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 כדרך שלימה שמחה עימי ושמחו בואו אלא 44 ]בעוונותיכן[* )בעוונותיהן(חרב
 ד3ו' הממים אש כקדוח שנאמר עולמים* ולעולמי לעולם בכם שמחשאני
 אומות בין דרים שאתם שנים אילו כ"א(* )שם לילה ובם וכו'(:45 א' סיד)שם

 אלא התורה את נותן שאינו לפי )שם(* וגו' בעיו תבעיו, אם שנאמרהעולם*
 אלא ערב אין י"נ(י )שם בערב[ ]ביער בערב משא שנאמר עליה* שמצטערלמי
 לקראת וגו' בערב משא נאמר לכך צער* לטוון אלא יער ואין ערל*לגגון
 אביהם לפני הזה בעולם דומין ישראל למה י"ד(*46 )שם ונו' מים התיוצמא

 ואמר עצים*" שני להן ונתן עבדים* שני לו שהיו ודם בשר למלךשבשמים*
 המלך* לפני האור מביא המלך לפני גופו המצער האור* את לי הביאולהן*
 משל* משלו ד"א* המלך: לפני האור מביא אין המלך לפני נופו מצערושאין
 משרת עבדו והיה כמאו. על יושב שהיה ודם בשר למלך דומה. הדברלמה
 אמר כך לפניו. והושיבו בידו תפשו כמאו* מעל עמד שמתבהל. ראהולפניו*
 עושה שאני כדרך ועבדיכם בניכם רצון אתם עשו בנייי לישראל. הקב"הלהן
 י'(: גי )ישעיה ובו' עבדו בקול שומע ה' ירא בכם מי שנאמר ועבדייי בניירצון

 פירקא.סליק

 מבורך הגדול שמו יהי שהקב"ה כשם צר.1 כשתה השלום.מתוך
 וששה ותשעים מאות בארבע שלום ועושה מתנוון עולמים ולעולמילעולם
 יום בכל שמו את מקדשין לפניוי שעומדין השרת מלאכי של רבבותאלפים
 משקיעת קדוש* קדוש קדוש אומרימי החמה שקיעת ועד החמה מיציאתתמיד*
 ועושה מתכוון ממקומה2 ה' כבוד ברוך אומרים* החמה יציאת ועדהחמה
 העולם באי כל עם שלום ועושה מתכוון שבאר-י לשונות בשבעיםשלום

 היא דמים כלו' 'י וגו': צדק ועושה שש את פגעת וגו' ראתה לא עין וסיסיה " בהוו: כיה1,
 כי ערל. לשון אלא ערב אין ואמר עליה. שמצטערים צער ע"י לה זוכין הם הערלים או-ה בין וכשדריםהתורה
 דבר וכל מ"ג( נ.א )'רמיה וערבה ציה ארץ כמו פירות. עושה שאיה וציה חורב מענק ערסהשם

 עושה שאינו כמו אוהו a'w~y1 מאכל Yp הוא ואם פה. וערלת אוזן ערלת כמו ערלה נקרא אברשימוש שמבטי
 לו שאין הבשר עור ודלרזל בהנאה. ואסור שאינו כמו בטל שפריו פריו. את ערלתו וערלתם נאמר ע"זפירות.
 הלשון כדרך ואין בשר. ערלת היא יתמעך. לא אם הפריה ויבטל הירייה מעכב ואדרבה כלום.תועלת
 המאמר וכעל זה. בענין נרדפים שהם אף ערבה ארץ אלא ערלה ארץ פירזת עושה שאינה ארץ עללומר

 ואין ובד"וו ערל. כענין הוא כאן ערב שענין כך. נקראת הארץ שם על שלא האומה עי אמרשלפנינו
 באטביה שהיא דנורא זקוקין בטל פי' צער. לשון אלא יער ואין ואמר שיבוש. הוא ערג לשון אלאבערב
 מפשוטו הכתוב הוציא שאס מקוטע המאמר ועכ"פ בצריי. היו"ד שתתחלף ע"נ( נ"ב )סוכה הייאדר'

 ע"י אש מהן להוציא יי הסר: וזה דדנים. ארחות תלינו אמרו. לפתרון ג.כ הוכרח הנה אותולפתור
 : ע"אי ל"ג )פיצה בזה זההיבוך

 נמצא פכ"ט סוף ער פכ"ב מלאך שולה אנכי הנה מן הפרקים באלו כשנסתכל שלום. איש מאיראמר
 שהעירותי מה כפי בבות ג' עפי"ז הספר ויכלול הספר. זה דרך עפ"י והגדות הלכות וענינה אחת בבאשהם

 נזה שניתוספו ויראה שמחתי. ראש על ירושלים את אעלה לא אם לקרם הפרק זה להם ונתיסףעליהם.
 ובשלום בטוב ולסיים וכו'. בלבד זו ולא עד ולחכמים הגדול לפא וכן לריה"ג. לאסף מזמור מאמריםהפרק
 השלום. פרק והוא האהרון הפרק עיר כאןויתוסף

 כ"ט. )ל"א( פרק עיןמאיר
 פ"21 לעיל עי" 1 פכיה: לעיל שבשמים אביו את כה קונה שארם חמדות מן אחת ג"כ הוא1
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 ב'(* כיה יאיוב במרומיו שלום עושה שנאמר בעולם* שברא ידיו מעשה כלועם

 ישראל בין שבשמים* לאביהן ישראל בין שלום ועושה מתכוון אהרן היהכך
 הכתוב עליו לאשתוי איש בין לחבירו. אדם בין לחבירו* חכם ביןלחכמים*
 א'(* ניו )שם ונוי משפט וסמרו ה' אמר כה י'(, נ' )ישעיה טוב כי צדיק אמרואומר*

 ועשית נתכוונתה אתה לאהרןי אמר הוא וכליות לבות בוחןהקב"ה
 ישראל על שמכפרין בנים ממך אוציא אני הגדולי לשמי ישראל ביןשקום
 ושנה* שנהבכל

 וקוראיי
 וישמרד ה' יברכך ויומי יום בכל שלום עליהן

 וגו'(:3 כיר ו' )במדבר]וגו'[

 ותורה היה חכם הנילוני אחיתופל אומר.4 אתה ברברכיוצא
 הוא עליו העולמי מן נעקר בו שהיתה הרוח נסות בשביל בויהיתה
 כל נתקבצו הן' מה מעשיו תהלת הא(י גי )ישעיה וגו' רע לרשע אויאומרי
 לבית יבוא בעגלה אף בעגלהי מלשתים משדה ארון בא כולפי אמרוהלכה. מהז ונשתכחה ייינ(* ורהי"א וי )ש"ב )ינוי( הארון את להעלות עמהמי ודודישראל
 יוכבד את עמרם שנשא ביום הגדול בשמו נשבע והקב"ה ישראלי מלךדוד

 בזרועו ותינתן עימו ותורה ארון שינטל שמים* לשם במצרים לאשה לודודתו
 3טליהר מיד מי(י5 ז' )במרבה ובו' נתן לא קהת ולבני שנאמר עמרם*של

 למעלה עולה אינו לשמים* ארץ בין תלוי ארון והיה העגלה. נבי עלוהרכבוהו
 ישראל פושעי אמרו בארון* ותפם ידו שלח עומד* היה עזה למטה* יורדואינו

 לארץ* ארון נפל כבר בארון ותפש עזה ידו שלח לא אילמלי שעה*באותה
 תלוי ארון שהרי ישראל* לכל דבר הוכר הארון* מן ידו וניתלשה עזהמת
 הוא ברוך המקום ברוך למטה: יורד ואין למעלה עולה אין לשמים ארץבין
 ולא בגרונו הלכה הנילוני אחיתופל שתפם שנשם פנים, משוא לפניושאין
 דין* לבית שנמסרו מיתות מארבע אחת בחניקה* מת לפיכך לרביםאמרה
 6 : כ"ג( י"ז )ש"ב ובו' ביתו אל ויצו וילך עצתו נעשתה לא כי ראה ואחיתפלשנאמר
 במלכות תמרדו אל ד"א לעולם. במחלוקת תהיו אל להןי אמר ציוה.מה
 מלא ושחה שכינה לפני )וישב( בא הללו* דברים דוד ונשמע כיון דוד:7בית

 ולעולמי לעולם מבורך הנדול שמך יחי שבשמים* אבי אמר* ארצה*8קומתו
 מושבותיהם* מקומות בכל עבדיך מישראל רוח קורת לך ותהאעולמים

 תורה בדברי קשר לנו וקשרת ורומסתנו וקילמתנו וקידשתנושנידלתנו
 שנאמר לפניך* הגונים אינם עושים שאנו מעשים מופו* ועד העולםמסוף
 האדומי דואג מעשה אלר ב"ב(* ז' )ש"ב ונו' אלהים ה' בדלת כןעל

 הסילוני:ואחיתופל

 שבמצרים לפי במשה הדבר ותלה נתן. לא אמר ' מדה: כנגד מדה שהכל 1 פי"ג: לעיל עיי''
 תלה ע"כ קהת בני אל וניתן הקודש את לשאת עמרם בני ראוים והיו עמרם של בזרועו הקורש כליהיו

 ויקם כתוב במקרא ' המדרש: לזה דוגמא או מקור 5י נורע ולא לפרש כנ"ל במשה. הדברהכתוב
 דוד דכשהזר פ.ד במרבר ברבה ועיי' שם. וברבה מ'ו פי' נשא פ' ספרי ועיי' ויצו. עירו אל ביתו איוילך

 והשיבו ושאלו אליו שלה ודוד הזקנים כין דור מינחו שלא לפ' לא. בתהלה אב9 לדור. אמרולירושלים
 ארונא רהזה אמרו ושם מתהנקא. סופא יהא וכו' דידע מאן דור ק9ל, וע"כ דמניתא. הכימיא לאילוןשאיל
 ע"א י"א מכות ובבבלי הכא. כעין הוא פכ"א פנחס בפ' שם ברבה אבל לארעא. לון וטריף לרומא כהניאמעין
 גם הביאו ושם חלק רפ' מירושלמי הוא פ"ר דבמ"ר והא בהניקה. אחיתופל מת שבשבילו אחר עניןסיפרו
 תהיו א9 בניו את אהיתפ9 צוה דברים ג' דת"ר ברייתא איתנייא קמ,ז בנ"ב י עיי"ש: דמכותהא

 הד"זו: עפ"י הגהתי י הטים: זרעו ברור עצרת של ויו"ט דוד בית במלכות תמררו ואלבמחלוקת
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 נעקר הרוח נמות בו שיש מי כל אלא אמרו. בלבד זוולא
 העולמימן

 שנאמר העולם* מן נעקרו ובה בהן היתה רוח גמות מבולאנשי
 בבדיהן פושטין היו עושיזי היו מה י"ר(י כ"א )איוב ]וגו'[ ממנו מור לאלויאמרו
 מבלי הלכו ערום שנאמר בשוקי ערומים והולכין הארץי גבי עלומניחין
 שנאמר האדמהי פני על ]כזיקים[ )בזיקים( מציפן הקב"ה ז'(י כיד )שםלבוש
 אל כ-ט(י י"ס ישם וגו' חרב מפני לכם נורו ]ואומר[ עו'* מים פני על הואקל

 למעלה:9 די, שיש שדיוי אלא שדוןתיקרי
 שנאמר העולמי מן נעקרו ובה בהן היתה הרוח נמות מנדלאנשי

 לאדם משל עמהןי עשה בדול חמד א'(י י"א )בראשית וגו' שפה הארץ כלויהי
 נתקררה בלשונו* עימו שמדבר תבירו את שראה ביון למדינהי ממדינהבולה
 הן הקב"ה. כנגד אלא ונו,י ]נבנה[ ):ידה( הבה ויאמרו שנאמר עלייידעתו
 ד'(י )שם ונו' עיר לנו נבנה הבה אמרו. הן הבהי אמרי והקב"ה הבריאמרו*
 שנאמר העולמי רוחות בארבע ובילבלן העליונים כימים מכימי ירדוהקב"ה
 וט'(:10 ח' )שם ונו' בבל שמה קרא כן על ונו' אותם ה' ויפץ ז'( )שם וגו' נרדההבה

 שנאמר העולם, מן נעקרו ובה בהן היתה רוח גסות מדוםאנשי
 עריותי בבלוי חטאימי בנזלי רעימי ד"אי י"ג(: י"ג יבראשית ונו' מדוםואנשי
 מדבר לוט כשהיה וחוטאין:" מתכוונין )מ(שהיו מאד* הוכם* בחילול]לה'[.
 מדבר וככוהיה ט'(. י-ט )שם הלאה גש ויאמרו ארץ. בדרך שהן דבריםעמהן
 )שם(:1, ונו' לנור בא האחד[ ]ויאמרו ארץ. בדרך שאינןעמהן

 בכל ומי שנאמר העולם* מן נעקר ובה בו היתה רוח גסותמנחריהן
 ליה(* י-ט )שם וגו' ויך ה' מלאך ויצא אומר* מהו ל"ה(*13 י"ס )מ"ב וגו' הארצותאלהי
 בראשיהם:14 כתרים קשורי מלכיםכולם

 אתה שנאמר העולם* מן נעקר ובה בו היתה רוח במותנבנוכדנצר
 טייו(: )שם וגוי תורד שאול אל אך אומר* מהו י"די,ג(*" )ישעיה ונוי בלבבךאמרת
 ממדינה הולך כשהיה היה* בקומה קצר אדם הרשעי נבוכדנצר על עליואמרו

 ואמרו* זה עם זה משחקין היו לקראתו* ויצאו העיר בני כל נתקבצולמדינה
 ט"ו(:" )שם ונו' ישגיחו אליך ראיך שנאמר מופו* ועד העולם ממוף ימלוךהזה

 ויאמר שנאמר העולם* מן נעקר ינה לפרעה היתה רוחגסות
 בי(:ת הי )שמות ונו' ה' מיפרעה

 ענינם וכל תתק,ט. איוב הייקוט הגהתי( )ועפי"ז בסף ע"א ק"ת וסנהדרין פ"י. זוטא באליהו לקמן ;יי',
ri1c:הבשה. היפך רהיינו נדהז"ל בה גס לבה מענין היא הרוה והוה בושה. שום בהם היתה ולא הרוח 

 רעהו אל איש ויאמרו נאמר שבתחלה הספר בעל דעת "י אחר: בענין פי' הפלגה דור בפ'ובתנהומא
 כנגד הכה אמרו רוחם בגסות אלא עיר. לנו גננה הבה הכה. לנמר שהכפילו זה וכה וגו' נלננההבה

 עליו מתקררת אדם של שדעתו גדול הסד וזהו נרדה. הגה ואמר בלאנס נשתמש והקהההקב"ה.
 בשעה אפי' בלשנו ;מ1כ.טמדברים

 שגוזריי
 ע"א, קיט כנהדרין עיי' !י משובשין: הדברים בר-וו עליו. דין

 כתוב במקרא " ברמנ"ן; ועי' עיי"ש עה.ת פר-שי וכן ומנהגם ארצם דרך כפי כלו' וי יאת;:יבתרג1ם
 : וחסר קטוע ברעו עיי.ש. שנתגאו בשביל דהכא לכולהו מנו ושם ס"ט. רבה וממדבר פיז חיל ..1י' 1ו :מי
 נפשו ישרה לא עפלה הנה דחבקוק אמקרא תרומה פ' ובתנהומא ננס. שהיה 'י ואתה: כתוב במקראני
 נב1כרנצר. שמו נקרא לכך הבד קטן שהיה למה וכו' הבריות בפני 1סחכייש שצמו מניט שהיה אמרו.בו
 פ1שכא. קיט; ק1רטא ננסא בבל זו פיחן האהד שם פט-ז רכה לבראשית ובפרשי שם. הכקוק בילקומיע.י'
 בו: היהה הרוה גסות פרעה בד.וו יי : היה 'הנס יטם נזכר 1;כ,פ tcw ב:וסהתו זו שין לו היתה ספק:בל'

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



159 פ"כט )פילא( רבה אליהוסרר

 לארץ* נכנסו ולא מתו לפיכך בהן* היתה רוח נמות מדבראנשי
  בארבעה דברים באותן ה'(, כ"א )במרבר וגו' ובמשה באלהים העם וידברשנאמר
 " : מקומותוחמשה

 ונעקרה נהרג לפיכך בו* היתה רוח נמות ישראל מלךשאל
 שאול ויאמר וגו' הצאן קול ומה שמואל ויאמר שנאמר מלכות*ממנו

 למלך דומה* הדבר למה משלי משלר וט"ו(* י"ר ט"ו )ש"א ונו' הביאוםמעמלקי
 זו* שדה השקה זו* שדה עדור זו* שדה נדור בני, לבנו* שאמר ודםבשר
 מקצתה השקה כולה* עדר ולא מקצתה עדר כולה* נדר ולא מקצתהנדר
 שפיקדתיך* מה כל עשית בני לו* אמר אביו שבא כיון כולה* השקהולא
 באביו. פניו מחזיר מיד פיקדתני* למה עשיתי שלא מאחר וכי לו*אמר

 כ'(י~י ישם ונו' ה' בקול שמעתי אשר יען שמואל אל שאול ויאמרשנאמר
 מקומות בכל ישראל על בלבבו ונקמה קינאה שמשמר אלא עודולא

 עמלק את והכית לך עתה עשהי לא לעשות שנצמוה מהמושבותיהמי"
 יזלזל יגוי(י הכהנים עיר נוב את הרג עשה, לעשות נצטווה שלא מה גי(,)שם

 וידעונימי באוב ושאל ונו'. לפלטי דוד אשת בתו מיכל את ונתןבעריות
 מלכותו:" ונעקרה נהרג לפיכך בישראלי גדולות תועבות לעשותוהרבה

 נמות מושבותיהם. מקרמרת בכל כפרתן אני 'שראל*בית
 בוזי בן יחזקאל את ]שאלו[ אהד( כהן )שאל מארצם:22 נלו ובה בהן היתה[]רוח
 רבו מכרו אוכל. להן. אמר בתרומה. שיאכל מהו עבד שקנה כהןהכהןי
 שהיינו אנו אף לו. אמרו אוכל. אין להן. אמר בתרומה. שיאכל מהולאחרים
 נהיה העולם. אומות לבין שבלינו עכשיו עבדנוהו. ובהיכלו ובביתובעירו
 כשמשוברין להן. אמר ליב(. כ' )יחזקאל ונו' הארצות כמשפחותכנוים

 מלכותו ממליכים אתם לארץ בא פיכם ודם עיניכם ומנוקריןעצמותיכם
 ז,(. כיד )שמות ונשמע נעשה ה' דבר אשר כל מתחילה. לו קיבלתם שכךעליכם,
 העלה י"ה(. פיו ידברים היום האמירך וה' וכנאמר עליכם. מלכותו ממליךוהוא
 לפניו שאין הוא ברוך המקום ברוך ל"ב(:23 שם )יזחקאל יהיה לא היו רוחכםעל

 למה יהיה. לא נאמר ואם יהיה. לא נאמר למה היה. נאמר אם מנים.משוא
 לא הארצות. כמשפחות כנוים נהיה אומרים. כשאתם אלא היה.נאמר
 היה: לארץ. נבוכדנצר יבא לא אומרים. כשאתםתהיה,

 תועבה נאמר זרה. בעבודה תועבה נאמר כולם. דבריםאהרה
 ביתך אל תועבה תביא לא זרה, בעבודה תועבה נאמר הרוח.בגסות
 ה'(: ט"ו )משלי לב נבה כל ה' תועבת הרוח, בגסות תועבה נאמר כ"1(י24 ז')רברים

 הרוחי נסי את לסבול יכול אין ידיו מעשה והכל שלו שהכל הקב"האף
 ק"אה'(:י2 )תהלים אוכל לא אותו לבב ורחב עינים נבהשנאמר

 ימיני לבני שאמר "! יען: ליתא ובמקרא ברבו וכיה ון כן: עשו לבד הזה במקום שלא כלו'4
 למר אתה מזה זח'(. ז' כיב )'כ"א זגז' עלי כולכם קשרתם כי וגו' 'שי ב; יתן לכולכם גם משפחתובני

 פכיקתא וע"ע ע"ב. כיב יומא ועיי' יי,ד. '"ג י' ברהי"א וכיה י! עליו: קשרו ישראל שכל היהשכסביר
 בעליה: את שמקלקלת לרבנות לה ואזי ענוותן היה שבטבעו כ"א אות שם ובמ"ע ההרש פ' פטררבתי

 סוף בספרי והוא כצ"ל. הגהתי וכאשר תהיה. לא היו רמכם ;ל והעלה כחוג במקרא 'י בדדו: כיה!!
 הרבה והגרות ;"א זה' ;"ב ד' סטה ;יי' " ולא: כתוב גמקרא 'י שם: יחזקאל נילקזט ועיי' לךשלח
 קלים: שיבושים המאמר בכל בד"וי הרוה. גסות בטיןשם
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 נטל ממי י"ר(* מ' יישעיה וגו' ויבינהו נועץ מי את אומר הואהרי
 אמון אצלו ואהיה שנאמר בתורהי אלא נמלך לא העולם* את כשבראעיצה
 משל באומנתו,~ שעומק זה כאומן אומןי אלא אמון. תיקרי אל ל'(. ח')משלי
 הקורות,יב את ומתקין הפרשין את הביא שמו* על פלטורין שבנהלמלך
 ובית עצמתי בפני ועליית עצמך* בפני הדך ]דצך[ )ורר( ודיו* מנילהומביא
 נבראו כולם וארץ שמים מעשה אבל בונה,מ כך ואחר עצמו. בפניהכמא
 זה כאי י"נ(.29 מ"ח )ישעיה יחדו יעמדו אליהם אני קורא שנאמר אחת*בבת
 אלפים שני ראשונה. שיטה שיטותיה שתי עולמו את וברא הקב"ה aetצד*

 שרתי מלאכי רבבות אלמים שני אופנים* רבבות אלפים שני כרובימירבבות
 השמים בשמי יושב והקב"ה מהן. למעלה ומפיר מהן. למעלה כבודוכמא

 על אשר לרקיע וממעל לאומרו* אפשר אי כתוב דבר ואילמליהעליונים*
 כ"ו(: א' )יחזקאל ]וגוםראשם

 כבודי וכמא עדן, ען ניהינם, תעה. קורם.ע נבראו דבריםששה
 דרכו ראשית קנני ה' מנין, תורה המקדש: ובית משיח, שלושמו
 ליב(, ל' )ישעיה תפתה טאתמול ערוך כי שנאמר מנין, ביהינם כ"כ(: ח'ימשלי

 ניהינם הקב"ה שברא כיון לכל. קודם ברואה שהיא ניהינם. אלא תפתהאין
 וגו' עשה אשר כל את אלהים וירא שנאמר ידיו* מעשה כל את וקילסעמד

 הרעי יצר אלא מלך אין )ישעיהשם(, הוכן למלך הוא נם ל"א(: א')בראשית
 וכמיל זקן ממלך טוב* יצר זה י"ג(* ד' )קהלת וחכם מסכן ילד טובשנאמר
 זה וכסיל* זקן ממלך עקיבה* ר' זה ונו'[* ילד ןטוב ד"א הרע: יצר זהישם(י
 לו והרחיבה לו שהעמיקה מלמד )ישעיהשם(* הרחיב העמיק הרוטע:רומום
 הרבה ועצים אש מדורתה קומתו* מלא לו שתהא כדי המותלמלאך

 ה'(: ב' )בראשית מקדם בעדן גן אלהים ה' ויטע שנאמר מנין. עדן בן)ישע.השם(:32
 משיח של שמו צ"גב'(: )תהלים מאז כסאך נכון שנאמר מניןי כבודכמא
 שנאמר מנין. המקדש בית י"ז(: ע"ב )שם שמו ינון שמש לפני שנאמרמנין*
 י"ב(:33 י"ו )ירמיה ונו' מראשון מרום כבודכסא

 אדם שים מני לררוש שפתח 5מה ולהזור ספרו. לסיים בא הוא הפפר בעל ב"ר. ריש עיי''י

 האדם. מין ובמאורעות ובמרכבה בראשית במעשה דורש הוא ומעתה האדם. את אגרש והתה"ל ארץ;יי
 הפרשים את שמגיע ;ד פ5מירין שננה בדגו י: האדם: את ויגרש בו. שהתה"ל למקרא ששב?ר

 הקורוה. את ומתקנק הקרשים את מגיע שהוא דנורא זקוקין נעל והגיה הקורות. אתשתקנין
 האהה אמנם הפושין. את הביא בכפי המלה לקרות יש ואולי זו, להגהה וטעם תועלת רואהואינני

 ;פ.י הגהתי 'י ע"ב(: )מ"ח ביבמות דבב פורמי כמו ממונים הם פרשין ואולי מובן. לה איןנהבירהה
 תחיה והוא כמהשבה. היא וכו' כאומן שאמרנו ומה אחת. נבת נתהוו וביצירה במעשה כלו' ,'הד"וו:
 ושמיה מוהרש"ב( )הוצאת בתנחומא חלפתא בן דריי דעתיה והוא בפיר. שם כהמיה ור' פ"א. בכירדרשניי

 דרך זה הוסיף 1' ואופנים: לכרובים קודם ו' לחו: כדמפרש "' י'(: )ירטיה היא הכל יוצרכי
 וטורנוסרופום ר"ע על אבל ופוטיפר. יוסף וע5 ופרעה אברהם על ג"כ שם וררשוהו שם רבה קהלת ועיי'אגב.
 במחשבה שעלו מהן ויש שנבראו מהן יש העולם 5נריאת קדמו רברים ששה פ"א בב"ר י! לי: נודעלא

 במחשבה עלו משיח של ושמו וגיהמ.ק וישראל האבות וכו' נבראו כבור והכסא התורהלהבראות
 רברים שבעה תניא ע"ב ל"ט ונדרים ע"א נ.ד ובפסחים וישראל. אבות ועייל וגיהנם ג'ע ואפיקלהבראות.

 ובתנה,מא במחשבה. רק דאינה ודאי ותשובה תשעה. נמי ועייל ההכא ששה העולם. שנברא קודםנבראו
 תשבה נל"ל רבה דבראשית ששה בראשית למעשה שקדמו דברים שבעה השיב כלות ביום ב,יהינשא
 לישראי להם אמור למשה הקב"ה א.ל שם ואמרו רברים. ט' יהיו זה קפי וגיהנם. נ"ע אף אומריםויש

 י ה העולם נברא שלא ער משכן לי שתעשו לכם אומר אני לדור איכ' לי שאין נשביל לאכביכול
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 ישיבתן: עם מתיחתן נסירתן* עם טיפוחן רידודן* עם יניללןיסרן
 טיפוחן א'(: ב' יבראשית וכו' השמים ויכולו שנאמר מנין* רידודן עםכילולן
 עם מתיחתן )ישע.המ"חי"ג(: וגו' ארץ יסדה ידי אף שנאמר מנין* כמירתןעם

 כאוכלין הן והרי כ"ב(:ע מ' ישם לשבת כאוהל וימתחם שנאמר מנין.ישיבתן
 העומדין אם וחומר. קל דברים והרי גדולה* שמחה ושמחין ושביעין]וו2ותין[
 שמחה ושמחין ושבעין דשותין כאוכלין הן הרי מבפנים שכינה ]ו[רואיןבחוץ
% וכמה: כמה אחת על שלו כבוד בכסא הנכנמיןנדולה*  

 והיו בחוץ* והוציאן ודחפן עמד העולם את הקב"ה שבראכיון
 עולם, של רבונו לפניה אומרים גדולה* בכיה ומיללין ובוכין צועקיןכולן
 אותה מתוך הוצאתנו מה מפני טובה* מידה אותה מתוך הוצאתנו מהמפני
 רוח:"3 קורת שלמידה

ף  כבוד בכמא וקבע הביא בעולמו הקב"ה שברא מידותמארבע4
 פני הבהמה* מן שור פני החיה* מן אריה פני אדם, מבני אדם פנישלו*
 שבראתי* בעולמי שכרי נטלתי אמרתי*ת לחיות שכרן תנו העופות: מןנשר
 פני ]שכר שבארץ* אדם בני לכל ושבמרכבה[ )שמרטבה( אדם פנישכר
 חיה( ישמרככה השור פני שכר בארץ[* אשר החיה לכל שבמרכבהאריה

 ]שבמרכבה[ )שמרככה( נשר פני שכר בארץ. אשר הבהמה לכל]שבמרכבה[
 בעגל ישראל שחטאו כיו, וחתם:" הדבר את כתב שבארץ. עופותלכל
 פני לאחד פנים ארבעה שנאמר השורי תחת והכניסו הכרוב אתהביא
 הקרח בעין רקיע החיה ראשי על ודמות ואומר י"ד(,39 י' )יחזקאל ונו'האחד
 )שם(:16 מלמעלה ראשניהם על נטוי שמי אל שהררי קרח כבו, כ"ב(י אי )שם]ונו'[

 מי שכל אמרו עקב בספרי פיו. דשירחא מכילתא עיי' שלמעלה ביהמ"ק ובענין למעלה. בנוימקדשי
 חביבה שהיא א"י על שם ואמרו לדוגמא. וביהמ'ק תורה והזכירו הבירו. את קורם חביבשהוא
 אחר זה מאז. כסאך נכון במקרא צ'ג תהלים וכמדרש הארצות. לכל כוונתם לכל. קודם נבראתמכל

 וישראל והתורה המשיח מלך הכבוד כסא הן. ואלו הבלם בריאת קודם נמחיטבה שעלו דבריםמששה
 כסא הסרר גם הברייתא. עיקר עם C'3DO אינו ודאי וזה וגיהנם. ונ"ע אבות ואפיק והתשובה.וביהמ"ק
 דברים שבעה מנינן תם; פיח משלי ובמדרש הוא. ומשבשתא נכון. אינו והתורה המשיח מלךהכבור
 העולם נברא שיא עד פ"נ ובפדר"א וישראל. אבות ומפיק תשובה ומעייל עולם. של בריאתו קודםנבראו
 ושמו הקג"ההיה

 הגרוי
 ולא לפנס העולם את מחריט ,היה העלם את יגרוא במחשבה ועלה בלכד

 את שברא עד עומד היה ולא העילם את לפניי החריט הקב"ה כך לבנותו. מתחיל אינו ומנבאיוומיצאיו יסודותי בארץ מחריט אינ, אם שלו פלטרים לבנות רשה שהוא למלך לה"ר משל משלו עומר.היה
 אנות ומפיק תשובה ומכוייל רהכא ששה וחשיב העולם. נברא שלא ער נבראו דברים שבעההתשובה.
 ונראה משיח. ש4 ושמו תשובה ביהמ"ק סדר אצך רק הכנור. וכסא ונ"ע גחינה תורה נמי וסדרווישראל.

 ב"ר אהבה רבי הוסיף פ"א שם ובב.ר משיה, של שמו הם והם וישראל אבות נכללו משיח של דבשמולי
 אמוראי אמרו יצחק ב"ר שמואל ר' ששם קדמה. מהן איזה הכבור לככא תורה כין שם ודנו התשובה.זעירא

 הנוסהא בד'וו להורה, קודמין דישראל אליהו דדעת פי.ר לעיל ועיי' דבר. לכ4 קדמה 'שראל שלמחשבתן
 שמש מעשה אל חוזר ', ואופנים: לכרובים קורם דאיירי עיקר נוסחתינו אבל לעולם. קרמו דבריםששה
% : ימים בששת יסדן שאה"ב אחת בבת שנבראווארץ  אם ואמר ,מהיש. ואופנים הכרבים א% הוזר זה 

 שנייה שיטה התהית 1הי4 שלאחריו במאמר מפרש בחוץ הוציאן וענין יי : אח"כ כרסמיים וכו' בחוץהעומדין
 שנתקרבו שכמרככה לחיות יי המבול: דור ער האדם את ויגרש טן היא למטה השנייה השיטהשבכלל

 ומשובשים: מעורבבים הדברים שבד.וו אלא הר'11 עפ"י הגהתי " לחוץ: נתרחקו והאופניםוהכרונים
 ע"ב י"ג בחגיגה ואיתאמרא אמור פ' התנחומא מ; של"ז ר' יהזקאל בילקוט והובא וארבעה, כתוב במקרא"

 נשתבש שם שמלת ונראה וכו'. נכוי שמן שהררי בד"11 "' עיי"ש: רהמימ עליו ביק'ט דיחזקאל ר"לבשם
 מקיפין וערפל ענן וחשך שם בהגיגה שאמרו כמי אל. שהדרי צ"ל ואול' אל. מלת והסירה שמןלמלת
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 עיניה. ודבררן ודברור ושביט גבר חזית אם במרכבה. חכמיםשנו
 אלהן:י4 קדם וחטא ביש דהואדע

 שנה. ושש וחמשים מאות ישש אלף המבול וער העולםמשנוצר
 וכיון מבול. עליה, שהביא עד לפניו ובאין מכעיסין העולם באי כלוהיו

 וכי מלאכה: כל ומלעשות ומלשנות מלקרות פסק מבול עליהןשהביא
 כבוד כסא על י]ו[שב אלא שעה, אותה ועד העולם שברא מיום עשהמלאכה
 עושה היום שליש הדין. את דן היום ושליש ושונה, קורא היום שליששלו.
 שברא ידיו מעשה כל ואת העולם באי לכל ומכלכל וספרנם וזןצדקה

 כל ומלעשות ומלשנות מלקרות פסק לעולם מבול שהביא וכיוןבעולם.41
 אמר לעולם נח שבא כיון האבל: במידת לפניו שעה אותה והיתהמלאכה.

 י"ח(. 1' )שם ובניך אתה א'(* ז' )כראשית התיבה אל ביתך וכל אתה בא הקב"ה.לו
 מן ]צא[ הקב"ה, לו אמר שיצא כיון -לבדם. ישם(. בניך ונשי אשתךלבדכם.
 ט"ז(:43 ח' )שם וגו' התבה מן צא שנאמר לו, ]התיר,[ )התירך(התיבה,

  הקב"ה. לעבי  תיגר  קושרין והיו  שרתי מלאכי התיעצו  שעהבאותה
 תזכרנו כי אנוש מה עולם* של רבונו לפניו, אסרו הראשון אדם אתכשברא

 )לו( אמר שעה באותה וגו'(, ה' ח' )תהלים וכו' הים ודני שמים צפור עדונו'
 אלא מהם לי אין אפילו ודייכם* במרכבה עיניכם תנו השרת. למלאכי]להם[
 שיאכלו עליהן נזרתי כבר שלי, כבוד בכסא שקבעתי מידות מארבעאחת
 :44 הזההעולם

 של  דורו אחת* שיטה מנשה  של  דורו וער המבולבון
 בידו שלו עבדיו כל ותפם שעמד ודם בשר למלך דומין. הן למהמנשה

 שטמון אהד אדם ומצאו והלכו לשדה."4 עליהן יצא לכולן.45והשליטן
 מחורבות.47 פניו ויחרו הסלע. מן וחוציאוהו ברגליו תפשוהובסלע.

 מנפחין היו כך נואפיו[. ]לך באפם( )להן ומשפפין בפניו לו מנפחיןהתחילו
 דבר שרבה עד ]באפיה," באפם( )דבר ומשפפין בפניה ]לו בפניהם()להן

 בראי. נכהי הא גוואי בבתי הא קשיא לא שרי. עמיה ונהורא והכתיב שמיא קמי חשתא איבא ומי וכו'.אותו
 החיות מראשי למעלה יש אהד רקיע עוד יעקב בר אחא ר' ואמר עלה. שם וגרסינן אל. הררי הם הבתיםואותן
 רשות לך אין ואילך מכאן לרבד רשות לך יש כאן עד הנורא. הקרה כעין רקיע החיות ראשי על ורמותדכתיב
 הדברים והנה אלוחן. קדם וחטא ביש דה~א דער עיניה רן ורבר דורכינו גבר איש חזית אם בד"וו י. :לרבר

 שהיא ספ"יא בביר ועיי' פי"ג לעיל י4 ממני: נעלם ענינו אמנם נוסחתנו. בהם להכיר 'ש אבלמשובשים
 פרא ובנער יצחק. ביר שמואל ר' בשם הנין ור' פזי בר יודה ר' לה אמרי פ"א תענית בירושלמי י. :מלאכה

 אמרה ע"ב ק"ח ובסנהררין 'וחנן, יר' חנין ר' ג"כ הוחלף ושם פל"ר. שם וכיה סימון ב"ר יהורה ר'הוא
 שמשו ג' ת"ר עלה שנו שהרי במסורת להם היה הדבר עיקר אבל נלמד. הוא מקרא מאסה יוחנןר'

 אחר. בסגנון רב אמר ריי בשם איתאמרא ע"ב ליח בסנהדרין י* : וכו' והם ועורב כלב לקו וכולןבתיבה
 שנתן כלו' שלטים, מן פעי הוא והשליטן נ* קלים: שבהטים בדדו אבל. במדת שניה שיטה סיימהוהנה
 חדלו שאמרו במעלה לפגיו העומדין השרת מלאכי שהם נלמד ולהלן החצים. מפני המגינים שלטיםלכולם
 ויחרו ופי' מחורבות. ליתא בד"וו " לשרה: בראש עליהן המלך שיצא כלו' " תו': הארם מןלכם
 יחורו פניו עתה ולא מלשון ויחורו להגיה נראה ויותר י'(. כ"ד )יחזקאל יחרו והעצמות מלשון היאפניו

 חמשכשת וכנוסחא כצל. " בחרבות: שדקרוהי ע"י כלו' מחרבות. להגיה נראה וכן כצ(. כ"ט)ישעיה
 ונפלו המרגלים. בענין פכ"ט לעיל מן נשתרבב והשיבוש באפם. דברים איתא דשם אלא בד"וו ג"כהיא
 היו נך להן מנפחין היי כך באפן להן משפפין בפניה, להן מנפהין והתחילו ארצה פניהם gyכולן

 ואין דברים או דבר איזה ידי על הוא השיפיף )ואולי וכו'. עליהן דעתן שנתישבה עד באפן 9הןמשספין
 : למחקן(צריך
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 אמרו. לארץ, מידם שלטים השליכו בידיהם דבר שרבה כיוןבידיהם.19
 עפר ובמחילות צורים במערות ובאו שנאמר יעלו,"5 לא שנפלוממקום
 נטירא(: עד י"ס כ' )ישעיה ונו' האדם מן לכם חדלווגו'

 הרי אחת. שיטה האהרון בית שנבנה ועד מנשה שלמדורו
 שחרב עד אחרון בית ומשנבנה שנה.ע ושמנה מאות וארבע אלפיםשלשת
 אבי מאות:" תשע הרי עכשיו ועד ומשחרב שנה. ועשרים מאותארבע

 ימות יניעו מתי לישראל. לה, ומצפה יושב שאתה וגו' שמך יחישבשמים.
 בעלי ומהן משנה. בעלי ומהן מקרא. בעלי מהן בישראל. ותמצאהמשיח.
 לפני אמרתם כך לא במעלה. לפניך ]ל[העומדין להן ותאמר ומתן.משא

 בעלי בהן הרי מקרא. בעלי בהן הרי שם(. )ישעיה הוא נחשב במהמתחילה,
 הארץ. ואת השמים את עלי אני מעיד ומתן: משא בעלי בהן הרימוטנה.
 שיעשו לבתה, ומאשה לבנו מאב יותר לישראל להן ומצפה אנישיושב
 שליית דברי ויתקיימותשובה

 יום בכל הבדול שמו את שמקדשות לעניו העומדות שורותשתי
 קדוש, קדוש קדוש אומרים. החמה שקיעת ועד החמה מיציאתתמיד,

 תלמוד ממקומו, הי כבוד ברוך אומרים, החמה יציאת ועד החמהמשקיעת
 השרת מלאכי שאין אתו, רואות הביריות שאין קדוש. קדוש קדושלומר
 הכבוד:" את רואות אין כסאו נושאות היות שאפילו אתו,רואין

 משיצאו מושכותיהן. מקומות בכל כפרתן אני ישראלבית
 כמה מגפפן, כמה שנה. ארבעים לארץ ישראל שנכנסו עד ממצריםישראל
 מאות ארבע הראשון בית שנבנה עד לארץ משנכנסו מנשקן: כמהמחבקן.
 ועד ראשון בית משנבנה ואויב:'5 צר מכל עליהן פרושה ידו שנה,וארבעים
 מנשקן: כמה מחבקן. כמה מבפפן. כמה שנה, ועשר מאות ארבעשחרב
 עליהן פרושה ידו שנה. שבעים אחרון בית שנבנה ועד ראשו, ביתמשחרב
 שנה. ועשרים מאות ארבע שהרב ועד אחרו; בית משנבנה ואויב: צרמכל
 תשע עכשיו ועד אחרון בית משחרב ואוימה צר מכל עליהן פרושהידו

 נעמוד אם ואילך. מיכן מנשק,: כמה מחבקן, כמה מבפפן, כמה שנה,מאות
 כמרחבי ושפתותינו נליז כהמון ולשונינו כים פה לנו ויהיה ובנותינו ובנינואנו

 אלהינו: ה' לפניך ולומר להודות יכולים אנו איןרקיע.

 השליכו ביניהם שריבה וכיון בפניהם דבר שרנה עד ובדרו עליו. נפשו שבה לא כי הועילו ולאי*
 כיון להם להועיל אפשר אי כא' ". : מנשה של ברורו האומה על משל והוא משוגש. והוא וכו'שליטים
 ~העמיד טרח דנורא זקוקין בעל י, עמו: שנתיגעו "t~Dy עליו נפשו שבה שלא כזה עוד יעלו לאשנפלו
 לבריאת אלפים ר' גמר שם ברש"י יי ע"א; ט' ע"ז ברש" הוא וכולא זוטא עולם סדר t~eyהחשבון
 וזה וכ"ח מאות שבע אלפים ד' הם חורבן לאהר מאות תשע כן אם חורבן. לאחר שנים קע"ג הואעולם
 מסכים אינו אבל שנים. כיה הם שהיזתר שגה. מאות משבעה יותר פ"1 לעיל הנזכר למנין סותראינו
 ששה הסרים שעריין שנים. ומיד מאות שבע אלפים ד' שהם שנים ומ.ד עולמים ציר בפא החשבקעם
 לעיל השיב דלא כמו קהשיב לא דפרטי לנמר יש זה על שנים. וט"ז מאות תשע צ"ל והיה שניםעשר
 לא ששם לפי בפיו להו דקחשיב והאבפ"ב.

~sen 
 שאפ,' שלם יובל כמעט הס שנים וסיד יובלות רק מאות

 גפ",. הוא המדויק ההשבון עכ"פ שנים. ד' מ' לפרט הוכרח למטעי ,איבא חסירה אינה אחתשמטה
 : ומשובש מקוטע כולו בד"וו :' : עולם לבריאת מיד תיש אלפים ד' לפנינו שהש כמו הזה הספרשנסדר

 פשוטה ידו בד'וו '! אשו: רואין שאין וההיות וסה"ש הבריות כנגד קדוש ג"פ אומרים דעכך כלו'"
 : ומשובשים מעורבבים הדברים בד"וו .' : להלןוכן
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 משלו ראשונה.ת בשיטה לבא לעתיד הצדיקין פני מדמה הקב"הבמה
 וחיילות ובפרשינו בסוסים שבא ודם. בשר למלך דומה. הדבר למהמשל.
 ביתו. ובני עבדיו ששמעו כיון בשכונה[. עליהם וישרה שיבא ]כדיהרבה.
 וישרה ]שיבואו[ )שיבא( כדי הרבה. וחיילות ובפרשים במוסים הן אףיצאו
 כ"ר(.יי ג' )בראש.ת האדם את ויגרש נאמר לכך בשכונה.עמהם

 וינרש החיה. את וינרש הבהמה, את ייגרש נאמר לא מהמפני
 אין מלין אין ועוף היה שבהמה וארץ, שמים עלי אני מעיד העופות.שאת
 :י;' האדם את ויברש נאמר לכך באדם. הכתוב תלה לפיכך שונין. אוןקורין

 וכאמר כיון הה(. ישם לך תצמיח רדידר יקרץ אמר הימנולמעלה
  והזרעזעו הואיל לו.  אמר  איבריו.  נזרעזעו כך. הראשון לאדם הקב"הלו

 עפר ]כי י"ס(." )שם וגו' לחם תאכל אפיך בזעת שבאמר  לחם.  תאכלאיבריך
 מיכ, תשוב. עפר ואל אלא נאמר. לא תלך )ועפר( )שם([, תשוב עפר ואלאתה
 ]ואל אתה עפר כי נאמר לכך התורה. מן המתים[ ]לתהיית )למיתה(רמז
 תשוב[:העפר

 את הקב"ה ברא  שבו אותיות. ושתים  מעשרים בי"ח נשתנהמה
 אלהים אלא לומר ראוי אין והלא אלהים. ברא בראשית שנאמרהעולם.
  שפותחין  זה מתינוק ולמד צא אלהים. ברא בראשית ת"ל מה בראשית.ברא
 האמורות וקללות מברכות למד. את ממי ביית. א' אומר והוא אל"ף. בב'לו

 אלהים:3" ברא בראשית ביית, אומרת תורה וכן תורה.במשנה
 ברוךי ברכה. בבי"ת נאמר ברכה* בא"לף נאמר ברכה* בבי"חנאמר

 נאמר קללה. בב' נאמר ב'(: כ' )שמות אלהיך ה' אנכי ברבהי בא"לףנאמר
 נאמר ב'(. א' יאיכה בלילה תבכה בכה קללה, בב' נאמר קללה,בא"לף
 ארור:" קללהיבא"לף

 אינן שוב ישראלי לארץ הולכין המשיה לימות העומדיןוכל
 קדוש בירושלים והנותר בציון הנשאר והיה שנאמר לעולם. לעפרןהוזרין
 בשעה הולכי,. לאנה ג'(י% ד' )ישע-ה בירושלים לחיים הכתוב כל לויאמר

% : היאמנה נששה וע' פני מאר כמה נד"11"  הספר נעל הזר בזה הד,וו. ;פי' הגהת' 
 שדמות ,' לבא: לעתיד ותחסר ראשונה 'ריטה 'טפסקה אגרש. נאמר זה מנין :כלו' ב,. שהתחיללמקרא
 C'nDD1 ~' ;ור: ישהיהו ולא ירעו ווא הם גם יהודו :בהיקינ1 ב: הלזיין כולן והן "ן כבוד: בכסאכיל;
 כ.ה י' שלפנינו; בסגנון הוא פ'א ובאדר.ינ אחר. בכגנ1ן פ"נ וברבה ריב"ל משם איתאמיא ע"אקייה
 שירע ואחר האל"ף. ואהד בביט להתמי? התינוקת בעימור שהגם היה כך " רשם",: גשם פ'כבב.ר
 ברכות כסדר טוב. לכיסן כן עווני; שהיו ואמר בי.ת. אן.ף כסדרן עתן קורא ה"ה איי א1הי:ה שהיהתייק
 אתה ארור ואח"כ וגו' בשרה אתה וברוך בעיר אתה ברוך הברכית הם שבההלה הורה. במשנהעילות
 שמתה,לין וכשם ארירה. תשמע יא ואס ברכה השמע אם השם;. ?א :אם השמע אם דהיתו 1ג:.בער
 בבי.ח עולם של בברייתו פתה למה בראשית וכתנה1מא א?.ף. בי"ח ההורה אמרה כך אל"ף כי"ח?הינק
 מכעיכין בנ"א ברוך בלשון כשנברא ומה וכו' ברוך ל'טון 1ב' אמר ?שון שהא?.ף לפי וכ:' באן'ףירא

 ה' אנכי ברכה ובאסיף תנכה. בכה קללה בבי"ת המצא באמה כ-ו' '" עאכו"כ: ארור בריטוןל'וצים

 להפך הארם במע'טה תלוי והדבר וברכה. קללה באל"ף כך וקילה ברבה שבמ"ת כשם מעההא'ןהיך.
 תהופך שבביית והברכה וברכה. שבאל"ף הקללה תשפך אלה.ך ה' שבשכי ברכה. יק?לה לקללהברכה
 הנא אהר. בכגנון ;.א צ'ב בסנהדרין :איה:ייא דביל. המתים ההיית יענין הזז- 'י הבכה:לבה
 קרו.ט וגו' בציון הנשאר והיה שנאמר לעפרן הוזרין אינן להחיותן הקב"ה 'טעתיר צד.קים אליה:דב'
 : וני' 'c~iu אתן תאמר ואם קיימין ?עויה הם אף קיים "עמם קדוש מה וגו' לויאטר
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 האב לפני כבנים לפניו באין לבא* לעתיד צדיקין פני מקבלשהקב"ה
 כי הרי גיא ונסתם שנאמר יבם* לפני וכתלמידים אדוניהן לפניובעבדים
 ה'(:"" י"ר ),כתה עמך[ קדושים כל אלהי ה' ]ובא וגו' אצל אל הרים גייניע

 אמן: ירושלים של בבנינה שתראנו אלוהינו ה' מלפניך יה"רכן
 רצון* יהיוכן

- - - -
 מרבבה. דגול בסיוע רבא אליהו טדרש סליק

 אחר. ושמו אהד ה' יהיה ההוא גיום הארין כל ;ל לשלד ה' והיה שם זממיים"
 רנא אליהו סרר על עין מאיר פי'כליק
 רבא. אלהא זמסתרהא ;מיקתא נלאבסיוג

 כתב :מצא א.טליה במדיה פארמא בעיר הספרים בציי שלום. איש מאיראמר
 מוהרי,טל על.ו שרמז 85. סי' 327 שבין רומם. די ברש.מת והוא זוטא. אליהו מדר מןיד

 העתקה להשיג בייי היתה ולא ג', הערה ק"ג צד ב'( )כהוצאה הדרשות על כספרוצוגץ
 אל לי נודע הדפום. לבית באה וכבר המלאב". כלות. ואחר. מלאכתי. ש:גמרה טרם זהמכתיי

 בחזקת הכל פרג כב"ר אמרו וכבר הזה. הכת"י את לי שיעת.ק ממם ולבקש לפפת אוכלמי
 החכם הרב אל בבקשתי לשוה אוכל כי ל. :ודע ותה עי:.הם. את מאיר שהקב"ה ערסומין
 עמדי היטיב הוא ותה קאמירי:י. ז"ל שבתי בר יותן מה"ח כשית פארמא בקהלתהשלם
 הכת"י: אותו ל.להעתיק

 אליה משום אמרו זוטא. אליהו לכתרב אתחיל מתחיל. הזה הכת"יואומר.
 שמתחיל. שלפ:.:ו זוטא בסדראליהו הראשון הפרק מאמצע והוא וכו', צדקה גדולהה:ביא
 אחת פעם אליהו אמר א'. פרק מתה.ל ואח"כ וכו', צדקה גדולה אמרו אליהו דבימשום
 אליהו אמר ב'. פרק שלפגינו. כמו הדורות, כל סוף עד ומסיים, ב'. פרק לפנסו שהואוכו'.
 בכתיי. א' דף הסר כ. :שלם לא הפרק וזה ג', פרק לפנינו שהוא וכו', הקב"ה בראהכל

 והוא שמו', שים לו שינויין שמים לשם אשה לנושא ומנין היא, בו האחרונהוהשורה
 ד'. פרק לפנינו שהוא כול. ב' פרק בו חכר ומה ג'. פרק סוף קודם שיטוה איזהלפנסו
 מהיות מעולה מדה מצא ולא בעולם ומתח.ל, רישא קטועה ה' פרק למינו שהוא דיומפרק

 1' כפרק הוא .בסיומו בהתחלתו הי פרק שלפנסו. כמו תגלי עליהם וישח ומסייםוכו'.
 ה' כפרק וסופו בהחלהו היא ז' פרק סאון, בשפוי שלשי:. ז' כפרק הוא ו' פרקשלפנסו,
 יהודה מלך אחז ביס. מן אבל שלפנינו. ט' כפרק וכוי עהיה ב.מי מתח.ל ח' פרקשלפנינו.

 ומסיים וכו', :ח עד מאדם דורוה עשרה מתחיל ט'. פרק גמ.רא. עד כולא השמיטוכו'
 דורות. עשרה עד וכו' למרת הא מן פרק של רישא קטוע הוא אשם שלפגינו, י'כפרק
 ואין לגמרי נשמטו שלפנית י"ג ופרק י"ב פרק אמש שלפנסו, י"א כפרק כולא הוא י'.פרק
 ז"ל אליהו אמר ומתחיל י"ר. בפרק שלפפנו הסיפור הוא בו. י"א פרק זה. בכתיי לסו,כר
 אמר מתחיל. י"ב הפרס שלפ:':ו, כמו תמרוצי, ושמאל ימין ומסיים וכו' מהלך הייתיפ"א

 ט"ו. בפרק שלפגינו סמה ממון בשסוי וכו'. ת"ח שכל וארץ שמים על. א:. מע.ד ז"לאליהו
 מסיים הוא זה ותחת בו, :שמט גמירא עד וכו' מלכותו אניד אני המלך דוד אמר מןאשם

 ואח"כ א'. בפרק לפ:י:ו שהוא וכו'. למקום ממקום עובר ה-ית. פ"א ז.ל אליהו אמרבסיפור.
 אנכי הנה במקרא ומם.ימ ראשון. בפרק ג"כ לפ:.:י שהוא וכו'. הרכי:כ בן דוסא בימיהסיפור,
 לאל: שבח זומא אליהו מדר מליק וגו'. לכםשולח

 בקובץ שנמצא מה הכל החכם השימי :כתכ. ואימת הכותב ה.ה מי שאלתיועל
 מ"ב הסופר שמואל ר' כבוד בן ש"ץ הסופר .וסף בר שמואל אני וז"ל, האחרון הדףלמי
 הר"מ פי' זה )שכקובין חלק פרק שמו שנקרא זה ספר כתבתי דל הסופר יוסף ר' כבודבן
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ם זוטא אליהוסדר6"1
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5 8818888 אלפים חמשת בשנת המישי יום והוא טבת הדש כראש אותו ומי.מתי חלק(לפ'
- בית בבנ.ן וירשו ]בתוכף שרויים שאנו הצרות מן יצילנו ברחמיו והאל קשתיל באוןליצ.רה
 : ואמן אמן ויהודה ישראל כל עםהבה.רה

 מפק ואין ממש. דומים הם זוטא אליה וכתב הזאת ההערה כתב הנ"ל. החכם אח"כוכתב
 אבל שהעתקתי. כמו הגליון על כתובה ה.א וחמישים התבה אחד. סופר יד מתחת יצאוששניהם
 : ע"כ הכתב, משאר משונה אינה כתיבתהתמדת

 עמהם נמנה אם כי המעתיק, שמונה מה לפי פרקים. י.ב אם כי אעם זה בטופר כיראינו
 ואין נגמרה כבר שמלאכתי מאחר והנה פרקים, י.ג .היו פתיחתא. במו שהשבו הראשוןהמאמר
 נמצא כי מבעליו, טוב תמנע אל לי אמרתי יאת בכל נעשה. כבר אשר את לשנות כיריעתותי
 נעמוד כי היא זה. בכתיי אני אמצא אשר הגדולה התועלת אמנם הגאה: :ומהא איזה זהבכתיי
 שצו המעתיקים כי וא.חורו. קדמותו על ספר מספון לשפוט אין אשר מתוכו ונרע ידועל

 פניהם. נגד שמו אשר ותכלית כופה לאיזה או רוחם, על העולה כפי המפרים פג. אתלפעמים
 הכלעתים שלפני וספון מנוסחא נוטה סגנונו או הכת"י ש:וסחת שמצאתי מקום ככל כןעל

 על.ו מרמו ושי הפרק. בסוף כולו שהעתקתי או לשינם. השייך אות א.זה בסוףבהערות.
 הקורא. את כאן עליז לה;מ.ד שרציתי מה זהו פארמא, יד בכתב לומר. רצוני בכי"פ.תמיד
 : הספר אל במבוא הדברים ארהיב השם יגזורואם
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