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פי"ב צרקצ"ג,פי'נ צר קצ'ד ,והםע-נ משלים .ואם נחשובלהםליהמעשיותיכללו כולם ק"ח,
ואילו המעשיות שהםבויכוחים כוללים לפעמים כ'וג'ור' ערשנמצא בפטיושכוללח'ויכוח.ם.
מעתהעשוי הספרמקלעות מקלעותציצים ופרחים חוץ מפרימגריו בדברילקחומוסר .והדרת
סגנוןלשונו הוא בטהרתלשון הקודש ואמרותיו אמרות טהורות לוקחי לבבות ,ומראשועיסוף
רוח ה' דברבו ומלתו עללשונו.ואין כמוהו בכל ספרות העתיקה:

מאמרי"אבסגנוןלשונוהמידחר .ובדרשותהמיוחדותבספרו.

כתב אבא אליהו צד י"ס ,שדברי תורה כפולין בכל מקום .והמשים את לבבו
לדברי משה רבינו בם' דברים מתחלת סי' ה' ער סוףסי'י"א ימצאכי הוא מכפיל דיבורים
ומליצות במגנות המיוחד לו ,ולא מוזרים המה כפולין כאלה גם בדברי הנביאים .וכל הבקי
בהם ירע אותם .וממו כן השתמש בסגנון הזה בעל סרראליהו ,ורואה אני לערוך כאן אלו
הכפוליןבספרו .ואםלאיהיוכולםיהיועכ"פ רובם ,ואפרשג"כ הרבהממליצותיו כסדר הספר:
ברוך המקום ברור הוא שמכיר בראש ובסוף וכו' (צדג') .ברוך המקום כרוך הוא
שאיןלפניו משוא פנים וכו' (צדח') .בפיז (צד מ"ב) ,בפ"ט (צד מ"ט) .בפי"כ (צדס') .בפטר
(צדע"ז).בפייה (צדק"ה) .שם (צדקיט) .בפכ"ט (צר קמ"ה),כפל-א(צדקנא) .ושם (צדקרט).
בה"מ ב"ה שבחר בחכמים ובתלמידי תלמידיהם עד סוף וכל הדורות] ומקיים עליהם כמדה
שאדם מודד בה מורדין לו כשםש.ושבין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובכל מקום פנוי להם
קורין לשוס שמיס ושונין ~ DWשמיס ויראה בלבבם ומהזקין דברי תורה על פיתם כרי שלא
ישכחו דברי תורה מפיהם ומפי בניהם לעולם ולעולמי עולמים וכו' ,ובלי ספק שהוא קטוע
סיפאממושכתבתי במ"עאות,'1ויראה שצ"לוכתלמידיהם.ובפייח (צדצ"ו)הנוטחאולתלמידיהם
ולתלמידי תלמידיהםומקיים עליהם וכו' וכשםשיושבין וכו' שבכליום שפנוי להם וכו'ויריאין
בלבבם ומחקקין דברי תורה על פיהם ומקיימיןעליהןכי קרוב וכו' ,ועיי"ש במ"ע אותל'.
ועכ"פ נראה להגיה ובתלמידיהם וכתלמידי וכו' .ושם (צד ק"ז) הנוסחא ובתלמידיהם וכו',
והתם נמי ליתא עד סוף כל הדורות ,וגריס כשם שיושבין וכו' ובכל מקום פנוי להם וקורין
בהם לשום שמים ויראה וכו' ,ושאין ~ ewשמים ליתא .וגרים ומחזקין ד"ת עלפיהןומקי.מין
עליהן טוב לגברוכו' .ובפכ,ז (צד קל,ז) ובתלמידיהםוכו'ויקייםעליהם( .וצ,לומקיים) ,בכל
מקום וכו' ושונין לשם שמים ויראה כלבכן ימחקקין וכו' ומקיימין עליהןכי קרוב וכו' :ברוך
המקום ברוך הוא ששמחתו מרובה על ישראל לעולם פ.ה (צד כ"א) .ברוך המקום ברוך הוא
שספר עצמועם הצדיקים הראשונים פיו (צר ליה) ,ברוךהמקוםברוך הוא שהבטיח אתאבותינו

ונתן ביטחונן לבנים פ.ז (צד ל-ט) .ברוך המקום ברוך הוא שמשלם לבני ארם איש כדרכיו
וכל אחד ואחר איש כמעשיו ומקיים עליהם כמדה שאדם מודד בה מודדין לו
ברוך המקום ב.ה שהוא מעביר עצותיהן של ישראל ואינו משמר קנאה ונקמה עליהן ודברי
תורה לא מנע מהן ועונותיהם ראשונים ראשונים מעכיר מנגד פניו ,שם (צד נ"ב) .ובפי"ה
(צד ק.ט) בה"מ כיה שאין לפניו משוא פנים כשם שהקב"ה יהא שמו הגדול מבורך לעולם
ס"ט (צד נ'),

ולעולמי עולמים מגלגל ומעבירואינו משמר קנאה ונקמה על ישראל בכל מקומות מושבותיהן
ודברי תורה לא מגע מהן כך יהא ארם מגלגל וכו' :ברוך המקום ב"ה שרהמ.ו מרובין על
ישראל לעולם וחם על כבודן בכל מקומוה מושבותיהן פי"א (צר ניו) .ובפייח (צד פיט) ב"המ
ברוך הואשרחמיומרובין על ישראל לעולם אעפ"י שמרחו במעשיהן וכעם עליהן רחמים שלו
מקרימין עמהם בכליום תמיר :כרוך המקום ב"ה שמשלם לאוהביווליריאיו שכר דרך הארץ

כעו"הז וקרן קיימת לו לעו"הב פית (צד נ"ט) .כרוך המקום ב"ה שהוא מקדש את שמו הגדול
בנלוי לעולם פטיו (צד ע"ז) .בריך המקום כיה שנתן דברי תורה לישראל שילמדו מהן דרך
ארץ שלא ירבו עונותיהן בעולם שם (צד ע.ט) ,וכעין זו בהגדת ליל פסח בה"מ ב.ה ברוך
שנתן תורה לעמו ישראל :כרוך המקום כיה שבחרבהן בישראל מכל כאי העולם ומכל מעשה
ידיו שברא בעולםוקנה אותםקנין נמורבנים ועבדים לשמו פכ"ב (צדקי"ח) ובפכיה (צד קכ-ד)
ובפכיו (צד קכ"ט) ,כרוך המקום ב"ה שנפרע משונאיהן של ישראל פכ.ד (צר ק"ו) .כרוך
משוא
ואין לפנ.ו לא עוולה ולא שכהה
המקוס ב"ה שזוכר את ירושלים ככל שעה ושע
"ףמדות .ברוך המקום ברוך הוא שלא נמצא
פנים פיל (צד קמ,ז) :ועיקרו כלשון המשנה סו
פסול בזרעו של אהרן ,ועה'  tw1-*tQלהגדה של פסה צרפ.ז:

י"ו

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

שוא מאמרי"א

119

שמכיר בראש ובסוף (צד נ') וכו' ,ובזוטא (צד קפ"ט)איני מכיר בראשואיני מכיר
בשוף (כתמיה) והלא אני מכיר כראש ואני מכיר כסוף ,שם וצד ג') ומגיד מראשית אטרית
מקדם ער שלא נעשהויורע מה שנעשה וכו' ,וכולא להלן (צרו') ושם הנוםחא ומקדם אשר לא
נעשהיודע מה שנעשהוכו';
ן צופה לרעה (צד ג') ,דוגמתו להלןפייח (צר צ,ח) שאתה חפץ
וצופה לסובהיאי
בטובהואי אתה חפץ ברעה חפץ אתה בסובה לעשותה כשמחהאין שקוד אתה ברעה לעשותה
באנחה .ובסגנון אחר בזוטא פ"נ (צר קע"ו) ובפיו (צר מ')לפי שכל רחמיו אמתאין מדה רעה
יוצאתמלפניו אלא כל מדות טובות יוצאותמלפניווכו':
ועשיר ושמח בחלקו (צרג') .עפ"י לשון המשנה דאבותאיזהו עשיר השמח כחלקו.
וכאליהו זוטא פ"ב (צדקע"ג)ומניןשימול שכרו בעולמו שברא שנ'כי חלק ה' עמווגו' .ולהלן
פ"ב (צדי') אעפ"י שהכל שלו והכל מעשהידיואין שמחתו בכל אלא עם זרעו של אברהם
בלבד .וכדלעיל בה"מ ב"ה ששמחתו מרובה על ישראללעולם .ובפיו (צר ליח) והריני עמו
בשמחהלעולם .ובמליצהזו ששמחהלפניו ככיפול על ישראל משתמש בהרבה מקומות:
עלי להעביר ראשונים וכו' שהעביר כל רעתם מנגדפניו (צד ג') ,בגמרא רר.ה
(י"ז ע"א) ועובר על פשע תנא דבי ר' ישמעאל מעביר ראשון ראשון וכן היא המדה .ועיי"ש
כרשייולפנינו מפורש שמעכירן מנגדפניו ,וכעל הספר משתמש הרבה במליצתמעביר .ולהלן
צרנ"בהבאחיולעיל שהואמעבירעונותיהן שלישראל וכו'ועונותיהם ראשונים ראשונים מעביר
וכו' ובכמה מקומות:
אל תקרא ויעכר אל ויעביר (צד ג') ,כמדת אל תקרא משתמש בהרבה מקומות
צדכ"א.כיד .פיט ,ק"ל .קליד ,קל"ח ועודשם .קמ"חועוד שם:
ואלו הן דברים וכו' ,צד ג' ,לשון שאילה ,פ"ב (צר  )'1עיי' במ"ע אותז' .פיל
(צדקמ"ח)עיי' כמ"עאותב',וצד קמיט(עיי'במ.עאותז') :מלהזופעמים מלאיו"דופעמים חסר
יו"ד ומשמשתבה'לשונות :על הרובהיא כמו אלה ,וקריאתהאילובצייריהאילף ,והיו"רסימן
לקריאתהציירי :והב' נמצא במקראואלו חיה אלה (קהלתו' ו') ואלו לעבדים (אסתרז' ד'),
והיא כמו אםלו .אואין (בחיריק)לו .והיו"ד תמורת הדגיש בלס"ד .הו ג"כ הרבה בתלמוד:
והנ' היא כמו ואלו צלם חד (דניאל כ' ל"א) ואלו קרן אחרי (שםז' ח') ואלועסין ) (DVוהיא
כמו וארו (שם שם כ' ,ה' ,ו' וז')וענינה כמו הנה בלה"ק ,והא.לף בחטף פתח .וכתלמור ואלו
אכילת פסחים לאקתני (ברכות ט' ע"א) ,ועקרה חמר יו"ד ,והיא ג"כ הרבה כתלמוד וכתמוה
המעתיקים מלאירד בשיבוש ,וכן נמצא במשנה הרי תמורתארו :והד' ואילו כקהלת (ד' י')
והיא דוגמת אי לך ארץ (שםי' ט"ו) והוי"ו בחו,לם :והה' היא לשון שאילה כמואיאלו .והיא
כמו איזהליחיד .ולרכים אי אלו ,בירושלמי פאה פיו ה"ב א"ראילעאי שאלתי את ר' יהושע
ב"שוביה .והוא ג"כ בתוספתא שם פ"נ ושםהני' א"ר אלעזרשאלת .את
באילועימרין
יחלקווכו',וכןבירושלמיריש דמאקאילוהןהשיתיםר'שמעוןבריהדר'אבי
ינ
ם
לי
חר
רייעלאילועמ
וק
אמראילו שהן יוצאות מתחתהעליןוכו'ואילוהן הבכורות עד שלא הושיב שומר וכו' אילו הן
המסויפות משיקפלו המקצועות,והיא בתופפתא רישרמאי .ובמשוה שביעית פיט מ"ט ואלו הם
אבני כתף וכו' ,וכאדרת פיח ,אלוהןיראיה' אלושגוזרים גזרה וכו' ,ואלוהן ולחשבי שמו אלו
שמחשכין בלבם ובו" ,ובמם' כלה ,מה יעשה אדם וכו' יעשה חפצי שמים וחפציאשתו .ואלוהן
חפצי שמיםיפזרמעיתיולענייםשנ'וכו' אלוהןחפצי אשתור.א אומריפתה אותה וכו' ר'יהודה
אומר ישמחנה וכו' ,ובכמדבר רבהפי.ד .ואילו הן ד' תרשים .דוד בא ומפרשלי גלעד וכו':
עתיד הקב"ה לישב בביהמ"ד שלו וצדיקי עולם יושכין לפניו (צד ד') ובפ"ג
(צדי.ד ום"ו) ובפיד (צר י"ס) ובפיה (צד כ') .ולשון צדיקי עולם בהרבה מקומות ,וכן שוטי
עולם (שם צד כיה) ובכמהמקומות.וכן שוטים שבעולם (צד ה'):
י דורפלוני כך עשה תורה וכך עשיתי עמו וכו' (צד ד') ובפ"כ (קטיו) בסגנון
י
בנ
אהה קצת:
כשיקרא אדם יהא תופם כירו (צד ד') ,כמו ותלמודו בירו (פסחיםנ' ע"א) .ולהלן
פ( 1,צר ל"ז) שיש בו ד"תושמוריןבידו:
ולגאיות (צדד') .לשון המקרא (יחזקאל ו' ג',
ואומר להם להייםולג'דעיתם
י שאמר והיה העולם (צדה').ככינוי זה משתמש הרבה ,ולפעמים בסיום ברוך
מ
הוא או הקדוש ברור הוא (צד ל"א) ,אמצא הרבה בספרי ובשאר ברייתות;
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הכל מותקן לפניו לסעורה (צרה') .ובפייח (צדצ,א ,והכל מותקן ומונח לפניהם,
מן תקן בפיעל יאמר מתקן מתוקןבכינוני .כמו הכל סרור ומתוקן לפניהם בפ"כד (צר קכ"ז).
אבלמן התקין בהפעיל יאמרבכינוני מתקין מותקן ,וענין הפיעל עשייהותיקון.וענין ההפעיל
היא התה ,ומזה ומתקין את הקורות כפ"לא (צד קים) .ומותקן הוא נחרף עם מוכן ,ונמצא
הרבה בעכרהתקין התקנתי ,ומה שנמצא בתפלת יוצר של שבת ראה והתק.ן צורת הלבנה
צ.ל והקטין כמו שהובא כטוראו.ח רפ"א .שאל"כ היה צ"ל ראה ותקן:
 .הקהלהזה (שמותט.זג')
קהיליןקהילין (צר ה') ,ובפכ"א (צד קט"ז) ,קהללשוןזכר
.1היה הרכים קהלים כמו דבר דברים ,ובשם מופשט קהלה (נחמיה ה' ז') וכרכים קהלות,
אתם נמצא מקהלים .במקהלים אכרך ה' (תהלים ב"ו י"ב) ומקהלות ,במקהלות כרכו אלהים
(שם ם.ח כיר) ,ונמצא קהלת שם מקום מחה בציירה ההיאויחו בקהלתה (במרבר ל"ג כיב)
ל הספר עשה מזה שם הרכיםקהילין כלו' מחנות מחנות:
.בע
והיתה שם תשחורת (צר ה') ,הענ.ןמיכיח שענינו כמו שפירשתי וכן פי' המנוח
מוהר.י רייפמא:ן הבאתיו לעיל (צר ציד) ונמצא באבות (פ"נ מי,ב) ר' ישמעאל אומר הוי
קל לראש צוה לתשחורת ,ויתכן לפרשו ג"כ מזה הענק וכעין שפירש"י שםעיי"ש .וכירושלמי
דתענית פ,כ ה"ב תני ושפל ברך ונוה לתשחורת ורגיל כחכמה ורגיל כאגדה וכו' .ונראה
שהוא מקוטע וצ"ל וקל לראש ונוח לתשחורת .והםמענין שפל ברך .ובאיבה רבה פ"א בכה
תבכהוגו' ובאיכהזוטאנו' ב' מעשה כאשה אחת שהיתה בשכונתו של ר"ג והיה להבן תשחורת
ומת והיתה כוכה עליו גלילה וכו' .נ"ל שפירושו שהיה ממונה לכך .וכמו שכתכת .במ"ע;
מופר אתה וכו' (צד ה') .בדורות הראשונים קורם דורן של תנאים היו חכמי ישראל
נקרא.ם סופרים .אולם בדירות שלאחר המשנה נמצא השם מופר למלמדי תימקזת ,והנה
אי,ענינו כאן מלמר ת.נוקות אתה .שהרי השיב לו משהו ,אלא ערגו חכם ישראל אתה ,אבל
אעפ.י שכבר נשתקע השם סופר בארץ ישראל לחכמי ישראל .נשתייר זה השם הישן לחכמי
ישראלבין האומות ולא נשתה:
דבדקכמתך ד2גר:בנונועו ברא עולמו וכו' (צר ו') .וכן לעיל בראש הפרק .באד.רנ
(פל.א) כך הקכ,ה ירא שמוהגדיל מכורך לעולס ולעלס -עולמים בחכמתו ובתבונתו ברא את
כל העולם כולו וברא את השמים ואת הארץ עליונים וכו' ,כולא כסמון בעל הספר שלמינו:
שמלכותו קיימת כשמים ובארץ וכשמי השמ.ם העליונים (צדו' .,בסגנון תפלת
אתה הוא וכו' דשחרית והוא נכפל להלן בפיה (צד tf1"a
מכה אתכם וכו' מלקה אתכם (צד ו') ,דוגמא לדבר בזירוי ד.וה,כ מבת מרדות,
מלקותארבע.ם:
אשרי אדם ששם עצמו כשור לעולוכוי אשרי ארם שמשחק עצמו כדברי תורה וכו'

פ.ב ,צר ה') .אשריהן של ישראל שכל אותו הצער והעינוי והלחץ שהיה להם חלף והלך לו
פ.ה (צדכ' .,אשריהן של ישראל בכל מקומות מושבותיהן שהיו מתייגעים בד' רוחות עולב
ועי' והריהן באמצע ) awצד ס"ה) .אשר.
אדם שיש בו ד"ת ושמורין בידו ויודע להשיב בהן
השובה כמקומה פיו (צד ל.ז) ,אשרי אדם שלא כא לידי עבירה ולידי עזן וחטא וכו' פיט
(צרנ.כ) .אשרי מי שמהדש אכרי תירה עלפיו וכו' פ"י (צרנ.ה) .אשר .מי שיודע כלככו
מהו אצלאכ 1.שכשמים וכל מעשיו בטחון על אביו שבשמים .אשרימי שהוא ירא שמים כמתר
אשען במי שהוא  cT~nמגן ותרים כידו פייח (צד צ') ,אשריהם הצדיקים שכך בטחונן שהן
במוח.ן על אביהם שבשמים וכו' שם (צד צ"א) ,אשרי ארם שירא שמים מתוך שפל ברך
מתוך ענוה מתוך תשובה ומתוךהדין שם (צר  fl-~sאשר-הם של צדיקים שאין שפא שולט
במעשהידיהם .שם ,אשרי אדם שכל מעשיו לשם שמים פכ.נ (צד קכ"א) ,אשרי א=ם שיש לו
מגוית הרבה בתוך ביתוובאין עבדיוובני ביתו מהנין עמו על שלחנו פכ"ז (צר קליו):
כשור לעול* שם .להלן פכ"ב (צד קכ.א) כשור הזה וכו' ,ועיי' בזומא כריש ובסוף:
ךירנ:ה בישיבה וימעט כסחורה .פ"כ (צד ח') ,ולהלן פייח (צד ק"ב) אשרי אדם
שמרכה את ישיבה ואת הטורח וממעט את הסחורה,ועיי' כפכ.ה (צד קכ'ח) ובנדה ע' ע.כ:
שמשחק עצמו בד"ת ובז'
את עצמן בד"תוכו' .שמי לא נודעלי דוגמא
מי
רי
שבחעיןק)י:י
ובלשון אשכנזישלודוגמא.ויך אויפש
כל באי העולם וכל מעשה ידיו שברא כעולם פ.ב (צר ט') .פיד (צד י.ז) ,פ.ו
,צד ":ג) ועור הרבה פעמים:
שנותבין דומה ליחידומאז.:ן לשמוער.ת פ'כ (צר".א) וע '4במ"עולא:ירעלידוגמא:
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ששפכתי לכם דית כחלבוכשמן המורק מכלילכליואין קולונשמע .פ"ב נצרי"ב),
ולהלןפיו (צדל"ז) שמן תורקוכו' שפכתהלנו ר"ת כשמן המורקמכלילכליואין קולו נשמע:
יושב ומטפח לפניהם ,פ"ב (צרי"ב) .בפיו (צד ל"כ) ג"פ ,וטופיח שתייריו  11על
זו .ובפי"ז (צד פיז) ,ובפיל (צד קנ"ד) טופח הקב"ה בשתייריו ,והוא לצער ,בסוף מו"ק נשים
וכו' אבל לא מטפחות,ועיי' ביצה (ל' ע"א) ברשיי וכתו':
בנ"אשמפסיקין ועומרין בעולםוכו' .ברא שהיו בכית ראשון מפוקסיןועומדין וכו'
בפ"ב (צדי"ב).עיי' במ"ע שם ,ועכשואני רואה שהוא כופל את מליצתו כפייח (צר ציה)לפי
שכלאותן בני ארם שאתה רואה בעו"הז שמספיקין ושמדין (כמקומה) נבמקומסן לאחר שעה
מחין והולכין להם ,ויראה שכך עיקרהני',והיא מלשון הרגילה בדחז"ל ולא הספיק לנמור
ולהלן פיל (צד קנ"נ) ,ולפיזצריך להגיה בשתיהן מספיקין .וכלו' שדי להם עמידתן בעו"הז
כמו שהם בלא דברי תורה והיא הסתפקות שלגנאי:
המבעט בימורין פ"ב (צרי"ב) .הבעיטה היא מרוב טובהעיי' מכילתא יתרו פ"י
וספרי ואתתן פי' ליב והאז.נושי.ח ,והמבעט בימורין כלו' שבאו עליו יסורין ועדיין מבעט.
וכ"ה כמשל הפרה:
כל העולם מרתיע פ"ב (צדי"ג) .לא נורעלי רוגמא למליצה זו אבל נמצאב.וד
מרתיע גופו פיח (צרמ.ו):
בטאתם מפרכסים במעט (שם)יעיי' במ"ע ,ואףזו מליצה מיוחדתכאן:
ן אלא יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוךיראתיואהבתי עלת עלכולן .פ"נ (צרי"ג),
מלקנה נשנכה ועמוקה:
אל תאמרכן (שם) ,היאכענין אל תקרא .וכן בפיה (צד כיב) ובפ,כג (צד קכ.ד):
מה שכרן פ"נ (צרי"ר) ,כלו' עונשן,וכן במשנה דאבות שכר עבירה עבירה:
כל דבר שעתידלהיות בסוף כבר נעשה מקצתו היום פ"נ (צרי"ר) .בפ"יב (צר פיח)
שכרן של ישראל וכו' דבר שעתיד להיות בסוף ,ובפייח (צד צ"ז) דבר זה עתיר להיות בסוף
אעשה מקצתו ה.ום ,ובתלמור אמרו בכעין זו שהטעימו (הקב"ה לאיוב) מעין העו"הב

עינינ
ך רדאךר 2תמיד בכליום בפ"נ (צד ט"ו) ,אולם בצר כיה בכל יום תמיד ,וזה
הלשון האחרון נמצא בו למרבה ד.מ צרכ.ו .צד ק"ב ק"י וקי"א וכן כמה פעמים ,ע"כ נראה
שעיקרהסגנון ככליום תמ.ד ,ובאשנירתלישן תמיר בכל יום וככל עת ובכל שעה רבהמ"1
 .ובקדושת מוסף המיהדים שמו ערב ובקר בכליום תמיר וכו',
כתב המעתיק תמיד בכליום
וראיתי במידור עבודת ישראל להחכם יצחק בן אריה יוסף דוב שהעתיק מפדר"א מפ"ר
וישראלגוי אחר בארץ שהם מ.חרים שמו תמיד בכל יום ואומרים שמע ישראל וכו' ,אמנם
סגנון הלשון שלפנינו בכליום תמיד מוכיח לדעתי שלא נתייסדה הקרושהעפ.י הפד"רא,ונ.ל
שמה שכתוב בתפלת רבון כל העולמים בשחרית אשרינו שאנחנו משכימים ומעריבים ערב
ובקר ואומרים פעמים בכל יום שמע ישראל וכו'( .שלקוחה ממדר אליהי אלא שקיטעיה
הסופרים בסרראליהו שלפנינו) .היתה נוסחתה שאנחנו משכימים ומעריבים ושיחרים שמו ערב
ובוקר בכליום תמיד ואומרים שמע ישראלוכו' .ועפי,ז נתייסדה הקדושה .וככר נתקשה כעל
עכורת ישראל בלשון שמשכימים ומעריבים ערב ובקר:
אם רוצה אתה ללמוד וחפץ אתה בדברי תורה צא ולמר וכו' ,פ.ג (צדט.ו)וכן
בפ".ז (צד פיה) בפייח (צר קיא) ובפכ"ג (צד קכ"ר):
על טמא במקומויעל טהור במקומופ.ג (צד ט"מ ,ודוגמתו כשי (צרנ.ד) ובספ.יג
(צד סיח)ופי' במקומושדעתיהוא .שאינו טמא וטהורעפ"ישיקול דעת המורהכי אם שהוא
סמא וטהור בגדרל,יומו (אכיעקטיוו כלער):
לא על הכרילא על הספסל (שם).עיי' בריש אליהו זוטא וכמ"ע שם אות ב'וג'.
ועיי' בע"ז (ם"ה ע.א) מה שפי' ר"ת כר וכסת:
אתה משול כתי"ו ותורהבתי.ו (שם) ,דוגמתו לא נורעלי:
לא כך כתבתי כתורתיאעפ.י שאין ככס דבריתירה אלא ד.א ומקרא בלכד ורדפו
מכםוגוי אכל אם תעשון את התורה ותעדיפון את התורה א-ש א' מכם וגו' פ,ג (צד ט.ז).
בפי"א וצר ,:ו)כשינו .קצת:
וכו' פ,ג (צר ט"ו) .אולי מלתמיעוטי שבוש:
הספסר אחרמיעוטי
"ושג זה משתמש עד למרבהי ונמצאהו במשנה דאבות:
,מ
קורת רוח ת"ג (צדי.ז).תב
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ומתאנח פ"ר (צרי"ז וי"ט) ופיה (צד כ"כ) ,כמקרא כנפעל וכתרנים באתפעל.
היא עפ"י לשון ארמית:
דכ!רזחמך ומתאוה ומצפה (שם) ,בעל הספר משתמש הרבה בנרדפים ,והשווה חמד
בהתפעללמתאוה .ובצדי"ס ומתאוה ומחמד ומצפהוכן בפ"נ (צדס"נ) מחמד ומתאוה ומצפה,
ועור הרבה פעמים בל"רמחמדין ומתאויןוכו'.ואולי שצריך להגיהכאן:
י את השמים ואתהארץ .פיד (צד י"ז) ,פיו (צד ל"ו) ,פיט (צד מ.ח),
מעיךאניעל
פי.ד (צד ע') ,פייח (צד צ"א) ,פ"כט (צד קמיה) ,פל"א (צד קס.ג) ,שם (קס,ר ,עלי שמים
וארץ)וכן בזוטא פ"נ (צר קע,ה)ועיי' באדר"נ פיב:
דן ק"ו כעצמו פיד (צד י"ז) ,כמו רן דין בעצמו ,וכן בפיז (צד ל"ט) ,וכזוטא פ.ו
וא,כ

(צד קפ"ב):

רב"שע צדיק וחסיד אתה וכל מעשיך באמונה פ"ר (צדי"ס ,אבי שבשמים צדיק אתה
וחסיד אתה וכל מעשיך באמונה פיס (צרק.י):
(צרי"ס) .שם לם' דברים:
בספר תוכחות

פי"
יי:
וו
צואה ,שם ,לשוןצ
קואה .שםriw~ ,קיווי:

 t't?eאתם טחי תפל .שם .לשון מקרא יחזקאל (י"ג י"א):
חלף והלך לו פיה (צדכ') .לשון מקרא שה"ש (כ' י"א):
מה שכרמךנניאין על דברי תורה פיה (צד כ"א),אולי צ"למוצאין:
שה' אלהיו בחלקו .שם .לשון מקרא תהלים (קמ"דט"ו:,
אשרי העם
מגפפן ומחבקן ומנשקן פ.ה (צד כ.א) ,ושם (צד כיב) ומושיבןבין כרכיו ומגפפן
יצות נרדפיםהוא משתמשעד למרבה,וכלשון משנה(סנהדריןפיז ת"ו)
ומחבקןומנשקןוכו' ,במל
ה-
אכל המגפף והמנשק ,ועיי"ש בת"יוט .ועכ"פ נראה שניפוף וחיבוק ב' ענינים הם ,וכן מוכה
להלן פייח (צד ק"ג) היה הקב"ה מגפף ומנשק את ידיו על חכמתו וכו' ,היה מגפפן מחבקן
ומ:שקן ומברך ומרומם ומשבח ומגרל ומקדש לשמו של מי שאמר והיה העולם הקב"ה פיה
(צר כ.כ) .פי.ד (צד ס"ט) מיכן ואילך מה עלינו לעשות ראוי הוא זרעו של יעקב שיברך
.1שבח וירומם ויגדל ויקדש את שמו של הקב"ה שאמר והיה העולם כרוך הוא ,פטם (צד פ.א)
א:ו מברכין ומשבחין ומנדלין ומקדשין לאבינו שבשמים ,יעמוד אדם כחצי הלילה יברך וישכח
וירומם ויגדל ויקדש לשמו שלמי שאמר והיה העולם כרוך הוא פייח (צדצ"ו) ובצר נ"ז נכפל
ששה פעמים עיי,ש ,מפגי מה אין אתם מודים ומשכחים ומברכים לאביכם שבשמים .פייח
(צרק') .וכצד ק"ג לפיכךהייתי אומרחייב אדם ש.ברךוישכח וירומםויגדל ויקדש לשמו של
מי שאמר והיה העולם ב"ה ,יברכוך וישכחוך ויפארוך יתברך שמך מהרה ובזמן קרוב וכו'.
פל'ט (צד קיי) .ויסור כל אלו הנרדפים הוא במשנה דערכי פסחים לפיכך אנחנו חייבים וכו'.
ואח.כ הוקבעו כתפלות:
עפרו נוער שם .בסוטה (ה' ע"א) עפרו ננער .ופירש"י מקיץ כתחית המתים.
שהשתמשו בשרש נערלענין יקיצה כמו והנעירתו(ע.רובין נ"נ ע.כ) ובנפעל ::ער מפניהעין.
כמושא.ן עזרה מעלת (עדיות פיה מ"ו),וכן הנעור כלילה (אבותפ,גמ.ד) כתוב בטפרים כלא
יו"ר .ואם היה הנפעל מן עור היו שתבין הניעור כיו.ד ,והוא מקור מן נער .סוער כאן היא
מבנ.ן הככר כמו ומרק ושטף (ויקרא  '1כ"א):
וכשנשתלח פיה (צר כ.נ) .כמו בתפלת מוסף לרגלים שנשתלחה במקדשך ויש
שהגיהו השלוחה והיא טעות:
שהיה מפתפח על ישראל ,שם,עיי' במ"ע אות ליב:
ונשבר לבי בקרבי רפו כל עצמותי פיה (צד כ"ה) ולקמן פייט (צר ק"י) ,לשון
המקרא ירמ.ה (כ"ג ט') ובד.וו רחפו ,ואולי צ"לכן גם להלן:
יושב על כסא שופט צדק .פ.ה (צר כיה) ובפ"יא (צד ניו) מי שיושב וכו':
לא הכרתם ימהו דר) [מהודר] בעולם וכו' פ.ה (צד ב"ו) ,ועכשואני רואה בפ.ל
(צד ק.:ד) לא אמרתם מי הוא דר בעולם.וכן:כון:
תיקנוהו פימקוהו פיה (צד כ"ז).עיי' במ"ע אות נ':
מיד נתגלגלו רחמיו של הקכ.ה וירד משמי שמים העליונים ממקום כבורו גורלו
ותפארתו קדושת שמו הגרול פיה (צד כ"ז) .וכשעמדו אבותינו על הרסיני לקבל עליהן
מלכות שמים בנדבה אף הוא ירד משמי השמים העליונים ממקום כבורו וגודלו ותפארתי
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וקדושתו ושמו הגדול עמהם בנדבה פי,ז (צדפ"נ) .אף הוא ירד משמי מרום העליונים ממקום
כבודו ומדלו ומלכותו ותפארתו וקדושתו ושכן עמהם במלחמה ,שם (צדפ.ז) ,ולא עוד אלא
י
שירד משמי שמים העליונים וממקום כבודו וגודלו ותפארתו וקרושתו ושמו הניול ושבן עמ
כמקדש .פי"מ (צדקי"א) .כשם שהקב"ה וכו' ירד משמי שמים וכו' ושמו הגדול ושכן כפיהם
של ישראל וכו' פ"כ (צד ק"ג) .ולא עוד אלא שירד משמי שמים וכו' ושמו הנהול ונשא עליהן
קינה ,פיל (צד קנ"ד):
להשיב תשובה במקומה פיה (צר כ"ז) .ויודע להשיב כהן תשובה במקומה פיו
(צד ל"ז) ,לא השיבישעיה תשוכה במקומה פט,ז (צד פ"נ):
הזקיןילבין והשחיר פיה (צדכ"ח).מן שחור לא נמצא ההפעיל במקרא:
ובמהירק אותם ,שם ,במקומות שרמזתיעליהן במ"ע אותי"גהוריקן .וה.א ההפעיל
מןירק( .אולם במקרא ההפעילמן רוק) ,וא"ב פירשועפ"י הממורת ולאעפ"י המקרא.ולפ.:':
תפםכלשין הכתוב;
ומשתוקק בה פיה (צד כ"ט) ,שכל תשוקותיו בההיו:
מפקח אתהבריות,שם.אולי צ"לעלהבריותכמושקורםלוה מפקח עלעיניהבריות.
או שצ"ל אתעיני הבריות:
בני שא נא עיניך יראה השמימה .שם .לשון המקראות בראשית(י"גי.ד
,וי"ר ה'):
שהשינתו שנה אי טיבה סמוך לזקנותוסימן יפה לו וכו' פיה (צר ל') ,עיי' בסוף
הפרק ,שמצא נחת רוח בזקנותו.ועיי' בזוטא מפי"א (צד קצ"ב):
לענבי הגפן כענבי הסנה ,שם,אוליענבי כמוענפי ,וכמו הבקר הפקר:
שנידלתנו וקידשתם וקילסתנו ורומסתנו וקשרתה לנו קשר גדול בד"ת וכו' פיו
(צד ליב)וכן בפל"א (צדקנ"ז) .ובפייח (צד פיט) ושם איתא וקשרתה לנו כתר דברי תורה,
ומלת גדול תוכיח על קשר:
על שהתנית על ד' מאות וצ"ו אלפים רבבות של מ"הש ובאת ורבקתבהן בישראל
לעולם על שנ' בךאני אלואין עורוכו' פיו (צר ליב) ,להלן פכיו (צר ק"ל)אני הוא שתחת.
תתק"עד דורות קודם שיברא העולם וכאתי ונדבקתי בכם וכו' וקראתי אתכם אלה-ם הים
ועבדים וכו' השויתי שמכם לשמי הגדול ,וכולא כדהכאבשינוי סמון ,ואולי היהצריך להגיה.
על שהנחת ד' מאותוכו':
השגיתה את שמךוכו' .שם ,להלן (צרל.ה) והשוה את שמן לשמו הגדול:
סוף הוהיוסף לפני המקום .פיו (צד ל"ב) .כד"וו כולא הכי ,למה לא נתמלא כל
העולם כלו כיעקב וכמשה ודורכךיהא אדם בדברי תורה וכדברי חכמים בכל מקום סוף היה
לפני הקב"ה שנ' ,ושתיהנוסחאותאינן עולותיפה .ואולי צריך להניה הוהמוסיף לפני המקים,
ועדייןאינו משכך את הלב:
ויעקב איש תם תםמן הגזל וכו' ,שם ,בפ"כו (צר קל"ב)א.ן לדורותם אלא לדור
תםאין תםאלאיעקב תםמגזל תםמעכירה.ויש להוסיף שם תם מדבר מכוער ,שתופם בספר
זה אלו הג' בכמה מקומות:
זה לשון שחוה לנוון עתירה לשון ריעות פיו (צר ליד) ,פי' עתירה ריבוי של
חיבה מלשוןוגליתי להם עתרת שלום ואמת(ירמיה ל"ג ו'),ועיי' במ.ע אות כ"א:
חבורתו של ר' מאיר וחכיריו חרשים פ"ו (צר ל"ו) ,ככולם לא הזכיר חביריו רק
בר"מ לפי שסתם משנה ר"מ לפ.כך כלל את כולם אף ר' יהורה הנשיא בכלל כשם חמריו
של ר"מ
קרא אדם ולא שנהוכוי ,שם (צדל"ז) .להלןפייח (צד צ"א) קרא אדם ולא שנהה"ז
דהר שלגניי וכו':
ויממנו ד"ת בפיך לעולם .שם,וכן להלן (צד ליח) ויטמנו דברי תורתיבפיו:
אפיי יעשה אדם מאה עבירות וכו' הריני עמו כרחמים ומקבלו בתשובה ,פיו
(צר ליח) .דוגמתו פכ"ב (צד קפא) .ובזוטא פ"מ (צר קפ"ט):
בדול פומפוןיכו' ,פיזיצד ל,ט) עיי' במ"ע .מריכירי .שם.אין בכל הספר מלות
זרות חוץמאילו השתים ,אולם המלה הראשונהעדיין אינה מבוררתלי:
ז (צד מ') ,פי' סנרו .ורוגמתה ב"ר פמ"ב ר' הוניא בר'
אחזו עליהן את המים ,פ.
אלעזר אומר למה נקרא שמו אחז שאחז בתי כנם'ות וכתי מדרש ,והיא עפ.י לשון ארמית

י

אתיר:

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

מבוא מאמרי"א

124

ולהצנין להן אתהצונין .פיז (צד מ"ב) .מלתצונן
ובריבויצוננין ,ובמקרא כצנת שלג (משלי כיה י"ג) ,ובעל הספר כותבצונין לרבים .דוגמת
חמין משרש חמם כךצונין משרשצנן .והשתמש בהפעיל להצנין ,ונמצאיוצן בהפעל פסחים
כ"ו ע"כ:
במשנה רפסחים (פ.ג מ"ג ור')

ונרחצין* שם .במקרא ליתא בנפעל:
או"הנתפמין על המחשבה וכו' פיז (צד מ"ג) ,להלן פכ"ד (צר קכ"ו) אילו הייתה
מילה בבשרך לאהייתידן אותך על כל מחשבה כמעשה וכו' ,ועקרהבירושלמי דריש פאה
ועיי' בבלי קדושק (מ' ע"א ה"מ שב) ובתו' שם בר.ה מחשבה רעה:
ןצויה אלא כרוז,שם.צויה הוא כמוציווי בשארדברי חז"ל:
ואי
ן תחתהשורין של לבנים פיז (צדמיד) .בלשון מקרא שור שורות:
בבניי

בדעתו של הקב"הי שם,בסגנון זה משתמש הרבהעיי' זוטא פ"י:
שאין לפניו משוי פנים פושעים היו ישראל באותה שעה ,שם ,עיי' לעיל טוף

צר מ"ב:

נתקנא ונתנקםיכוי בקנאה ובנקמה בעלילה ובנאוה וכו' ,שמ ,רואה אני להעירכאן
שסגנון בעל הספר רומה הרבה לסמון המכילתא מס' דשירתא;
והקב"הבוחן לבותוכליותוכו'ישם .במליצהזו משתמש עד למרבהוה.א לשון

המקרא תהלים (ז' י'):
ועליהם היא אומר ועור מעט ואין רשע וכו' פיז (צד מיה) .נכפל להלן פיט
(צד מ"ט) ושם בטיס צופה רשע הנ"ל זומם רשע ,וקצתו נכפל להלןפי"ג (צר סיב):
נחה רוח אלהים ובא על ישעיה וכו' פיח נצר מ"ו) ,ולהלן (צר מ"ג) גחה רוח
אלהים על ישעיה ,כלשון המקרא (מ"ב כ' ט"ו) נחה רוח אליהו על אלישעי ובתורה ותגח
עליהם הרוח (במדבר ראכ.ו):
באימה וביראה ברתת ובזיע פיח (צדמ"ו) .ובפכ"א (צדקי"ח) .וכיה סגנון לשון
הברייתא בברכות (כיב ע"א):
החנון והרחום ומלא רחמים רבים שפתיו דובבות מישרים שפתיו נאות בחכמה
בבינה בדיעה בהשכל וכו' פיח (צרמ,ז) ,בפ"כ (צד קי"ג)החנון ורחום מלא וכר שפתים וכו'
שפתים נאות וכו',ולפי שלא כתוב שם והרחום תפסתי בהגהת בעלזקוקין רנורא ה'חנון וכו',
ואפשר שהיה צריך להגיה והרחום:
שנתגאה בד"ת והתגרהעליהן .שם ,במקרא התגרה עםבי.ת .ולמה תתגרה כרעה
מה אם יהא חלקךוכו' פיט (צר מ"ח),בעל הספר משתמש כמלות מה אםעד למרבה
כענין אלו במקיא ואפשר ברח"זל .ואין בזכרוני דוגמא לזה!
אמרו דבורה אשתווכו' .שם (צד מ"ט) ,אמרואיזבל אשתו ,שם ,אמרו לא הרגאותן
פיט (צד":ז) .אמרו לא הרגאותן .שם (צד ניח) ,ושם (צרנ.ו) ומי הרג את כל אלה ,אמור
לא הרג אותן אלא פנחס וכו' ,ועפ 1-נראה להגיה בכל אלו המקומות אמור ,ואפי' אם לא גניה
צריך לקרות האילף כהי,רק שהיא לשוןציווי כמו אמור ליח-ר,ואינו פעל עכר:
(ומשתרין)1ומעריבין 1לבי"הכנ ולבי"המר פיט (צדנ') .וכפיי (צר נ"מ)
שהן
בבנ"א שהן משכימיןומעריבין לבי"הכנ וכו' שהוא משכים (ומשחיר) נומעריכ 1לבי"הכנוכו'.
וכפטיו (צר עיט) כל המשכים (ומשחיר)נומעריב]עלהיין וכו' ,ובפכ.ז (צר קליט) המה ולבנה
וכו' שמשכימים ומעריבים לעשות רצון בוראם כך תשכים (ותשחר) נותעריב 1בד"ת לעשוה
רצונו וכו' .והלשון  ~"eawובפכ"ז הכיאתני להמה כמושהגהתי .אךלבי חלוקעלי שכל כך
שיבש ואזיל ויאמר משחיר תחת מעריב ,ועכשו אני רואה בשבלי הלקם סי' ו' תניא בסדר
אליהו רבא העטופים ברעבוכו'ישמים וישחירויאמרוכו'(לפנינו צדקי"חישכים ויאמר) ,והנה
אין ספק בעיני שהמעתיק שלפנינו רמה כי פעל משחירענינו שחרות וחשכת הלילה מלשון
השך משחור תארם (איכה ד' ה') ומלת מעריב אינה אלא פי' מגליון למלת משחיר וע"כ
השמיטה ובצד קי"ח השמיט מלת וישחיר ,אולם האמתכי מלת משחיר הוא פעל מהשם שחר
כמו מעריבמן  f1-Pאמנם המשכים הוא קורם הנץ החמה ,אכל המשכים ומשח.רהוא המשכים
בעלות השחר .וא"באין למחוק מלת משחיר רק להוסיף מלת מעריב .אבלא-ן ברורלי אם
היא בהפעיל כמו מעריבאובפיעל וצף שהןמשכימין ומשחמין(ומעריביך:
ללמדך שלא חסר מישראל שום פרוטה שלאכדין פי"א (צד נ"ה) ,ונכפל צד ניח:

משכימיי
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שיקשרו חבלים של ברזל כמתניהם וכו' פ..א (צדניו) .דוגמתו והיה קושר הבל
של ברזל במתרופי.ג (צדס.ג):
שרחמיו של הקב"המייביןעלישראל לעולמי פי"א (צדנ"ז),וכןבפי"נ (צד מ"ב):
ישמור אדם רברים בלבבו שלא יאכל עם עמי הארץ על השולחן ולא
יר 2ה עמהם בסעודה בכל מקום מפני שעמי הארץ ממעטין במעשרות ובשביעית
וד:כתוב אומר מה לתבן את הבר:אים ה' ואמרו חכמים כל עוף למצו ישכון ובן
אדם לדומה לו וכן דוד אמרוכו' ריש פי"ב (צד נ"ט) ,אבא אליהו הוא מזהיר כלשוןזה.
.שמור אדם רכרים בלבו שלא יעשה שותפות עםהגוי .בפיז (צרמ.ה) .ישמור ארם דברים
בלבבו שלאיאכל עם הגר על השלחן .בפיה (צדמ"ו .וע '4במ"ע אותי"א) .וזו שלפנינו הוא
השלישית ,ישמור ארם בלבבו שלא ירבה שהוק שיחה ותיפלוה .בפי"ג (צר ס"א) .ובאחרו:ה
לעולם ישמור ארם בלבו שלאיבאלידי חטא ואפי' חטא הקל .שם (צר ס"ה) ,כבר אמרו
במקום אחר האמצעי הוא משובח .וכמוכןאני אומרבין אלו חמש אזהרית האמצעית היא
משובחת שהיא מטפחת עלפניחוקריזמתווצווחת מה לתבן אתהבר .שמאזהרהזואנולמידין.
שבעל הספר כתב אתספרובמקוםשהיוגוהגין במשטרותובשביעיתובזמןשה.ונותגיןבמעשרית
ובשביעית .ולאנכתב בבבל או באטליא ולא נכתבבזמנו שלר' שריראגאון .ולמישעדי.ן
חרוטות לאתועיל כל קלורית שבעולם:
כך אמר להם הקב"הוכוי ער שדרשתי וחקרת .וצרפתי וכהנתי את כל דברי תורה
כולה וכו' שליש היוםאני קורא ושעה וכו' ,פי"ג (צד ס"א) ,אכפל כולא להלן פכ"ו (צד ק,ל)י
והא דשליש היום :כפל בשינויטננון להלן באותו צד ובפי"ז (צד פיד) ב"פ .וב:וטחא ב' שם
ושלישהיוםזןוספרנם אתהצדיקים ואת תלמידיחכמ.ם בחכמה בבינה בדיעה ובהשכל .ופייח
,צר צ') ,ופל.א (צד המ"כ):
אהוב למעלה ינחמד למטה פרג (צד ס"נ) ,ולהלן בריש סרר אלי' זוטא וכפם.ו

עתי.

(צד קצ"ז);

ולעיניהביריות .שם ,וכן כמה פעמיםבירייה.

בתפלת ברוך שאמר;
יכני
ס אדם עצמו לנופה של תורה ,שם
בחכמהוכויומניעין לגופה של תורתך:

ומפרשי התפלה האריכו בניקודה

(צד סיד) .ולעיל פיו (צרל.ז) אפי' אוגה

י עד שאתה מבקום רחמים שיכנסו ד"ת בתור מעיך תבקש רחמים על עבירות
מכירי
שעכרת,פי.נ (צד סיד) ,ולהלן פכיו (צד קל.ג) לא זכה אדם שיבקש רחמים על ד"תשייכנסי
לתוךמעיו .יבקש אדם רחמים על אכילה ושתייה יתירה שלא תיכנס לתוךמעיו:
ובשכר יראה קמעא שיירא ישמעאל את אביו וכו' פי"ג (צר ם.ה) .להלן בזוטא
פ"ב (צד קע"ד) ומה שכרו של ישמעאל שעמד וקבר את אביו ,וזוהי יראה קימעא .ולא דבר
עוד מישמעאל ככל הספר .ויראה מזה שכומנו לא שלטו בהם לא הרומיים ולא הפרסיים.
ואימי מבעלייודעיקרמויזת לבאר הדבר:
ובשכר שתי דמעות וכו' .שם .להלן בפכ"ד (צר קכ"ה) שאין :שם .כרכה וכו'.
ובפק (צדקניה) .ובזוטא פ"ב (צר קע"ר) .אולם מאה מדינות לא הוזכרו:
ן ישראלובין איש ובין אשה ובין עבדובין שפחה .פי.ג וצד ס.ה)ועיי'
ביןגויובי
לעיל פ.ו (צד ל"ו) ופיט (צד מ.ח):
לא יצאת אותה שנה ולא שנת ולא ש.לשה פ..נ (צר ס"ו) ב' פעמים ,וכן בפייה
יצר צ' 1סגנון לשון הוא אף שהכותה להפך שלא יצאו ג' ולא ב' ולא א' ,או ערנו שאותן
מאורעות הרבותאירעו כולם בתוךג' שנים:
אהדחיבר וסומאיכו'
.שם .וכיוצא בזה להלן פייח (צד צ"ב):
ותשוח נפשיעליפ..נ (צדס"ו) .ובפי"ד (צר ע') ותשוח נפשועליו .ושם (צרע.א)
יכ
 .תשוח עליך נפשך שהרבה השחתה את נפשי עלי לטובה .ועיי' במ.ע שם ושם :ותה
.
ש
פ
נ
)
'
כ
(א.כה ג'
קרי .ואש פי' תזכור לנקבה
:מצא במקרא זכור תזכור ותשוח עלי
יהיא הנפש .והכתיב ותשיח וא"כ תזכור לנוכח ,עיי' רשיי שם ובפי' הטעמים לראב"ע.
יעכ'פ פירשוהומענין שחוח .ובאמת לא יתכן אליו המקראשלאחריו .זאת אשיב אללבי על
כן איח.ל .זה:ה לפנינו רחוק הדברשיה 1.כל אלו המקומות משובשים .על כן נ"ל שאבא
אל.הו היה קורא ותשוחבשיין שמאלית .אושבשי.ן ימרתענין המלה ג"כ כמובשיין שמאלית,
ע .:-:כמו לשיח בשדה ובראשית כ.דמ"י) שתינמיהו לצלאה .והוא כמו עם לכבי אש.חה
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 .שהיא נרדףעםהניון ,כמווהגיתי בכל פעלךובעלילותיךאשיחה (שם שםי"ג),
(תהליםע"זי')
ובפיעלהניתי בכל פעלך במעשהידיך אשוחח (שם קמ"נה').והיאהגיון הנפש והנות לבעליו
לטובה .וכמו שאמר השהתה אתנפשיעלי לטובה ,ופ" זכור תזכור לנוכח ,ותהנה עלי נפשי
והגותההיא זאת אשיב אל לביכי זכורתזכור .עלכן אוחיל:

ועשה שלוםבין ישראל לאביהן שכשמים וכין ישראל לישראלובין ישראל לחבם
ן חכם לחבירוובין אדםלחבירוr'~Tאיש לאשתווכו'.פי"( :צד ס"ת) ,ולהלןפייח (צדק"ו):
יבי
הודיותהיסורין .שם ,ולהלן פייח (צד צ"ו)אין רננהזו אלא הוראתהייסורין .והוא
כאמרם סוף ברכותחייב אדם לברך על הרעה וכו' ,והיא לפנינו בארוכה בפייח (צדצ"ז).
ובפכ"ז (צד קל"ז):
החזיק לו טובהפייר (צד ס"ט) .והפכוכפוי טובה ,שם:
מיכן ואילר מהעלינו לעשות ,שם .ושם (צד ע"א).בסגנון זה משתמש הרבה פעמים;
וכאיןלך כל אומה ומלכות וכו' שכולןיהיוב .:העו"הב אלא זרעו של יעקב בלבד
פייר (צר סיט),ובפי"ז (צדפ"ו) כשהןחוזרין לעפרן שובאינןחוזרין אלאישראל בלבד ,בפכ"ב
(צד קכ.א) שלאיהא ערל אוכל בו:
חכמים ותלמידיהם שמוסרין את עצמן במקרא ובמשנה וכו' .שם ג"פ ,ובפט"ז
(צד פ"ב) ובפכ.ז (צר קל"ח) :ולהלן פכ"ב (צד קכ"א) לא זכה אותו אדם לר"ת אא"כ מסר
עצמו לכבור שמים למיתה:
פתח אחד בד"ת .פי,ד (צד ע')וכן להלן (צדע.א):
התשובה שהושבתני פי"ד (צד ע')ועיי' במ"ע אותי"ג ,ולא הושיבוה כלום דבר
פטר (צדע' ,)1מתוך תשובה שהושיבווכו'פייח (צדציד) ,ובפכיו (צדקל"נ) מההושיבוהווכו':
רחיצתידים מן התורה פטיו (צד ע"ב) .לשון מקראהיא .וכיה במשנה בביכורים
(פ"ב מ"א)וטעונין רחופתידים ,ובפעל אמרו במשנה נוטליןלירים (הניגה פ"ב מיה) להודיע
שאיןמטביליו אתהידים .אולם בררי דאמוראי עשו מהפעל שם ואמרו נטילתירים:
וקרע הכד פטיו (צד ע"ה) ,דוגמאלדבר.לספינהשנקרעה בהביתאי ,פי"אוצדניו):
במדה הזאת לכל משפחות הארמהבין בישראלוביןבאומות .פט"ז (צד פ"א)

ו"

וכפי"ז (צד פיח) .ובזוטא פיז (צד קפ"ד)וכן שמדה הזאת נוהגת בכל משפהותוכו':
אלא כולם נכוהים למבינים וישרים למוצאי דעת פט"ז (צד פ"ב) .לשון המקרא
(משלי ח' ט'):
ומישרים הרכה ,שם ,עפ"י לשון ארמית מישר:
מפנישמקבילעליו .שם,צ.ל שמקבל ,ונשתבש המעתיקבאשגירת לישנא להקביל
שנזכר קודם לזה ד"פ:

אלא האלהים יודע.
(יהושע כיב כיב):
בודאייהא אדםיודע לשימיהוא עומדוכו'שנוחכמיםוכו' .פחז (צרפ"נ) ונכפל
שם ,בלשון זו משתמש הרבה פעמים והיא עפ"י לשון המקרא

בפייח (צד ק"ג):
באהבה שהוא אוהב אותם ובשמחה שהוא שמה בהם פיזז (צד פ"רופיו) .בסגנון זה
משתמש עד לס-בה ,ויסדה בתפלתו לעולם יהא אדם וכו' דשחרית:
ךהתחתם עליהם גז'ד פי"ז (צד פיה).מן התם ההתפעל ליתא במקרא:
שמעוניאחיי ועמי* שם (צדפיו) .ובן כפייה (צר ק"ג) ,הוא לשון מקרא ברהי,א
י שיש לך עי:ים יראה לב יחכם וכליותיבין .שם ,נתן הבינה לכליות ולא נודע
מ
ל .דוגמא:
ויסתכל בלבבו ובנופו ובעצמו וידע הרוח ונשמה שברא הקב"ה בעולם וכו' ,שם.
אערוך כאן כל מאמריו שהוא מצוה כהן להסתכל .יסתכל אדם בעצמווירע שאף לעצמו לא
נשא הקב"ה פנים פייח (צדצ"ו) .יסתכל אדם בעצמווידע שלאחר מיתה ישאעיניו לשמים
ויאמרמי ברא את אילו חמה ולבנה כוכבים ומזלות ד' רוחות השמים וכל מעשה בראשית
כולם שבחכמתו ובתבונתו עם כל אחר ואחד כולם תלוים במאמר שפתיו וכו' .יחזור ארם
ויסתכל במעשהיריו של הקב"ה בארם ובבהמה ובעוף השמיםובדגיהים שמזונות כל אחד
ואחדבירו ונשמת כל אחר ואהד מטורין בידו וכו' פהח (צר ק"ג) ,יסתכל כל אדם בעצמו
ארע שלאחר שעת מיתה ישא עמיו לשמים ויאמרמ .ברא כוכבים ברקיעונתן לו מקום לכל
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א' וא' דרך ומסילה לכל א' וא' כמה מגרלים כנתה מלכות רומימיגרען והשליכן לארץ כמה
מגדלים בנתה מלכותמרימיגדען והשליכן לארץוכו' פכ"א (צרקי"ח) .יסתכל ארם בעצמו
וידע שלאחר שעה מיתה וישא עיניו לשמים ויאמר מי ברא את אילו חמה וכו' מעשה
בראשית כולם שמשכימים ומעריבים לעשות רצון בוראם .כך תשכים ותעריב בר"ת לעשות
רצונו בתורתו בכל יום תמיר ,ותהא דומה לחמה שמאירה לרבים וללבנה שמאירה לרבים
פכ"ז (צד קליט) .ונראה דנוםחא זו עיקר ,ועל פיה יש לתקן בכל המקומות שלאחר שעה
מיתה וישאוכו' .ומאמרזההאחרון נכפלבזוטאפי"נ (צר קציה) ושם איתאישאעיניווכו' ,ועוד
שם .יסתכל אדם בעצמווירע שד"ת נמשלים במים ובלחם וכו' ,יסתכל אדם בעצמווירע
שד-ת:משליןכיין ובחלבוכו' .ובזוטא פ"נ (צדקע"ו) כג' דברים יסתכל אדם בכליום .בשעה
לו דם ובשעה שהוא עומד על המתוכו':
ש:כ:ט לכ"הכ ובשעה
י
יכ
קו
שר
בכל דור ודו
יובוכה עליהםבין בסתרוכו' מפנישגניי הואלארי שיבכה בשי
זוי
מ
שועל וכו' פי"ז (צד פיז) ,ונכפל להלן פיל וצד קנ"ד)בשינויםננון קצת:
י מה נשתנה ירבעםוכו' אלא מפני שלא קבל לה"רוכו'פי,ז (צר פיח) ,ונכפל
וכ
בזוטא פיז ~צד קפ"ד)ועיי' במ"ע אות מ"ג:
שכל ת"ח שאוכל משלו ונהנה מיגיעו ואינו נהנה משל ציבור כלום וכו' פייח
(צר צ'א) .ונכפל בזוטא ריש פם"( 1צד קצ"ז) וכשינוי קצתלעיל פיה (צד כ"ו) .ועיי' פ"י

(צר ניב) ופכ"ז (צד קל"ט):

מיחנן של ת"חפייח (צד צ.ב),פי' מלתמיחנןעיי' במ"ע אותי.ח:
שלא'נלאו הקב"ה לישראל פייה (צד צ'ג) .מלת נלאו נמצא הרכה פעמים בזה

הספר,וענינו גלה אותו כמו קנאו קנהאותו וכיוצא בזה הרבה:

י אומר פיח (צר ציר) .סגנון זה נמצא הרבה פעמים .לפיכךהייתי
לפיכךהיית
אומרחייב ארם שיברך .להלן (צדצ"ז) ,לפיכךהייתיאומראשריאדם .להלן (צרק"ב) .וכיוצא
בזה הרבה:
וקרו2רת לבני אדם קשריםבראשיהן .שם,עיי' במ"ע אותליאי ולעיל פ"ו (צר ל"ג)
וקשרתה  1:5קשרגדול בד"ת:

בעגלא ובזמן קריב פיח (צד ציה) .הדיבור הזה הוא בתפלתקריש .אבלאין
מדרך הספר לכתוב בלשון ארמית .ויראה שהיא הוספת המעתיק ,ולהלן (צד ק"ו) נמצא
תברך שמר מהרהוכזמןקרוב:שלא חרב העולם בראשונה אלא בפשעה של תורה וכו' פי"ח (צד צ"ו) .ונכפל

כולאבשינויסגנון בזוטא פ'א (צד קם"ח):
ישבו באדם ד"א ומקרא בלבד מוסרין לו מלאך א' לשמרו וכו' ,להב למלך בור
וכו' פייח (צרק') .ונכפל כולא בפ"ל (צד קנ.ה),ועיי' לעיל (צר צ') ופיד (צד י"ס):
י טובהי שם( .עיי' במ"ע אות ס"ט) .ולעיל פייר (צד ם-ט) כפוי טובה ,ולשון
קפוי
כפוי בכיףהיא כמו יכפה אף במשלי (כ"אי"ר) .וכפה נרדף עם חפה שהשתמשו בו הרבה
במקרא ובדח"זלוכפוי תמורתכופה .כמו רכוב תמורת רוכב .וקפוי בקצף היא מן קפא מלשון
הקפאים עלשמריהם (צפניהא'י"ב) ,ומזה השם קפאון לגלידוקרח.וקפויי טובה הם בר אדם
שמתכווצים מתקררים ולאיוכר בהם שקבלו טובה:
ולמיתה משבתן פייח (צד קיא) .עיי' במ"ע אות ע"א .והיא מן שגה משגה וכלו'
שמשגתן ששגו בההיאמיתה .ואפשר שצ"למשיגתן .בשיין שמאלית שהמיתה משגתאותן:
בדלו עצמכם* שסי היא קל או פיעל ובמקרא לא נמצא רק בנפעל והפעיל:
ביכי
ה גדולה פייח (צד ק"ב)י במקרא לאנמצא.ועיי' לעיל בשם ביריה ,וכן נמצא
פרייה ורביה (צדל"א).פירייה וריביה (צד עיט):
על רךח ך~32,3וק שנותן אותה לבעל הפקדון כערב וכו' פייח (צר ק"ד) ,לעיל פ"ב
(צר ח') ,ובה' אחרוןדיוטא (צד קצ.ט):
לעךלם יהא אדם נאה בביאתו חסיר בישיבה וערום ביראה וכו' פייח (צד קיד),
לעיל פי"ג (צד מ"ג):
אתנבה על הבריות .שם ,ההתפעל לא :מצא כמקרא:
בית יטוראל אני כפרתן פייה (צד ק.ה) ,פכ"ח (צד קם"א) אני כפרתן של ישראל
וכו' .ובפל"א (צד קנ"ט) ,ושם (צר קם"ג) .אמצא כמשנה ר:געים פ"ב מ"א ר' ישמעאל אומר
בנ"יאני כפרתן וכו':
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כליחידויהיר מישראל שעשהמריבהעםתבירו לאישמורעליו קנאהונקמהבלבבו
ולא יתגאהעליו וד"ת לאימנעממנו פי"ח (צר ק"ה) ,והואבשינויסגנון להלן (צד קיט):
יקידתגיהנם פייח (צד ק"ח) .הלשון המורגלתלחו.ל היא אשו של גהינם;
לארנ2,תי ולא נתרגשתי,שם .ההתפעל לא נמצא במקרא;
מתוך הצער ומתור השיעבור ומתור הטלטול ומתור הטירוף ומתוך הדחק ומתוך
מזונית שאיןלו .שם (צד ק,י) .באלו הנרדפיםבענין נשתמש להלן פכ"א (צרקי"ז) .ונכפלו

כזוטא פיד (צד ק"פ):
באהבתך שאהבתה אותנו בשמחה ששמחתבנו הפרשתה את ישראל מתוך ע' אומות
ומתוכן הפרשתה שבטלוי ומשבט לוי הפרשתה וכו' פהט (צד קי"א) .ובארוכה בזוטא פ"כ

(צד קע"ג):
מו2,כין את בשרן מעליהן ,שם,וכן לעיל צדק"י.ועיי' בפטיו (צר ע"ג) שהטבח
מושך את הבשר:
אפיי חכם מישראל וכו' לא יאמר הואיל והריני בתוךביתי שלום עליך :פשי וכו'
פ"כ (צד קי"ג) ,ונכפל במננו אחר בפכ"ה (צד קכ,ח) ובזוטא ריש פ"א:
ת"ח שיש לך בתוך ביתך וכו' שכן מצינו ביוסף וכו' .שם ,ובסגנון אחר בפכ"ד
(צר קב"ה וכר).ועיי' לעיל פייה (צד ב"א):
חלק הקב"ה את עילמו לשני גוים לשתי ממלכות פ"כ (צר קי"ג) .עיי' להלן
פכ"א (צד קי"ח) כמה מנדלים בנתה מלכות רומי וכו' כמה מנדלים כנתה מלכות מדי וכו';
לא נלנל הקב.הוהביא אברהם וכו' פ"כ (צד קי"ד וקטיו),עיי' להלן פכ"א (צד קי"ו)
שכ"ד (צד קכ,ה) ובזוטא ת"כ (צד קדד):
שלישים במושגות ורעת פ"כ (צר קשו) .לשון מקרא משלי (כיב ב');
ן ואנחהואין כלברייה מכיר בו פכ.א (צדקטיו) ,מקוטע ובפ"ר (צרי"ח)
מכניםיבו
ן ואנחה בלבבוואין כל ברייה מכיר בו ,וע"ע בזוטא פיח (צר קפה):
היהמכניםינו
כשירד משה מהרסיני וראה אתהםירוחין וכו' ,פכ"א (צד קי"ז) כולא נכפל בזוטא
נזדעזעו יפחדו ורעדו חרדהגדולה פכ'ב (צדקייט) ,ולהלן (צדק"כ)נזרעזעי נורערון
חררה גדולה:
ופחדו וחרדו חרדהגדולה .ויותרנכון להניה
דו~
ו תחלה ואח"כ ערךוכו' .פכ"בנוחר
(צד
פ'כ)וכן בפכ"נ (צר קכ"ב):
פייס
י להן לרשעים וכו'מביאין עצמןלירי פסולוכו' .שם,וכן להלןפכיו (צד קל"ב);
או
שהיו כולם אנודה אחת וכו' פכ"ג (צד קכ"נ) ,ונכפל לקמן בריש פכ"ד:
מה שמא תקל עבודה קשה,שם .כמו מה אס שמשתמש בו הרבה בספרהזה .ואולי
צ"ל מה אם ,ונשתרבב מלת שמא לכאן מן שמא עוב וכו' שמא שכח וכו':
ך ובאזניר שמעוכו' .שם ,לשון מקרא ביחזקאל (מי ד');
ראהבעיני
ולבך תשית לכל הדברים ,שם (צד קפד) לשון מקרא במשלי (כ.ב יז) והרכיב
אלה הב' מקראות .שביחזקאל נאמר ושים לבך לכל אשראני מראה אותךוגו' .ובמשלי נאמר
הסאזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשיתוגו' .וכוון למה ששנו בספריהאזינו פי' שליהצריך
ארם שיהיהעיניו ולבוואזניומכוונים לר"ת ובה"אבן אדם ראהבעיניךוגו'והרידברים ק"ו וכו'
ד"ת שהם כהררים התלויים בשערה עאכ"וכ:
ודברובהן פילפול תורה פכ"ג (צר קפד) .להלן פכה (צד  (nispמתוך פלפול
תלמידים ,ובריש אליהו זוטא נמצא שנה פילפול:
בית אחרון בצער .שם ,להלן פיל (צר קניה) ובזוטא פ'ב (צד קע,ב):
ן שמת יצחק ביטלו אתהמילה .פחד (צד קכ,ה) ולהלן צד קכ"ו:
כיו
ן שאמר לויישומו של דבר,שם .סתרו וסודו של דברעיי' במ"ע אות ט':
כיו
.ועיי' בזוטאפי"ג (צר קציה);
כנביעים מלאים מים פכ"ד (צדקכ"ז).אולי צ"ליין
ושבע הקב"ה לעמו שלאיחליפםוכו' .שם ,נכפלבזוטאפ"י (צד קצ"א)בשינוי קצת:
ברוך המקום וכו' וקנהאותןוכו' ריש פכ.ה ,ונכפל ריש פכיו:
חוסך בו הכמהובינה וכו' פכיה (צד קב"ה) ,פי' ממעם ומחסרעיי' ערוך ע' חסך:
כלעונותיהן של ישראלמניחין אותן בבבל וכו' למה נקרא שמה שנער וכו' פכ"ה
(צד קכ"ט) .המאמר הזה מטפח עלפגי האומריםשאין בבל בבל ממש אלא הואכינוי לרומי:
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פכ"ז (צד קליו) .עיי' לעיל פיו (צד ל-ו) סדר

ויחמן אותם דרר שבחו ,שם,עיי' במ"ע אותח':
בו באדם ד"ת יפרנס לאחריםוכו' פכ"ז (צר קל"ז),עיי' להלן צר קל"חולעיל

יש

פי"נ (צד סיג):
ד"א ואהבתינו' שאתה מאהב על הביריות שם שמים פכ"ח (צד ק"מ) .בספרי
ואתחנן פי' ליב אהבהו על כל הבריות כאברהם וכו':
ןקורין ואץשונים פכ"ח (צד קמ"א),סגנון זה להלן פל.א (צד קשר):
ןמליןואי
אי
מנפחיןלהן בפניהם משפתיןלהןכאפן פכ.ט (צד קמיה),כעיןזה בפל"א (צד קם"כ):
אנשי משו'חות פכ"ט (צדקמ"ז).עיי' במ"ע אות ל"ג:
אביא שמים וארץ ואתפחם זה בזה פיל (צד ק"ג),וכן להלן צד קנ"ג:
ביתתר .שם (צד קנ"א)היא ביתר בתלמוד ובמדרשים:
הביא את הפרו2ין פל"א (צד קים).עיי' במ"ע אותכ"זיועדייןצריר תלמוד:
ן יכיללן עםרירורן .טיפוחן עם גמירתן מתיחתן עם ישיבתן .פל"א (צד קם.א)
יסד
קצתן של אלו השמות מבואר במקומן ,רידודן היא תרגום רקע ,טיפוחן מלשון אשר טפחתי
ורביתי (איכה כ' כיב):
והשליפן לכולן פל"א (צר קם"ב) .הוא פעלמן שלט שלפים:
אתה הוא עקיבה הרורשן .זוטא פ"א (צר קם"ח) .ובשאר מקומות בלאוי"ו ויראה
ן
שהדלית בפת"ח:
וקולה עצמו מדינה שלניהינם ,שם (צד קם"ט) ,זה הפעלמיוחדכאן במקומו:
ף בה ב.ת דירתו פ"ב (צד קע"ג) .עיי' במ"ע ,ואוליסייף תרגום חרב היא ג"כ
סיי
מערן סוף ,כלי שעושה קץ וסוף:
עם שעניות יפה לו פ"נ (צד קע"ו),עיי' כמ"עילהלן פיה (צד קפ,א):
שבחנו הקב.ה ,שם וצדקע.ז),עיי' להלן פיט (צד קפ"ו) בני בחוניך .ואולי פעל
כחן נררף עם בחר:
אינייודע מקיא זה מה הוא אומר פ"ר (צד ק"ע) ,רוגמתסננון זה לאנורעלי:
מלציץ ימלעיגפייר (צר קציה).ע.י' במ"ע אות א':
י מפריש את עצמו פייר (צר קציו) .אולי צ"ל מי מוריש .ויתכן ששינה בכוונה
מ
להבדילומלשוןירושה .וכשם שמחליפיןבנפעלהיו"רבוי"ו כךהבדילמורישומעשירמן מוריש
אתבניו לומר מווריש .ואל תתמה שהרי נמצא היצא אתך (בראשית ח'י"ז)קרי .והוצא אתך
כתיב ,ואף לפי הכתיב היתה מסורת קריאת המלה בוי"ו שוואית ,שאם היתה קריאת המלה
בחו"לםאין  DYWלמהשינוהקרי מהכתיב:
וידעתי גם אניכימי שיבא אחרי ימצא עורסגנון לשונותשראוי לעמוד עליהם ,ולא
באתיכי אם להעירכי הרבה והרבה דברים ודיבורים שהם מיוחדים במקומם במדרים אלו.

ומי שיבא אחרי ימצא מקום להתגדר בהם:
ועתה אערוך הדרושים והדיבורים שלא נודעלי להם דוגמא ,ומהם שמפליאים את
הקורא; בריש הסדרבענין אסתר ,ורמזתי ע" 1במ"ע אות ה' :לפישאין לו מנוחה להקב'ה אלא
עם עושי תורה כלבר צד ד' :פושעיהם של ישראל וכו' שמעלין ושורפין אותן בבית המדרש
הגרול ובישימה הגדולה פ"נ (צד י"ד) :מעיראני עלי את השמים ואת הארץ שלא אמר לו
הקב"ה כךלעמורבשערהמחנה ולומרמי לה'אלי ולומרכה אמר ה'אלהי ישראל אלא שהיה
משה צדיק דן ק"ו בעצמווכו' פיד (צדי"ז); והיא מלאה עצמות ,אלתיקרי עצמות אלאעץ
מותמן העץ שאמר הקב"ה לאר.הרוכו' פיה וצר כיד) :מיכן אמרו עשרה מלאכי שרת
ן
על אותו רשע שנ' ואתה השלכת מקכרך וגו' ,שם :מטות מוצעות לצדיקים בתוך האש ומאמווכנלייי
ושותין ושמחין שמחה נחולה (בעו"הב) פיה (צד ב"ו) :ענין אברהם ותרח ונמרוד הוא כפגרן
מיוחר .שם (צד כ,ווכו') :מ"מ זכה יעקב אבינווכו' מפני שהיה בכית המררש מקטנותו ועד
וקנותו בקי במקרא ובמשנה במדרש ובהלכות ובאגדות וגו' פיה (צר כ"ת) :הביאני המלך
חדריו .זה אחדמאלףאלפיםוריבי רכבות של חדרחדרי חדרים שישלו להקב"ה בתורתופ.ו
(צד ל"ג) :ישליתצ.ו אלפים רבבות של מלאכי השרת שהןעומרין לפניומקדישין את שמי
הגדול בכל יום תמיר מיציאת החמה ועד שקיעת החמה ואומרים לפני קרוש קרוש קרוש
ומשקיעת ההמה וער יציאת החמה אומרים ברוך כבוד ה' ממקומו פ.ו (צד ל"ר) .והיא ג"כ
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בפי"ז (צר פ"ר) ובריש פלש .ושם (צר קם"נ) בסגנון אחר ,ובזוטא ריש פי"ב .ושם איתא
תתקצ"ט אלפים ,ונוכרו בקיצורבפ.ו (צד ליב) ועיי"ש במ"ע :יום שעקר אברהם אבינו וכו'
התקין הקב"השניכבשיםוכו' שבשעה שישראלמעלין תמידעלגביהמזבח וקוראין את המקרא
הזה צפונה לפני ה' זוכר הקב"ה עקידת יצחק .מעיראניעליוכו'ביןגויוכין ישראלכין איש
ובין אשהבין עבד ובין שפחה קוראין את המקרא צפונה לפני ה' זוכר הקב"ה עקירת יצחק
בן אברהם פיו (ל :)1,בשור הוא אומרוגו' ומהבין איל לשור שור חסר שתי וערב ואילאין
חסר שתי וערב ,שם ,ועיי' במ"עועדיין הדכאצריך תלמוד :באותה שעה נשא דוד אתעיניו
וכו' ירד מלאך משמי מרום והרג את גר החוזה ואת ארבעתבניו של דור וכו' פזז (צר ל"ט):
ארבע עשרהמיני כינים הביא הקב"ה על המצריים ואלו הן וכו' שם (צר מ.א) :ר' אליעזר
הגדול אומר כרמו של הקב"ה בית ישראל אל תציץ בו ואם הצצת בו אל חרר לתוכו ואם
ירדת לתוכו אל תהנה ממנו ואם נהנית ממנו אל תאכל מפירותיו ואם הצצת וירדת ונהניתה
ואכלתה מפירותיו סופו של אותו איש ליכרת מן העולם ,שם (צר מ"ג) :היה אלקנה עולה
ארבעה פעמים בשנה שלשה מן התורה וא' שקיבל עליו פיח (צד מ' :)1ומה נשתנת אשת
הברהקיני מכל הנשים כולן שבאתה תשועה לישראל עלידיה .אמרו אשה כשירה הייתה
ועושהרצון בעלההייתה.מיכן אמרואין אשה כשירה אלא העושה רצון בעלה פ"א (צד נ"א):
יודע היה אהרן שבא דבר גדול לישראל עלידיו והיה קושר חבל של ברזל במתזיו ומחויר
ע 5כל פתחיישראל וכלמישאינויודעלקרות ק"ש לימדוקנויית שמעומישאינויורע להתפלל
לימדו תפלהומישאינו נכנס בגופה של תורההיה מלמדופי"ג (צדס.ג) :ובשכר יראה קמעא
שייראישמעאל אתאביו לאנתן הקכ,ה רשות לכלאומה ומלכות שישלטובבניו .שם (צד ס"ה):
כל אדםהקץכחייםטובים בעו"הזסימן רעלו ,למה הוא דומהלמלךכו"דומו' פי"ד (צד ס"ט):
בשמונה דברים העולם חרב ובארבעה דברים העולם מתיישב .בח' רברים העולם חרב על
הדינין על העת ונ"ע ושידוחילול השם ודברים מכוערין שאדם מוציא מתוךפיו וגסות הרוח
ולשון רע,וי.א אף על התימוד ,ובארבעה דברים העולם מתיישב מתוך צדקה ומתוךהדין
ומתוך האמת ומתוך השלום פט.ו (צד ע"ד); פ"א וכו' וכא תלמיד א' ושאלני וכו' אמרלי,
הגי מ"מ נשתנו דורות הראשונים מכל הדורות כולן שרבו ימיהם והאריכושנים .אמרתילו.
בני לבודקן האריכו שנים לעשות גמילות חסרים זה עם זה וכו' פט"ז (צר פ') :אמרו יום
שמת אר.הר עשאוהויום טוב ועשואותייום משתה ושמחה .שם (צד פ"א) :מלאו ארבעה כדים
1ג.'1וכי עלתה על דעתך שמשנים עשר כדים של מים נתמלא כל המקום כולומים ,אלא אמר
להם לתלמידיו מי שיש לו מים בכדויביאייצוק עלידי .איל אלישעאניישלימיםבכיי.
איל כא וצוק עלירי ובא וצק עלידו ,ויצאו מהן עשרהמעיינות עד שנתמלא כל המקום מים
פיר (צר פ" :)1כך אמר להן הקב"ה לישראלבניי מה שמחהיש לו לארם בעו"הז .אלא בד.ת

מלבר .הא כל השמח בכסף ובזהב באבנים טובות ומרגליות מה שמחתו בהן ,לאחר שעה מיתה,
לאחר שמחתך מות מהיתרון לכל שמהתך פייח (צד צ"ב)( :שנו) (אמרתחכמים .מאהחניפים
ולא אהד מנולה פנים פייח (צד ק"ו) :לאגילגל הקכ.ה והביא אברהם לעולם אלא בשמר של
שם שנתנבא ר' מאות שנה על ארצות שבעולם ולא קיבלו ממנו וכו' לא גילגל הקב"ה וההיא
את טנחריבבעילם אלא כשכרו של אשור .שאשור איש כשרהיהובן עצתו של אברהם אבינו
היה וכוי פ"כ (צדקי.ד) :ן אף דוד המלך היה משבחיוצאי מצרים אשריצאו ממצרים .מצוה
א' היתה בהן והרבו ממנה מאה מצוות .שנתקבצו וישבו עדשהיו כולם באגורה אחת וכרתו
ברית שיעשו גמילות חסדים זה עם זהיישמרו מילה בבשרם ברית אברהם יצחק ויעקב ,ושלא

יגיהו לשון יעקב אביהם וילכו וילמדו לשון מצרים ספני עכורה זרה ,שנ'מי כעמך ישראלנוי

יזך.

ן ורואהאנילהעירכאןעל מה שמצאתינפסקי תוספותמגילה פ"אסי' לג זזך.
לה"ק ולא
עברית .ומהשקורין 55ה'ק עברית משום אברהם שספר לשון עברי והוא 5ה,ק ונמסר לאשור שיצא מעצת
תויוונית .והנה העולם נברא
הפלגה :וטעמם שהר' מנו (שגת קטםע"א)עברית בהדי גיפטית מדיתעיימי
ן קודשא
כ5ה.ק (בראשית רבה פל.א) ושפה אחת של דורהפיגה היתה לה"ק (כמו שתרגם י:נתןנייש
הוו ממ55יןזעיי' ירושלמי מגילה פ"א ה'ט .ובראב"ע שם) .ואשזר מבני שם הוא .וכתיב מן הארץ ההיא
יצא אשור ואמרו בכיר  rtgשראה אותןבאין לחלוק ע 5הקב"ה פנה מארצו וכו'(ועיי' בתרגוםיונתן .(ae
ונשארה לה"ק לאשור .וחזר עבר ותפס באותה הלשון ואברהם קבלה מהם .ויפזר ש 9פסקי התו' הוא
בירושלמי דמגילה א"רלוי ע"ש שעלה בירם מאשור .וד5א כתנאי רתזספתא דסנהררין פ"ר שעלה עמהם
מאשור .כא' מהגולה:
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אהדוגו' פכם (צר קכ,ד) :לפיכך נשבע הקב"הלעמו שלא יחליפמ בעם אחר ולאישנם ולא
ימירם באומה אחרת וכו' פכ,ד (צר קכ"ז) :לא יאמר ארם לעצמו העולם הזה מלא תוהו
ובוהו אלך אוכל ואשתה ואהנה ואלךמןהעולם .אם עשה כןעליו הוא אומר אמר נבל בלבו
וגי' ,אם ת"ח הוא חומך בו חכמהובינה רעה והשכל וכו' פכיה (צר קכ"ח) :באת.לגני אחותי
כלה 11 ,כנסת ישראל ,אריתימורי עם בשמיזו תורהנביאיםוכתובים .אכלת.יעיי עם רכשי
י עם הלביאילו מעשים טובים ותלמוד תורה שחכמי תורה
זה מדרש הלכותואגדות .שתיתייינ
מצפיןלהןוכו' פכיה (צד קכ"ט) :לא זכה ארם שיבקש רחמים על דברי תורהשייכנסו לתוך
מעיויבקש אדם רחמים על אכילהושתייהיתירה שלא תיכנסלתוךמעיווכו' פכיווצד קל,ג):
קרושת הקכ,ה קדושת שבת קדושתן של ישראל שלשתן שוות כאחת ,שם; לאגילגל הקכ.ה
והוציא את ישראל ממצרים אלא בשביל שרה רבקה רחל ולאה וכו' פכר (צד קל,ח) :לא
:יתנה תורה על מנתכן אלא לקדש שמו הגדול וכו' פכיה (צר ק"מ) :כיון שכא נח לעולם
א.ל הקב"ה לשם .שם אילו היתה תורתי בעשרה דורות הראשונים תאמר כבר ההרבתי את
עולמי מפניהם ,עכשיו שא נבואה על כל ארה ,מה אם יקבלו תורתי עליהן ,שם נתנבא ד'
מאות שנה על כל אויה ולא קיבלוממנו .שם (צר קמ,א וב') :והקב"ה נשכע בשמו הגדול ביום
שנשא עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה במצרים לשם שמים שינטלארון ותורה עמו ותינתן
בזרועו של עמרם וכו' פל"א (צד קנ"ז) ,ומה שכרו של למך שהיה מתאבל על אחי אביו ,זוטא
פ.ב (צר קע"ד) ועיי' במ"ע אות כיב :אמרו כשירד משה מהרסיני וראה את הסרחון שסרחו
ישראל במעשה העגל נסתכל כלוחותוראה שפרח כתב מעליהן ושיכרן תחת ההרמיד נתאלם,
דבר,
נגזרהגוירהעל ישראל שילמרואיתה מתוך הצער
שובלא היהיכול
להשיבלטיל וומאתוותךההשטע
ומתוךהשעבירומתוךהט
"וףומתוך הרחקיסבוךשאיןלהןמוזנות ,בשכראותו
יר
הצערעתיר הקב"ה לשלםלהןשכרןלימותהמשיחולעו"הב ,זוטא פיד (צדק.פ) :ארבעיםימים
האחראים שעלה משה שנייה להרסיני להביא תורה לעמו מרו ישראליום צום יום תענית,
יום האחרון שבכולם שהוא טוףארבעים גזרו תעניתולנו כתעניתם כדי שלא ישלוט בהם יטהר
.ולמחרת השכימו ועלולפני הר מצי,הןבוכין לקראת משה ומשה בוכה לקראתם עד שעלתה
אותה בכייה למרוס .באותה שעה נתגלגלורחמיו שלהקב.העליהןובישרה אותןרוה"קבשורות
טובות ונחמות ,ואמרלהזכניי נשבעאני בשמי הגדול שלי שתהא לכםבכייהזובכיית שמחה.
ויהיה לכםיום זהיום סליחה וכפרה ומחילה לכם ולכניכםולבני כניכם עד סוף כל הדורות:
ונםבקיבוץזהאומר.כייתר מה שערכתי כתוב כאןומי שיבאאח ימצאעוד לקט
ריאלו ,כי לדעת.
ושכחה ,אולם הואדיסיפוקי להראות דברים שהםמיוחדים במקומם כמדרים
אלו הדבריםיעידוןויגירוןכי לא מחשבות זמןהבאונים הן כחכמת הפילוסופיאוהן כנסתרות
הקבלה מצאו להם קן כסדרים אלו ,וכלסגנון אלה הסדרים בלשונם ובעניניהם הוא מיוחד
להסי רק קצת דוגמא נמצא להם בברייתות הקרומות ,כמו שערכתין לעיל במאמר ה' וכן
במאמרים ובדרשות האמוראים הקדמונים ובפרט באלו שקראום חסידיםבזמניהם .ואעתיקכאן
ברייתא אחת שהיא כסגנון לשונה וענינה דומה לסגנון סדריםאלו .והיא במס' שבת(קנ"ג ע"א)
אתקרא בכל עתיהיו כגדיךלבניםוגו' .א"ריוחנןבן זכאי משל למלךשזימן את עבדיו לסעורה
ולא קבע להןזמן.פיקחין שבהן קישטו את עצמןוישבו על פתח בית המלך ,אמרו כלום הסר
לבית המלך ,טיפשין שבהן הלכו למלאכתן .אמרו כלוםיש מעורה בלא טורח .כמתאום בקש
המלך את עבדיו ,פיקחין שכהן נכנסו לפניו כשהן מקושטין .והטפשים נשטו לפניו כשהן
מלוכלכין .שמח המלך לקראתפקחים .וכעם לקראתטפשים .אמר הללו שקישטו אתעצמן
למעודה ישבו ויאכלו וישתו ,הללו שלא קישטו עצמן לסעודה יעמדו ויראו ,חתנו של ר"מ
משום ר' מאיר אמר אףהןנראין כמשמשין ,אלא אלו ואלויושבין הללואוכלין והללורעכין
הללושותין והללו צמאים שנ' לכן כה אמר ה' הנהעכרי י
מכאבאכללבו:ואתם תרעבו הנהעכדיישתי
ואתום תצמאו הנהעבדיירונו מטוב לב ואתם תצעקו
אמנם בענין טהרת הלשון וסגנונה רואה ם להעיר שעל הרוב הוכוהעינים כהשקפת
 .והיא שאנו הורגלנו בספון הגמרות בכלי וירושלמי ומדרשי הרבותוכיוצא בהם ,ולזאת
פנהזו
נימהשאי אפשרשימצא טפר כעתותהאלובסגנון הספרשלפנינו ,ונשכחכיבשנים שעכרו באלף
השישי שאנוחיים בו כמו ת"קשנים המפרים שחוכרו בהםאינם על טהרת הלשון ואעפי"כ לא
הסרויהיריסגולהשידעולהלבישרע.וניהם כמליצהיפהוכסגנון נאה1 .כמ1כן היה גס בימיהם,
וכל זאתנכיר משרירים ופליטים אשר נשארולנו והם מפוזרים בגמרות ובמדרשים .דרך משל
דכאי הספדנים בבבל בזמן האמוראים (במוש כיה ע"ב) .אם כארזים :פלה שלהבת מהיעשו
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אי:וב.קיר.לויתן בחכה הועלה מהיעשודנירקק .בנחלשוטף נפלה חכה מהיעשומיגבים ,עור

 .עור שם,
שם .שמחהלתיגה נהפכה,ששון.1גון :דבקו ,בעת שמחתונשח .בעתחנינתי אבדהינו
ארץ שנער הרהוילדה.ארץצביגידלהשעשועיה,אוינא לה אמרה רקתכי אברהכלי חמדתה:

ומהפלא שנמצא שם הספדעל רבהבר רב התא רפתחעליה ההואינוקא המפליא אתשומעיו,
וזה לשחו .גזעישישים עלהמבבלועמו ספר מלחמות ,קאת וקפוד הזכפלו לראות בשוד ושכר
הבא מש:ער .קצף עלעילמו וחמםממ:י:פשית ושמה בהם כבכלה חרשה ,רוכב ערבות שש
ושמח בכאאליו נפש:ק .וצדיק :ואם לא ה" .:יודעיםזמנן של אלו המליצות ,אלא שנמצאם
באיזה הפיכת קלף ,היעלה על הדעתלומה שהם מאותו הזמן ,האם לא נחשוב שהםמזמן כעלי
הלשיןהאחרו.:ם .וכשיקרא א' מבעל .הבקורת האחרונים מאמר ,שמחה לתוגה נהפכה ששון
וצון:דבק ..יאמרכי רוח איראפ.ת :ושבתבו .וביוצא באלו נמצאעיר ועוד אלא שהם מפוזרים
יהם במל.ם ברוב "מצון הרגיל באלו הספרים .אבל בלי ספק שמי שאמר אלו המליצותהיה
יכולג.כ לכתוב ספר במליצה יפהובספון :אה ,וארמהכאן עלאיזהמהם .לבר קפרא ,אראלים
ומצוקים אחזו כארון הקדש וכו' ,כתובית קידע"א .ועור לו בירושלמי ריש פ' אלו מגלחין.
משמ.ס :שקפה .הומ.ה ב.רכת .ביתך .מפחדת כל כעליכ:פ.ם( .ראוני).נראוה ,נערים ונחבאו.
ויש.שים עמדוי ה:ס -אמר הו .והנלכד נלכדבעיר( ,ו:ראה שעל בתו של רבי שנתנה
לבן אלעשה ולא נתנה לת.ח אמר דבר זה) .ולר' יעקב בן דוסתאי .מלוד לאפו ג'מילין פ"א
עדקרסול .בדבש של תאנ-ם ,כתובות קי"א ע"ב ,ולריב"ל בגבלא שאמר,
קדמתי תשף והלכת-
ארץ ארץ הכרסי פירותיך למי את מוצ.אה פירותיך לערביים הללו שעמדו עלצו בחטאתינו:
וכןהסיבירמשמעין הצד.ק ,בא אדם א':זירמן הדרוםוראית.ו שהואיפהעיניםוקווצותיוסדורות
לו תלתלים וכי' :דרים ט' ע"ב .ובן בהא דריי בן חנניה ,תיוק א' יש כב.ת האסורים יפה
מרירותוכו',גיטין.:ה ע"א,וכן ברייתאדינאי המלךבקידושיןס"ו ע"א:
עי.:ם-ט.בי.א-וק..ציתיי

קם.

ה.

מאמר י"ב כולל מפתחות.

המקיאות שעליהם הדרושים סובבים

הם,

ג' כ ד ופרש את האדם וגו' ,הוא בתחלת הספר שהואיסורלבנין הטפר
א') בראשית.
ם הספר הוא חתר אל זה המקרא:
ובס..
פרשת עשר מכות בפיז צד מ' ער מ"ר:
ב') וממית.
פרשת עשרת הדברים .בפכ.הכ.ווכ.ז צרקכ.ז עד קליט:
גד'')) יי
שם כ :.כ' ה:ה א:כ .שולח מלאך וגו' ופ' משפט.ם כ"א א' עד כ"ח.
,י
בפכ"כוכ.ג צר קי,ח עד קכ.ב:
פרשת הקרבות .בפיו צדל.ד עד ל.ח:
ה') ויקרא.
פי.ט וי.ז לא תלך רכילוגו' .כפי.ח צר ק"ו עד קיט:
י)
"
 .כ :.א'
יד ח' ואלה דברי רודוגו' .בפ.ב צדז'וח' .ובפ'ג צדי"גוי"ר:
ט.ע
זי) שמואל ב'
' בפיטופ.י צדמ.ח עד נ"ה:
ד' ד'
אשה :ב.אהו.:
"') שופמים.
כ' אהלי שודדוגו' .בפ.ל צד קמ.ה וס"ט:
ט') יר
חמזיקהא.ל- .
מז י.בועל הנהל יעלהוגו' .בפי.ת צד צ"א וצ,נ:
י' ,י
ב' ט,זוי.ז אספו עם וגו' ,פ"כ צדקייבולי"ג;
י"א)ידאה..
מזמוריח .בפ'ב צר ט'י' וי'א;
'"ב) תהלים.
מזמיר כ"ט .בפ"ב צרי' ך"ב;
י'ג)
ר) יי
ע ט מזמור לאסף אלהיםבאינייםוגו' .בפיל צד קמו עד קניו:
י
.סי) י
,
י
קלט ט,זגלמי ראו עציךוגו' .כפ'אצד ר' עד ז':
 .כפו צד ל"א ער ל"ג ול"ו:
 :ז)ידירהשירים .א' ד' משכני אחריךינו'
.י,
" ג' .אצא:הורא:.הוגו' .בפ'יצר פ ד זפ ה:
ף
י'ה,
וע' ,פי.הי-ט כ' וב א צד פיט עד קי'ח:
ב'
י
מ
י
ק
.
ה
כ
י
א
ט
'
י
יו-:
י כ) דרוש על אהבה .פכ'ה צד קליט עד קמ'ג:
נ'כ הדבה פסיק :-לעצמן דרך אגב זה-בה פס-ק.ם היבא .בדרך רא.ה
המד-שים.דרש
:
עיב אס-ת .ל'ט'ת מפתח לכל הפסיק.ם סבל .הבדל כאשר הובאו בתיך
כדרך

ייבייה

או.ם
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הספר ,ובכל המקראות שאינם בספר כמו שהם במקרא ציינתים ככוכב כזה " ואם התרגום
מסכים עם הספרציינתים בכפל הכוכב כזהיי:י
 .כא ",13
 .יח,יטריו
בראשית .א .א .1"4בו  ,154לא .1"0ב .א~;יי.ו  ,173ח .1%יח.51ג
כר,154 .3ך .יא,יב .1rloיח *נוין ,ז .א ~ .174 *152 ,8וק
 .טזהין ,כ  ,35כא.152
,158 .
 .ז32י,ינ71
יא ,א ,1% .158 ,74ר,ז ,ח ,ט" .15לא" .2איה ,ה",2יג
ז  ,97ח ,174 ,"5
ייד.סו ,28יט  ,23כא ,כב" .12בג ,כר 131 *1esיסך .אי"!~,י
יד
ט  .158כא ,יב ,בז .45כב .א .ב  ,15בג,2"1 ,
נ* .ח  .59יט יה.1
י4
כד .א .29כ .51לה2י: .1,ה";:ן .כה- .ז,י.9ין ..מ.ו ,כו ,ה-" .35ן- ,יאי.
כר  .199 % .199כח.יז " .12ל .12- .ל .ש .1לב .יאייי1
 .לה- .ן ..ו"ן.
ר .ה .1"0ט  .138לך* כב".175לז.ינ-.י  .131להיין .לח .ח 35י לט ,הי.יי,
ן במקרא וזכרונו הטעהו.
ישינוי' הנוסחאות מנוכהא המסורה לנו יארע לפעמים שהכותב לאעיי
אילם הרבה פעמים שינוי זה הואלפי שכך היה כתוב בספרו .וזה נמצא גם במפרשים האחרונים .ר"מ
ברא"בע דנרימ כיד א' והטעם או מצא כה כמו ומכה אביו ואמו .שהיתה נוסחת ספרו ~מצא בה .וכן
בחזקוני דבריםי"אד' שהיתה נוסהת כפרו ברדפם אחריהםופי' שהמ.םהיו רודפים אחרי המצרים ושלכך
תרגםאונקלוםנערמו מים הכימומיא .וכיוצא באילו נמררשים ובאגדות .וכבר הובר ספר משפחת סופרים
עלאלף שפ"אשינויםבדח"זל מנוסחת המסורה לר' שמואל ב"רבנימיןיואלףהלויראזעגפעיר :ו'לנא תרמ"ג
(ודרר אותו החכם היתה לבדוק אחר נוסהאות קעניקאט וד' ראככ' אם לא נמצא להם דוגמא ברר"ז.9
ולא שםעיניובדר"זל לעמורעל תוכן דבריהם) .ואביא כאן שת'דיגמאות .א') במדרש תהלים מזמור ל"א.
א.ר יצחק בן (הרד'ון)נמי'ון] חרבו של הקב"ה 'ש לה ת"ז פ'וה'טנ' התאהד' ה'מ'נ' הש'מ' השמ'ל' איה
פניך מועדות (יחזקאל כ"א כ"א) כמסן איה בגימטריא ומה אם מרה פורענ'ותוכו' .והנה לפנינו כתוב
אנהפניך מועדות (והחכם מו.ה רס"ב הסגיר בהוצאתו מלה איה וכתב אנה וה'טה.ת פני הדרוש שהרי
מסיים כמניןאיה) ובעל הילקוט השמיט המלותכמנין איה בגימטריא וכתב אזה .וכמזמורע"ח.ויךצריו
אחורר' יצחק ברמריון אמר הרבו של הקב"ה שש ע'טרה פנים שכ' התאחד,,יגו' 1התאהדי ד' הימיני
ר'השימי ד'השמילי ד'הרי שש עשרהפנים .ובל' ספק 'טנוסהא זו היא ה.קו; והגההיעיקרו של הדרוש
היא נסמךעל מלת איה :ב') במדרש איכה פ"א בפ' ממרום שלח איט .איר ,והזן בשם רשכ"י כ"מ שנאמר
ויאמר ויאמר לא נאמר אלא להדרש ההיא ויאמר אל האיש לבוש הבדים ויאמר בא אל בינוה לגלגל ~גו'
(יחזקאלי' ב') מהו ויאמר ויאמר שתי פעמים וכו' .ורכוותה ויגש אייט האלהים ויאמר אל מלךי.טראל
ך אהשורו.ט
ויאמר כה אמר ה' וגו' (מ"א כ' כ"ח) מהו :יאמר ויאמריטהי פעמים וכו' .ורכוותה אאמרהמי
ויאמר לאסתר המלכה וגו' (אסתר ז' ה') .ורכוותה אמור אל הכהנים בני אהר; ואמרתוגו' .שתי אמירות
י וכר .ונבפל זה המדריט באיזה שינוים ברבה ובתנהומא פ' אמור ובמדריט שמואל והובא
הללו למהל
בילקוט מלנים ובפ' אמור .והא דאסתר דרשו במג'לה ט"זע.א .והנה נפלא הדבר למה לא הזניר רש,בי
כפילותויאמרויאמר בתורהבריש פ' שמות .ויאמר מלך מצרים למילדות העכריוה א'טר יטר האהת שפרה
ושם השנית פועה ויאמרבילדכן את הענריות 1ג .'1אמנם צא ולמר נתנה:מא פ' ויקהל בד.ה אז ראה

יו.,

יב.

יט.

4

י

יקרא מלך מצרים וגו'יכמין.טכהיב אהרזה ויקרא
ויספרהוכן בתנחומא הוצאת החכם מוהר'"טב שהביאוו
מלך מצרים למילדות ויאמרלהן .ובלי ספק שבספרו של רש"בי היה כהום יקרא וע'כ לא מצא ךדרו'ט
כאן ויאמרויאמר .וכבר דשו רבים בדבר 'טהתלמוד הזיק על המסורה 'ט?נ: .:אכפיל כאן מה שכתבתי
בהקרמה אל ספרידני רב (בשנת תרכ.ד) .ראה זה מצאתי שבהרבה מקומות מונאים הפכוקים בשינוי
וכחילוף סמה שהם לפנינו כמקרא וראיתי וכו' ומצאתיכי טצ ללכת בזה כררך שכב'טומי שקרמו ממני
שלא שיגו המקראות בספרים רק העירו על השינוים .ר"מ הז.א כותכ ה.ג במקרא ומוציאי ה.ט'כ כתבו
בספרים שבידינו כתוב וכו' .והארכתי בכל זה לפ' שתפסעלי חכם גדול ובקי באגדה ;ל 'טרמזה' בז' ;
במקרא כתוב וכו' .ויזכ,רני את מאמרם .הכמים הזהרו בדבריכם .וטעמו שלא להקות את אלו שמ'טבש;.
את כתבי הקודש .וע"ז אשיב וכי מפני הללו 'טקלקלו נסמא את עימנו .ירעהי גם א:י מאמרם בזכות
מסתר זכה לקלסתר (ברכותז' ע"א) אבל הס אמרו והם אמרו .מה אהה נוהן פההין פהלנו.נים א"ל כתוב
והרוצה לטעות יטעה (כ-ר פיח) .כלו' שרק הרוצה לטעות יטעה ומי יטאי:ו רוצה ומעוה לא יטעה בזה:
?וראני תאה להעיר שהרבה שעוית הם אם בהסיריוי"ו אויהירי ויוווכבר רמזתי בנו ?.צר קטץ אות
ר' שכמה פעמיםמצינו בזה הספר חוטפות וי"ו או חסרוןוי"ו .והסיריוי"ו הס בכהל עבור סופרים (גררים
ל"זע"ב) .והשם עמור סופריםמירה שכך היה מנהג הסופרים לחסר הוי' ,1וכשם .טהסרו כךהוסיפו .עור
אני רואה להעיר שבמפתח הזה ימצא הקיא ששיניי המקראית הם יותר ממה שרמזתי עליהם במ.ע
לפי שבפיזור הראות געלם:מעיניז
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שמות.

 .יד .131
;,י .1ט ;גו .מא ,לט ."5מב .סו  ,131מג ,טז  ,131מד ,ה  ,131מז
כחסי .:מט ,יב  ,1%בג .כד ויו,נ .יט  .131הערהבפנים נסמן כטעות כצדי3ן.
.צ.ל בראשית ל'.!.ג;
 .ד .34היי9
א .טז.י.~3-- ,.ב.ייע~..ך5יי~ .כא3י.ב
,י *2יי ,1ך .יד " .08
 .יא ,כח ,כס .41
כב;"י .ה .ביד .אצי  ,1!;1כ;יייו ,ך .1,ז ,ח~9 ,ן .כו;י,יו .ז
 .ב  .11טו .42כנו.4:יב
 .נוו.:
ה..ב~.1זיי.3יג.כי.ני,כא~124י,,ט.ג.י ,בה,כו ,42י
יד
מה יני.יב
 .כא
 .ב,ה .טו4י ,לאי12,
 .מך* א ,ב ,ג  .44ד ולו.
 .ח 20ן,יבטנ.
.א~ .4ען'"ן ,יה52ן.יו ,135מז .ה .1:;1יב ,1"7כחיו.לג .יחן,יז
הי;;" .ונ,ידיין;.י ,12טז ,120ייקי ב,גי".:ים
!; .ין,יי-י ווי; ,טו ט,.יטיי~9י
כ41- .א עשרת הדברות,עזו .א,ב,!27יי9ו- ,ויו ,ו;י,1בעדה %ן,ג091י1ין .געד11י.י.
ה ;",9י .ח; .13תעדטו !ן'ן.יבעדיז]:;5 .7ו,יג עד.ז תן .יה,
י כד.17:1
~9ן,יטי כיי2ו
כא .ביי.1א.ב.ג .371 ,1%ז" ! .12ה" ~,129 ,12י ,יא" יח *יט
 .כ * כב
כנ .כר .כה י .12כב
 .ח ]7 .110ו .יט  ,152כ ויצו .141; ,כא .כבי כנ .153 ,144
 .הי.5.
כנ .א  .1;0זיתו.יז  ."1,15יטקו .כמי .1י~.,.11ו55 .ן .כד .א ער ח"5
 .יד 33ן.
ז ."5ילו ,יוזו .יא  .1ץ .1,1כה*% .14" .יז עד כ 4 ,72רי.0לא
 .יי" ,1טז קדו ,כ .יו,בז .כח זן ,להייצן,לב.יי,.
.י " זן ,1% ,יא עד יד 17
,191 .
לב .א"עייי במ"ע ,1 .184 ,1יי ,1זאת;.ן" .1ח ,ט,י ."0יא"וי"ו ,יב.1%ינגשו
טז  ,127יח ק4ו ,~% .יט "3ו ,לד.ה1.
 .ז  .1;2 ,3 1 ,1"3ט 3א ,1יד  .152כד" ~.13
להינ.לה- .א .כב;י .8לדי 3ה ואשר נסמנו בפנים בטעות .צד ~ 4צ"" ודמען
תספרוגו' (שמותי'י.ב) 135 .שמותט.ו כלו 1"3 ,שםסי.י 1,שמותי,זי"ב:
.י
א .א~ .112 ,:;3י!~ ,א ,ב ] ,3ב.35ה.ט .יא,יג;י; .:ב .ה * .379יד3יו.נ
ז .73
*ג .153
ך .כב ,28ך .ב";1 .3י ,יח :18ז .א".3יא"".3כה .כו.73ם .כר .95י
יא .מד  .79סך .א .ב"י.גי!י ,טז"י ,יט ,כה" .7כח .%יז .יד 73ייח
.י
ז.75
יט;י,7יט.א .בעי .ג!; .1:יג ,112 ,75טז,,0וייויזיין
 ,כב ,כה  .153כה .לה*,112
ו ,131 ,130
:ה ,י ,10כו ,גידן ,ג ערי .~7~.18~1 ,',5 :ח;,י~;,י ,5יד עד מד;"י,ם.י
זי.ד .178 ,ב' י"ד;
לדיי; ,1.ואשר נסחו -טעות כפניםצ.ל,73 .י.
 .ב 44וי לב לג" .145
ך .כד .כה .כו ;5ו,ז .טו, .~5י!א,1י ח ,י8ק,כיי ,0טז~2ו.יג
 .ד,
יך א  .115ה עדי ,115יא ער כ יח לט ,145יי ,14מ ,מג  .1]5מך .ב,ג
טו .טז ;א.ו ,לב ,לח .132מז* טו .%כזזיוי לנ 47יז* ה ,117יח .לב *;7י.יר5י.,
 .א 42ן.
כא .הי!.15יח  .GOיט *יוזו.כב.ה.ו .142כ .כא* .כב 142י לט 0ו1יכנ
ד ?,14ויין,ז .ח.יי  ,110כד .ד" .1ה 0וו.1.זזיו ,טז42י .191 .כ ;ש ,1כא,י.3
כדי ט  .107 .100כח .ד  ,143לב.יוי .13לה .ז *  ,%בג ,כד ,כה  :147ואשר
נסמם בפצם בטעותצ"ל 77 .במדברט"ולג 142 .במדבר שםטץ115 .י1ליבול"ג.

י

.

ויקרא.

,.
חיירי
.ר
,4

.

ולו כמדבר כיד ט"ו:

דברים .א .ככי.,4ב .כה  ,15ד*ז  .113ט .115טו .0כד .40 .0לא .144לט ~.15ה.
כח ?ן*% ,1עז,ך .ד,היינו.יגי3ו ,כה ,171ז.1 .ח" .1טו.91כו*יין.ח.ה;י.9
 .יד2זו .ע;י;,ייי",יי.151 .1יט ,140יא .טז,יז 8-ו.יב .כנ יד .איייי.
יב;;ן.י
כא- ,~.,ו  .179כס .%סך.יבויו.יד.יח",ש~.ים.יז .140יהיי.5יט73י4י.1כ .אויי.
כא.יא ,טו  .177כב.זיי.17כד.יג  .95טז ,112כה.יט.י.12כו .טו ויי,יז
.יח .1-2
חיי-י ,כח .ט ו.1,י" .2,.הו .מח ,נא  ,137בם,יח .יט ,72ל .יר 9".137 ,97ו.יט 29ן.

כני;.170 .:לא .י~ ,1לב.ד ,1121 ,175 ,35ט173ייא ק~נ,יג  ,43ל* .58לט .130
איי7נ ,כדכה .כוי5 .כח 32י כט  ,33לד* ד  ,"8ז,י או ,ובפנים
לנ, .י2.!4יי.1י-
4

:דפם יטעות ועל  142דברים ה'כ.ח.
הושע .א .הי5.י .1,יא1יי .1נ ,ה  .101ה
 .יב מי( 1בפנ.ם

ד *"ו:
מג דבריםי.

.

חסר ולא נסמן) .טומי.1

ט" :1113
י
שופטים .נ .א" .~50ד .ד".4ד.ה .50"1 .ח ט " .51ה .א,ע.א .כ
 .ד ,134
.ייו .ך* א .ב ע ,ג"",5נ
ח  ,r.s .55ט" .5י" ..5"53א  .54לא"י
ה".ו .יב.יג".5ע .יה. .טיי .0יטי.5ח .לייי" .י*י ,ז ,טז ,1"5יב
.50* .
 .,;" .יח .לי:2
ט..ב .יד;.",ינ

,%נ  ,54ד ,ה,125 ,

.

טי

י
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135

שמואל א' .א ,א ,ג ,47כב .37ב"ח"  ,181 ,21בז" ל.57לנ .53לה ,57לו.177ב .יד*.108
 ,כר ,83
ך.נ ,ד ,ח ,ט.57ה .ג.57ז ,ח  ,86ט,יח.יב* כב  ,87כג ,87 ,86יד
א .170לה ,170 ,109
לח  ,%מך ,נ,יד ,טה כ"  ,159כב ,ב ! .182 ,18כה,י
.י
לפ ;109ונסמןבפנים בטעות וצל 53 ,ש"אב'ל"ג 83 .ש"אי"דכיד 170 ,ש"אכיהי';
וכמואלב' .ב .יד,סו .טז  ,61ו* ב ,157ז,ד .ה ,ו *  ,89יח  ,90 49יט ,כ  ,90כב עג.
ט  ,1%כב* נ ,ד ,ה,% 1 ,
כנ * ,124ח .טו  .170מז* כנ .107כנ * .157כ* י
 .ד * 8י ה ,13ז  ,14ח *  ,15כך* טו",
כח.176כג .א * .8ב ,"8 .167 ,8ג ,199ג
טז :39
 .ה  ,16שז ,כד  .49לד .185
מלכיםא' .א .א  ,39יא .טז  ,54יח כ " ! ,6שן
ד ,1%
א * ,1%יג .97א.186ג  ,126 ,!25לב'לו ער מ.87ים
 .ה עדי
 .כה ,49
טו ,טז  ,186 22ים ** כא  .23ינ ,יד ,טו *  ,49כש *  ,89כא
כב ,מה :177
מלכיםב' .יא .23ד * ,49כז ,50ד .מב .173ל.184יא .א ,177יד
 .כה * fss
.נ ,188
לה * ,191 ,158 ,74
כד  ,45לה ,44
.ב
 ,184כו,כו ,184 ,88יז
.192 .!58 .88לז.45כ .ד ,ה" .ח ,ט,י,יא * ,47י
ז * .47כה .ט  :148זבטעות
נרפסו וצ"ל  23מ"ב ב' י"א 148 ,מ"ב כיה ט':
 .ז .63יד .108טז  .170כה .%
ב .ים עד כב  .163י.יא  .157ד ,ג  t1eaה
ו ,ג  ,194ח,ט.י ,82יא .88יא,ינ *  ,188ח .טז  ,187ם,י
ז .111מ ,טז.61
ג * ,74
ב ,53יד * .44ט  ,70א .ב.192ג.54ינ
 .ט *  .111ט ,108י
 .א  ,40ט ,196
.!58יד*יד .טו.192טו .טז,158ים ,24שו .ג .115יח.ז ,91יש
 .א עד ה  .154ד 89ן,
יא,יד.40כנ .כה.194כא.יא.יב ,!55יב.יג,יר  ,156כב
 .ד.90
ה.155ינ ,198 .167.128יר * .198 ,128כד .כא ,20כה.ג .93ח ,21כו
ט !,18
מ.74יפ  ,22ם.29י
.ינ.20יד.טו .כב .61כם.יג .1%פו .108י
ז ! .17כ  ,8ע.!98 .1
כבאו .ל* כו .26לנ  .160לב .1281 .ח  ,83ם .19י
לג,ו.70ז ,21יד
ז ,68יח  .118כב  ,114לה.ו !.12י.179
.טו ,26סו.טז,יז ,171י
.י ,% ,117
לז .סף .46לה .א .46ב  ,47לס* א,ב.נ .ד "  ,47מ.א
 .ב88
ז .!81 ,121
יא
.יב.195יד  .180כב וש .כס  .84לאז .9נקא .ב  .28טז * .109י
 .ה 3ש ,108 .821 ,ח  ,100יב ,12טז.יח  ,69כא .95מב .ב *  .26ח ".82
מב
י 130י יב ! ,13יד  ,189יח  ,4כא  .89מד* ג ,ה  ,105כא .כב  .32 ,5כג.5
.י * ,!81 .!33
מה.יב*.21יח !75י יט .11כא .180מו .ד  .189ט *  .130מה
 .נ .140 .89ז * .!99 .78ט .138טו  .149 ,85כג ,"1
יא.112ינ .161 ,100 .152מם
.י ",3
נ .ב .182ד .!96ד עדז *.94י  ,156נא* ה .187ינ  ,25נב .ה  .150נב
 .א ,157
יא * ,1% .63נד* א ,97נ ,92 1 ,199יד  ,144ם ,136גה .א.167,105 ,8נך
 .א  .198 .167א ,ב .128
 .171באו.ג,ד .ה !48ד .ה ! .13יב *  ,128ח .198 ,1בז
ב  .11אי 133י טו 104י נח .ז  .1,9 .138 ,!37 .136 .135ח  .139 .95ש".7
 .139 .130 .נשי א .152ב .104טו .53טז(עייןבסייע) .57כא.14
יא .!39ינ*.133יר
מא.ה.ו !.12ז  .!96ט .199סב .ב !!3י ז*  "04ח !30י מג.נ ,%י
 ,ח ,ט ל.8
ז ' ,83 ,4
.יד  ,26פו  .121י
יא  .19טו .172סד .אוכוי  .!56נ * .120מה*ינ
יח  ,92כב ,כג.97סו .א *  .188ב  ,4יא ,112יד .67טז  ,6יפ  .!40כ~"י כב;י".
 95 .ניח ח' 13! .מ"ג י"ב,
 ,178כד  :194ובפנים בטעית וצ"ל א ישעיהי'י"ר
 160ל' ל"ג 189 ,מ"גי"ר;
א  ,52יב .38כב .94ך .כ ",~4
.ג .85לר !.19] .11
ירמיה .ב .ב ,124ג !.188 ,7ב
% .90.וי י
ן .154
ה .א  .115ז .כא .88ח .154 .כג .87ם .ו" .100יא.יב
ז " .!%
י .% .כ  .149 .148יא .טז  .93יב .ה  .188ח ה .ינ
 .טו  .12י
.יבי .53
יד.יכא *  .150מז*יר* .190יז.ז ,ח  .91ח" .93י * .170יב .1GOכא
 .ב ;1.71.31י",
כב.י .8כנ.ז* .ח *  .]95כח .59כט .23כם .כג  .132לא
ז ".70.%יח .יא  .97יב .!31יר.טו .טז  .148יח .37לב  .!05לה,לוי2יי
 .ב  .1!4מח .י .80
לב .יט  .44 .40לג .כה  .105לם .גי  .148מז
ג " ;148יבפנים בטעות זצ"ל
מס .שז .126יב " .5נא .לד  .131נב*י
 38ירמיה נ'י"ב93 .י"א .ט"זי  !48נ"ב י"ג:

יז.

יג.
יח.

יז.

ב.

כ.

ג.

יח.

נ.
יא.

ישעיה.

י.

.

י.

ז.

יב.
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* ,161
יחזקאל.א.א.כ.ג .ד ]3י כב ו .10בו  .160ה,י !3ן ,ח,י  .94י * -י ,10י.
 ~lsH *" .כ .יד.34
 .76* 1 .יח" .75י!- ,1ג "י18.
טז .1.ח  .138ח  .139יח
.ה .ד.49
ליי .1-9לח  .194כא- .בי ( 1-3 .1-0ועיי'יכמ.ע) .כב .ייי .כנ
 .כ.94
לנ.ז.ח .ט ,55יא  ~lSOלב .93לה.1,יי".12לו .כה  .105כו.19לז.א
איע .מה .ט  .98מז ,יב !:93 ,9
ט  ,24יאיי לח- .נ .94לם .ת.25מג .י
ויפנים בטעות וצ"ל;י 5יחזקאלז' ח' ט':
הושע .א.ב.נ .ד  .187ב.א .בב ,187נ .א  ;51ד .ב '.54ג".ד .ה5ח .ה" .ייון.
 .א " .125יג.176זק.י ,22ם.י  .175 .!38יב.68
ך.א .כל?.ג  ,195ר".381 ,8ז
.נ ,ד .1%י :32
.170 tlGTיא .ט * ,191 .1?7 ,88י .יא  ,195ז"3יי *.93יד.ב
ואשר נדפם בטעות וציל  138הושע ט'י' 1"9 :י"ר ב' עד ה':
 .כז " ,1!5
יואל .ב ,יי ! .7ט.י 1!2י יה ים  ,113ב  ,90כה  .!90 ,!!3י19".114 .
ג ,א ,ב 9ן ,הי ו :9ובפנים בטעותוצ.ל ;י19יוא ,ב' כה:
ז ,77
עמום .ב .טי2ן .ג .ב;י,7ז.93י .12ד .יג ,"2ז .א עד :;1ן;.י,יא 88יי"!*
ייא :23
.א" 137 118ייד"וימ .ט ".?5י
א :1~2
עובדיה ,ב,ד .י:ן?ן.יז"י,1יח ;ש! :יךנה .ך .י
 .ירה .ך ,ז,ח*.143
מיכה .א.היייי".יין,ב .ב !,13יג .71ט.1נ .ג"ד .131ד*יי,12ה
 .:ט %ן .יח ,4מי! :נחךם .א .ב  4] ,40ט,יא *":
 .ה*.175
חבקוק ב .ג.,;3ה"ין .% ,7נ ,ב4י;ו.נ!9ו1.י:י! :צפניה .א .יב,יג .!08נ
.ב .ח :"5
ט יון ,טירן .כלו :חני
זכריה .א
 .ט .51בינויין.ח .ט .%יבטין .יר"'! .א .ב* .20ד.י*.5י .!5ה ,י*132י
ם י*" .12ד."3ינ *;ל.יז;ידן.ם.י. -י,1י* אי ,3י " .14ג,י.4
.א.יי נ .5די י ,15ה %ו,זמ.יב ~,88 ,8יו * פ :ונדפם בפנים בטעות וצ.ל,
יד
! 8זכר.הי.דייז !52 .ייד ד':
ז .188
מלאכי א .ב,גסי! .ד  ,120ה" 1 ,"8יי.13ב .ה ;,180 ,170 1 ,1:יייא.יב ,177יד ?,9י
 .כא *  ,15כב ,33
גיייי ,1ה  ,?5 1 .132יב  .1!3טז  .152יח א" .189 ,ים ! .11כ;י2
כנ .בד;9י:1
 .זעדיא .127
תהלים .א .א !.17דיין.ב .אעדר2יי ,ז.ח,!07ד .חזק .ה .ד.4ה.99ז
.173 1 .
ח .העד םמיי .מ .יח"!.1יב .ד ,!07ז .!% ,105יד .א ק ,12מך .ב.05מז
 .ח.23ח .ט .195
 .יר ?2י " ,יח .כו* .כז " ,17לא 35י ש .ים* א ,ב 9גזיו
יז
.ח .ש .59
.י ד .ה.1.ז
כב .ד * ה  .1% ,83כה .ו  .1!2יד 21 ,93ן .כב .53כו
כז .ד ? .!0כח .יג  .96לא .104 ,8 .כיי ,!2לב7 ,י:זוי. ,,א  .95 ,91לב .ה.%
ו5? .~03ו ,לך*יא  .!68לה .771.י .?0לךיז5חי ק ,5לז.ג90י י .49 .)5יב,ינ ,"2 ,45
 .לב ( 49ו.ראה שהיא טעות וצ,ל המקראיב ,ותחת צופה
.ניזו..זזז .כה ";י?.יויו
רשע צ,ל זימם רשע כדלעיל5י) .לה.45לה .לו,49מא .ב ,!59מד
 .טזעדכז.123
- .ג  .137נא .71 .יט  ,104נב .ג עדז  .107בה .ים .53 .%
בי יא.יב .יג"ין
נ" !,2
 .193 ,1!9לו  .150 .147מש .לי  .90 .3-עב .א .170
מח .ז ,138י
אילו .ב;יין.א .ב תו .ג 51נ.
יז  .1%עג .ט " .10עח .מד" .40מח .42
פב .ז ,.1"0י taD ,!-ב .!-4פה .יב  170 ,%פס .ב.89ג .!41צ
 .א .%דזי
.44 .ז .!08
צא .א הן.יא0יי! .~55 .טויי" .צב .א1 .7י,ן .צב .ב  .!60צד .א5
ב 7ם.
 .קא .הי .!5,קב .א ע  .%יא .יח  ,183 .20קד .יב .)1
צו .ב"י
 .איין .רי .9קיא.ד .ה !.14י ,190קיב .ה וש!.יי2ו.
נ 9תו  .171כב,148 .%קי
יח ,95
 .טי .!53 ,22 ,2קמר* ה .ו 48ן .קנז .ד ,!13ד .הי4ן.
קינ .זוי
 .צב 37ן .קם ,39
.!23 .
ד",י~ .קכא .ד0יי1
קים .איני.:ירי
 .סב  ,95עב;ין
הייו ,עז ,קכב ,ח %נ ,קכד .זח *4נ .קכז.אדיו.ריש .קכח.א .ב ! ,9ב.26
 .קל .א;; .38ו! ,ח ; ,5:קלב,ד .ה" .1!3יאט.:ינ.יר .%קלנ.א."8
:.107 .135יי,
 ."5 1 .קלם .טז!.י! .3קם .ט .121
קלו .כה י .8ללז* א עד ,149 1ה
 :יאשר :דפס כחים כטעותצ.ל 42
קמה .ט ?,ו .קמז .ט" .7קמם .ה ,%וי,ו
י קל.ו כה .קםז ט'י'יי; כ.ב  ':עד .'-ח ל.בו'.
תהלים ע.ח מח .י!4
שם;,;-; .בן.יי
" .ו! קם.ו ה' :..
אב'?;; .ן קכ,א ד'
קייב ה';] .ו פ,ס.:
,.",יר

יי

יי.

.י
ס
י

יב.

ח.

.

ח.

.

נ.

יא. .

יב.

ג.

י

"

י.

י

עם.

לי

קי.

קכ.

יי.

קיח.
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 .ח !.17
ב .ו.85ב .ט  ,134יא,יב ! ,!0סו5י! ,טז .81 ,30יח  ,170 .53 .31 ,3לגוש.ד
ח .ט.84ך .כג .!7ןן .כב.17, ,1"0 .71כו *  ,11ל.1"0כם .ה ,190ז ,!09י ,א.%
 .כד  ,93כה !.!1.
ב.53יב *".1יא .ד .170י * 09ן- .ו.1;;7יב.י  .111כו .193יב
.י;,:י.1
יד* א  ,49ד ! ,!2סו .א  .1%כה  ,125טז .א ! .12ה .159ח ,170כו?".יז

יה.
כב.
כז.
כה.
איוב .ה.
יב .יט.
כא.
.י  ,40י ,יאי75ן,
כד .ז*8ו,199 .1יח  ,158כה .כ  ,84כז.יז *  .109לד
מא ,ג  :180 ,117וכפנים בטעות וצ'ל איוב כ"זי"ז;
שירהשיר
א ,85 ,84
ים.א .ב .37ר!.33.3?.3ו ,!49 .143יב.179 .178ב
 .טו ,43ג,10" 1 .י
ך ,ט .29יא .153ה.א
 .ב  ,32א  ,1"9ב ;ש ,ט ,153יא ,טז  .152ד* יא3י,ז ,ב .84
ג ,127ז".197 ,2יר.30ו,
ד :116
1 ,י,14יג,1]7 .82י
רדון .נ
.ינ ! :13איכה ,א .ב  ,1"! ,154טו" .2ב* ט !.15ינ * .131י
ז ,7יט ש.!04 ,9".
מי! .!1".117.1!5,112 .!10 .נ,כניי ,כז  ,107לח".17ד.1497 .יט ,150ה.י
.יא tlss
ובפנים בטעות וצ"ל  110איכה כ' י"ס 17" ,ג' ל.ח:
קהלת .א .ז .195סי.77ד.יב*5ן.ינ.160 .98ה .ה ,189ז
.יד .,;7ט*ז .4יח.39י ,ח."7
יא,"2יא.נ;י.1י* ש.1יב
.ינ  VIH(iובפנים בטעות וצ"ל  189קהלת ה' ה':
אסתר .ד.יא,יר,טז,יז:3דניאל.ב
 .יט* .%כאם" .85.כב* .85ח ,יבי ,9ט .ט" .112
ש :%נחמיה.יב.
דברי הימם א /א.אעדר .%ד.י* "1ת ם " כא .ש.ע .טז .%כט.ט*":
 .נ *י,כ.ל
הימיםבי.ז
 .77 ,לס ע"  %ה
)59
דברי לעיל במאמר הייצ
ד ערכתי הלשונות למקומותן שנאמרו בזה הטפר בסגנון
שנו חכמים במשנה .שנו חכמים .מיכן אמרו ,אמרו .וסדרתי שם ג"כ שמות התנאים ושאר
י"
השמות שנמצאובדבריחכמינוז"ל סוכרו למינו :והמעשיות ערכתים לעיל במאמר ד' 32--28
יט.

א  .1%כב ? .9נ " ,17טז."7יז  ,181כ
 .ה  ,38יג " .19כא .יד .53
כב .כנ  .99כט  ,80כנ .כ  .1%כא ! .19" 6כס  ,79כד .יזי .10כה .17
ח  .105ט ",10יז  ,!03כו.ר .ה ? .7יא  ,27יב  ,"7כח .ח  .73ט";י.
לי ז ח ,ט  ,!4כא ,כב  .103לב *;4י :וכפנים בטעותוצ.ל  16משליי' י"ב:
ז .02כר ,כה ,78
י .104
כט  ,158כ ,כא.91
יד% ,158 .74ן.
7ו,1

109

:oit~b

והשלמתים בסוף מאמרי' 17ן .ושם ערכת .ג"כ כל המשלים שהשתמש בהם בעל הספר:
ואוסיף כאן מפתח לשמות שיזכרו בכתבי הקדש למקומותיו בזה הספר בסדר

אלפא ביתא:

אברהם יצחק ויעקב."3.% .43 ,3" ,!4 ,9 .
אברהם11" .115 .114 ,99 ."5,00 ,59 ,45 ,35 ,29 ,28 .27.י

.1"0 .142 .141 .!27 ,124

,123
38 ,13! .128ן.109 .14" ,

!74י

;184

ה!,!92 ,1

 :194אביהואעיי' משה :אבימלך מלך פלשת.ם  ;45אבירםעיי' דתן :אשר :0! .אבצן מבית
25 .י ( 81הראשון); .י3נ;! ,י! :1%
לחס :86 .אבשלום :!30 .אגג:125 .117 ,!15 ,אדום".ין :ארם3,
אהרן12 .r,H ."3.4! .ן (חם.ר)?8.י;.י( 13כהן גדול)( 141 .כתר בית.!57 .)-ישו,.הן .מ! (בני.)-
 :אחאבבן עמרי" .58 ,50 ,49 ,ע,1% ,185 .177 ,130 .125 ,ועיי'
.1%ועיי' משה :אוריההחת..יי!
ירבעם :אחאבבןקוליהעיי' מניה :אחזמלךיהודה,!87 ,וע.י'ירבעם; אחזיהו מלךיהורה :197
אחימלךבן אהיטוכ :% .אחיתופלהנילוני7.יי :157 ,1איזבל:% ,49 .איובעיי' אליפז :איתמר
כן אהרן :57 ,אליהואבן ברכאל.עייי אליפז :אליה,עיי' יערשיה; אליהו( 23 ,22 .14.הנביא).
( 97 .96.87התשבי)( ,18" .1% ,אבא97 )-ן, ,ש! :אליעזר (בן משה)  :30אליפז התימני ובלדד
ן בעור42 ,ן:192 .
השוחי וצופר הנעמתי ואליהוא כן כרכאל הכיזיאיוב מארץ עוץ וכלעם ב
אליפז התימני 9" .1?5ן(YW~N :ב; שפט) :18" .173 .87 ,39 .23 .22 .!4 .אלעזר כן אהרן:57 .
אלקנה :48 .47.אמורי0 ,ן :אמציהכהןביתאל ;1"4.88.אנשיביתשמש : .58.אנשימכול:158 .
אנשי מגדל :1% ,אנשי מדבר :1% .אנשי מדום ;!58 .אסף ;151 ,!50 ,117 ,אסתר( :3 .בני)
אפרים ;55 .אשר :52 .אשור,

יי

;114

ןשלמון :!78 .13! .בלדדהשוחיעיי'אליפז :בלהה :138 .בלעםבןבעור ובלק
בועזב
בןצפור :141 .בלעםבןכעור,116 .115.וי!!,ועיי'אליפז; כלקבןצפור.142,!!".115.ועיי' בלעם:
10 .ן( .גבעתבני;)-ל.59 .ועיי'יהודה:כן ישראלית; ,ש! :ברקבןאבינועם:58 ,% .51 .50 ,
בנימין
נד החוזה ;39 ,גדעון-( .%,כן יואש) :%גוג ;24 .15.5,גרשום (כן משה).יי:3
דואב האדומי :!57 .1"7 .דבורה, .50 .48 .ל :58 .53 .52 .5! .דוד ושלמה ":!7
-( ."7.מלך ישיאל)
דודי ,.8*7י5.12 .1י.י( .3חבורתו של;)-י;-( .:המלך)ירי (בית,.5:;)-י"
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1 .90 .%ל .ח ,9הו( .127 .113 ,כתר בית( ,14! )-מלכות

 .157ש!184 .!77 .!76 .170 ,י :190

בית"
והביריו :85 ,רתן ואבירם,",י1
:107 .
רפא" הבל:!7.1 .המן25.115.ן .הושעבן אלה מלךישראל :188 .הושעבןבארי:187 .186,33 .
זבולון,,י ;59 ,5] ,5זכריעיי'יעישיה :זכריהבן ירבעםבן יואשבן יהואחזבןיהוא
:88 .
ולפה ":13
חיאל בית האלי :185 ,חבקוקהנביא93 .ן;חגי הנביא( :1% ,חבורתו של)חזקיה.38.
(-מלך יהודה)יין
47 ,י  :88 ,83 ,48חנה  :99חנוך מתושלח למךנח :80 .חנניהבן עזור ואחאכ

בן קוליה וצדקיהבן מעשיה :149 ,חנניה מישאל ושריה;!55 .13! ,
ןמלךכנען ;!"5 .יהואבןנמשי ;18" .184 .22.יהודה
יאשיהומלךיהודה:2".יי
(שבטו ש3!,"0 )-4ן(.עיי שבט( ,154 )-שבט יהודה ובנימין)  ;188יהואחזכןיהוא:!84 .יהויקים
:!95 .184 .
מלך יהודה  :85יהושע( 10 .חבורתו של,102 ,10! .88,8".85.59 ,57 ,56 ,50 ,36 )-מ1,
יהושע וכלב :145 .!44 .יהושע הכהן הגדול :?0 ,יהושפט מלך יהורה :177 ,50 ,14 ,יואב :!30 .61
:!57 .
יואלבן פתואל :33 .יואש מלךיהודה :177 ,יואשבן יהואחז  :184יורםבן אחאב :39יוכבד
 :159 .34.24 .23.14.יעבץי:31 ,30 .!4
יוסף-( ,05 ,35 .29.הצדיק)01.85ן visl .!% .יחזקאלבןבווי
יעל (אשת חבר הקני) ! :58 .5יעקב אבינו( .65 .35,33 .30 .29 ,זרעו של.!14 .105 .104 ,99 .69 )-
(לטון בית23 )-נ29 ,12,; ,ן"2.!31 .י ,1"9 ,138 ,לז .194 ,192 .180 ,,ועיי' אברהם :יערשיה ואליה
 :58 ,55 .יצחק( .35 ,עקרת,99 ,3" )-
וזכרי בג -ירוחם ;97 .יפת (מלכותיון) :114 .יפתח הגלעדי
4י!.131 .1% ,125 ,מין .11 ,177 ,170 ,ועיי' אברהם :ירבעם אחז ומנשה :11 ,ירבעם אחאב אחו
 ,88 .או :ירמיה:188 ,38 ,
ואשה :1" ,ירבעם כן נבט :!88 ,184 .130 ,125 ,ירבעם כן יואש
ישמעאל' ;!74 ,"5 .שעיהבן אמוץ .83 ,82 .47 ,40 ,א :!87 .135 ,יששכר( .5! .שבטו של:60 )-
,35

יתרוי :% ,30
כורש ;!14 .בושן רשעת.ם :185 ,57 .כלב,145 .144 ,ועיי' יהושע:
לאה(.!48,97 .זיעה של,199 )-ועיי' שרה( :שבט)לוי :173 ,לוטןעיי'תמנע:למך:!74 .

לפידות (ברק מיכאל) :48
מיכה (פסל :130 .)-מיכל (אשתדוד) י! ;15מישע מלךמואב:49 .מנוח ;60 .מנשה (בן
;125 .115 ,47
חזקיה)( .111 ,48 .47דורו של ;189 ,188 .163 ,!62 )-מקושש עצים :130 ,מרארדי
,44 .43.
מרדפיי  :3מריםעיי' משה :משה-( .!7,צדיק) .18לו( .33.32.30 ,חבורתו של41.3")-
 .57 ,50ל,5י( ,"5 ,6סיעתו של( .102 .101 ,95 )-רביו1!2 )-י ( ,117דורו של.142 .!32 ,129 .123 )-
(-הצדיק) !44י ( ,180 ,178 .170 ,148 .140רבינו)-י-( ,193 .19! ,183 .18רבינו)  ;199משה אבי
חכמהאבינביא.ם :!94 .128 .sr~ .83 ,% ,33 .2! .משה חכם חכמיםגדולגדוליםואביהנביאים:68 .
 :177 .משה ואהרן נדבואביהוא;193 .
משה ואהרן :!45 .1!0 .10"."5.משה אהרן ומרים"0.
נבוכדנצר,125 .,15 .114 ,% .24 .5.י_58 .15ן ;192 .נבל הכרמלי ( :170 .109עידי)
' משה :נח: ;!90 .1% .141 .35 ,מרור;27 .נפתלי ;59 .5! .50 .נתןהנביא;69 .
נבות :130 .נדבעיי
ן ועוג0 ,ן; מנהריכ:191 .114 ,46 .45 ,44 ,
(מלך) מדומי ;1%סייגו
עבדוןבן הלל :86 ,עגלון מלך מואב :1"5 ,עובדיה( ,125 ,ביתו של :!25 )-עוגעיי'
ן זרח:!30 .102 ,
ם.חון; עוויהו מלך יהורה;,י :18עזה (בארון)57.י; עזרא (חבורתו)  ;36עכןב
(ב)-:עלי :!77 ,53 .עמום הנביאי  :!84 ,88 .33 ,32עמלק :159 .134 ,1% .125 .עמרם בן קהת
(חבירתו);.י.3ע .1זזו :עמרי שר צבא מלךישראל ;49 .עשוי( .65מלכות רומי)(.1!4זרעו של)-
f~O!l

21ן-( .!25 .הרשע)  ;174 .155 .125עתליה:177 .

פופיפר .סין31 .ן .פלמיבןליש ,159 .פנתםבן אלעזר :!90 ,59 ,57 .56 .55 .48 ,פרעה
מלך מצרים".
 :!9! .1% .41 .43 .4! .פרעהנכה:20 .
' חמיהבן עזור; צדקיהו מלך יהודה;188 ,
צדקיה כן מעשיה,עיי

קין.

74ן:

רבקה .99 .עי" שרה :רחל( ,199 .148 .99 .97 .זרעה של.199 )-עיי' שרה:
שאדל המלך,,י :159 .6שלמה,14 .ע.יסיעתו של.170 .169 ,95 )-עיי' דוד :שלמנאסר
מלךאשור88 .י :שם (כןנח)-( !42 .14! .114 .הגדול) 74ן :שמואל תביא .86.50.48 .ז:!59 .99,8
שמשון ( :!30בני)שעיר :174 .שרה  28שרה רבקה רחל ולאה:!38 .
(אחותלום,
) תמנע :!75 .תרח ;28 .27 .עשרה דורות ארם שת אנושקינן מהללאל
ירד שוך מתושלח למך נח:% ,
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אמנם שמות המקומות שהוזכרו במפר הם ,אלכסנדריה .י5ן :ארץ ישראל:6" ,
בבל( .98 .00.25 .גולה של :12( .1% )-בית אל :5",בקעתירים .15] .כיח שמש :59 ,58 ,בית
וביתר) :151 ,גבעתבניבממין .5".יפלגש בנבעה)  :57הרסיני :lee .חברון :5".ירושלים
ת:1""-מצרים22 .41 .40.ן :141 .134 .פלשתים ,ע :5",פרת51 .ן( :כרך גדול של) רומי".יי?.
וי.5
י :]5קער:129 ,

סליק.

י.

השמטותותיקוניםוהוספות.

צד צ.ל דומה לחבירו,שם .במ"ע אות ל"וישלהוסיף .ועיקר :ראה שבל המאמר
קטוע ומשיבש :צד י"ב ,במ"עאיתנ.ויש להומיף .ואולי המאמר קטוע .במקרא כתוב.שימו:
ן זכרון לראשונים .אכל לעיל הקשה
צדי.ד במ"ע אותז' ישלהום.ף .ובמדרש קהלת פ"אאי
עתידלהמנותלו חבורה של צדיקים משלו ומושיכן אצלו כישיבה גדולהוכו' .ואולי יש להגיה
כעיןזוועיי' להלן ,נם יש להעיר בעצן ישיבה גרולה על מאמר לר' יוחנן (פמח.ם נ"נע"ב,
כל המטיל מלאי לבים ת"ח זוכה ויושב בישיבה של מעלה וכו' :צד ט"ו במ"ע אות י,דיש
להוסיף ,בילקוט מלאכיבשינוי קצת ושםגרים מעמידןעלרגליהם מאפרן מתחת כפות רגליהם
של צדיקים ומביאם לח.י העו"הכ וכו' :צד ט"ו כמ.ע אות כיהיש להום.ף ,ועיי' בדקדוקי
מופרים שהביאמןת.קוניזוהרה:וסחא כדהכא ,וז.ל תקונא המישאהח"ב .כמה דאוקמוה מארי
מתניתין אםראית ת"ח שחטאביום אל תהרהר אחריו כלילה דודאי עשה תשובה :צדכ'.
צ"ל מאורפנים בתורה שיש בו :צד כ.א ,במ"ע אותז' יש להוסיף ,ואיל צ"ל כישראל בכיף:
צד כיב צ"ל (שכוני] :צדכ.ח .הראה הקב'.ה לאברהם אבינו שני בניו ,אולי צ"לכניבניו:
צד כ"ט ,צ"ל וטרדתיןמןהעולם :שם במ"ע אות כ'ישלהוסיף ,ובשכת פיח ע"ב :צדל.א ,צ"ל
שתעשהליריעים ,צדל.ט .צ"לוכיון שראהדיר
 :צד מ"א ,צ"ל כסוף שיטה ד' (שמותי' ב'):
צדמ.ו .צ"ל כמ"ע אות ב' ברכותי' ע"ב :צרמים .במ"ע אות ב' יש להוסיף ,ולפנינו צריך
להגיהזומם רשעועיי' לעיל צרמיה :צד,:ב .טעות הדפוס וצ"למי שהוא משכים :צדניו
 .צ"ל
יניסו רבבה :צדנ"ז .אמרו לא הרג אותן וכו' וכן צד נ"ה אמרו לא הרג אותן וכו' .אול' צ.ל
אמור .כמו בצר.:וים
 .הרג את כל אלהאמיר לא הרגוכו' .וכן מסתבר :שם( .שופט.ם שם,
טעותוצ.ל שמואל א'
מ"מ,
י
נ
א
שם:
.
ה
.
נ
פרוטה:
ה
מ
י
ר
פ
צד
צד
צ"ל
צ"ל
ן אזי :צדע' .יש
,
דן
להוסיף במ.ע אות י.ב וגרסי:ן במפרי ראה פי' קכ"ג וכרכך ה' אלה.ך יכול כטל ה.ל ככל
תעשה :צר ע"אי פתח אחרצ.ל פתח אחר :צד פיה .כשה. 1.שראל במדברוכו' .עפ.י
במצרים :צדצ.ב .מה שמחתו בהן לאחר שעתמיתה": .ל דצ"ל מהשמחת.
הענין נראה שצ.ל
בהן.
' -Chלאתר שעה מיתה וכו' :שם במ"ע אות כ"א .עכשיו מצאתי בם' המעשיות שהוציא הרב
החכם דר' מ' נאססעף בעיר יאמסגאסע תר 1":בצדק"מ .שמעון ביר' עבדסעידת משהה וקרא
לכלרבנןואיישילמקרי לבר קפראאיל וכתב על תרעיה אחר שמחתו מות ומה יתרוןלשמחת.
וכו' .שוב ראיתי בויקרא רבה ר"ש ברב' :טיב איתתא צוח ר' לכל רבנן ולא צוח לבר קפרא
כתבליהעל תרע ביחיה ואחר שמחתך אתה מאית מהיתרון לשמחתך ,והואג.כ בקהלת רבה
פ"א ושם איתא אחר בל שמחתך מזה מה יתרון לשמחתך .וע.י' :דרים  ':ע.ב ונ"א ע"א .ואולי
שמקור המאמר הוא לבר קפרא .אשםאין הכרח אלא שכבר היה מפורסם להם :צדקיא .צ.ל
וישבותהמן ממחרת (שם ה' י"כ) :צדק"ב .במ.ע אות פיו צ"ל בסנהדרין מ,נ :צרק.ד .צ"ל רם
 .במ"ע אות ק'-א ? wלהומיף .וע"ז דרש לא תלך רכל:
ונשא וגו' (ישעיה ":ז ט"ו) :צדק.ו
צדק"ז ,לעלם צ"ל לעולם :צדקי"ג .במ.עאות ב' צ"לועיי' לקמן פכיה :צדקם.ו .במ"ע אוה
י"ז יש להוסיף ,בפסקי התוספות מנילה פ.א סי' כ"ג כתבו .אשורית לשון הקדש ולאעבר.ת.
ומה שקורין ללה"ק עברית ,משום אברהם אבינו שסיפר לשון עברי והיאלה.ק .ונמסר לאשור
ש.צא מעשת הפלגה .ולפ :.למדה אברהם מאשור .אשם נם לאלו הדברים :עלם לי המקור
ועיי' לעיל צד ק"ל בהערה :צד קי"ז בדיההעטיפים .עי"להלן בסדר אל.הו חטאיטא צדק"פ.
ויראה שצריך להגיה כאן ,שילמדו אותה מתוך הצער וכו' ובקבלה הוא אומרמ" .קדם:.:
צד קכ"א .במ"ע אות ב' צ"ל ובירושלמישביע.ת .ויש להוסיף .והא דלעקלוכו' :מצא לר'.וח:ן
בןזכאי שאמרכןלאטפמיא:וס .איכה רבהפ.א :צד קכ"ח ,כמ"ע אות ה' צריך להום.ף .במקיא
כתוב היה דבר ה' אל אברם :צדקל.ג .במ"עאית י"ח צריךלהוסיף .ועיי' כראב.ע :צד קל'ד.
גזירות צ"ל גזירות :צד קל.ה .בסוף .צ"ל מ-כן וא-לך :צד קל,ז ,כל הששה צ"ל העישה:

