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 והוספות. ותיקוניםהשמטות
 המאמר שבל :ראה ועיקר להוסיף. יש ל"ו אות במ"ע שם. לחבירו, דומה צ.ל י.צד

 .שימו: כתוב במקרא קטוע. המאמר ואולי להומיף. יש נ.ו אית במ"ע י"ב, צד ומשיבש:קטוע
 הקשה לעיל אכל לראשונים. זכרון אין פ"א קהלת ובמדרש להום.ף. יש ז' אות במ"ע י.דצד

 להגיה יש ואולי וכו'. גדולה כישיבה אצלו ומושיכן משלו צדיקים של חבורה לו להמנותעתיד
 ע"ב, נ"נ )פמח.ם יוחנן לר' מאמר על גרולה ישיבה בעצן להעיר יש נם להלן, ועיי' זוכעין
 יש י,ד אות במ"ע ט"ו צד וכו': מעלה של בישיבה ויושב זוכה ת"ח לבים מלאי המטילכל

 רגליהם כפות מתחת מאפרן רגליהם על מעמידן גרים ושם קצת בשינוי מלאכי בילקוטלהוסיף,
 בדקדוקי ועיי' להום.ף, יש כיה אות כמ.ע ט"ו צד : וכו' העו"הכ לח.י ומביאם צדיקיםשל

 מארי דאוקמוה כמה ח"ב. המישאה תקונא וז.ל כדהכא, ה:וסחא זוהר ת.קוני מן שהביאמופרים
 כ'. צד תשובה: עשה דודאי כלילה אחריו תהרהר אל ביום שחטא ת"ח ראית אםמתניתין
 בכיף: כישראל צ"ל ואיל להוסיף, יש ז' אות במ"ע כ.א, צד בו: שיש בתורה פנים מאורצ"ל
 בניו: כני צ"ל אולי בניו, שני אבינו לאברהם הקב.'ה הראה כ.ח. צד )שכוני[: צ"ל כיבצד
 צ"ל ל.א, צד ע"ב: פיח ובשכת להוסיף, יש כ' אות במ"ע שם העולם: מן וטרדתין צ"ל כ"ט,צד

 ב'(: י' )שמות ד' שיטה כסוף צ"ל מ"א, צד דיר: שראה וכיון צ"ל ל.ט. צד ריעים, לישתעשה
 צריך ולפנינו להוסיף, יש ב' אות במ"ע מים. צר ע"ב: י' ברכות ב' אות כמ"ע צ"ל מ.ו.צד

 צ"ל ניו. צד משכים: שהוא מי וצ"ל הדפוס טעות :,ב. צד מיה: צר לעיל ועיי' רשע זומםלהגיה
 צ.ל אול' וכו'. אותן הרג לא אמרו נ"ה צד וכן וכו' אותן הרג לא אמרו נ"ז. צד רבבה:יניסו
 שם, )שופט.ם שם. מסתבר: וכן וכו'. הרג לא אמיר אלה כל את  הרג ים. :.ו בצר כמואמור.
 יש ע'. צד אזי: ,ן צ"ל אני דן מ"מ, צד פרוטה: צ"ל פרימה נ.ה. צד שם: א' שמואל וצ.לטעות

 ככל ה.ל כטל יכול אלה.ך ה' וכרכך קכ"ג פי' ראה במפרי וגרסי:ן י.ב אות במ.עלהוסיף

-Ch'

 עפ.י וכו'. במדבר .שראל כשה.1 פיה. צד אחר: פתח צ.ל אחר פתח ע"אי צר תעשה:
 שמחת. מה דצ"ל :"ל מיתה. שעת לאחר בהן שמחתו מה צ.ב. צד : במצרים שצ.ל נראההענין
 הרב שהוציא המעשיות בם' מצאתי עכשיו כ"א. אות במ"ע שם וכו': מיתה שעה לאתרבהן.
 וקרא משהה סעידת עבד ביר' שמעון ק"מ. בצד תר:"1 יאמסגאסע בעיר נאססעף מ' דר'החכם
 לשמחת. יתרון ומה מות שמחתו אחר תרעיה על וכתב איל קפרא לבר למקרי ואיישי רבנןלכל
 קפרא לבר צוח ולא רבנן לכל ר' צוח איתתא :טיב ברב' ר"ש רבה בויקרא ראיתי שובוכו'.
 רבה בקהלת ג.כ והוא לשמחתך, יתרון מה מאית אתה שמחתך ואחר ביחיה תרע על ליהכתב
 ואולי ע"א. ונ"א ע.ב :' :דרים וע.י' לשמחתך. יתרון מה מזה שמחתך בל אחר איתא ושםפ"א

 צ.ל קיא. צד : להם מפורסם היה שכבר אלא הכרח אין אשם קפרא. לבר הוא המאמרשמקור
 רם צ"ל ק.ד. צר מ,נ: בסנהדרין צ"ל פיו אות במ.ע ק"ב. צד י"כ(: ה' )שם ממחרת המןוישבות
 רכל: תלך לא דרש וע"ז להומיף. ?w ק-'א אות במ"ע ק.ו. צד ט"ו(: :"ז )ישעיה וגו'ונשא
 אוה במ"ע קם.ו. צד פכיה: לקמן ועיי' צ"ל ב' במ.עאות קי"ג. צד לעולם: צ"ל לעלם ק"ז,צד
 עבר.ת. ולא הקדש לשון אשורית כתבו. כ"ג סי' פ.א מנילה התוספות בפסקי להוסיף, ישי"ז
 לאשור ונמסר לה.ק. והיא עברי לשון שסיפר אבינו אברהם משום עברית, ללה"ק שקוריןומה
 המקור לי :עלם הדברים לאלו נם אשם מאשור. אברהם למדה ולפ.: הפלגה. מעשתש.צא
 ק"פ. צד יטא חטא אל.הו בסדר להלן עי" העטיפים. בדיה קי"ז צד בהערה: ק"ל צד לעילועיי'
 "קדם:.: מ. אומר הוא ובקבלה וכו' הצער מתוך אותה שילמדו כאן, להגיה שצריךויראה
 .וח:ן לר' :מצא וכו' דלעקל והא להוסיף. ויש שביע.ת. ובירושלמי צ"ל ב' אות במ"ע קכ"א.צד
 במקיא להום.ף. צריך ה' אות כמ"ע קכ"ח, צד פ.א: רבה איכה לאטפמיא:וס. כן שאמר זכאיבן

 קל'ד. צד כראב.ע: ועיי' להוסיף. צריך י"ח אית במ"ע קל.ג. צד אברם: אל ה' דבר היהכתוב
 העישה: צ"ל הששה כל קל,ז, צד וא-לך: מ-כן צ"ל בסוף. קל.ה. צד גזירות: צ"לגזירות
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 צ"ל ראינו וגם ממ"ה. צד מתוכו: צ"ל מתוכי אלא קמ"ג, צד אתה: עבדי לי ויאמר צ"ל ק"מ.צר
 ההוא: ביום רגליו ועמדו כתוב במקרא להוסיף. יש כיד אות במ"ע קג"ב, צר ראינו:ושב
 אחרית צ"ל אולי כולם. דברים אחרי קנ.ט, צד י"ח(: )שם וגו' מים ע"פ הוא קל צ.ל ק:.ח.צד

 להניה יש לעולם, צדקה לידו בא ולא קצ"א, צד מהר: צ"ל סיני מחר ק"פ. צד קציו:כדלקמן
 ויש יצחק, ר' בר שמואל ר' צ"ל ט' אות כמ"ע קציר. צד לידי: בא ולא או לידו, באהילא

 אבותם בעוון בחי.הן הגנוזין הקטנים אלו וגו' ואראה אני ושבתי פיד קהלת במדרש עיי'להוסיף,
 תורה בנו את ללמד אדם כל חייב לפיכך וכו' םניגוריא ומלמד יושב ז"ל אליהו שעה באותהוכו'

 הפסוקים: במפתח ותקנתים רשמתים כבר הפסוקים בסמני שנפלו והטעיות מגיהנם:שיצילהו

 המבנא. אלהנמפה
 ישראל שהרגו לפי גלעד מתושבי :קרא לכך כתבו ע"א ג' תענית בתוספות ל.לצד

 מן אנשים מעט אם כי גלעד כיבש נשארו ולא בנבעה פלגש במעשה גלעד יבש עשיאת
 עיי"ש: התושבים מן שהיה הכתוב עליו השד לכך אספסוף היו השאר וכל בעירהמיושב.ם

 דורתאי בן יהודה תניא ע"ב( )ע' בפסחים רגרסינן דהא להוסיף יש בהערה. י"גלצד
 מפני לישראל להם ויאמר אליהו יבוא אם אמר בדרום לו וישב והלך בנו ודורתאי הואפ.רש
 הורו בישראל שמלפנים שיעיר נם. פירושו וכו', לו אומרים הן מה בשבת חגיגה חגגתם לאמה

 טעמא ואנן שמי אשי כר' :אמר אז כך יורה שאליהו היה דעתו אם אמנם בשכת: חגיגהלהביא
 : ונפרוש ניקודפירושים

 וקבורה, מיתה טעם טעם שלא איש פייט למו.ש והפייטן להוס.ף, 'ש י"ח.לצד
 כיוז א"ל הוא, חי אליהו לר"י ר"ל א"ל ויקרעם. בבגדיו ויחזק אמקרא גרסינן ע"א( )ב"ויבמו"ק
 דמי: כמת דיריה לנבי עוד ראהו ולאדכתיב

 ממדרש להביא יש בהערה. כיב ובצר שם ובהערה ט' כצד יוסף בן משיחלענין
 בן משיח יר ועל אפרים בן משיח יד על מושיעכם אני לבא לעתיד אבל ט'. מזמורתהלם
 זה מחוקקי יהודה ואח.כ תחלה המלכות עול שקבל ראשי. מעוז ואפרים יהודה. משבטדוד
 דור בן משיח ה' משיחי אלו בה. יולד ואיש איש יאמר ולציון פיו. מזמור ושם דוד. בןמשיח
 : אפרים בןומשיח

 אבותינו את גאלת כמה מ"ג. מזמור תהלים כמדרש אמרו וכן להוסיף. יש כייו.לצד
 מבית הנביא אליהו זה אורך ואמתך. אורך שלח כנגדן. שנים שלח הזה לדור ונם וכו'ממצרים
 אמת לרוד ה' נשבע דכתיב דור בן משיח זה ואמתך וגו'. המורה פני מול אל ביה דכתיבאהרן
 : וגו' בו אתמך עכרי הן והשני אחר. הרי מביא אליה את לכם שולח אנכי הגה ובה"א ישוב.לא

 עבדך הנביא באליהו אלהינו ה' שמחנו ההפטרה, בברכות בנוסחתנו נ'* מאמרלסוף
 צ.ח צד בפייח לפנינו שהוא וכמו מש-ח קודם בא אליהו א"כ וא', משיחך דוד ביתוכמלכות

 משיח. יבא ואח.כ לבבל תחלה יורד שאני לעולם רמזתי ורמז היה יוסף בן משיח תינוקאותו
 ליריני הפטרה ברכת דאתיא והואיל הנביא: דאליהו להא ליתא הראשונים נוסחאות בכלאמנם
 שין וא"ב בבני". ציון משמה וגו' ציון על רחם הנזכרת לברכה שהקדימו להעיר אנירואה

 השיבה ישראל, עמו נדחי מקבץ הוא ש.ע תפלת סדר ובאמת דוד, ב.ת מלכות קודםירושלים
 וכו'(. ע"ב )י"ז פ.ב במגילה ואמרו וגו'. דוד צמח את ירושלים. בזה וכו' כבראשו:השופטתו

 ברשעים דין :עשה הגליות שנתקבצו וכ.ון וכו' השנים ברכת אחר גליות קיבצן לומה ראו'מה
 הפושעים שכלו וכיון וכו' עמהם זדים וכילל הפושעים כלו D'Yt-n מן דין שגעשה וכיוןוכו'

 בא ירושלים שנבוית וכיון וכו' בירושלים קרנם מתרוממת והיכן וכו' צדיקים קרןמתרוממת
 ירושלים בנין ואה"ב הסנהדרין מינוי ואח.כ גליות. קיבוץ דברים של סדרן ולפ.1 וכו'.דיר

 בן משיח עיי יהיה לא התפלה מסדרי לדעת ישראל :דחי וקיבוץ דור. ב.ת מלכותובאחו-.:ה
 ישיבו נליות קיבוץ ואחר מי. ידי על לנו פירשו ולא ישראל. נדהי מקבין יהיה ה' אב כ.דוד

 שאם הדברים לי :ראין ה"י( )בפ"ר שכתב סנהדרין בה' הרמ.במ כדברי וזה למקומם:הס:ד.דרין
 דיני לדון להן ויש סמוכים אלו הרי איתם ולממנך ד'ינ.ם לצות שבא'י החכמים כלהסכ'מ.
 יבטלו שלא כרי הסמיכה על מצטערין ההכמ.ם היו למה א"כ לאחר.ם. לסמוך להן 1'שקתות
 מפ- סמיך שם ה"ה ם כילן, ש.פכ.מי אפשר וא. מפוור'ן שישראל לפ' מישראל, קנסותד.:.
 הכרע. צריך והרבר ב'ר מפי נסמך שהיי לכל, קנסות דיי דן אלא כולן דעת צריך אסיסלך
 לפי יאמ- וכ.'. מצטע-ים החבם-ם ה.ו למה על :משך הוא הכרע. צר-ך -הדבר אמרו..פ.'
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 .בריע. .איך החכמים הכרעת שצר.ך דבר והוא כולן שיסכימו א-פשר וא. מפוזריםשישראל
 ורעתם דבייו. את מתם סנ"דרין בריש המשנה שבפ" הע.רו ובלח.מ ובכ.מ מפוזרין,והם

 א' כן תאמר לא שאם ואמר. דבריו את הרב שם חזק ובאמת דבריו. את החליט לאשבהלכות

 י.ער " והקב' עכ"פ סמוך מהם אחד כל שיהיה שנצטרך לפ. לעילם הגדול ביד שתמצאאפשר
 לבזת ית' הכירא כ'ט'כ.; ספק בלא יהיה וזה וגו' ככיאשו:ה שופט.ך ואשיבה שנאמר כמושישובי
 הדבף ואין וב.'. המש.ח בא לפני חכמהם ותחל ולתורה לש".ת ותשוקתם זכותם ותרבהב:.א
 עפ" הוא יג.'. לח.רות.:י גדול בשופר תקע כתפלה אמרם אמנם גל.ות: בקיביץ אלאתלוי
 כמשמעית הדבריט יא-ן י'ג( ז כ )ישע.ה וגו' גדול בשופר יתקע ההוא ב-ום וה.ה המקראלשון

 הייבל. בש:ת עשבי" לכל בארין דרור לקרא שופר מצות על מיוסדת מל.צה ה.א אלאהמלית,
 שילה אנכ. הנה כ נ השיי ייעד שהרי שכתב הראיה לדחות שאפשר לפי הכרע. צריךוהרכר המאמ- בפירוש שכתב זקנים סמ.כת כדיה פנהררין ריש בתוי"ט ורא.תי תירוח, של שופרוהוא
 קודם ביאתו הנה מלבים ה' בם-ף הרמ.בם שבהב הרע.ת ולשתי 41' הנביא אליה אתלכם
 הר'מ בביצת בזה האמים ושה ובז'. לסמוך ויכיל ספק כל. סמוך הוא והרי המשיחביאת
 :ביא ש.קום מליצה אלא הזה המקרא א.ן הרמב"ם לדעת שבאמת מעולם. חשב שלאדברים
 שבתחלת ה:כיאים דברי של מפשוטן יראה פי.כ(, מלכ.ם )בה' לשתו שזה הנביא. אליהודוגמת
 ישראל ]אתו לישר :ביא יעמוד ומגוג גוג מלחמת ושקודם ומגוג נוג מלחמת תהיה המשיחימית
 המשיח כיאת שקודם שאומר.ם החכמ.ם מן 1.ש עדיות(. סוף כפירושו )יע.י' וכו' לבםולהכ.ן
 סתם ז.ל הרב והרי ובו'. יה.ו איך אדם ידע לא בהן וכ.וצא הדברים אלו וכל אליהו.יבא

 הדבר אין וכו' ומופתים איחית לעשות צריך המשיח שהמלך דעתך על יעלה ואל ה"נ,)בפ-.א
 והוא המלך כוז.בא כן של כל.ו :ושא היה והוא היה המשוה מחכמי גדול חכם ר.ע שהריכן
 שנהרג עד המש.ח המלך שהוא דור. חבם. וכל הוא ורימה המש.ח המלך שהוא עליו אימרהיה

 על ד.מו שא.ך משיח, ביאת קודם אליהו בג.לוי הכרח שאין הר"מ שדעת מוכה וזה וכו'.כעתות
 שבך לעצמן. :כו:.ם התוי,ט שדברי ודא. אכל אליהו. בא לא הר. המשיח המלך שהוא בת.באבן

 הנבואה. מן שככת' אני כנ.י אמרה ואישנה שככת. אף ד"א ב'. מזמור תהלים כמדרשאמרו
 על יטמכ:י ה' כי וגו'. אליה את לכם שולח אנכי הנה ש:' אליהו. ע.י הקצות. מרו.הקוא.ש:ה
 ב.ת וב:.ן דוד. ב.ה במלכות ולא כאליהו לא תלו. אצו ביה"מק כנין אשם ' : המשיח מלךידי
 אמרו ומפירש הרומיים. ממשסת תחת לב:ותו שחשב. מספרים מדרש.ם במה וכן .וב-ה,ש:-

 למלכות קורם להבכת עתיד שבה.מק אומרת ואת אחא איר ה.ב פ.ה ש:. מעשרבירושלמי
 הסרר קבעי המדן יכברכת עבירה. כברכת התפלה אותה קבעו ש"ע ובתפלת ע.י"ש. דודבית
 כבודך משכן צ.ון ועל ירושלים, )בנין עירך .רישל.ם ועל גליות( )קבו.ן עמך ישראלעל

 הגדול הב-ת ועל )מש.ה( מש.חך דוד בית מלכות וצל תורה(. תצא מציון בי הסנהדרין)יש.בת
 ובכן ם'דרו ר.ה ובתפלת העיקר. שהוא ירושל.ם בבגין ימסי.מ.ן ב.ה,מק(. )שין וגו'והקדוש

 הא עבדך, לד.ר ק-ן וצמ.חת ואח"כ לעירך. וששון לארצך שמחה וגו' ,עמך ה' ככירתן
 בכראשי:ה שופטיהם ו-שובי לחירותן נרו, בשופר ש.תקע ה.א ישראל של שתקותןלסרני

 ק.בוצן מתחלת תמן יה וכל ה', משיח רוד בן עליהם .מלוך ואחיב מבתה על תתהו.רושל.ם
 המשיח: ימות :קרא המלוכה רור בן יאפד עד .שראלשל

 ב ם צד ט( קל )צר לעיל שהזכרתי המעש.ות בטפר אליהו, בהתגלות ד'למאמר
 הדש. מדהר ם ל בצד אחר ובםג:11 ל' בצד כחנא דר' מפסיקתא שהבאת. בריש. ד"אמעשה
 בפסיקתא: להגיה יש ועליז קצת אהה בספין שםכולא

 שם והוא כ.ח, בצר שהבאת. הדברות די' רבת. טפס.קתא הסיפור פ"ב צדנתם
 וראה בא טחב פנ,ב. ה.שר קב :מפר הסיפים זה :שת:ה איך ופלא הפלא וראה ם::ון.בשטיי
 מופל: חכם והיה ורב עצום סך לו שהיה א' בעשיר מעשה רבתי. פט-קתא במדרש שהובאמה

 אחה לעיר הגיע בדרך וכנסיעתו לאי' וליסע לילך בדעתו עלה יק:תו ולעת כמעש.ווהסיר
 הרמב'מ לשיטת ראיה להניא ונ"ל וז"ל, כתב מ"ג צד תקפם( פיזררא )דפוס בכזה אלון בספרן
 שבא קודם בא ב"ר דמשיח סברי ההכרם מן ריש ע'ב( ה' );",ש בפתיחה שהבאתי מלכים ה'שלהי
 אשכתיה ר,ב"ל איתא היק דנפ' שהעתקתי( כמו בהיפך ום )לפנינו מקומו הראה יא והכ"מ ז"לאליהו
 ,כו' הנביאלאליהו

 דאליה כיון וא"נ ל'ז( צד לעיל );יי' הוה. הארזן לכשירצה א'ל מש.הא את. אימה א"י
 משיה ביאת דס.ל ודאי אלא עצמו. למשיה הכי בתר כרשאיל מר אתי א.מה שאיל לא צ'ט תחלהבא
 מהירושלמי בסנהדרין efi~lnn כדגרי שלא הרמנ"ם לרעת ראיה הביא שם זבפתיהה וכו'. אליהו ביאתקורם
 וכו': יסמ?ם זמי סנהררין יהיו ככר כ,ה"מק ננין נשעת וא'כ דוד ניח מלכות קודם ניה"מקדבנין
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 :כי"הכנ ה.ום רוב שהיה אלכם:דר ר' ושם. אהד ):(נ11ראה הישמעאלים מער. קדושהקהלה
 אלכמנדרום ר' אמר א, ומם.ים דברם. באריכות וכו' ותפילין בטלית ועומד כתפלתועוסק
 זייף מי : וזכרם שמם יסח ואשהו הוא דתו ופמיר הלך נמור רשע שהוא הדבר שנתפרסםבאשר
 פם.קתא, במדרש שהובא מה כתב שהרי הישר קב כעל את לחשור אפשר אי הס.פור.זה

 לפנ.ו: מזו.פת פסיקתא שהיתה וודאיאלא
 קצת: אחר בספון ליב בצד שהכאתי בריב"ל הסיפור קל"ה צדשם
 ליח: בצר נח פ' מב"ר שהבאתי ברשב.י הסיפור קל"ז צדשם
 מעשה ל', בצר בקיצור שהבאתי בתנחוטא הס.פור דוגמת ארור סיפור ציית צדשם

 יושב אדם ומצא כשחרית לבי"הכ: הלך פ.א אלא חטא טעם טעם לא שמימיו הלבלרבראובן
 את ליטול הקכ.ה שלחני וכי' ראובן ר' הכ.רו המות מלאך וכשבא וכו'. בו נזף מידבמקומו
 שאני עד יום ל' לו הנה נתחייבתי כך אם איל זה, בעף שנזפת מפני איל למה, א.ל כנך,נפש
 בנו את ששימח ימים כ"ט לאחר וכו'. נפשו את קח ואח,כ בה וישמח ארוסתו אל בני אתמכנים
 באתה. מה מפני זקן איל לו. וישב הנער נרתע מיד נער של פתחו אצל לו וישב ז"ל אליהוכא
 עומד ואתה התיבה לחי עולה כשאביך למהר איל וכו'. לבשרך כאתי אליהו אני בניאיל

 צואים כגדים לובש א' עני וראה הבטטשמאלו
 סמרטוטיי

 מסופר ואה"ב וכו'. כבור לו חלוק
 ובאה מחופתה הכלה ירדה ולסוף נפשו תחת נפשם לתת וזקנתו אביו שבאו איךבאריכות

 מלאך מעין רחמים של דמעה ונפלה המות מלאך עליה נתרחם מיר נפשו, תחת נפשהלתת
 רחום אל בי שכתב' אני אלו על נתרחם נפשות הורג אכזרי שהוא זה הקב"ה אמרהמות.
 כשים אומר יהורה ר' וגו' בטחול בתולה תשמח או רכתיב הרא וכו'. עליהן ארחם לאוחגון
 מזויף: הוא המיום שזה נאמר לא אםעתיקה אגר" שהיא נראה יהורה ר' את שהזכיר מהס.ום אתם לי, נעלם הסיפור זה מקור וכוי:היו

 כהן נפתלי לר' תשס"ז( סי' תפלות ערך המפרים אוצר )עיי' רחל ביתבמדור
 כסוף ואמר אליהו, בהם שהוזכר בתלמור המאמרים כל בי שארג שבת למוצאי פיוט לונמצא
 מביא והנני תחנותם: כמקום פעמים והמשה מאה מנין ערכן בתלמוד שמי נזכר אישהזמר.
 איש כהנא, ר' כיר קנו כד זרעון דתמרי פםולתא איש אמר. ממני, שנעלמו המאמריםמשו
 דתענית לגמרא שכוון ספק וכלי חריב:א: לעלמא האל במאמר אחרינא מטנאי מלשלוףעכבו
 כהנא לא' רכנן ליה אמרו כפנא. והוה עטיה יהיב וכו' תרי בי הנהו חזא יהודה רב ע.ב.כיר
 הוא וכו', לשוקא דסמיך בפתחא דליפוק ניעשייה קמיה דשכיח מר שמעיה. נחוניא דר'כריה
 מלא כלי על )פרשיי מזרכן דקא קיימי רתמרי אכוספא ליה אמרי האי, מאי להו אמרכנשיא
 ממאניי. לי שלוף לשמעיה ליה אמר בעלמא. כפנא ש.מ אמר תטרים(, של פסולת אותמרים
 הקב.ה אמר ליה, ואמר אליהו אתא אחרינא למשלף מטא כי מימרא. ואחא מטאנא חד ליהשלף
 הוא וכו' זרעון דתמרי פמולתא איש הדיבור עכ"פ אבל לעלמא: מחריבנא אחרינא שלפתאי

 למבע ממאניה שלף יהודה רב גרם חננאל ר' וכפי' לו. היתה אחרת שנומהא ואפשרסתום.
 : סופרים( כדקדוקי )ועיי' עלמא מהריב אחרינא שלפת אי הלמא ליה איתהזי אמטיארחמי

 כוון הנה מנא: האי טכוער כמה ואמור האומן אל לך אלעזר לר' מח איש שם.עוד
 מכוער שהיה אחר אדם לו נזדמן וע"ב. ע.א כיף כ' בתענית אלעזר ר' על המטופרלמעשה
 שלא להוכיחו נתכוין והוא לטוב זכור אל.הו בהן שכתוב מפרים יש שם וברשיי וכו',כ.ותר
 שם ושליון וכו'. אליהו הימו אדם דאותו מפרש ארץ דרך במס' כתבו שם וכתו' כדבר..-דל
 הראשונה שהנוסחא ואולי ליתא. לשינו אבל כך היה התו' לפני שהיו דב:וסחאות אפשרהעיר..
 אליהו: אבא שקראו מי ויש אחד ארם שקראו מי ויש א'א. לו נזדמן געתהיתה

 בכיתן: עין מלא מלשמש שנמנע גברא האי בהדי מלהשתעי נמנע אשר איש וצם.עגך
 כוון: מאמר לאיזה ממניפעלם

 כ.ח צד לעיל ועיי' : מכונים עליו וספרים כתלמוד פעמים כמה נזכר טייעא איש שם.עוד
 איש שם. עור לי: :עלס פעמים כמה כך שניכר אמנע מהילקוט. שם שהבאתי ומה שםובהערה

 כאבות לפנינו הוא הסיפור זה : ואררכמונים וזהב כסף לו ויתן לרור לנסותו קסמא בן ברייפגע
 דתע:ית הא דוגמת אליהו הוא א' שארם רעתו ואולי אחד. אדם בי ופגע כתוב ולפנינו טיטפ.ו

 לע-ל: שכתבתי ובמו א"א בי ופגע בספרו כתוב שהיה אולעיל,
 ובז' ענן ר' דב. הנא בתלמור עוד :מצא שלא וכמדומני כתבתי שם נ"א.לצר

 חמוקי דכתי3 מא. עזן רג דבי תנא ע"ב( )מ"ט חסוכה מצאתי ועכש.ו ס"א,, צד בהערה)יע."
 הטד אלעזר דא"ר והיינו בסתר. ד.ת אף בסתר ירך מה לך לזמר כירך ד.ת נמשלו למהירכיך
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 המת הוצאת זו וגו' לכת והצנע וכו'. הדין זה משפט עשית אלהיך, עם לכת והצנע וגו' אדםלך
  הסע  תורה אמרה בפרהסיא לעשורק שררכן דברים ומה ק"ו דברים והלא לחופה, כלהוהכנסת
 שוט ע.א( )ס.1 כמו,ק  שאמרו רמה מזה ילמרתי עאכ"וכ, בצנעא לעשותן  שררכן רבדיםלכת,
 ד"ת אף בסתר ירך מה ונו' ירכיך חמוקי דרש מאי בשוק. לתלמירים ישנו שלא רבי גורפ"א

 שנשוה דרש להאי אמרה דגמרא סתמא אלא כך, דרש שרכי אסרו המסורת מפי לאובסתר.
 אדם אשרי פיד. צד פי,ז לפנינו הוא הדרוש זה והנה רבי. של טעמו לפרש עגן ר' דכיכתנא

 מה שנ' וינון צער מכל ומוצלת במנעל מצחת שהיא זו לרגל להב מחכמתו מרוביןשמעשיו
 ה צדנ בסתר תורה בסתר ארם שיעשה דבר כל אף בסתר ירכיך המוקי מה ונו' פעמיךיפו

 : ענן ר' דכי תנא בשם אליהו הסדר ברייתא שקראו בהשערתי מחזקני זה וענין וכו'.בסתר
 הנחמדים בספריו הנורע החכם ירושלים מע.ר ידידי לי כתב ע"ח. צר ז'.למאמר

 שהביא כיב לסי' למשל. מכירי ילקוט ככ"י מצאתי וז"ל. גרינהוט דר' המכונ' הלוי אלעזרמו.ה
 פורעתה טביא אומרו בשם דבר אימ' שאינו מי כל אליהו אמר 11"ל: ליתאן שם ]אך במ"רבשם
 -- במדבר. כת:חומא זה חסר הנראה ולפ. - וכו' גאולה מביא אומרו גשם דבר האומר וכללעולב
 שלפניהם מה עם כחיבירן הדכריט לי להעתיק ובקשתיו בסכתכי אליו ונפניתיעכ,ר:

 רקה סיני במובר : הצין בהקרם מתחיל המאמר וז"ל. וכתב בסוכו לי נענה והואושלאחריהם,
 ואה.כ: בחרב אתכם יהרגתי עד וכו' רבותינו אמרו וגו' הוא דל כי דל תגזל אל הה-ד היו:)פ'
 עט נמס שהוא ליתאן תנחומא הציון אך בתנהומא ]כמו התורמוס זה לוי א.ר וגו, תגזל אלד"א

 אם אומר ריי הידן פיו ברכות בירושלמי נכסו הרכה מינין לפניו היו הרי , . . . . , ,הפרפרת
 משום לוי א"ר תורמוסא על מכרך אומר אבא ר' בשם ירמיה ר' , , . . . . . שבעה ממיןכיניהן
 יוחנן ר' בשם אכא גר חייא ור' ירמיה ור' נככתגהומאן חזקיה אמר הוא. רל כי דל תגזלאל
 כשהיא אדם וצריך הוא. דל כי דל תגזל אל נאמר עליו אימרו כשם תבר אומר שאצו מיכל

 מקוכל:י כך הלבלר :חום א"ר רתנינז הלכה ושל, משלישי אפי' אומרו בשם לומ' רברשומע
 הכתו' עליו אומרו בשם דבר אומר שאינו מי כל מטיני הל"למ הזקנים מן שקבל מאשיהמר'
 לעולם גאולה מביא לעיל( שהבאת. )כמו . . . . . מי כל אליהו אמר כדיה דל תגזל אלאומר
 כי תגזל אל ד"א ונו'. אסתר ותאמר שנ' נגאלו כן וע"י מררכ. בשם למלך אסתר ותאמרש:'
 לפנינו והנה עכ.ד: שינוים,. כקצת שם במדרש ]כמו , . , , . , לוי של בשבטו מרבה הואדל

 אבא כר חייא, 1ור' ירמיה ר' אמר חזקיה א.ר הכי לה איתא תכריתו אל פי' במדברנתנחומא
 ארם וצריך וגו' דל תגזל אל אומר הכתוב עליו אומרו כשם דבר אומר שאינו כל יוחנן ר'בשם

 תנחום ר' אמר רבותינו ששנו הלכה משלישי אפילו אימרו בשם אותו לומר רבר שומעכשהוא
 בשם תורה משל דבר אומר שאינו מי כל הלמ"מ הזקנים מן שקכל מיאשא מרבי אני מקובלהלכלר
 ישראל שיגאלו זוכה אומרו בשם דבר האומר וכל וגו', דל תגזל אל אומר הכתוב שעליואומרו
 אם הוי ידה על ישראל שנגאלו כן ע.י ממרדכי הרבה ששמעה מאסתר למד אתה ממי ידועל

 ונקטע חסר בת:הומא משובשים. שהדכאים ספק בלי והנה אומרו: בשם אומר הוי דברשמעת
 הרישא. שהוא לעולם. פורענות מביא אומרו כשם רבר אומר שאינו מי כל אליהו אמרהמאמר,
 התנחומא -ויטהת ניאה .פי', אומרו בשם רבר האומר וכל בסיפא ה:וטחאות בהבדלאמנם
 משל דבר אומר שאדו מי כל מסיני. למשה הלכה אחר המאמר אולם המכירי. מנוסחתעריפא
 תנזל אל אומר הכתוב עליו( )במכירי שעליו אומרו כשם תורה( משל ליתא )במכיריתורה
 חיזר זה וכו' אומר שאינו מי כל וכתב נדחק יוסף עץ ובעל עניןי שום לו אין הוא, רל כ.רל

 לה איתא בילקוט ואמנם אומר. הכתוב עליו וכו' מי כל וכצ"ל תנחום ר' מרכר. וא.נולדלעיל
 אוטר הכתיב עליו אומרו כשם דבר אומר שאינו מ. כל קיטע( השמות )ושאר יוחנן א"רהב..
 אפי' אומרו כשם אותו לומר דבר שומע כשהוא אדם וצריך( )כת:חומא יב.. דל תגזלאל

 סאלוניקי 'שן )וברפוס יאשיה מר' אני מקובל הלבלר נחום א"ר רבותינו ששנו הלכותמשלש
 ממי לעולם גאולה מביא אומרו בשם דכר האומר וכל הלמ.מ הזקנים מן שקכל יאטא(מר'
 למלך אסתר ותאמר שנ' לאחשורוש ואמרה ממרדכי הדבר ששמעה מאסתר למראתה
 ידיה, על ישראל הנ"ל( ברפוט ושה שנגאלו )צ"ל שנגאלה זכתה כן ירי על מהרכיבשם
 רכותינו ששנו הלכה משלישי המאמר אולם רישא. קטועה בילקוט שגם אלא נכונה. זוונוטחא
 עץ ובעל מתום. הוא וכו' הלכות משלש הילקוט כנוסחת או הלכה(. של ירירי )שהניהוכוי
 שקבל מיאשא מר' אני מקובל הלבלר נחום( איתא )במשנה תנחום א"ר כצ"ל וז"ל, פי'יוסף
 מן שקבלו ]מזוגות )מהזוג( שקכל מאביו( )נ"אמאבא

 הנביאיס~
 דפאה ע"ב כמשנה שכיה כוי

 האמת עם מסכים אינו הפי' וזה השלישי: ער אומרו בשם השמועה לומר שצריך למרנוומזה
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 שכפי ועיד הלכות. משלש הילקוט לגי' יטה ומה והנביאים. והזונות ואבא מיאשא ר' נ' ולא הםשד'
 אמר הנוסחא, שבירושלמי )ובמשנה והזקנים יאשיה ר' ב' אלא אינם והילקוט הת:חומאנוסחת
 הלמ"מ(, הנביאים מן שקיבלו הזוגות טן שקיבל מאבא שקיבל א ש י מ מר' אנ. מקובל הלבלרנחום
 ע"כ( וניו רנזיר הגמרא על העירני שווארץ דר' מוהר"א ורמם המפ החכם דילן מתיבתאוריש
 ברשיי עיי"ש אמרינן. לא מציעאי אמרינן ובתראי קדמאי תלתא בכי דמתאמרה שמעתתאכל
 יהושע ואילו הלבלר, דנחום ממשנה ראיה לזה מייתי )ורנכ"י ב' אלא להזכיר מצריך ולאותו'.
 וזקנים כלב. דהיינו לזקנים ויהושע ליהושע משה הוא הקבלה דמדר כלו' קחשיב, לאוכלב

 יו"ר. חמר הלכה משלשי אפי' תס.א( באדרה )פ"פ ישן דפוס בתנחומא רא.ת. אולםלנביאים(.
 חזקיה ר' הספר. לפני ארם ישב לא בהלכה פ.א שבת הירושלמי ע.פי דבר של פירושו עלועמדתי

 לאו ואם שלשלה משה ער השמועה את לשלשל את יכול אם יוחנן ר' בשם חייה ר' ירמיהר'
 בשיבוש איתא )ושם ה"ז פ"א בקידושין ג"כ והוא אחרון, אחרון או ראשון ראשון אותפוש

 יוחנן, ר' כשם אמוראי מהנהו איתאמרו בהדרי המאמרים שאילו ספק ובלי ירמיה( בר חזקיהר'
 אתם הלכות. משלשל אפי' ובילקוט הלכה משלשלי אפי' כתנחומא :גיה להג.ה נבא אםמעתה,
 : ג' של ערך ערוך עיי' היא קטיעה לישנא אלא צריכה אמה הנהה אפי'לדעתי

 אומרו בשם דבר אומר שאפו כל כתב קניו סי' באו"ח שהמג.א אזכיר אדרבאואגב
 ופ.ק שם מצאתי לא פ"ק נדרים השקל מחצית כעל עליו וכתב פ"ק(. )נדרים בלאועובר
 לא אבל כלו' לעולם. גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר כל תנן )פ"ו( אבות ובפרקידמנלה
 ע"א כ"ג הנדה שער כחלק כהערה( לעיל )שהזכרתי כפית אלון בספר ורא-חי כלאו.שעובר
 : רעך נבול תסיג דלא בלאו דעכה תצא כי פ' כספרי הכי דאיתא הוא וטיס המרא עלשכתב
 הלאו אבל כדר.א, וריי ברריי ר"א המהליף לאין דרשוהו דהתם הטעהו שזכרונו מפקוכלי
 טבלא בר יצחק א"ר יוחאי בן שמעון רבי אמר וגו' דל תמל אל כיבי משלי ב.לקוט מפורשהוא
 בלאו עובר אומרו כשם דבר אומר שאינו כל חייא רכי רתאני אחא רבי משום חמא ר'אמר

 שרשימת וכאמת למנ.א הטעננו וזח פ.א, גדרים כגליון ונרשם הוא, דל כי דל תגזול אלשנאמר
 הנזכרים אלו בשם יאמר שרשכ"י אפשר שא. בשיבוש הם האומרים שמות נם טעות. היאהגליון
 בן וריי אמרה שרשב"י כלו' טבלא, בן יצחק ור' להגיה צריך טעות  רשב"י השם יהיה לאואם

 יקרא במה עזי אכל צ"ע( )צר פייח לפנינו והזה לה: תני חייא רר' ר"א משום ר"ח אמרטכלא
 זה אומרים המדרש בבית הלכה ושואל כנו עומד וכו' כיצר בנו שם על שמו יקרא לשיךשמו
 למדת הא המדרש בבית הנחול לשמך מברכים הרכים ונמצאו הוא עני פלוני איש בן הוא מיבן

 ועפיי וגו'. ריבם  יריב ה' כי ינו' רל  תנוול אל שנאמר במחשכה לע:.ים מיס נותן הקב"השאין
 : וגו' דל תגזול דאל קרא מייתי ושפיר מקוטע. שהמאמר למדנודרכנו

 מעלת בענין להוסיף יש קיט, צד י',מאמר
~DYn 

 פאהי ריש דירושלמי הא בתורה
 שוה אינו כולו העולם כל אפי' היא תחומין. מכפר הייא וא' כרכיה ר' כולם כנגד תורהותלמוד
 התורה. מן אחד לרבא שוות א.נן תורה של מצוותיה כל אפי' והיא התורה. מן אחרלדבר

 נמל ליה ואמרין אתון בטיבריה. יזכי בריה חנינה לר' שלח אבהו ר' ה"ז. פ"נ מטחיםוב.רושלמ.
 וגמרו נמנו שכבר לטכריא. שלחתיך בקיסרין קברים אין המבלי ליה ומר שלח חסד,הוא

 שם בשיש דתימר הדא אמר.ן דקיסרין רבנן למעשה, קודם שהתלמוד בלית אריס כיחבעלית
 ועיי.ש: קידם המעשה שיעשה מי שם אין אבל שיעשה,מי

 ב/הומר
 תחת היה ולא אליהו, סדר את מזכיר איד מכירי שבילקוט כתבתי בל"אבהקדמה

 להרב שכתב במכתבו נאלדפאהן. דר' החכם הרב והעירני תהלים על מכירי הילקוט רקירי
 עמית. ריעי הראני והנה אחרים. כספרים מזכירו אולי ראיה אינו ראתו לא כי גירעמאנן.מוה"רם

 וגו'. בגרון w-p הביא, נ"ה סי' רכ.ו צד ישעיה על מכירי שכילקוט ביכלער דר'פראפעסאר
 כולו והנה וכו'. לשבח בו יש אומר הלפתא בן ריש תהשוך אל בגרון קיא זוטא. אליהוסדר
 אלא אליהו מסדר אינם שבאמת אלא בויניציאה, שנדפם כמו זוטא באליהו כפכ"בבאמת

 : בויניציאה שנדפם כמו הסדר הזה הילקוט ם היה ועכ.פ עליו,שנתוספו
 של שיניהן אמרו מיכן וכו' שבת קדושת שמעת מיכן קל"ג צד שהמאמר העירניעוד

 קדמות על מזה לדון ושיש שי.ן כאות כסופו רר"ע באותיות דוגמא לו נמצא וכו' ישראלאיכלי
 לקדמות א.כא לרבר זכר לדבר רא.ה אין שאם למר ליה :סטייה ואפריון הסדרים,ואיחור
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 :תחבר הוא( מי .רע:ו לא זה )ור"ע עקיבא דר' אותיות שנקרא החיביר זה ואומרהסדרים,
 מרנלא יצחק ר' שאמר זהו וכל, שכתב החיביר בסיום מתוכו כדמוכח בבלי תלמורח.בור אה-

 ע"א(, )י"ז הברכות בגמרא שהוא כמו המאמר כל : וכו' למות ארם פוף למיסר אבא דר'בפומיה

 וכו'. למות אדם סוף הכי אמר דאיוב ספרא מסיים הוה כ. יוחנן ר' הנוסחא שם שלפגינואלא
 מאמרים ה' שם הובאו ואח"כ וכו', ראיוב ספרא ר"מ מסיים הוה כ. יוח:ן א"ר אחיי:אונוסחא

 אבא, דר' בפומיה מרנלא יצחק א"ר נוסחתו היתה האות.ות בעל והנה בפומיה, מרגלאהמתחילים
 בעל' בשמות לו אחרת דנוסחא אלא הברכות המאמר הוא שהוא מוכיח המאמר ספק כלאבל

 בט,ע דאח"ם ביתא שבאלפא הגאונים. בימי נתחבר אשם התלמוד. אחר נתחבר וא.כהמאמר.
 ישיבית שראשי תורה של גופה זו גוף אלא גיף תקרי אל נ"ף כתב. מע"ב( ו' אמסטרדם)בדפוס
 רא.ה 11 ומלשון לישראל. והיתי א.סור והויות וכלל פרט ושורין כה מתעסקין יעקבנאין

 מזה ידע האותיות שבעל נכיר ע.ב( )כ"ז שין באות שם וכשנסתכל הנא-נים. ביס.ש:תחבר
 באות משם לדון יש וכן שלפנינו. בסדר הוא המאמר וע.קר אותו. ושינה השם-עה עפ"יהמאמר
 שם ברוך אומרים בקר ער ומערב ק' ק' ק' אומרים ערב ועד מבקר שכתב. ע.כ( )הרגימ.ל
 : עיי"ש כוותיה דלא אכל וקם.ג. ל"ד צד לפנינו דוגמא לו שנמצא ממקומו. ה'כבור

 עליו והעירתי שבהיכל, ס"ת אפי' במזל תלוי הכל המאמר הבאתי בל'אבהקדמה
 אל. וכתבו שיף. למהרים הדרושים מן רק המאמר נורע לי לל'ע( ל"א את שאתרגם)כפי
 בתיקוני נשא בפ' שהוא כתב  והא' נשא. פ'  בצהר ושהוא המאמר. של מקורו בענין רביםחכמים
 קרישא רמבא עלאה יקירא בריקנא תיקורן עמר תלת ונתבארו נמנו ושם נכון. אינו הזה והציוןזהר.

 כריה אלעזר ר' קם וכו' דשערי חוטא חד נפיק תמינאה תקונא שם. וז"ל דכלא. סתימאטמירא
 קאמר והכי דצניעותא כספרא אוקימנא רא מלה בהיכל. ס"ת ואפי' במזל תלוי הכל ואמרפתח
 אוקימנא הכי אלא וכו', קדש וההיכל קרש תרתקו קדש ס"ת ותנינן במזל. תלוי הכלוכי

 וכו'. מזל אתקרי כיה תליין רריקנא שעיי דכל קדישא יקירא חוטא האי דצניעותאבספרא
 סגנון על העימר כל והנה וכו', ותתאין עלאין ומניה מזלי מזלי תליין רסניה משום מזלאמא.
 ועדיין קרום. במאמר ודורש משתמש הזיהר שבעל אלא המאמר מקור כאן שאין יכירהענין
 דכולא ואע"נ ס,פ, בתיקונא וז"ל ידענא. מתם זוהר תיקוני אמנם המאמר. מקור אחר לחפשצריך
 בהיכל, ס"ת תופי' כמזל תלוי הכל זימנא ובההוא ע', ובתיקונא שבהיכל, ס"ת אפי' במזלתליא
 בשם הנודע יהודה. מו"ה באגדות הבקי החכם והרב נודע. במאמר שימוש אלא אינו זהונם
 ישראל לחכמת במחברות המדרים( את הוצאתי אודות )על ארוך מאמר כתב טהעאדאר.דר'

 תלוי המאמר זה שנם האומנם שם, וכתב ברעסלוי. חכמי ע"י בחדשו חדש מדי לאורהיוצאים
 ספרי על רמז ואח.כ רדל. שאמרו מה וזהו בלשון הביאו תולדות פ' דיקנטי שבפי'במזל.

 היודע כל רברי. את אבאר והנה : המאמר מקור על שמרבתים נפש נוחי וברי"ל צונ"ץהחכמים
 בזה,ל, מרמז הייתי המאמר מקור לגלות רק בא הייתי לא ואם אני. ארכן לא כי יודע לשונימגנון

 דברו שכבר אני יורע להניד. כאתי הדברים ובמותר מידי, לא ותו בדרושים. ש.ףמהר"מ
 כל בפ. ושנורים באויר המעופפים מהמאמרים הוא המאמר זה אבל המאמר. מקור בעניןחכמים
 בפ. המאמר שנוי ומה.כן הלכות. בספרי רק הנסתרים במפרים עוסקים אינם אשר הישיבותבני
 לקח מהיכן אמנם שיף. ממהר.מ היא המאמר ידיעת ולדכוותי דלדידי אמרתי ע.ז הישיבה.בני

 תוכיח וזאת השכל. בחריצות פירשו שהוא והוספתי אחר, ענין הוא המאמר את שיףמהר"מ
 שדרכי במה עלי תפם שהזכרתיו החכם וזה : זו באריכות ודי מהתיקונים, לקחו שלאלהמעיין
 קל.ג: צד לעיל הפסוקים מפתחות אל בהערה השבחיו זאת על כתוב, במקרא להעירתמיד
 כת"י האחרונים כדורות היו שלא הערוך מלשון להוכיח שבאתי במה ברברי סתירה מצאנם

 וכו'. הילקוט לפעל מאוחר הערוך כעל וכי מעתיקם. הילקוט שבעל ואמרתי בנמצא.מהטהרים
 שלא מוכה הערוך מלשון אכל בנמצא שהיו מוכח אינו כת"י ה.לקום לבעל שהיה סמהאולם
 את לו כתם שהמלאך המושלמים להקות שלא שננזוהו אומר השערה ובררך בנמצא.היו

 וכענין העריך. בעל של בטעמו אחרת השערה פיט צד לעיל הזכרתי וכבר : שלו הרתהספר
 א:י כלל. בדרך אני ואומר הנזכר. החכם האריך המעתיק בה שנשתמש במלאותההכתיבה
 המלה ענין ירע ולא הקורא ש.בולבל במקום אך הכת.י. טופס לשנות שלא לחוק לישמתי

 יבא אם ואמר בניקודיו הסופר עזרא שעשה וכדרך המורגלת. בכתיבה והומפתיההסנרתיה
 : וכו'אליהו

 הקורא ימצא כאשר ונכונות נכוחות הנזכר החכם רבר וסירורו המפר בכללאמנם
 ; המבוא במאמריברור
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 גי.הנמפה
 החכם הנדות בעל זהו פומבי ועתיר נכמין עתיר הי יריריריתי

 הנומפה הרשימה לי שלח ימיו יאריך ה' באבער שלמה ר' מו"ההישיש
 תודת לו יתנו חז"ל דברי אוהבי שבל אני ובטוח המבוא. אל לספחהכאן

 אלי כחובה אגרה זו לרשימה והקדים בה, עמל אשר בעמלולבבם
 רשימותיו כל את בה ומונה הילקוט. בענין הערות הביא ובה)שהשמטתיה(

 הוא ונם הזאת. הנומפה הרעימה על בפרט ומדבר הילקוט. עלשעשה
 לעיל זה על דברתי כבר )אשר חכמה ראשית מבעל ליקומים עלמדבר
 עליו עיי' באקספארד. נייבויער החכם מרשימת כת"י מזכיר הוא גם פ"ז(.צד
 במדרשים פעלים רב הנכבד היגעיש ולכבוד פ"ח. צד לעיל שכתבתי מהועיי'

 אעיר זאת רק אלי. שכתבם בטופס מפרי אל כולם ספחתי הנהוהנדות
 לתנחומא ובמבוא נ"נ צד ד' תלמוד בבית זו בפנה הזה החכם ננע שכברעוד.
 י': אות בהערה פ"רצד

 החלד.וזה
 הפיסקא או הפרשה ציין לא ממרעשים מאמרים בילקוטו הביא מאשר הילקותבעל

 מאמרים הביא כאשר וגם ורומיהם. תנחשא פסיקתא וי"ר ב"ר בסתם מציין רק הפרק,או
 והביאו המקור, ירעו לא שלמים וכן רבים זה ובעכור הוא פרק באיזה ציין לא אליהו, דבימתנא

 אליהו דבי תנא את הביא מקומות באיזה ברשימה פה רשמתי לכן הילקוט, בשםהמאמרים
 השינויים ולראות המאמרים, להשוות הקורא יוכל זה ובעבור לפנינו, נמצאים המאמריםואנה
 אשר י'ז רשימה היא הזאת הרשימה והנה לפנינו. אשר ה:וסחא לבין לפניו שהיו הנומחאבין

 דרת הפסיקתא שהביא המקומות כל רשמתי רר.כ לפסיקתא כמבוא א'( מהילקוט:ערכתי
 להתנהומא כמבוא נ'( רכתי. הפסיקתא את שהביא המקומות כל רשמתי כמשא שם ב'(כהנא,
 הנרתם התנהומא כי לאור( הוצאתי )אשר הקדום התנחומא את שהביא המקומותרשמתי
 בפתח ה'( הנאבר. הילמדנו את הביא אשר המקומות כל רשמתי שם ד'( הביא. לאמכבר
 מאמרים שהכ"א המקומות מכל רשימה ערכתי זוטא הדכר,ם אלה מדרש מן ללקוטיםדבר
 בבית נדפסה לא )הרשימה לפנינו רבה דברים במדרש :מצאים ואנה הרבתים, אלה מררשבשם

 את הביא אשר המקומות כל אספתי הנ"ל בלקוטים ו'( מיוחדת(. בעלה נרפסה רקתלמוד
 הילקות אשר המאמרים כל רשמתי אבכיר ממדרש בלקוטים י'( זופא. הדברים אלהמדרש
 אסתר בילקוט המאמרים מכל רשימה ערכתי דאנדתא ספרי ס' בראש דבר בפתח חי(הכיאי
 שמה הוצאתי )אשר אחרים פנים ממדרש רשימה נם ט'( גריון, אבא במררש נמצאים הםאנה
 במבוא י"א( הביאו. הילקוט אשר המקומות כל רשמתי שמואל למדרש במבוא י'( כ"י(.עפ-י

 ו'( וסי' ו' )סי' זוטא למדרש במבוא ייב( הביאו. אשר המקשות כל רשמתי משלילמדרש

  י"ב( )מי' שם י"ג( השירים, שיר על  זוטא המדרש את הביא אשר המקומות מכל רשימהנתתי
 רשימה ערכתי ט'ז( )סי' שם י"ר( זומא. רות מן הנובעים הילקוט מאמרי מן רשימה:תתי

 לפניו(, היה לא רבה קהלת המדרש )כי זוטא קהלת מן מאמרים הביא אשרמהמקומות
 רבה. איכה ממדרש שהבע המקומות, מכל רשימה נתתי י"ג( )סי' איכה למררש במבואט"ו(
 רושימה י"ז( זוטא. איכה e-~b מן שהביא המקומות מכל רשימה נתתי י"ר( )סי' במבוא שםפיז(
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?14 נ'הוממה

 לפנינו נמצאים המאמרים ואנה אליהו' דבי ,תנא את הביא אשר המקומות מכל לפנינואשר
 אליהו דבי תנא בשם שניהם הביא ושלקום ובעל וופא. אליהו דבי ותנא רבא אליהו דביבתנא
 בהערות שהבאתי כמו אליהו" דבי .תנא בילקוט( )היינו הספר בתף הובא ולפעמיםסתם,

 כי ויען שצ'א. רמז תשא כי כפ' זופא' אליהו "סרר מצוין בילקוט נמצא א' ופעםלהרשימה,
 בזה שולה ואס טוב, מה  בעתו דבר אמרתי אלילו, דבי לתנא המבוא לאור כעת מוציאכבודו

 יאבה אשר לפנינו, נמצאים המאמרים ואנה תר'בא את הילקוט שהביא המקומות מכלהרשימה
 : שלו המבוא אללמפחה

 ראשית בספרו וויראש די אליהו סוה"רר הרב אחד. רכר על כבודו את אעירעוד
 הוא אבל אליהו. דבי תנא הס' את פעמים הרבה הביא של"רר ארר י"ח בצפת כהשלימוחכמה
 תנא בשם המאמרים הביא הילקופ( )בעל הוא אשר מהילקופ דבריו לקח רק ראהו לאבעצמו
 שהביא חכמה בראשית נמצא אבל בילקופ" .הובא מהילקופ,. ,מועתק הביא ולרוב אליהו,דבי

 דבי רבינא אצלו נמצא היה כי יחשוב קורא וכל יד, בכתב אצלינו נמצא אליהו דבי,בתש
 כשם הביא אשר רק הוא כן לא אולם לפנינו, הסר ממנו שהביא והמאמרים שכהובישאליהו
 יר בכתב הוה המדרש היה ולפניו בדפוס. הנמצא בראשית אגרת הוא יד כתב אליהו רביתנא

 מכ"י נייבויער החכם של ברשימה מצאתי והדרישה החקירה ואחר אלההו' דבי ,תנאויכנהו
 מחכם ובקשתי רבה' אליהו ,סרר בשם יד כתב שם שנמצא שהביא 9846 קובץאקסאפרד

 ד"א כי וראיתי הזה הכ"י למעני להעתיק באקספארר כעת היחצב לאפם יצחק הר'אחר
 לאור אוצרנו ואייה עליו ותקונים הערות לערוך כעת עסוק אני )אשר בראשית אגרתהמדרש
 בהתחלת בן ורשם רבה אליהו סדר שהוא חשב הפפר מהות ירע לא אשר והמעתיקעולם(.
 אליהו ,אמר אליהר ,אמר מקומות באיזה נמצא בכ"י כי כן, הספר יכנה אשר והמעםהקובץ.
 מזה אי"ה ארבר אשר בהכ'י נמצא שינויים ריבה ועוד בגרפם מזה זכר אין נאשר לטוב'זכור

 או הזה הכ"י את ראה חכמה ראשית ובעל רבה אליהו סרר הוא שהפפר חשב לקבאריכות(
 הביאו כאשר הקדמונים כי אליהו' רבי .תנא יכנהו רבה אליהו סדר ובמקום ממנו,העתקה

 ע"ב ק'ה כתובות תוס' )עיין אליהו" "סרר בשם מכנים הץ אליהו דבי תפ הזה הספראת
 ראשית בעל אשר המקומות לפניו פה ואביא ודומיהם(. תפלה ענין השלם הלקטושבלי
 פי"נ הקרושה )שער כמו בראשית באגרת והוא כ"י תוצבא בשם מאמרים הביאחכמה
 לשון בשוט ושיה אח"זל בכ"י אצלינו נמצא אליהו דבי ובתנא אמם'( דפוס ע"ב ר"טדף

 מן בכ"י שראה כמו בר"ח והובא פ"נ באטב הוא כו' מחרב הרע לשון שקשה מפניתחבא
 וצל יר בכתיבת אצלנו נמצא אליהו דבי בתנא הביא ע"א( קכ"פ רף פ"נ התשובה )שעראניב:
 בא"נב הו14 כו' דור שכב שנה י"ג אח'זל כח יחליטו ה' וקוי וש"ה בימם בא זקן רודוהמלך
 עול ישא כי לנבר פוב זש"ה וז"ל אמר אליהו דבי ובתנא ע"א( קלש רף פ"נ שם )עוד ליח.פרק

 ג"כ וגה כו'. מאיות טניין נח, שסופו למה מנעוריו ייסורין שקבל מי אשרי ג'ל אליהו אטרבנעוריו
 כל הביא חכמה ראשית ובעל בכ'" אצלינו ,נטצא המלות חכמה בראשית וחסר פ"ם ארבמן

 יהו' אל "אמר ככ"י שהוא כמו הביא נם שינויים, איזה יש בנדפם כי כ"י באנ'ב שהוא כמוהלשון
 מציט כמ"ר כמירש נם כי רכה' אליהו "סרר הוא כי המעתיק השב זה ובעבור בנרפסוליורא

 אומר אליהו פ'( אות ס"ה )שם וכן פי"נ, לתד"כא וכוון כ'( אות פ"ר )במ"ר אומר אליהושדבהי
 זקן כי ויהי וז"ל הובא אליהו רבי בתנא ע"א( רצ'נ רה בנים נירול נפרק פי"א, לתי'באוכוון
 ועד מארם דורות עשרים חז"ל אמרו בניהם על והדרך פעלך עבריך אל יראה וש"היצחק
 .סליק באמצע והובא גרוש מאמר הביא כו' אברהם שבא עד זקנה היתה לא ובכולםאברהם

 ולא מובן, הענין בלשון, פעיות מקצת שיש היות ועם מצאתה עיט וטיים נביאים. ,פ' תורה'פ'
 וכל בכ"י' אצלנו ,נמצא המלות וחמרים מ' פרק באנ"ב הו14 וזה כראוי, להנהנו פפרמצאתי
 דף הקרושה )שער שינויים. איזה יש בגרפם כי אגיב מן בכ"י שהוא כמו הוא שהבעהלשון
 להורגו שרצה מלמד עמו. איש ויאבק לברו יעקב ויותר פסוק על אליהו רבי ובתנא ע"ב(ק"ע
 הוא יבג בבגרו הניצית ובזרועו בראשו תפילין מזויין היה אבינו שיעקב מפני כח בו היהולא

 ; בכ"י" אצלנו ,נמצא חכמה בראשית לתקן יש פה וגם זה כל חסר ובנדפם יר בכתב חרגבאנ"ב
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רשימה
 ואנה אליהו" רבי "תנא ומציין מאמרים מביא הילקוט בעל אשר המקומוהמגל

 לפנינו: נמצאיםהמאמרים

 ןפרקנמצאמצוין ל י ח ת מהרמזמקהם
- -

ןא רביאליהורבאבתנא אליהו רבית:א . . . . . . . הארם אתי.גישליכראשית

כ רבא אליהו דביבתנא אליהו דכיתנא . . . . . . . הקב'ה גלגללאמאנח
12 זוטא אליהו דביבתנא אליהו דביתנא ' . . ' . . . דורותתהקע"רמבשם

%יג רבא אליהו דביבתנא אליהי דביתנא . . בלבו אדם ישמורלעולםעולך

4כה רביאליהורבאבתנא- . . . . . . . מאברהםלמדנושםשם

1 רבא אליהו דביבתנא אליהו דגיתנא . . . . הוצאתיר אשר ה'אניעישם

יה רבא אליהו דביבתנא אליהו דכיתנא . . . . . . דל תנזל אלכה.בעהשם
יכ רבא אליהו דביבת:א אליהו דכיתנא המלאכים אכלו שלאהאומרפכלירא
א זוטא אל.הו דביבתנא אליהו רביתנא . . . . אמרו אחד אדםמשיםגטםשם
ז רבא אליהו דביבתנא אליהו דגיתנא . . . כלבו דברים אדםישמורצהשם
ז רבא אליהו דביבתא אליהו דביחנא . . . . . . . היום איתואמרוצטשם

 ,ג-- אליהו רכית:א . . . ח::יא יהושעכן ר'ביס.קיאתךלדות
כר רבא אליהו דביבתנא אליהו רכיתנא . . . . . . . . עשו שלזרעוקטושם
1 רביאליהורבאבתנא אליהו רכיתנא . . . . . . . . . במקוםויפגעקיחדיצא

1 רבא אליהו דביבתא אליהו דכית:א . . . . . . . בא מה מסירםקפכוארא

כב רכא אליהו דביבתא- . . . עובר הייתי אחתפעםריבבא
ב רבא אליהו דכיבתא אליהו דכית:א . . . . . . . אמונה יריווסייפהבשלח
כד רבא אליהו רביבתנא אליהו רכיהנא . . . . . . . , . . עמלקויבארמחסם
ו דביאליהורכאבתא אליהו דכית:א . . אליך בא יתרו חותךאנירסחיתרך

 כאל א.ן זש.ה עולותויעשושמאמשפטים
יט רבא אליהו דביבתנא-- . . . . . . . . . . .ישרון.

סו רבא אליהו דביבתא אליהו רמית:א וקדשתם העם אל לךכתיבשפו תשאכי

י: רבא אליהו דביבתנא אל.ה. דכיתנא . . . . . לאכול משהוישבשצאשם
ד רב-אליהוזוטאבתאסדראל'הוווטא . . . . . . . . . . חכמיםש:1ש:שם
ד רבא אליהו רביכתא אל-הו דכית:א . . . הקכ,ה לפני משהאמרשםשם
 ןא דביאליהורבאבתנא אליהו דכית:א . . . . . פגיו על ה'1.עברשצחשם
1 רבא אליהו דביכתא אליהו דכיתנא . . חדריו המלך הביאניזש.התכטויקרא

1 רכא אליהו דביבתא אליהו דכיתנא . . . . למטו חכמ.םאמדותמדשם

 ב זוטא אליהו רבי בתא אליהו דכי תנא . . . . . . . . . . תקריביאםתנהשם
-

 בעל מכנה זוטא אליהי רבי תנא הח"ב את גם ! ה': אות פכ.א מב"ר שהא עמו תורו ל; לא זה מה ..ר!
 ישמנו לעולם הראשון המאמר מתר"בא מאמרים שלשה פה הרכיב הילקוט נ : סתם אליהו רבי חבא בשםהילקוט

 שמים ככור המרבה כל אברז מכאן המתחיל השני והמאמר לפנינו הנר ואל, מצאתי לא עור תד"כא מצוי; אשראדם
 גס מוסב שלפניו במאמר תד,בא הציון ' מפכה: הוא מאברהם למרנו והמאמר מפליג, הוא עצמו כבודוממעט
 אחת פעם אליהו דב1 תנא כתוב הילקוט בפנים י' : י אות פכ'ד בבר הוא רק בתר"בא מזה זכר אין ' זה:על
 רק ' הציו;: חסר ובגליון ישרזן כאל אין ע"ה אלירז דבי תנא הילקט הביא באמצע ן הציון: הכר ובגליי;כו'
 זומא": אליהז "סרר הציז; מצ,נז הזהם
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פרקנמצאמצויןן 5 י ה ת מהרמזמקום
-; 4

טו רבא אליהו דביכמא אליהו דבי תנא ן . . . . ' כנגדי וישב אחדבאתקדצד
טו רבא אליהו דביבתנא אליהו דבי תנא ן . . . . . . . . הזב תורתזאתתקסהמצורע
 שנו בעמר רכיל תלדלאתריבקדושים

יה רבא אליתו דביכתנא אליהו דכי תנא ן . . , ' ' . . . . . .חכמים
יח רבא אליהו דביבתנא אליהו רבי תנא ן . . . - . . - אהיר תשנאלאחריגשם
כס רבא אליהו רביבתנא אליהו דבי תנא ן . . . ' . . משה אותםוישלחתשמבשלח
כט רבא אליהו רביבתא אליהו דבי תנא ן . ' . . . והכנעני העמלקיכיתשסהשם
כן רבא אליהו רביבתנא אליהו דבי תנא ן . . עצים מקושש אישוימצאותשגשם

ד זופא אליהו דביבתנא- ן . . . . . . . נחליאלוממתנהתשמדחקת
כח רבאבתנאדביאליהו אליהו דבי תנא ן . . . . . לעולם נח שבאכיוןתשסהבלק
כא רבא אליהו דביבתנא אליהו דבי תנא ן ' . . . . . יעקב עפר מנהמיתשמושם
כא רבא אליהו דביבתנא אליהו רבי תנא ן . . ' ' ' . . ' ' ' ' .כנחליםתשעאשם

א רבא אליהו רביבתנא אליהו דבי תנא ן . . . אוכלה אש אלהיר ה'כיתתכוואתתנן
 ובו כה רבא אליהו רביבתנא אליהו רבי תנא ן המקום ברור אלהיר ה'אנכיתתלשם
כח רבא אליהו דביבתנא אליהו דבי תנא ן הבריות על מעורב תהאואהבתתתלזשם
 והרי לו תעניק הענקכתיבתתצחראה

כב רבא אליהו דביבתנא- ן . ' . . . . . . . ק"ודברים
ג זוטא אליהו דביבתנא אליהו דבי תנא ן . . . ארץ בררך מרותארבעתתקכהתצא
 ומז יר זוטא רביאליהובתנא אליהו דבי תנא עלין אני מעיד ז"ל אליהואמרתתקמנצבים
 חוץ בעולמו הקב"ה בראהכלתתקמבהאזינו

ג זוטא אליהו דביבתנא אליהו דבי תנא ן . . . . . . . . השקרממדת

ט רבא אליהו דביבת:א אליהו דבי תנא ן . . . . . ' אשר מבניםברוךתתקסבברכה
יחבתנאדביאליהורבא אליהו דבי תנא ן . . . . . ' . צידה לכםהכינוייהושע
כא רבא אליהו דביבתנא- ן . . . ההר תחת אותםוישברטזשם

 . ' נביאה אשהודבורהמהשפטים
ט רבא אליהו דביבתנא אליהו דבי תנא ן . ' -

ט רבא אליהו דביבתנא אליהו דבי תנא ן ' . . ' תומר תחת יושבתהיאשםשם

 . . . . . . אתונותרוכב.מטשם
- 

י רבא אליהו רביבתנא אליהו רבי תנא ן .
 שלא דבר גרר הגלעדייפתחסחשם

 - . . . . . . . . .כהוגן
יא רבא אליהו דביבתנא אליהו דבי תנא ן . .

ח רבא אליהו דביבתנא- ן . . ובנותיו כניו ואשתואלקנהעושמואל
 . ' . . השיטה רנירניקגשם

יא רכא אליהו דביכתנא אליהו דבי תנא ן . . ' -
יח רבא אליהו דביבתנא אליהו דבי תנא ן . . ' . פורע הקב"ה הכלעלשםשם
יא רכא אליהו דבי בתנא אליהו דבי תנא ן . . ישראל אמוני שלומיאנכיקנהשם

 הרמזים הפרידו בכאן גם "י : שם תר"בא מן ג"כ הוא תק"ה והרמז רמים כ' והציגו בילקוט בהנם4הפרירוי
 מצז,ן וכן אליהו רבי תנא ג.כ הובא הילקוט בגוף י! שם: תדשא מן ג"כ הוא אחד בתלמיד מעשה רמז.תקס"ט,גם
 אליהו: דבי תנא זצ"ל "מדרש" מצוין בטעות '! אליהו: דני תנא וצל אלעזר דר' פרקי מצוין בטעות :י גגליון:כן
 נ' רמז התהלת גם "י תד"נא: וצק "מדרש" DW מצוין נטעות ון מגליון: מצוין וכן אליהו דני תנא גפנים מונא,נ

 :בב"ר 'י א5יהז; רבי תנא הציון חסר בילקוט זן חדש: רמז והציגו הפרידו והמדפיסים מתחבא אמרולהואמכאן

 רומי אליהו תאני ג' אות פי"ב שמואל במדרש וכן מתד'נא נובע הוא כו' השיטה רומי רומי אליהו דלתניפנ"ד,אות
 כ'יר: כ"ג כ.ב הערה ,כמואל במדרש עיין נפחא 'צחק ר' בשם הובא ע"ב מד ע"ז וכגמרא כו' השיטהיומי
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ושימה150

----
פרקנמצאמצין ל י ח ת מהרמזמקום

ןן

ב רבא אליהו דביבתנא אליהו דבי תנא ן . . האהרוג.ם דוד דבריאלהקמהשם
19ג רבא אליהו דביבתנא אליהו דבי תנא ן . . . . . . . . - . עולםבריתשםשם

ז רבא אליהו רביבתנא אליהו רכי הנא ן . . . . בישראל דבר ה'ויתןשםשם
בבת:אדביאליהורבא אליהו דבי תנא ן . . . . . . . . מי משלאליהורהמלכים
ין רבא אליהו דביבתנא אליהו דבי הנא ן . . . . מזבח עשה ז"לאליהורירשם
ה זוטא אליהו דביבתנא אליהו דכי תנא ן . . . . . אליהו פה לךמהרעשם
 שההיה אליהו זכה מהמפ:ירבדשם

20ה רבא אליהו דביכשא אליהו דגי תנא ן . . . . . . . . . . המתאת

ובתנאדביאליהורבא אליהו רבי תנא ן . , . . . . . כרה להםויכרהרלאשם
!2ז דביאליהוזוטאבתנא אליהו דבי .,תנא . . . . . מצוה אדםעשהרלבשם

ט זוטא אליהו דביבתנא אליהו דכי תנא ן הושע נשעה מה ה' דברולארלרשם
 רחוקה מארץ חזקיהוויאמררמרשם

 - . . . . . .באו
. . . . 

- 
22ח רבא אליהו דביבתנא- ן .

 אחת פעם העם לבהשמןרעהיוקעיה
סו רבא אליהו רביבתנא אליהו דכי תנא ן . . . . . בב"המ יושבהייתי

יר רבא אליהו רביבתנא אליהו דכי תנא ן . . . . . אוצרו היא הייראתשבשם
23יטבתנאדביאליהוווטא- .ן . . . . . . מאדום בא זהמישסושם

1 רבא אליהו רביבתנא אליהו דבי תנא ן . . כשרים אנשים בן אדםבןשםיחזקאל

 דורות תתקע"ד טהורותאמרותתריחתהלים
י זוטא רביאליהובתנא אליהו רבי הנא 1 . . . . העולם שנבראקורם

 טיבן מה אומר יביע ליוםיוםתרעבשמ
24ב רבא אליהו דביבתנא אליהו רבי הנא ן . . . . . הללו ימים כ'של

aw25יח רבא אליהו דביבה:א- ן . . . . בכהן מעשה בה'בטחתשכח

25ה רבא אליהו דכיבתנא אליהו דבי הנא ן . לעיל לצדיקים ועוזכבודתשצהשם

 כמה וראה בא ה' שמחתניכיתהמרשם
י2ב רבא אליהובתנאדבי- .ן . . . . . . . . חיות.טיני

 אליהו דבי ת:א סוף יםלגוזרתתפדשם
28יד רבא אליהו דביבתנא -- ן . . . עובר הייתי אחתפעם

 מלארה עושה אדם כיצדגלמיתתההשם
29 א רביאליהורבאבתנא- .ן . . . . . . . . . ששהכל

 שו"ט מצוין המאמר התחלת ועל הציון וחסר שם מתדב"א הוא לי שם עולם ברית כי 'טלפניו המאמר ~גם,,;
 במאמר מחדב"א הוא השיישי ראש והמאמר מהר"בא הוא עולם ברית כי ומן ג' אות בפ"כט והוא שמואל מדרשוצ"ל

 בגוף הביא בכאן גם !י אליהו: דבי תנא הספר בגוף הביא הילקוט יי הסרר: שינה הילקוט ובעלשלאחריו
~bon :יעקב א"ר אל כנוד מספרים השמים עד והוא 1! תד"בא: חציו; הסר בילקוט ,1 בטעות: שו"ט מצז'; י!תר,בא 

 מעשה אליהו רבי תנא באמצע הובא שמ בילקוט " "מררש": הציון והסר 1' אות י'ט מזיכור שו"ט מן שהוא זבדיגר
 מאמר נתחלה הובא שם בילקוט ,! ההודש! דר"כ מפסיקתא הוא רשב"י תני ומן '! הציון: הסר ובגליוןככהן

 לכל מזונות מחלק עד הוא '! "תד"בא": הציון ~הכר מתד"בא הוא היות מיני כמה והמאמר בפיט ~הואמפד"רא
4 : ממקומו נשמט תנחומא והציון ה' אות רברים הקרום מתנחומא הש גרולים מלכים למכה .מן ?ולסבאי  כילקוט 
 פ"א מתד.בא והוא ש.טה כל מלאכה עושה אדם כיצר הביא ואח,כ בפ"כג ~הוא רבתי פסיקתא ~מצוי; אחר מאמרהניא
 : ימים הקב"ה ברא י~צרו ימים יהו עד והוא פ"ב ריש נתד"בא הוא שביעי יום זה בהם אהר ולא ,המאמר תר"נא הציון1-סר
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