בחו"ל וכןכלאים.
 פ' וברהבן ברא"בע ועיי' לדם, ושהוקש כחו"ל וכין בארץ בין מהג הלב שאיסור השיבושהרי
 צו: ופ'ויקרא

 הנ"ל הרב העמים זה בענין והנה אח, של גזל מותר שמא רבי לי אמר הה'העניו
 שאל הזה החכם דברי לפי וז"ל* העכר המשיב החכם השיגו וכבר הלעמן* ימבלם שלאדברים
 שאלתו והלא נכרי. במל היתר מורים הרבנים כי ממנו הוציא למען הספר בעל אתהשואל
 יקחם וכו'. מישראל אחיו על היא גם הספר בעל ותשובת עמו. מעשה עושה אח גזל עלהיתה
 ש."ש. ואם מאב ממש אח הוא אח רגול "ב אות במ"ע שם הרכר פרשתי ואני :  מספריהםהקורא
 שאמרו וכענין יורשו. הוא םוף שסוף היתר לו שמורה וגו', ואמו אביו גוזל נאמר שלכך כאן.ואוסיף
 בן ולוט מת הוא למחר וכו' הזאת הארץ את אתן לזרעך לאברהם הקכ,ה אמר כך לוםרועי
 אפי' ויורש יורשו. אחיו בנים לו אין שאם אח. בגזל ג"כ הענין וזה פמ"א(. )ב"ר וכו' יורשואחיו
 הוא: גזל יורשים לו אין בין יורשים לו יש כין אח גזל לזמר הוצרך ולכך אשתו.את

 בהם העמים בכאן וגם וכו'. הבת בת או חמורה כת אם הקראי שאל עור הו'.העניז
 לא שהבת שדימה לפי המורה מה! איזו היתה השואל ושאלת סובלם. הלשון סגה שאיןדברים
 ; הן ושקולין ערוה וזו ערוה שזו היתה ותשובתו בפירוש,נאמרה

 וז.ל: הנ"ל החכם הרב וכתב חמורה, נדה או חמור זב לי אמר  הז'.הענין
 הקראים מכת החכמים א5ה לשיטת ראייה שזה היתה שסונתז באכער הרב העירכבר

 זכז': נקיים ז' א"צ ונדה מגדה המזר זג'מאמרו
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 שבעה טמאה הנרה והלא נקיים לז' הנדה שתצטרך התורה מן מצינו היכן אבין ולא רואהואני
 מתחלת ימים שבעה אחר טובלת לראות פסקה ואם בהם ראתה לא כין בהם ראתה ביןימים

 ובעקרו התורה. מן נקיים ז' שא"צ רבני כל יורה ולזה כזבה. לרונה חומרא הם נקיים וז'ראייתה,
 טבילת שעיקר שפרשתי כמו השואל זה שדעת הטבילה. בענין אלא דברו לא עניןשל
 שבעה. בסוף ערוה מלהיות פסקה אולם נקיים. ז' אחר הזב כפבילת טומאה משום היאהנדה
 מ"ש ועיי' ערוה, מלהיות פמקה שכבר לה להזדווג יכול מת בטומאת כגון טמא הבעלואם
 וכיר: כ"א אותבמ"ע

 שטתו עם ולהתאימם ענינם להכריח זה שלפני לפרק הזה החכם הרב ה11רואח"כ
 שטתו עפ"י ז"ל החכם הרב אותם שפירש הדברים כל להעתיק באתי ולא היה, קראישהשואל
 הענינים עיקר תפסתי רק ממאמריהם, הקורא יקחם וחקרו, אחריו הבא החכם בטלםואיכה

 ויפה משנה. בהן היה ולא מקרא בהן שהיה בו שפגעו אלו על שנאמר לפי כהן, נתפסשהקורא
 : וז"ל הנ"ל החכם עליוכתב

 מי בישראלי כתזת ד' מצא ורוחו. שלההו אלהים ה' כ"א הרננים ועד לא אשר הספרובעל
 שאין זמי וד"א. מקרא וד"א, משגה מקרא בידו שיש מי ארץ. וררך גמרא משנה מקרא בירושיש
 ושיחה נפשו. נכל הספר בעל אהב הזאת התחתמה הריזטא את וגם בלנד. ארץ דרך אלאגידו
 בא"י תמים הדיוט עם הרביעית בסאה כ"א בכל. נגל קראי עם השמינית במאה היתה לאזאת
 בירו: עלתה אף זלהזרזתז. להחכימו רצה הספרכעל

 )במכתב באכער ווילהעלם דר' פרא~עםאר באגדות גדול ובקי החכם שנתעה במההאומנם
 זה על יעמוד וכו'( רם"ו צד כ"ג שנת יודענטהומס דעס וויססענשא~ט אונד געשיכמע שלחרשי
 מצאני בדרך מהלך הייתי פ"א במאמר, התחיל שהוא סידורו. על מעם בהתבוננותהקורא
 מהר לנו נתן מקרא רבי ואיל משנה בו היה ולא מקרא בו היה מצות בדרך אצלי ובא א'אדם
 אחריו וההולכים רנורא זקוקין בעל ופי' קע'ש. צד פ"ב )זוטא וכו' מיני מהר נתן לא משנהסיני

 ונסתייע ינצו. כי מלשון לפרשו הנ"ל החכם והתחכם מצוות. באיזה לעסוק בדרךשהלך
 אין אנשים. ינצו כי רצ"ב פי' תצא כי )ובמפרי דבריהם. וחוזק מצותיהם וזכר הקראים,מלשון
 משובשת שהנוסחא האמת אולם הויכוחים, אלו כל על זה ממאמר ורן מצות(, מתוך יוצאשלום
 מינות: בדרך שהיא. הנוסחא על משדין כת"יוב'

 שנו כבר משנה. בו ואין מקרא בו שיש הדבורים. הבין למען כאן להוסיף רואהואני
 וכו' חוטא הוא במהרה לא ארץ ובדרך ובמשנה במקרא שישנו כל ע"ב( מ' )קידושיןבמשנה
 במקרא שישנו מי שיש נמצא הי.שוב. מן אינו ארץ כררך ולא במשנה ולא במקרא לא שאינווכל

 ושנה קרא ולא שנה. ולא קרא במשנה. ולא קרא, ולא שנה במקרא, ושאינו ובד"א,ובמשנה
 במקרא לא שאינו מי וכל בגמרא שם ואמרו ל"ז(, צד בפ"י לפנינו שהוא )וכמו ארץ. בדרךוישנו
 באחד שאינו וזה ופרשיי לצים, מושב מושבו ישב. לא לצים ובמושב שנאמר ממנו, הנאה דורוכו'
 השרה. נצא רודי לכה ע"ב( )כ"א בעירובין דרש ורבא בליצנות, לא אם יתעסק במהמאלו
 שוא ושבועת ועריות גזל בהן שיש כרכים כיושבי ההינני אל רבש-ע הקב"ה לפני כנייאמרה
 לפיכך שם מצויה וטוחרין רוכלין ורגל גדול וישוב הן שווקים מקום ברכים )רש-י שקרושבועת

 הדחק מתוך בתורה שעוסקין חכמים תלמידי ואראך בא השדה. נצא בהן(. נוהג ועריותגזל
 הרמונים הנצו משנה, בעלי אלו הסמדר. פתח מקרא. כעלי אלו הנפן. פרחה אם נראהוכו',
 ענן ר' דבי תנא ע"ב( )נ"ר ושם הגמרא(. בעלי ובנוסחתינו ר"ח בפי' )כיה התלמוד בעליאלו
 אלו שיחו משנה, בעלי אלו דרך על מקרא. בעלי אלו והולכי, וכו', צחורות אתונות רוכבימיד
 ה' דבר שמעו מיד אלעאי בר' יהודה רבי דרש מציאות אלו סוף ובב"מ וכו'. תלמודבעלי

 משנתם. טעמי ללמדם הרבה חכמים ששימשו  )רשיי חכמים תלמירי אלו רברו. אלהחרדים
 בעלי אלו שנאיכם, מקרא. בעלי אלו אחיכם, אמרי בשוין(, כקיאין הכל שאין בזו. וזה בזוזה

 כתות שהיו הרי וכו'. הארץ עמי אלו מנדיכם ימנית(. בשיין לה דדריש ויראה פרשיי )עיי'משנה
 אלו מקרא בבעלי נמצא שהיו מפק ואין משנה. בו ואין מקרא בו שיש בהן שנאמר הן והןכתות
 לבאר ע"ב( )צ"ע בםנהררין אמרו שהרי הקראים, פרצת קורם אף המשנה לדברי הורושלא
 לן שרי לא מעולם רבנן לן אהני מאי דאמרי אסיא בנימין יפי הני כגון אמר רבא אפיקורוס.השם
 הוא וזה בתורה. מצינו שלא חידוש שום לנו אמרו לא ופרש"י יונה, לן אסרו ולאעורבא
 ה' דבר כי אידך תניא א'( )עמור ושם באורייתא. חפישו מיסרה ענן ר' שאמר הקראיתיסוד
 כי הוא זה זו מנז'ש זה מק"ו זה מדקדוק הוץ השמים מן כולה התורה כל אמר ואפי' וכו'כזה
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 שאינה כמו שעושה זה ופרש'י הנפשוק על משגיח שאינו מי כל אומר נתן רבי וכו' בזה ה'דבר
 שודו הקראים כה שדוזח"לה וקורם הצדוקים כת שבטלה אחר יחידים נמצאים שהיו הריעיקר,

 היו ולא מקרא בעלי שהיו אנשים בבבל ובין בא"י בין בישראל חסרו ולא הכתות, אלו ביןמתווכים
 בדעת דנים המבקרים אלו היו ואילו שלמה, לכת יסדם ענו רב וכשעמד המשנה. עלמשניחים
 ודעת לחפץ פתאם בפתע באמונות כת תעמוד האם אחת פעם גוי היולד אומרים היוצלולה
 באויר פורחות מפוזרות שדעות השיטה, היא וכך עולם של מנהגו הוא כך אלא אחד.איש
 אלה ויקבץ אחד אדם ויקום תוססין והלבבות הנהונ, דבר של בקיומו נוחה הכל דעתואין

 אותה תכלול לא הענין טבע ועפיי אחת, לכת אותם ויעשה השונות ודעותיהןהנפרחים
 היו ואלו להם, ממכמת רובם שדעת מה מהם תברר אם כי הנפרדות הדעות אלו כלהכת
 כת הולרה טרם מזמן שהם הסיפורים, מאלה היוצאת התולדה היתה מך. דנים המבקריםאלה
 קראים:של

 וואלף ר' החכם והוא שלפנינו הטפר בענין שיטתו שפרסם האחרון אל אבאועתה
 הספר שוה לומר לו שעדיף כלו' עדיף. חכם כני בם' מאמרו את וקרא שהזכרתיו.יעב"ץ
 מאור ובעל שבע הבאר דברי דבריו לסעד והביא הנביא, מאליהו שהוא מלומר חכם .דימעשה
 את עליהם והוסיף אברבנאל יצחק לדון אבות ונחלתעינים

 בתורת ולא הכם בתורת לתומו שהזכירו בדרשותיו. לנסתרות הנוטה חיים שנות נע5הרב
 והרב ע"ב. הדף גאותו aafl וכו'. תירץ אליהו דבי תנא הגדול והרב לך. לד בפ'נביא.

 הגרוי
 מ'

 הזאת המכוונת הברורה ועדות הד"א.; מהריר לו קורא תצא כי ובפ' וכ!' הביא מצורע פ'אליהו
 לענין נמצאת יא )במורפס הלקט משבלי מאמר מובא שם מ"ו. ארח )יוספן )אסף( נבית לנונשמרה
 רבה אליהו בסדר תנא וזל כ"א. תדב הוא זו לתפלה שהמקור שמים. 'רא אדם יהאלעלם

 שם כי גו' בנימין הר' 5נו הודיע ובכן כתג( ואח'נ כולו. את מולך )ומעתיק וכו' ברעבהעטופים
 זכרו המעתיק( )והוסיף אליהו אנא אמר זוטא בתד'א פטיו בתחלת הרשום אליהו אבא הואהמחבר
 ולומדיה התורה בשבח פותח הוא כי הקדמה כעין להיות ענינו מצד ראוי זה ופרק ולברכה.'לטובה
 * הספר: סוף א5 כמעט הוטל הסררן משגגת אך 'שראל. שלששבחן

 אשר דברים בהם יש אמנם ואילך ט"ו מפרק הבאים הפרקים כתב לזה א'ובהערה
 הראשונה ברייתם מעין נשתנו כי בם יראה מתבונן כל אך רובם ואולי הם המפר לבעל כינראה
 בצורתם לא אך הם הםפר לבעל אלה בפרקים בעצמם הדברים ומסיים. לפרטם ומאריךוכו'.

ובסדורמי
 כתב: ואח"כ

 דברו סדי הנביא אליהו את הספר בע5 יזכיר מדוע 5גו יתבאר האלה הדבריםעפ"י
 תמצא לתקן המעתיק שחשב אחד ממקום חוץ בערו מדבר בדרך לא שלישי גוף בררך ]עליו[)אליו(
 :מקלקל

 שלישי. גוף בדרך וכלם זה בספר לטוב זכור אליהו נזכר פעמים ד' כתב, ב'ובנהערה
 אליהו שיבא עד פיז(, )צד פי"ז הנביא אליהו כימי וכן כ"ט(, )צד פ"ה הנביא אליהו זכהמ"מ
 קפ"ה(. )צד 1ה1 פ")ז( )שם( אליהו את שאל אחאב שהרי קס"ם( )צר פ.א )זוטא( דודובן

 ובמקום שמים. לשם נזדייף אחר במקום זה, בספר פעמים שתי הבא אחד ספור יש זהמלבד
 אליהן באתי בא. אליהו מהיכן , , . חולקים רבותינו היו פ"א וזהו. לזייפו, המעתיק שכההשני

 ספר בסגנון הרגיל כל )פייח( רחל של מזרעה אלא באתי אני אין . , ואמרתי, לפניהןועמדתי
 " שלישי לגוף הלשון לתקן והאריך וכו'. באתי אני אין המבטא כבירות על ישתומםזה

 כתב:ואח"כ

 שאק היא גרעון זו ראיה הוספת ועכ"פ ידי. תחת הזה הספר ואין מהילקוט. דברי! שיקח יראה;
 דנורא בזקוקין כיה ' ימיו: יאריך ה' מוהרש"ב בהוצאת נמצא לפנינו י המתמיהין: מן ראיהמביאין

 אליהו אח הזכירו שכך לברכה וזכור מלות רק נתוספו ולא לברכה. וזכור לטוב זכור נוסחתם אב5 הד"וו.עפ"י
 ליקוטים וכולל הספר מגוף ואינו המעתיק הוספת היא הפרק שכל ברור כתבתי גבר * לטוב: זכורתמיד

 מגוף אינם כי ידענו וכנר י עצמו:מהספר
~DDn 

 אמנם . אליהו: מסדר דברים גם לקח והמלקטם
 צ"ז. צר לפנינו הנוסחא שמתת וק5ק9ה. הריוו נוסחת לתקן שחשב רגורא זקוקין בעQnA 5 הזההקלקל
 ברורות. בראיות זאת והוכחתי בעדו. המרנר כגוף תמיד מספר שאליהו הוספה. שכולא אמרתיוכבר
 י'ח: אות כצ צד פיה במ"ע ועיי' שלישי. בגוף מדבר היא ם ע5 המדברים המקראות ע9 כשמדבראולם
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 יהא לעולם ארז"ל הנביא אליהו דבי מעשה ח"ב. לראש כחובת בתורת נזכר זה שםעור
 ח"ב בראש רשם הראשון המאסף כי הדבר ברור אך רבותינו. לו קורא שהוא אלא עוד ולאהנביא. בפי שומה י"ז( )ברכות דאביי בפומיה מרגלא את בראותו ישתומם לא מי וכוי ביראה ערוםאדם
 : וכו' פלוני מר כמו פלוני אבא כי אליהו. אבא כלו' אליהו. דנימעשה

 אליהו דבי משום ושהמאמר הנביא. מלת והוסיפו רבי תחת דבי שהחליפו לומרוהאריך
 לא ספק ושבלי וכו'. אמרו אחר ארם משום בילקוט הובא וכו' כשור ארם יהא לעולםאמרו
 אמרו, א"א משום בר"ת כתוב והיה אליהו, אבא משום אלא הנביא, אליהו דבי משום הילקוםכתב
 כתב: אח"כ אחד. אדם משום וכתב טועה מעתיקוכא

 את נכרך הספרו בעל שם את נקבו על וכו' בנימין לה"ר טוגה נחזיק מאשר יותרעוד
 השמורה גאון D1~e שר רב מתשובת אחר ממקום ומתפרש הסתום דורו את לנו הודיעו עלזכרו
 בתפלה לומר הכי. שדר מחמיא המתא מתיבתא ריש שלום שר ורב וזב י"א, רף עמרם ר'בסדר
 בתפלת אלא כולא ובבל בישיבה מנהג אין "אהבה[. פעמים שיוה"כ, מי"ט בשבתות שחריתשל

 ק"ש לקרות שיא 'שראל של שונאיהן ע5 גזירה כשנגזרה מפני בנעלה. אף וביוה"כ נלנדמוסף
 כיון בשבת. גין בחול בין רשחרית תפלה בכל בעמירה בהבלעה ש"ץ אותה אומר יהיה עיקרכל

 )כל ק"ש חזרה שהרי עיקר כל לסלקה בקשו ומתפלל'ן כתקנה שמע את פורסין והיו הגזרהשבטלה
 כדי במוסף קבעוה ולמה ק"ש, בה שאין במוסף אותו נקבע הדור. שבאותו חז"ל אמרו אלאעיקר(.

 כתקנה. ק"ש קראו שהרי אמרו אין שחר בתפלת ראמרה הוא במוטפין לפיכך לרורות. הנסשיתפרסם
 אומרים היו הצבור וכל אלה. דברים תוספת נמצאה ד' סי' הפרדפ בם' זו לתשובה שישובהרחבה
 יכולים היו לא הפתר ובשביל לנו, מריעים והיו היונים עם שנתחברו כו' המיניו יבינו שלאבלחש
 האורבים היו ארבע ~אחר לקרות. זמנה שעות ארבע עד ירעו האורבים כי בקול שמים מלכותלומר

 י , . כאהבה פעמים אומרים היו הקדושה ובתוך . . . ובפחד בסתר יחד מתאספים וישראלהולכים
 במוסף. קבעוה פהר וכלא רם וקול "קביעותן 1( ומתקיעות שמע את פורסין והיו הגזירה שנטלהכיון
 וכו': תקנוה הנס על כי לפרסם גדול בקול לאומרהונהגו

 מצות לקיים הגזירה בשעת אבותינו יכלו לא דברים נשני כי להתבטן יש האיה הרבריםמן
 קטנה וק"ש וכו' צדקותינו על לא D'DS,yn רבון והתפלה וסיים( בזה )והאריך וכוי. כתקונהק"ש

 ויאמר. וישכם וכו' ממשכבו בקומו ביהיר שהרית לאמרה אליהו אבא שהתקין התקנה היאשבתוכה
 אין ועתה וכו'. אחד לדבר כוונו הרופא ר"א בן בנימין והר' הפררם ובעל שלום שר רב כי למדנוובכן
 ומקומו אליהו אבא דור גם יורע לנו. אלה ובהמצא זמנה. ואת הגזרה מקום את בלתי לבקשלנו
 קיסרות כי לנו הודיעה הנתרים היו הנוצרים היונים כי הפרדס בם' הנמצאת הקטנה התוספתוכו'.

 הרגיל( למנין )826 החמישי לאלף פיה שנת לפגי הגזרה את להקרים אין כי המקוס הואביצאנץ
 על נעמד המקום מן כו'. תקיפה ידם נעשתה אז ואשר הכסא על הגדיל קאנסטאנטין עלותשנת
 כי נראה דגריו בכל ישראל. כארץ היה אליהו אבא מקום כי בכיר יושביו על מקום הן ואםהזמן.

 משב בעיניהם היה קטניות מיני 1כ5 ועדשים פול ושעוריט חטים היו. אדמה עמדי בימיואבותינו
 נחשב כשתיה. להם וסיכה בשמן הרגילים אלה מערנא. דבני למפנקי קי"א(. )צד פי.ט ה'ברכת
 nmlY1 היה חושש כנע קפ'א( )צד פיה )זוטא( ללבוש ובגד לאכול כלחם ומחסור. לצורך לסוךשמן
 האשה ואת נ"ט(. שד פי"ב שגיעית ופירות טב5 אכילת בספק הכשל יבלתי העם את ומזהירסיגים
 ja1D תרומה לבהמתו שהאכיל כהן עונש לעם ויספר צ"ב(. וצד פייח בטהרה חלתה קוצהשההא

 וכו': ס"0')צד

 שיא דברים בו העמיס ! וכו': אמרו הנביא אליהו דבי משום היא. הנוסחא אמתת אמנם1
 שהספר האומרים לאלו נכוחים דברים משיב ישק שפתים נ אליהו: אבא קראו ז"ל שלאליהו אלאכוון.
 שביעית טבל אירופא רוח זאת אין וכי בו. נושבה אירופא רוח כי איטליא בארץ גם או בבל בארץחובר

 בעצמו הוא בסיפוריו כי צריכה שאינה כמשנה היא אמנם אתמהא. וטהרות טומאות ומעשרותתרומות
 שנתחבר זו שיטה ובעל וקם"ח(. ציה שך ורבנים חכמים ממקום יבנה מעיר שהת נוסחתינו tDSאומר

 רצ"ר צר השלישית( )בהוצאה ה' כרך ישראל קורות נספרו גראץ דר' החכם הוא איטליא בארץהתרב"א
 נקם ויעשו הונגריא עם כבא שמח המחבר זה כי אמר טעיות. אם כי ראיות אינם ראיותיו אמנםוכו'.

 ובפיה וכו'. לע"ל גוג ושבר וגשר דם ט"ו( )צר פ"נ עליהם שאמר הם והם ישראל. צורריבאומות
 נפלאים וכמה סקיהן, דורם בני שקראום כמו ומגוג גוג הונגאריא עם את המחבר שקרא וכיה(. כיד)צד

 הוא משיח יותר שהוא ומה כתב ועור צולבים. ומהנצלבים הורגים מהנהרגים שעשה הזה הכותבמעשה
gat
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 גזרה ביטול שם היה 5א כי יוכיח בפרדם יותר עורוהמפורש בתשובה הנאמר הנסזכרון
 היתה נואת ותקומה צורריהם. על רמה ידם אם כי זאת אין וכו' רמה ביי תשועה אם כיסתם.
 טבריא איש בנימין הנדיב והגביר ישראל אדמת על פרם צבא שר שרברצי בבא שע"ר נשנתלישראל
 עשרה ארבע הארץ שקטה אז 'שראל. גבול מכ5 עליו התיצבו אשר בגדודים גם בכסף גם לועוזר
 בריחו אח ויפר כהניו בעצת רבה מכה בישראל ויך שפיח בשנת קיסר הרק5יום התחזק ואםשנה.
 וכו':1 אומר כליף לפני הארץ נכבשה שצ"ח בשנת כי מאד רעתו גם מהרה עמם. כרתאשר

 וענייו עשיריו ההוא הדור בני את לתאר האריך הספר זה של ומקומו ומנו שקבעואחר
 ולימודיו. הספר בעל דברי עמהם להתאים ארץ בדרך העוסקים בתים ובעלי בתורההעומקים
 שהכריז: עד לעם, עם בין להבדיל שלא הלימודים, נועםוערך

 מפי כאלה דברים עור הנשמעו והגירו. העירו העתים. ויודעי טפר יודעי חכמים נאקרנו
 : וכו' לבו את הקשיתו לא וצרותיו היה שמד ש5 דור אליהו אבא דור כי חכרו גו' הדתות אחתכהני

 שדוקא מוכיחים אינם אמת ונעימות, חן מלאים כולם לאומרם. הדברים נאיםואומר
 החכם דבר. סוף הדורך לאותו שקדמו בדורות ולא שתארם כמו הדברים היו ההואבדור
 זכיר אליהו שלמד וזוטא רבה אליהו סדר הזה הטפר שאין שאמרו אלה בעקבות הולךהזה
 היה אמונים איש אלא פלסתר מכותבי שאינו טחברו את שהציל אלא ענן, ר' עםלטוב
 עם עשה גדולה שטובה לו ואודה כא"י, ונתחבר התלמור גמר אחר זה והיה אליהו. אבאושמו
 התנאים את מזכיר שהספר שראינו אחר לו להורות אוכל איבכה אמנם המתים, ועםהחיים
 האמוראים בפי וכמצאם בו שנמצא מה ורוב אמורא. שום מזכיר ואיננו אומרו בשם דברואשר
 בפי דבר נמצא ואם גכייהו, רגיל הוה לטוב זכור שאליהו עליהם שממופר אמוראים הםרובם
 שכל וכמעט רעיוניו, וסגנון שלפנינו שבספר הלשון טהרת על הוא אביי, בפי כגון אחרוןאמורא

 בעל שכתב כמו שלפנינו אליהו בסרר הובאו בתלמוד אליהו רבי תנך בשם שהובאוהברייתות
 נסדרו האם בזה. יושיענו מה נביא, ולא חכם אליהו דבי מתנא עשו ישראל נחולי ואםהערוך,
 התלמוד בו נזכר לא ומרוע אליהו. אבא שמו שהיה אחד חכם וקם נגמר שכבר אחרכתלמוד

 שזה הזה הכותב שכה האם שטרות. לחשבון היהודים מנו ובבנק העולם לבריאת מונה המחברשזה
 ותפס פ~געלשטיין הערמאן דר' אחריו בא והנה וכו'. תורה אלפים ב' תוהו א5פיס ב' על בונה הואהמדבר
 רומי. זו וכו'. גדל בכרך מהלך הייתי פ"א ה'( )צר והסיפור איטליא. איש הספר לנעל לעשותובשיטתו

 ר"מ(. )צד הן אש עובדי שישראל אמר מהנוצרים שאחד נוצרי. החבר מזה עשה וכו'. א' חבר א5יובא
 והאפיפיור. הקיסר בין המחלוקת היא ר"א( יצר מצא אשר הגדולה והמציאה אתה. לבלר אתה. סופרופירש
 לפרקי שם הזה והפרק אליהו. מסדר הפרקים אלו שאין מסה חוץ והנה ד"11. לפי מהזוטא בפייטוהיא
 בהגמוניא השולט ההגמון ששנאו ולמי המדינות בכ5 המולך המלך ששנאו למי שם המשל הנה אליעזר.דר'

 הרב תרן דא מרא גם גראץ אחר ונמשך קץ. אין הרבה ספרים עשות נאמר אלו בדברים כיוצא וע5אחת.
 דברי שדחה אם ש'( צר ב' בהערה 1884. ווין איט5יא. יהודי )בספרוע5 גידעמאגן והרים מ והמפורסםהגדול
 בארץ למרחקים נסע אשר איטליאני חכם לעשותו בעקבותיו הולך הוא לרומי בב5 הפך אשר גרףץהחכם
 ושבעל גאון שרירא ר' בימי הספר של זמנו שקבע שייר המנוח החכם הרב אמור א5ה. לכל גרם ומיהקרם.
 שהם בספר המובאים הזמנים על דבר ג' ובהערה ' גדול: באילן עצמו שתלה פלסתר מכותבי היההספר

 הפסיקתא על ורמז הספר, לתוך זמנם את שמכניסים המעתיקים מרגילות שהוא ואמר. שקבע לזמןמאוחרים
 זמם אשר ה' עשה שנ' ז'( )צד לפנינו ע.ז שחוכא המקרא לפרש ונדחק ט"ו(. אות במ"ע )עיי"ש א' פי'רבתי
 שמימי ~גו'. קדם מימי צוה אשר אמרתו בצע לאלפים( שנמצא )כמו המקרא לסוף הדורש כוונת אמנםוגו',
 ו'( ב' )ויקרא פתים אותה פתות בזע. כמו בצע ופירש אמרתו. ובצע המשיח ימות אלפים ב' צוהקרם

 בארץ נתחבר הספר שזה הדעה לסתור טרח ד' בהערה 1 : חו"ל גרגרי ורבים tttytStl יתה בצעתרגומו
 אך בשכבר. ראינו כאשר כבושה עיר וכובש הולך והוא בבל. בארץ שנתחבר הדעה לסתור וכןאטליא
 נעמיק אם בפיו. השגור הכבלי התלמוד דבר וע5 כתב. עליהם. להעיר כדי אמרים בקוצר להעתיק באתיזאת
 המשנה התלמורים לשני המשוחף החלק את אם כי זה שבתלמוד הבבלי ההלק את לא כי נראה.מעט

 חטן צחה עברית דבריו כ5 כי האות לנו וזה ומטיף. דורש הוא הראשונים האמוראים ומאמריהגרייתות
taeoועוכריה אחאנ ומעשה בפ"ח. י' ברכות וכו' לחזקיה ישעיה תוכחת ארמי. בלשון גורס שהוא דברים 

 בקטון לא ואם למאות בו נמצא הכבלי התלמוד שפגנון להעיר אני רואה זאת ע5 וכו', בפכ"ד ל"טסנהררין
 הספר את הזה החכם נא ישוה דנורא, זקוקין בעל הוא אלה כ5 עשה ומי זאת כל גרם מי אכלארמי.

 מעיניו: עפר ויגלה לפניו שהיה הספר עם לפניו נותןשאני
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 סרר ענן ר' עם שונה היה שאליהו ספרו התלמוד בעלי ראברהם ומאריה נגמר, שכבר אחרכלל
 יודעים התלמוד מסררי היו עכ"מ בעלמא, הנדה רק  תהיה לו זוטא. אליהו וסדר רבאאליהו
 קטנות רק דבר יכריהנו לא אם היה וכאן נמצא כאן נאמר ולא וזוטא. רבא אליהו מדר ששמוספר
 יכחיש פתי ג"כ לי אומר לבי אכל דבר. לכל יאמין פתי החכם במאמר שלם כלב אני תופםאמנה,
 אחרות פליאות נתהוו איבכה הנפשות רוח בהלך ולדרוש לחקור לימינו חכם ולב דבר,לכל
 בתוך ה.ו הדברים אלו כל היכלות, וצפיית המלאכים ורא.ית הקודש ורוח קול וכת:בואה

 אליהו רגיל דהוה חכם איזה של גרונו מתוך מדבר לטוב זכור אליהו יהיה לא ומדועהנפשות.
 המופת, בהקשת ולא שהבק ומה בעינים ולא שראה זמה באזנים ולא ששמע מה כתב והואגביה.

 אליהו שהיה אליהו ממאורעות ורבותיו מחביריו ששמע מעשיות רב בטפרי מדר הזהוהכותם
 תעיז( שנת אמשטרדם דפוס יוחסין )בם' בתשובתו מספר גאון שרירא ר' ולמד צא גבייהו,רגיל
 דהוה ואתמר מאד, וזקן תובא חפיר והוה גאון יוסף למר אדברוה חלום ירי על ע"א, פיטדף

 ואשטיף סיב כד לרבנן להו אמר חד יומא ליה, די ביומי כמתיבתא ויחיב ליה אתי ז"לאליהו
 ליה וארוחו הוה ז"ל דאליהו וידעי רבנן ליה חזו ולא לגביה. דאתא כבא לגברא ליהארוחו
 שרירא ר' וכי וכו', דעבדי הוא מעשה מההוא רישא, ממטר ימין מצד השתא דמרוחין והאיטובא,
 ואתמר, וכתב במליו זהיר הוא שרירא שר' האומנם היו, וכפרנים כזבנים זימנא דההוא ורבנןגאון
 מעשה דמההוא רישא מסטר ימין מצר השתא דמרוהין מעיר היא אבל בדבר. מעיר שהואולא
 אילו כל כן וכמו האמינו. וכך צפו כך אלא ולשקרוראי, לשקראי עלמא אימסר וכי דעכדי.הוא

 האמינו: וכך צפו כך לעיל שהכאתי אליהו של ומעשיותהסיפורים
 מיוסדין והם הנזכר החכם לנו שמספר הדכאים שכל הוא. בו נבוך שאני מהאמנם

 רוני דקומי בפי' לפנית שהוזכרה העולמים רבון ושתפלת הגזרה. מענין רברבי תלתאבעדות
 הן. אמת שאברי עליהן מוכיח וחזותן הלב אל נכנסים הם נתקנה. הזמן כאותו קי,ח()צר
 קי"ח( צר החסילה סוף עד פיח )מצד רוני קומי שפי' להכריע אותי מביאין הצברים אלוהנה
 הפרק נתוסף כן )וכמו הנ"ל, החכם לה שקבע הזמן באותו ונתחברה לעצמה פסיקתאהיא
 וע"כ גרונו מתוך דבר ואליהו אליהו, מדבי ג"כ היה שחברה והחכם לאסף( מזמורהל'
 שולח אנכי הנה rb ג' בבא עיקר זה לפי ויהיה הסדר, לכל וסגנונה בלשונה דומההיא

 הכבא, כל המשך יותר יוכן ועי"ז לאסף( מזמור מפי' )חוץ נמירא עד קי"ח( )צד וכו'מלאך
 שבאורך אלא התלמוד, למסדרי נודע ככר וזוטא רבא אליהו סדר שקר זה לפיויהיה
 הזוי הגזרה בשעת נתוספה רוני דקומ. ופי' לעיל. שהערכתים כמו הוספות בו נתוספוהזמן
 פנימיות כל המעוררת תפלה אחר ק"י(. )צד בפהט הנפלאה החידה לנו תפתר שעי"כואולי
 הזה. המקרא את קורא שאני ושעה שעה ככל ויום יום בכל העבודה ואומר, מתחילהנפש
 לך אמשול אחי. בנימין על כמשיב לך הרי בקרבי לבי נשבר 1ג1' מקומי אל ואשובהאלך
 השערותיהם כתבו אשר החוקרים נא יבואו עכדתיה. מאי בנימין נפלאה חידה והיא וכו'.משל
 לו עשה ד:ורא זקוקין ובעל הוא. מי זה בנימין לי ויפתרו ושעתו מקומו אליהו דבי תנאעל

 ה' מפני יין עכרו וכגבר שכור כאיש הייתי עצמותי כל רחפו בקרבי לבי נשבר חדשה,נוסחא
 דברי על יהורה שהשיב כמו לך אומר אני הרי אדבר ומה אומר מה רבש"ע קדשו, דבריומפני
 מלכו. ברא אשר נוסחתו על ארוך פירוש עשה ואח"כ וכו'. משל לך אמשול אחיו,בנימין

 ופרשתיו(, הד,וו עפ"י אני )והגהתי בנימין. דברי על כתוב הד"וו נוסחת שהיא הישנהובנוסחא
 שכתוב הסי' שבאותו ראיתי דבר פשר למצא ולילות ימים כשלשה שכור כאיש אני שהייתיואחרי
 וגו' בגבעה שופר תקעו ח' בפסוק קודם כתוב ט"ו, פסוק שהוא וגו'. ואשוכה אלך המקראבו

 אחריו שכתוב מה אל אם וכוונתו מקרא שמביא הזה הספר בעל דרך כי ומדעתי בנימין,אחריך
 פשר למצא מאד עד ושמחתי י'. אות במ"ע כמ"ש לפרשו בירי עלתה לפניו. שכתוב מה אלאו

 נכונה הנ"ל החכם השערת אם ומעתה אחי. שקראו כמה לרחוק הוכרחתי כי שראיתי אףדבר.
 מאמצי בכל לו, אומר אליהו ואבא טבריה, איש בנימין זה האין עתים ליורעי אשאלואמתית.
 שעדיין אעשה מה אולם מקומי. אל ואשובה אלך עלינו נזר שמו יתכרך השם כי תועיל לאכחך
 נגד הלקט בשבלי בנימין ר' כדברי זו תפלה יתקן אליהו שאבא שמד. של בגופו נבוךאני

 מוסף תפלת דין מיה סי' הלקט בשבלי מוצא ושי בפררם, שכתוב כמו הנוצריםהיודים
 שבתות במוספי שאומרים מה ז"ל הגאונים בתשובת מצאתי וז"ל, מוהר"שב( בהוצאת ליח)צד
 פרם מלך יווגרר גזר נחמן רב שבימות לפי בקרושה. לכם ולהיות פעמים טוביםוימים
 ]לאלתר[ תקנו הדור, שבאותו חכמים עשו מה )לאלתר(, ]שמע( )שמא( קריאת יקראושלא

 נו(בין בשבת ובין בחול בין במנחה )ו[בין במוסף נין בשחרית בין קדוש]הת כל ביןלהבליעו
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 בהבלעה, לאומרה תקנוה ולמה אלהיכם, ה' אני סיפא ישראל שמע רישא הבליעה. ומא.בי"וט,
 ובלע היום בחצי תנין וכא השטים מן רחמים ובקשו התינוקתן מפי שמע תשתכח שלאכרי

 בפרהסיא. כתיקווה שמע על ופירסו הטהר על מתפללין והיו הגורה. ובטלה משכבו וביתיוזנרר
 לאומרה שלא אותה נבטל לא הדור שכאותו חכמים אמרו לאומרה. שלא לאלתר לסלקהובקשו
 ק"ש שם שאין נעילה ובתפלת המוספין בתפלת אותה נקבע אלא הנס. שיתפרסם כדיכלל
 בשכלי בנימין שא' בעיני ספק ואין רפא(. סי' או"ח בטור )ועיי' ישיבות. כשתי מנהג וכןכלל.
 את לקרוא שלא שגזרו שמד של דורו כנגד אלא אליהו אבא אמרו שלא שכתב. 1' מי'הלקט
 הנזכרה, הח.דה לפתור פירושי אל ואשוכה אלך אני גם כן על כוון, הנזרה לאותה וכו',שמש
 ענן. ר' של זמנו ג"כ והיינו נחמן ר' בזמן אם היתה. זמן באיזה נבוך אני הגזרה של בנופהאולם
 ע"א( )פיח נאון שרירא לר' הידועה בתשובה שנמצא אחר. בזמן או הלקט. בשבלי שכתובכמו

 בעדן ושכיב רחומי. רב דחלפי ואית ריחומי. רב בתריה הוה הוראה סוף והוא רבינאדאחר
 אשי רב בר ורמר דיליה הפרק ובאותו ררבא, בריה סמא רב מלך ובתריה יוונרד, דגזרשמרא
 מלכא ליוזנרר חנינא ובלעיה רחמי דבעו זמרוניהם בספרי כתוב וראינו הראשונים מןשמענו
 ואינה לעצמה פסיקתא לדעתי היא רוני דקומי פיסקא שיהיה איך יהיה שמרא, ובטל משככובכי
 כגוף ולשונה בסגנונה והיא נ' לבבא ב' בבא בין הבליעוה שאח"כ אלא רבא, אליהו סדרמתף
 ' : ענן לר' שתה למר שאליהו ההנדה ומפרה התלטוד מסררי ביר שהיההספר

 רעיוניו. וסיקר ומכמתו הספר בכודנת י'מאמר
 כי ההגדה. טפרי שאר בין וענינו בסגנונו מיוחד הוא וזוטא רבה אליהו סררמדרש

 לפרשיות, דרשות או הכתובים סדר על אם ילקוטים רק אינם והתנחומא והפסיקתות הרבותכולם
 וכמדר מיוחר בסגנון מפר כותב אלא מלקט שאינו הוה המפר כמחבר מחבר בהם נמצאולא

 ואכלול בזו, זו האחוזות השלשלת כטבעות אם כי בחוט החרחים כמרגליות אינם ודבריומיוחד,
 לא דר"א פרקי בעל המה. מופרים מעשה כי אם עולם ומדר אליעזר דר' פרקי ספר נםבזה
 ומדרן שלמה בתבנית אחר למוצק ועשאן רבות והנדות דעות אסף רק מלבו, מליםהוציא

 שבעל מררשנו בית תלמיר חיות רר'  האברך  העירני  הרפוס בכית העלים אלו היו שככר אחרי
 ראיתי והנה ק"ב( עד צ"1 צר תרתיח )הנרם אליהו אבא מאמר כתב אטיאס אלעזר ר' מו"ה החבםהכרם
 הוא ואח"כ לו. שקרמו מי כל רברי את החכם זה בט5 שכבר יעב,ץ החכם דברי על רברס כלשתקע
 הבם שם אינו הלקט בשכלי אליהו אבא כי תפסת. לא מרובה תפסת לו ויאמר הוה החכם דעת עלמשיב
 את הסותר מפורש אחד ציון מצאנו כתב. ואח"כ וכו'. הספר את יחם שאליו הנביא לאליהו כנוי הואאכל
 גם כוון הזה למעשה כי יכיר לא מי וסיים. מיה סי' הלקט בשבלי הגאונים דתשובת הא והניא בנינו.כל
 ולא בכל היה הגזירה מקום כי נראה מזה וכחב, גאון שרירא ר' רברי הביא ואח.כ וכו'.  גאון 'צלום שררב
 הפרדס בספר שנמצא ההרחבה כי וכו'. שנה מאתים כערך יקדים הזחן גם  יעב"ץ  כרעת ישראלארץ

 רב כי וחשב פרס מלך מיוזגרר המעשה זה ידע שלא השליט מלפני כשגגה יצאה שלום שר רבלתשובת
 וכו': שני הבית ימי באמצע הסורים מהיונים רבות סבלנו עת הראשונים הימים על בזה כוון 'טלוםשר

 יפ:דו את בנה כי נכונה. דבר לא הוא שהביא בהשערתו אכל 1DY והדין השיב יפה שהשיב במהאמנם
 חורשים חרשו רבות כ' הדבר נפלא וכתג. ה משי שם בתדג"א נזכר 5א כי השתומם הוא עכביש. קוריעל
 וכו' משיח השם אחת פעם בו  נזכר לא כי וכו' מאלה אחר אף נתעכר  ולא וכו' תינ"א הספר גניעל

 משיה השם בו שנמצא החלמת לשון אח להניא לו גדרך באשר כי וכוה דור בן השם אח תפסובכולם
 זר רבר על ובחב. -.  יוסף ובן רוד  בן  הן ואלו  חרשים  ארבעה תר. בן ימוח במו - כו' בלשונויהפוך
 אשר הזה בשם השתמש לבלי שנזהר אם כי נמצא לא אחרה וסבה כו' הוא מקרה כי לאמר טבל לאכזה

 השנריח. הרח להרחבת הההחלה בזמן המחבר היה כי החלטה לירי בא כך ומתוך חגוצרים. בוהשתמשו
  רחוקות. יעחי6 ר9 הלך  ולבבל לה סמוך או בירושלים היתה בקביעות המחבר שישיבח ראיות לווהבש
 כתב ובסוף בארץ. המושלים ביצאנץ מלכי 'די על הנוצרים רה התפשטות בהחלת החרב"א בעל חיוהנה
 ימות תחת משיחנו ימות מגומגם. הלשון שם ~גס משיחנו. תמיד כתוב ושם ו~יניציא דפוס לידושבא

 שעיקר ידענו אנחנו והנה כו': מדעתו המגיה שמה תקן אלי כי להשערתו סתירה בזה ואיןהמשיה.
 טעמם הורעתי כגר למשיחנו או דוד לבן המשנים אורות sy1 ש"ל. ספרי בכל כמו משיה הואהנוסהא
 במ"ע שפירשתי כמו ל"ו( שד בפ": וערב שתי עניין פירש הוא שאף אעיר זאת עור האשכנזיה:בהקדמה

 קצת: אתר בדרך דחי5ין הגמרא עפ"י 5"ה אותשם

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




