קדת כראשית
תכיל
מדרש אנדה על מפר בראשית ,בתחלה פרשת תורה ואח"כ פרשת
נביאים ואח"כ פרשתכתובים.
יצא עתהלאור
עפ"י הוצאה ראשונה שדוצנו לאור הרב הגדול מוהר-ר מנחםדי לונואנו דל בספיו
שתי ידות במינישףא שנת שע"ח ()1818עפיי כתב יד ,והרואה שניה שהשיא לאור
נשרלנא דל בורלנא שנת תקסזב
הנהיג שהרר אברהם ז"ל בן הנאון רבים
ימ
ל
א
יהנמצא באתר הספרים באקספארד,
( ,)18)'2ועפיי השואה עם נתבידיהיר בעולם
קוב'ן  .2540ועם הביאוריםהקצים ,וההקדמה של ה'ר אברהם הלל.
ערוךוממורר
עם סיממם להפסיקבין מאמר למאסר,ודיונים סתנ'ך בנוף הספר ,ועם הערותותקונש
ומראהמימות ,ופירוש המלות הזרות הבאות בו ,ונם מבוא בראשו

ממני

שלמה באבער
מלבוב*

קראקאן תרם"ג.
לימודייהדות ורוח

דעת-אתי

)rw~.daat.ac.il

פתחדבר.
-טוציא כעת לאור עולם ,טמידר על ספר בראשית,

ה0ררש הזה אשראני
בתהלה פרשת תורה ,אה"ב פרשת נביאים ,ואה"כ פרשתנתובים ,יצא לאור
בפעם ראשונה ע"י הרב הגדול סוהר'ר מנחם דילונזאנו ז-ל ,אשרחי בסאה
הרביעית לאלף הששי ,בספרושתי ידות(וויניציא שנת שע"ח  1618לטספרם),
עפ"י כתב יד שהיה בידה ואחר כך הוציאו לאור עפ"י ההוצאה ההוא הרה*נ
החכם הכולל טיהר"ר אברהם ז"ל בן הגאון הגדול טוהר.ר אליהו טווילנא
זצ"ל (ווילנא בשנת תקס.ב  ,)1808וערך הקדמה יקרה ,בראש הספר ,גם
ביאורים קצרים באיזה טקומות וצירף לזה מדרשים קמנים בסוף הספר.
ואת"כ נדפס הספר איזה פעמים לעיין סבוא פרק י"א) 1אבל אין אחד שם
על לבו לתקנו ולצרפו משגיאות .בדפוס ראשון (בסן שתי ידות) לאציין
טהרים די לונזאנו ציונים סהפטוקים ורק בהוצאת ה*ר אברהם ז"ל ברפוס
ווילנא הציגציונים ,אבל רק ציוני הקפיטל ולא הפסוקים ,ורובם אינםמצוינים
בלל ומהם סלאי 0שיבושים ,ולפי ההוצאה ההיא לדפוס ווילנא) נדפס כן
בכל הרפוסים ואין איש שם על לב לקחת על עצמו את הטורח לתקנם
ולהוסיף את הנחסר .גם הרב ההוקר טוהר'ר אהרן יעללינעק בהוצאה שלו
(ביכית הסדרש' חלק רביעי לייפציג תרי"ז) הדפימו כהו שהוא בדפוס ווילנא
ואין תידוש בבית המררש ,כל הכיבושים הנמצאים שם הדפים ג"כ בלי
תיקונים כלל וכלל ,גם הרפיט את הביאורים מהרב ר' אברהם ז"ל מכלי
להזכיר שטו עליהם .גם ר' יעקב ב"רנפתלי הירץ טבראדי הוציא לאור את
אגדת בראשית (זאלקווא תקס*ד  )1846ב' שנים אחר ההוצאה הניל והדפיס
את ההקדמה של הרה"ג טוהר*ר אברהם הנ"ל נם ביאורו הקצר והעלים אח
.שסו וגם השסים בהקדמה המקוטות אשר מזכיר את שם כבור אביו הנאון
הגדול רבינו אליהו ז"ל ,כאילו הוא בעצמו הוליד את ההקרמה והוא אביה,
ודברתי מזה באריכוה בסבוא פרק.י' .גם הרב ר' חנוך זונדל ז"ל הוציא
לאור את אניב עם ביאורו עץ יוסף עפ"י דפוס זאלקווא ,וכנראה לא ירע
טרפום ווילנא ויתהלך חנוך והדפיס ההקדסה ההוא כסו בדפוס זאלקווא
ולא הזכיר שם כעליו עליה ,ועוד זאת עשהו את ביאור הקצר של הרש ז"ל
הנרפס גם בזאלקווא הביא בתוך עץ יוסף ולפעמים כחב עליהם ,מפרש
ראשון' ולרוב לא הזכיר מאוסה את הסקור .נם ביאורי מלות זרות שהוסיף
י לונואנו והדפיסם בפנים הספר ,וכן נדפסו כן בדפוס זאלקווא,
טהר"ם ד
השמימם סגוף הספר והביאם בהוך פירושו wv~1 ,בם כארם העושה בשלו,
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וכאילו הוא הולידם וסמנו יצאו .כל אחר עשה עם הספר כטיב בעיניו.
וההוצאה אשראני מוציא נעת לאור היאעפיי הוצאת בעל שתיידות,ועפיי
ה נעשתה העתקה בעדי ע"ימעתיק מוסחה החכם
דפוס ווילנא ,אבל מלבדי
קובץ  2340סכונה
המופלג ר' יצחק לטספ מאוצר הספרים
בשם .סרר אליהו רבה' ורברתי מהקובץ כ"יכהאזקהטפבאסר
יא פרק ט' ,ובכ"י הזה
בו
,
ה
י
נ
ש
ם
ל
כ
ו
א
ר
נמצאים הרבה שינויים והוספות והוא כמעם מהיוו
הבאתי
בהערות שלי בסקומיתם למושבוהם .וגם בספר הזה הלכתי כררכי תמיד
יגעהי ועמלתיוהגהתי ותקנתי השיבושים ורשמתי מראה מקוטות מהכתובים
הסובאים בו בהוך הספר ,ונתתי ריגה והפסקות ע"י קוים ונקודות המפרידים,
ימע
ןיהי' כל מאסר ומאסר נבדל מחבירו ולא יבא בערבוביא .כן הוספתי

פרק אהד ,הוא פהק סיב החסר בכל הדפוסים ,עפ"י כ"י אקספארר ,גם
ערסתי הערות ותקונים ומראה מקוטות והשויתי
בין הוצאה ראשונה ובין הכ"י הנטצא באקספארר ,נם הוצאתי ההקרמה
בשליטות כסו שנדפסה בווילנא מאת הרה"ג ר' אברהם ז"ל וערכתי עליה
הערות.
ונם סבוא שטתי בראש הספר ,הסכיל "ב פרקים :א) שם המפר,
ב) המסדר מן המררש הזה ,ג) תכונת הספר ,ד) מי טהמהברים ראהו
והביאו ,ה) מקורוה אשר מהם שאב המסרר ,ו) רשימה טהטקומות אשר
שאב מהתנהוסא ,ז) שמותתנאים ואטוראים הסובאיםבו ,ת) רשימה סמלות
י מאקספארד,
זרות המובאות בו ואנה הם מבוארות בהערות ,ט) תכונתכ.
י) מה נעשה עם הטררש הזה.ועם ההקדמה ,יא) כל ההוצאות מהמדרש
הזה ,יב) פרק ראשון הנטצא בההחלת_נ"י אקספארד מן המדרש אגיב.
ואקוה כי פעלי ירצה לפני הקוראים הישרים ויתנולי תודה בער
עבירהי ,בי הרבה יגעתי ועמלהי-לעה זקנתי להוציא הספר טונה ולערוך
ההערות ניד ה' הסובה  '~gpוהשלמתי המלאפה בשנה תרס*ב היא שנת
שבעים וחמש סיום הולרתי (נולדהי חמשה בשבם שנת  (1fepnוה' ביחסיו
יחן לי אורךיפים ושנים להגות בתורתה ולהוציא עור פנינים לאורה להנדיל
תורה ולהאדירה אמן,
לגוב""י ארר שני תרס"כ.
המאמרים זו טול זו ,התנו

שלמה ב"רישעי' אכרהמהלויבאבער.

מ בו א*
--בפרם אבוא אל הספר פנימה ,אדבר דברים אחדים הנונעים אל המדרש
הזה ,ואקוה כי הקוראים הישרים ,ההפצים לדעת בל רבר לאשורו ,ימצאו
בזה דבר הפץ ,ויברכוני על טלאכתי זו ,וזה התלי בעזר הצור.

א) שםהספר.

הראשון אשר יכנהו שפנדת בראשיתך הוא ה"ר טנהם די לונזאנו ז"ל.
הוא הוציאו בפעם ראשונה לאור עולםעפ"י כתביר בספרו.שתי ירות' באצבע
הראשון והדפיסו בוויניציא שנת היא שע"ה ועל השער יכנהו "אגרתא
דבראשית' ובסוף הספר סליק ,אנדתא דבראשית" ובכל דף ודף רשום ,אגדת
בראשית' .ולפניו לא ננדע הספר לשום איש ולא הי' לפני הקרטונים ולא
הביאוהו .ובשםזה סכונה הטפר ,אנדח בראשית' ער היום הזה ,ובדפוסשני

רפוס ווילנא הוצאת הרב ר' אברהם בן הנאון סווילנא כתוב על השער:

"מדרש אנרת בראשית'.
אנה הי' הכ"י והשינו סהר"ם די לונזאנו לא נודע ,והוא לא הודיעלנו,
וידוע כיהיובידו היכה כתבייד ,כסו שכתב בהקדטתו לשתי ידות :קנאתי
לספרי ר"ל שאבדו מתוך הקהל ואמרתי בלבי הנה האלהים אנהלידי חפצים
יקרים חפצי שטים ומרגליות טובות אשרעין לא ראתה אפילו לשמע אוזן
לא .נשסעו ספרים ססדרשי רחל שלא נדפסו מעולם כו' .לכן לו יאחה תהלה
על אשר הוציא המדרש הזה לאור עולם לדובב שפתיישנים.
ועד עתה לא הי' נורע אם נמצא בתכל כתב יר שני טן המדרש הזה,
ועל פי סקרה מצאתי ראיתי ברשימת כתבי היד .הנמצאים באוצר הספרים
באוקספארד ,מלאכת החוקר מוהר*א ד"ר נייבויער ,שהביא כי נטצא שם
קובץ 840ב וסכינה בשם ,סדר אליהו רבה' ,וסמה שהביא הוכחתי לדעת,
י מעתיק טופחה,
כויאדהבורא המדרש אגרתהזבהראבשפירתק,טו'ע.שיתילי העתקה טסנו,ע.
אורות הכ"י
ב) ממדר המדרשהזה.
ה"ר אברהם ז"ל בהוצאתו דפוס ווילנא כתב בשער הספר ! .קרוב
שהתנא רב (חברו של שמואל ירהינאי) חברם ,ואתריו נמשכו בל המרפיסים
והציגו כן בשער הספר" 2מדרש אנדח בראשית חברו התנא רב חברו של
שמואל ירחינא" .נם בסוף הקרסתו לאנ'בכתב-בוה'ל :ואם תרצה לידע טי
מהקדושים התנאים אש -חבר מררש אגדת בראשית נראה שרב חברו ,כם'ש
בסנהררין (נ"ז ע"ב) אשכח רב יעקב נר אחא באגדתא דבי רב בן גה נהרג

111ץ

מבוא

בדיין אחד ובער אחר שלא בהתראה ,ומזה נראה כי רב חבר ספר אגרה,
ע"כ בוודאי הוא זה ע"כ .והנה כל טעין יראה ,כי היא השערה התלויה
בשערה ,ואין לה יסור כלל ,ודבריו נפלאים בעיני ,מלבר כי לא נמצא וממץ
דבר סהסאטר הזה בכל הספר ,ויותר נכון -כי כוונו על הסררש ב"ר פ"ר
ם בהלנות בני נח בעד אחד בריין אחד כוי בלא
אות י'ד :א"ר חנינאכוויה
עדים ובלא התראה ,ועיין ירושלמי קידושין פ"א היא (דף נ*ת רעשג) ,אבל
האם מה שהביא הבבלי אגדתאדבי רבכוין למדרש אגדת בראשית 1אתסהא1
גם השם הזה ,אגרת ביאשית* הוא אשר יכנהוכן סהר"םדילונזאנו ז"ל ,נם
אם היה לרב ספר דאגדהא מדוע נחליט כי רוא זה ,כמו שכתבתי בבר
בגבית תלמוד" שנה רביעית תרם'ה צר  ,67רק הכוונה אנדתא דבי רב ששנו
אותה רבנן בבית המררש ,וכסו שנקרא הספרא ספרא דבי רב על שם בית
ט"ו ע"א ,וכןספרי דבי רב הוא טטעם זה,
המדרש ,נמו שנתב רש"י
החוקר מהרים איש שלום במבוא לטכילהא פרק
וכן האריך למעניתו הרב תוליי
א'  W'Y1בפרק ג' ,והשםבי רב הוא נמצא גם בטקום אתר בטהשאיןליחסו
לרב ,והוא רגרסינן בסנהררין ניו ע"ב :אשכה ר' יעקב בר אחא דהוה כתוב
בטפר אנרתא רבי רב בן נח נהרג כי' ,והנה ר' יעקב בר אחא גדול הדור
.
היה ,ובימי רבי היה כדאיתא ב"ק כיה ע"ב ,ואין לךזרותיותר מזו לוסר דר'
יעקב בן אחא אשכה בספר שכתב רב כי' ,וביותר כי לא יתכן שכוון לאגדת
בראשיה ולשער השערה רחוקה שרב חברו ,הלא מצינו בו הרבה טאמרים
טאסוראים .רק המדרש הזה רב לא הולידו ,והוא מן מאסף אחרון וניכר
בו סיטן ילדות.
עוד שם בהקרסת ה'ר אברהם *1ל אחר שהביא הטאסר סגסרא
סנהדרין הביא עוד :וכן סובא בזהר (פ ,ויקרא רף ל.ז) וז"ל ובספרי אגדתא
דבי רב אסרינן אע"ג דאורייהא מפי גבורה אתמר ,כלה ספי משה כו' ,וזה
הביא נם בספרו רב פעלים דף ט"ו ושם הביא רק את השם "אגרתא רבי
רב" וכתב כי טובא בזהר הנ"ל ,אכל שם לא הביא זה שהכוונה על טררש
אגדת בראשית ,והביא עוד שם מאטראחד טהזהר בשם אגרתאדבי רבע.ש.
אולם גם הזהר שהביא אין כוונתו לאגדת בראשית ,כי אין זכר כזה באג"ב
וכאשר הביא עיר שם הובא בזהר נם אנדח דרביבא סבא וכן ספרא דאגדתא
דרב הטנונא סבא ,מדוע לא ייחס הסררש אגיב לרב הטנונא מבאך
עור השערה אחרת נטצא סאת ה"ר אריהליבנארראן בסכ*ע ,הכרמל"
התרשי שנה שניה (שנה תרל'ג צר  ,)674שזה הטררש היברו התנא רי
מאיר מפני שנמצאו בהוכו הרבה מאמרים סתמים שהם ססכיסים למאמרי
זה ההנא ר' מאיר ,וטביא שם איזה דוגמאות .וכבר עמר נגד זה החוקר
טהר"י רייפמאן ב.בית תלמוד" שנה שלישית (תרם"ג צד )886כי הוא אפס
ותהו ,ותראה שם כי פעה בזה ואיןלרבריו יסוד ,ונמצא עור הרבה טאטרים
סתסים ,הטחאיסים עם מאטרי הכטים ארורים ,גם הנאים וגם אמוראים
 twtyובאסת אף כי יהיו טתאיטיםאיזה מאמריםעסדברי ר' מאיר האם לא
יוכל היות כי המסדר טאג'ב שאב אותם מדבריו בלי הזכרת שמו ,כסו
שמצינו הרבה מאמרים כיוצאביה.

דכוא
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לכן אין לשער השערות רחוקות ,לא
טאיר חברו ,רק הטדרש הזה הוא מן מאסף אחרון ,אשר אסף טאמרים
אשר טצא ,וכטעט רוב הספר נובע טתנחומא הקדום ,כסו שתראה להלן
בפרק ו' ברשיפה אשר ערכתי ,גם הופיף הרבה מאסרים סרנפשיה.
התנא רב חברו ,ולא התנא ר'

נ)תכונת המפרומגנוןלשונוואופןדרשותיה
הטחבר בתרלודרך וסדר חדש ,היינו פרק תורה ,ואחיב פרק נביאים,

אח"כ פרק כתובים ,ועשה כן לדרוש בתורה ,ואח'כ בנביאים קורם הצות,
ן המנחה
היו דרשות.ו בכתובים ,כי עד זמן הסנחה לא הי'
ימ
"ם,עיין ומבת קטת  atvוברשיי  awד"ה בין שאין קורין
לי
עב
טו
לה
וכ
רשאין לקרוא ב
בהן .ולפלא בעיני כי המסרר לא סידר דרשותיו טנביאים מן ההפטרות
מסדרא ההוא.
המסרר לא סידר הדרשות על התהלת הסררא רק פעטים היינו:
פרק י'ט הוא ויראי'ח א' ,פרק ל"ז הוא הולרות כ"ה י"ס ,פרק (ס"ה) [ס"]1
הוא ויצא כ"ח ,פרק (ניד) [נ*ה] הוא וישלח ליב ד' ,פרק (נ*ז) [ניח] הוא
וישב ל"ו א' ,פרק (ס*ו) [ס"ו] הוא מקץ ס' 1א' ,פרק (ע"ה) [ע'ו] הוא ויגש
סיד י'ח.
ז
י
פ
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נ
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י
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ת
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:
י"ר מהם הן ראשי פרשיות פתוחות
פ"י
פי*ג .פמ'ז פכיה פכ'ח פל"א פל"ר פיט (פיס) [פס"א]( ,פס"ג) [פם'ד] (פעיה)
[פע'ח] (פפ'א) [פפ*ב] והוא רבר תיטא ,וכבר עמדעל זה הרב התוקר הטהולל
מהריי ד"ר טהעאדאר באסרו nDle hlidraschim zun1 Pentateuch und
 der dreijahrige Cyclusבמ"ח חלק ל"ד ליה ל"ו והעיר בצרק שם חל"ר
צר  ,406שנם הדלשות שנאספו באנ"ב סיוסרוה על סרר המררים והוא סדר
בני סערבא רטטקי לראורייתא בתלת שנין (עיין מגילה כ"מ ע"ב) ,וסימני
הסדרים נטצאים במקראות גדולות לפי טנין ר' יעקב בן היים1 ,במהברת
התינאן באבןפפיר ח"ב צר רכ'ח ,ובקרית ספר להרב המאירי ,ועוד בספרים

"

אחרים.

והנה אסדר פה הדרשות .שנמצאו לפנינו באג'ב עפיי הסדרים ההם

לספר בראשית:
פיד לפדר ו' ויזכר אלהים את נח (ח' א').:פיז לסדרז' וידבר אלהים
י נח (ט' "ה) :פרג
אל נח צא טן התבה (ת ,ט"ו) :פ"י למדר ת' ויהיו בנ
לסדר י'ב אחר הדברים האלה (פיו א') :פט'ז לסדר י"ר ויהי אברהם בן
תשעים שנה (י'ז א') :פייט לסרר מ* 1וירא אליו ה' (י'ת א') :פ"3ה לסרר
"ו ויסע טשם אברהם (כ' א') :פכ"מ לסדר י'ת וה' פקר את שרה (כ"א
א') :פל"א לסדר י"מ ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה (כ"כ א'):
פל*ד לסדר כ' ואברהם זקן('.כ"ד א') :פל.ז לסדר כ"ג ואלה הולדות יצחק
(נצה י'ם) :פ'ם לסרר כיר ו'הי כי זקן ( pnstכ"ז א') :פם'ג (פי"ב) לסדר
כיה ויתןלך (כ"ז כ"ח) :פם"ו (פט"ה) לסדר כ'ו ויצא יעקב (כ"ח י') :פמ'ט
(פטיח) לסרר כ"ז וירא ה' כי שנואה (כ"ט ל"א) :פנ"ב (פנ'א) לסרר כ"ח
ויזכר אלהים אתרחל (ל"אכ"ב) :פניה (פנ"ר) לסדר לז וישלם יעקב פלאכים

%
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מלאכים (ליב ד') :פנ"ח (פנ"ז) לסרר ל"ג וישב יעקב בארץ (ל"ז א') :פם*ד
(פס"ג) לסדר ל"ר ויהי בעת ההיא (ל"ה א') :פס"א (פ"ס) לסדר ל"ה ויוסף
הורר טצריטה (ל"ט א') (הקרמתי פס"ד לפס"א כמו שהוא לנכון בכ"י כי
מוקדם בקרא) :פם"ז (פס"ו) לסדר ל* 1ויהי מקץ (מ"א א') :פ"ע (פסים)
לסדר שסנה הרב המאירי וירא יעקב כי יש שבר (ם'ב א') :פע"ג (פע'ב)
לכדר ל'ט ואל שרי יהן לכם רחמים (ם'ג י"ג):פע (פעיה) לסדר מ'ויגש
"ייהודה שלה (ם'ו כ"ח):
אליו יהודה (ם'ד י"ה) :פעזם (פע"ה) לסדר מ"א ואת
פפ*ב (פפ'א) לסדר ט'ג ויקרא יעקב אל בניו (ם'ט א').
בפרק א' נדרש הפסוק וירא ה' כי רבה רעת הארם (ו' ה')

יר
נו
טא
ל
י
הסדרים לא נסנה פסוק זה לראש סדר ,אך גם בתנהוסא שהוצאתיוב
בראשיה סי' ע"נ עד סי' ס' נטצאה דרשה לפסוק זה וכן בתנהוטא הנרפס
טכבר בראשית סי' י'ב וסי' י'נ.
ובפרק כיב תתחיל הדרשה בא' הלילה לך מעשות ונו' (י'ח כיב)
שאינו נסנה ג"כ לראש סרר ,אך גם לפסוק זה נמצאה דרשה בתנהוסא
הקרום בוירא סי' ט' ער סי' י"ג:
ה
ו
ל
ו
ד
ג
יטהשינוים בהמנינים שבמקראות
באבן ספיר בטאירי ובכיי
מוכח שמררים אהרים היו שונים לפי המקום ולפי המנהג בעתות שונות,
ובצרוף שהי ררשות אלו מכיל המדרש אניב רק ניח דרשות ,והטסדרים
בפ' בראשית הם ס"נ במספר וסימנם נעם ברוך יהיה ,א"כ חסרות הדרשות
להרבה מררים באנ'ב שלפנינו או שהמסדר לא טצא פרשות לכל הסררים,
שבכבר הימים נשכח סדר הסררים וטיבם של הדרשות שהן היו פיוסדות
על הסדר רבני טערבאי.
המפר אגיב מכיל בהוצאה ראשונה בשהי יפות פ'ג פרקים ,ובאמת
צריך להיות
פרקים,כי טשולש הוא תורה נביאים וכתוכים ואם נחשוב
י
"
פ
ה
"
כ
ם
י
שלשה פעמ
,
ד
י
פ
התורה)
עולה המספר
(כפי הפרקים על
רקלפנינו
פרק
פרק
הוא
מ"א
אחד
נשטם
פרק
מתחיל
ואה'כ
ם
י
א
י
ב
נ
פרק סיב
כי
הורה,
,
ם
י
ב
ו
ת
כ
וחסר
פרק
ם
י
י
ה
נ
ב
,
ב
"
ג
א
והשלמתי החסרון עפ"י כ"י טן
לכן
אשר
ו
י
ל
ע
פרק
מ"ב
רשום
פרק
תורה הוא כעת
ט'ג וכסו כן הפרקים
טאוחר,
עם
ש
י
שלאחריהם
פרק
אחד
והצגהי הציון מהפרק שהי' עד
לציין
עתה בכל הדפוסים וציינתי גם הציון ההדש כסו למשל (פרק סיב) [פרק
מ"ג] וכמו כן בכל ציוני הפרשיות שלאהריהםויעלה הסספר פיד ,ואשרהי'
ער עתה פרק פ"נ הוא כעת פרק פיד .אולם הפרק האהרון רשום עליו
,כתובים* ומתחיל שמע אלי יעקב וישראל מקוראי והוא בישעי' ט'ה י"ב
פסוק מנביאים ולא מנתובים רק ראה זה מצאתי כי בכ"י מן אג"ב מחובר
(פפ" [atDD] )3למעלה לסוף פרק (פ"א) [פרק פ"ב] והוא פרק אחד על תורה
והפרק (פ"נ) [פ"ר] הוא פרק נביאים וחפר פרק כתובים כי נאברו גליונות
האחרונות .והבאתי כל זה באריכות בפרק פ"ג הערה א' ע"ש.
גם תשוב תראה כי באג"ב רפוס ווילנא ואח"כ בכל הדפוסים ,בפרק
כ"ז אחרי המלות -הכתיב ופתיל פשהים בידו וקנה המדה ,כחוב שם בפנים
הספר "חסר כאן' ומתחיל אח"כ ד"א וה' פקד את שרה זש"ה וגם נצח

שבוא

%1

ישראל לא ישקר ,אבל בדפוס ראשון בשתי ידות אין כאן חסרון כלל ונמצא
שם כל הסיום מפרק שלפניו ואה"ב מתחיל פרק כיה וההתחלה וה' פקד
את שרה .בחתלה השבתי כי הי' חסר לפניו דף אהד בשתי ידות הגזנו
ירות הוא באטצע הדף (רף:
בהעקם' שהי' בידו ,אבל אח"כ ראיתיבי בשתי
קנ"פ ע"א) והסר עד אמצע הדף מן קמם ע"ב,ואין ספק כי הרב ר' אברהם
ז"ל אשר הוציא את אג"ב הנמצא בשתי ידות עשה לו העתקה טן הספר,
ובהעתקה אשרהי'לפניו נאבד דף שלם ני נשלם הרף בטלות וקנה הסדה
והדף שלאחריו הי' סתתיל בטלות ר"א וה' פקר את שרה זש"ה וגם נצח
ישראל ,לכן כתב .הסר כאף ונתחבר פכ'ז עם פכ'ח .אבל נמצא לנכין בשתי
ידות ובכ"י מן אג"ב והארכתי בזה בפרק כ"ז הערהו' ע"ש .נם נלקה הספר
הזה בחסר כי נשטטו איזא נליונות מהתחלתו והררשות מתהילותטן פרשת
נח ובלי ספקהי'עוד שלשה פרקים תורהנביאים כתיבים על פרשתבראשית
ונאכרו באורך הזמן ,ובכ"י מן אגיב נטצא פרק אחרעל פרשת בראשיתעל
הכתוב זיתי אדם שלשים ומאת שנה ויולר ברמותו כצלטו (בראשית ה' ג')
ואביא הפרשה הזאת הנסצא בכ"י בסוף הסבוא.
והנה בהוצאה הראשונה מן אטב הנרפס בשהיירות טכיל הספר פ"נ
פרקים ובסוף פרק מ"ר או בהתחלת פרק ט'ה כתוב, :פלגיה דסיפרא' ,ולא
אדע אם הוסיף כן בעל שת-ידית או הי' כן בכתביר שהי' לפניו ,אכלבין
אם מוסב למעלה לפרק מ"ר או מוסב למפה לפרק מיהאיןזה פלגיה דסיפרא
ובכ"י מן אג"ב ליתא.
בהתחלה הפרקים טתתיל ,זש'ה' [זה שאמר הכתוב] ואה'כ הביא
לרוב ,ד"א" [דבר אחר] והוא דרשה אחרת על הכתוב שפתח .נם נמצא בו

ונשלים יפים ונעימים *).
כן השהמש באיזה טקומות כמלות זרות ונמצאו בו מלות שאינן
נמצאות בטררשים אחרים ובפרק ה' נתתי רשימה מכל המלות הזרות
ואנה מבוארות בהערות ואשר נמצא בגוף הספר הוראת איזה מלות זרוה
הם טן הרב ר' פנחס די לונואנו ז"ל ולא נמצאים בכ" טן אג"ב .רוב
דרשותיו שאב סן התנחוטא הקדום ,ובפרק ו' נתתי רשימה סכל הסקוטות
ההם ואנה נמצאים בתנחוסא אשר הוצאתי בחסר אל לאור עולם.
מסגנון לשונו נראה בו סימן ילדות ואינם סושכין את הלב כשאר
כדרשי חז"ל והם הטאמרים אשר בעל אג"ב הולידם מעצמו ולא שאב ממקור

') פרקוי אות אי לטה הרבב יוטהכו' .פ"נ אות ג' משל לסלך .פ"ח אות ג' טיל
לגבור :.פרא אות  '3סשל לאוסטריוטוס .פ'.ר אות אי לטה היה רוטה .פפ  1אות ב' משל
למלך ,פ'כ אות ד' טשל לשנים שהיו שכרש .פכה אות ג' טשללזינין ,שם אות ד ,טשל
לסלך .פכ"ר אות א' סשל לבן.סלך .פשה אות ב'משל לכהן .פל"א אות א' טשל לטלך .פל"א
אות ה' טשל ליונה .פט'א אות  '3טשל לבריון( ,פס*ב) [פט"ג] אות נ' סול לשחר( .פרטן
]"ה] אות א'
[ אות ר ,טשל1לחכר( .פנ"א)[fפנת] אות נ' fלטה הרהר דוtטה( ,מנ"ר) [פנ
משל לבן סלכיט( .פג"ה) [פרו] ,אות א' סשל לאחר( .פנ'ח) ] [aeאות א' טשל לקורא.
(פס"א) [פם'כ] אות רי טשל לארם( ,פס'ר) ] [nvDDאות בי משל לסי שאמר דופי( .פע'ג)
 .שם אות נ ,טשל לטלך 1
נפע"ר] אות ב' סשל לטלך

עצן
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המדרשים ,ולפעמים אין להם קישור כלל ,ובאיזה טקוטות קשה לבארם
זלהנין כוונתו.

ד) ט 5מרצ8הכרימ ראהווהביאו.

 )1הרה"ג מוהר"ר אברהם ז"ל בהקדמתו לאנ'ב השב שרש"י ראהו
ומזכירו '11ל :וכן ביר רשיי "1ל היה נמצא מדרש אגדת בראשית והביאו
בפירושו על א.וב בפסוקישלחו כצאןעויליהם (איוב נ"א י"א),וז"ל רש"י בעת
לירחו היה הולך וטרקרסיר ,ואם פגע בו טזיק נלחם בו ,והיתה אסו אוסרה
י את הנר
לו ,הבאלי טספרים ואכרות שרך בהגדת בראשית לך והדליקל
בבראשית רבה ע"כ ,וכן הביא כן בספרו רב פעלים צד  .28וכבר העירותי
בכית תלבוד ח"ד שנת הרם"ה צר  68ואח.כ במחברתי יריעות שלטה צר
 ,10.כי רש"י לא כיון כלל למדרש הזה ולא ראהו כי מאוחר הוא ,והטאמר
לא נטצא בלל באג*ב ,רק במררש בשר פל*ו אות אי ,ונשנה גם בוי"ר פ"ה
.ומובא בילקוט איוב רטז הקכ*ח בשם ב"ר ולמאמר הזה כוון רשיי ז"ל ,וצ.ל
בהגדה בראשית רבה והמלות לך והדליק לי את הנר הוא סיום טהטאטר
שהביא ואחר הסיום הזה לך והדליקלי את הנר צ-ל בהגדת בראשית רבה.
 )8החכם החוקר טהריי רייפטאן בבית תלמוד ח"ג (תרם"ג) צד 887
ערך אלי ,הביא:רשיי השתטש באגדה הזאת(ו.גרת בראשית)
במנהגו אש
והביא
סטנהינ' דבריםבלי וכרון שטו ,ואלה הם :א) בראשיה י*ז כ"רנסנר
בהוך פירושו בטקצת דפוסים טאסר אחר בשם רשיי ישן אשרז.ל נטל
.אברהם סכין וכיי ,שלחירו ואחז עמו ,שנ' וכרת עמו הבריתי לו לא נאמר
אלא עמו בבראשית רבה עכ"ל ,ואין זה בבשר כי אם באגדה היאת סוף פרק
מ'ז ,וציון ב"ר הוא ט"מ .ב) בתהלים צ'ט חי שמואל על שלא הדריך בניו
בדרך טובה טת בהיר( ,אין זה סקור רק באגדת בראשית הזאת פרק ס"א,
ג) בדניאל ה ,ט"ו ומכאן לסדו באנדה יצחק נדמה לאביו בצלם ובדטות,
שנקרא האיש הלז וכו ,,שהאב זוכה לבנים ע"כ ,ואין האגדה הזאת בלתי
%ם אנדת בראשיתיעוין בה פרק ס' ,וזולת רש"י לא אדע עוד סי אשר
השהמש באגדה ההיא ,עכ"ל ,ועל זה השבתי אליו בכיה תלסור ה*ר צר
 67בטא0רי ,דברי שלסה' אין להשערה זו יסוד כלל ,כי הציון הראשון
שמביא טרשיי בראשית י"ז כ"ר נעלם סטנו כי הוא בב"ר פם"ם אוה ב'
ושם נטצא כסו שהביא רש"י ,ויש להוסיף בי נשנה נם בתנחוסא הקדום
לך אוה כיד ,ושם בהערה רכיו העירותי כי מובא בילקוט נמטי' רמז אלף
;"א בשם ההנהומא וכן מובא באגדת בראשית סוף פרק מזז ונשנה בב"ר
פט'ט אות ב' .הציון השני שהביא טרש"י תהלים צ"ט ח ,וכתב כיאין לזה
סקור רק כאג'ב פם"א ,אולם המעיין שם באג"ב לא ימצא זה שהביא רש"י
כי שם כתיבני שטואל הזקין סהרה מפני צרח בניו ,היינו שקפצה עליו
זקנה ,ועיין תענית ה' ע"ב ובתוס' שם* והציון השלישי שהביא מרשיי
י אם באג"ב פ*ם,
.רניאל ח' ט"ז ומכאן לסדו באגדה כו' ,ואין האגדה הזאת כ
על זה אני אוטר כי גם בזה לא כ11ן רש"י אל אג"בכי כל המאמר נמצא
בתנהומא הקרום תולדות אות ז' ,וע"ש בהערות מ"ב מ"ג מ"ר ס"ה ט"ו,
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והעירותי שם כי רברי אג"ב נובע טתנהומא ופרברי התנחומא כוון רש"י
בדניאל שם וטכאן למרנו באנדה ע"ש כי שם הארכתי ').
 )8גם ראיתי כיירידי הרב ההוקר הטהולי ,סוהר'א ד"ר בערלינער
בזכור לאברהם על פירש"י וישלח ליב י"א על כי בטקלי עברתי את היררן
הביא :וטררש אגדה נתן מקלו בירדן ונבקע היררן ,וציין "אגדת בראשיה,.
ושם בלקוטים כתב בעל אות אמת גרס גם בב"ר גירסא זו אך בבזר
שלפנינו ליתא אף כי רמזו בפע"ו מקצת הרבר ,עכ"ל .לאציין באיזה מקום
הוא באנ'ב ,וכוונתו לפרק סעו ,אבל כלשון רשיי ליתא במדרש אניב רק הוא
לקוח מן תנחוסא הקדום ויצא אות ג' וכל המאסר סן אגיב שם נובע
מתנחומא שם כסו שהעירותי שם בהערות ע"ש.
 )4ה"ד עזרא מפאנו הוציא לאור את התנחוסא הנדפס מכבר ,בסאנ-
טובה בשנת היא שכ"ג ( )1663והוסיף הוספות רבות טאמרים נרולים גם
פרשיות שלפות ויערתי אורותיו פרק י*ד במבוא התנתומא ,גם דברתי אורות
גבר המצוין הזה בהערה א' לפרק ההוא ,ובתנחוסא וירא בהוצאה שלו אחר
י אל הר הסור זה אברהם שנקרא טור שנאמר
שסיים סוף אות ב' אלךל
מור ואהלות קציעות כל בנרותיך ,הוסיף דף ט' עיר (ולפנינו אות.ב) טאסר
גרול באלוני טמרא ולטה באלוני ממרא יתברך שמו של הקב"ה כוי ,ערוהיא.
יושב פתח האוהל נהום היום ,הרתיח הקב"ה אותו היום כו' ,וזה הוסיף
ה'ר עזרא הנ"ל ,ברפוס סאנטובה וליתא בתנחוטא דפוס קאנשטאנפינא
ובדפוס וויניציא ,ובכ"י ה ,של התנחוסא סאקספארר ,והחכם הזה הציניד
והוא יושב'
פושפת סורה באצבעלסימן כי הביא דבר חדשוציין בצד
בחנחומאו,עי
ר"לעדוהואיושב הוא הוספה כסושהבאתי כלזה
הקרום וירא אות
כיד .וברור אצליכיהיי לפניו כתביר טן אגרת בראשית והוסיף כל,ה
טן אניב פרק י'פ אות נ' ובידו הי' הרבה ספרים כתבייר ,כמו שהבאתי
בסבוא שם (דף פ'ב) בהערה א' .ואולי הכ"י ההוא שהי' בירו 0ן אניב הוא
הוא הכ"י אשר הי' ביד מהרים די לונזאנון והוציאו לאור בשנתשע"ח ,וה"ר
עזרי' מפאנו עודנו היהחי בשנת שמב .ובסבוא התנחומא צר  186העירותי
על הטאטר הזה הנמצא בדפוס סאנפובה כי הוא שוה מלה בטלה עם אגרת
בראשית פ'"ט אות ג' ושם חשבתי כי אסב לקח זה סן תנהומא דפוס
מאנפובה ופעות הי' בירי אם כי סררש כאוחר הוא ,אב 5לא ,נתחבר אחר
שנת שע"ח ,אשר התנהומא מדפוס סאנפובה יצא לאור ,רק הנכין כסו
ששערתי שם, ,איאולי שהסרפיס טסנטובה ראה את אנ"ב בכ"י והוסיף אלה
הדברים אל התנהומא' ,וכן הוא האטת.
 )5גם הרב הקדוש טוהר"ר אליהודי וויראש השתמש בסררש אנדת
בראשית וכספרו ראשית חכמה אשר השלימו בצפת "ה אדר ה"א של"ה
(כאשר הביא בסוף הקדמתו) ,ובסוף ספרו זה הוסיף חמשה פרקים מספר
') וגם הוה"נ סהרזו"ו נ*.רושו ל:ררשביר טעה וחשב כי רש"י בביושו הניוחס לר

לביר לקח טן אה"ב עיין

אגב פנ"ו הערה ז',
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סנורת המאור של ה"ר ישראל ב"ר יוסף אלנקווא (8מן)]188ע) *) אשר נשרף
על קדוש השם בטוליטולא (01680טמ) הוא והער יהודה נכד הרא'ש ז"ל בשנת
היא קנ*א ( .)1891ספרו סנורת הפאור ספר יקר וטאיר נעלה נמצא בכתב
יד באקספארד קובץ  1812ברשימהנייבויערוהי'טלפנים בגנזי עקד הספרים
של הגאון הרעד אפפענהיים ז"ל**) וחמשה פרקים מן הספר סנורת הטאור
והדיינים,
לה"ר ישראל הנ"ל ,היינו פרק המצות ,גידול בנים ,בענין
י,מנורת זתב
בשם
ני
דרך ארץ ,אסף הער אליהו בעל ראשית חבטה אל ספרו הדי
כלה" ואה'כ נרפסו התמשה פרקים בפני עצמם בקראקא בשנת שנ"נ)*"",
באותה שנה ובאותה טקום שנדפס הס' ראשית הנמה (כנראה הסרפיס
הוציאו לאיר במפר מיוחד) ,וכן נדפסו אה"ב בירושלים בשנת תרכ"ו בשם
"סנורתזהכ' .בפרק גידול בנ.ם (דף רצ"ג ע"א דפוס אססטרראם)הביא, :כחנא
דבי אליהו הובא וז"ל :אמרו רז"ל עשרים דורות מאדם ועד אברהם ובכולם
לא הי' זקנה ער שבא אברהם כו' ,הביא מאטר גדול והובא באמצע ,סליק
פ' תורה' ואחיכ מהתיל פ'נביאיםועליזקן מאר כו' וסיים ,ער כאן מצאתי
ואם היות שיש מקצה טעיות בלשון ,הענין סובן ולא סצאתי ספר להגיהו
כראוי" ,וכל מה שהביא הוא באגדת בראשית פרק מ' ופרק ס"א והואיכנהו
בשם "תנא דבי אליהו .-בהחלה חשבתי שהם דברי ה"ר ישראל בעל סנורת
הטאור וכאשר הבאתי כי הער ישראל אלנקווא נשרף על קידוש השם בשנת
היא קנ,א ולפי זה כבר היה המדרש אגרת בראשית נסדר לפניו בסוף סאה
הראשונה לאלף הששי ועבר מני אז עד עתה ערך הטש סאות וששים שנה.
אולם הרברים האלה שהביא בפרק גירול בנים אינם דברי ר' ישראל הנ"ל,
רק הוא הוספת ה'ר אליהו די ווידאש בעל ראשית חכמה והי' לפניו כתב
יד מן האג-ב ויכנהו בשם ,תנא רבי אליהו" ,ובקשתי סאת חכם אחד לעיין
במנורת המאור הנמצא באוצר הספרים באקספארר קובץ  1328והשיב לי
בי אין ונר מזה בכ"י הנ"ל ,רק הוא דברי בעל ראשיה הכמה והי' לפניו
הטדרשאג.כ גכתכ יד ויכנהו בשם ,תנא רבי אליהו' כאשר אבאר זהלהלן.
ולא במקום הזה לבד הביאו רק גפ בשער התשובה פ*ג (רף קכ'ט ע"א)
(וכל זה לא לקח טן סנורת המאור) הביא וז"ל :בתנא רבי אליהו נטצא
אצלינו בכתיבת יר הביא והמלך דור זקן בא ביטים זש'ה וקוי ה' יחליפו
כה אסרו חו"ל י"ג שנה שכב דוד כף ,הוא כאטב פרק ל"ת אות א' .וגם
בשער הקרושה פי*ג (רף ר'ם ע"ב) הביא :ובהנא דבי אליהו נטצא אצלימ
בכתיבת יד זש'ה בשוט לשון תחבא ספני שקשה לשון הרע מחרב כו',
הוא באג'ב פרק ג' אוה א' ,לכן גם בפ' גידול בנים שהבאתי נשמטו המלות

*)עיין אורותיו בנחל קרומים הקב י
ף ס"א ועיין

.כטאנאטפשריפט טשנת  1866צר  114והלאה.

טה שכתב החוקר מה'-ז שעכטער

'*) טן הראוי לחסול על המטמון היק -הזה הגמז באקספארד להעלותו מארץ נשיה
ולהוציאו לאורכי גרבה גו וכדול הוא סאר בכמות ורב באיכות.
לא
ן כתבתי שם שהחטשה
*י*) בבית תלטורהיד צד  68בטעות ש* 3נמקם שנ'גגם נכי
תרקים נדפסו בטפר מנורת זהב כולה בקיאקא ואח"ם נרפס בסוף ראשית חככה ,רק להיפך
בתחלה נרפט בראשית חכמה
תפם בפני עצמו שט בשנת שסג.
ואח"י

טטא

%-

"נמצא אצלינו בכתיבת יר' וכן נשמטו בשער התשובה פ'ג (דף קל"ב ע"א)
ובתנא דביאליהו אסר וז"לזש.ה פוב לנבר כי ישא עול פנעוריו אסראליהו
ז"ל אשרי סי שקבל "סורין טנעוריו ,יטה שסופו נח ,טנין טאיוב כו' ,וזה
לא נמצא בתנאדביאליהו הנרפס רק הוא באנ'ב אשריכנה תנא דביאליהו
והוא ,בכ"י מן אגיב פרק ס' ע"ש הערה ב'.
וכן שער הקדושה פ"ו (דף ק'ע ע"ב) הביא ובתנא דבי אליהו על
פסוק ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עטו [בראשית ליב ב"ה] מלמד שרצה
להורגו ולאהי' בו כח ספני שיעקב אבינו היה מזויין תפילין בראשו ובזרועו
וציצית כבנדו כוי ,וזה לא נמצא שמץ דבר בתנדב"א הנדפם רק הוא בכ"י
טן אניב אשר בידו פרק נשר ד"ה כתובים שיר למעלות אשא עיני ,והבאהי
הטאמר טן הכ"י שם בפרק נ"ר הערה ב' *),
סכל זה 'ראה הקוראכי בעל ראשית חכטה הביא מאמרים טן תדב'א
כ"י וכל קורא יחשוב כי ה" לפניו תדב*א בכתובים .אולם לא כן הוא ,רק
חסרים המלות
אשר הביא בשם תדב'א
למדרש כאתגידבתתבירראשאיות.איזולהפנימואטהרי'ים אשי
המדרש הזה בכתב יר
.כתיבת יד" כוון
ויכנהו תנא דבי אליהו (והנידרש אניב אשר לפנינו נדפס בפעם ראשונה
בשנת שע"ח והוא השלים הספר ראשיה הכסה בשנת שליה) ,והסיבה לזה
כי גם באוצר הספרים באקספארד קובץ 840צ סכונה בשם "סדר אליהו
רבה* ,והיא מדרש אנדח בראשית ,וזה הכ"י הי' ביר ה'ר אליהודי ויראש
בעל ראשית תכסה או העתקהסכיי הזה והוא הביאו בשם ,תנא רבי אליהו"
בסקוס ,סדר אליהו רבה" ,ובתרב'א רפוס וויניציא רשם על השער שתנארבי
אליהו* ובניף הספר רשום על כל דף ורף ,סרר אליהו רבה' וכן ,סדר
אליהו זופא' ,והערוך ערך סדר הביא וז"ל סדר אליהו רבא וסיר אליהו
זופא (כתובות ק"ו ע"א) פי' משניות היצומת הן ,ורבא הוי שלשה בבי ול'
פרקים ,וזופא שנים עשר פירקי וראסרי בנסרא תנא דבי אליהו כלהון
בנוויהן עכ"ל .ומזה נראה שאין זה ספר תנא דבי אליהו אשר עטנו היום
כ"א ברייתא או מדרש קרטון ,והקדמון הזה אברואיננו,ועיין שם הנדולים
ח-ב סרר אליהו רבא .וגס הקדטומם יכנו את תנא דבי אליהו בשם סרר
אליהו רבא .כמו לרוגטא בשבלי הלקט השלם ענין תפלה הביא:תניא בסרר
אליהו רבא ,והוא בתנדב"א רבה פכ-א ,התוס' כתובות ק-ה ע"ב הביאו סדר
אליהו זופא והוא בפ'ב ,וגם הילקוט יכנהו לפעמים בשם סרר אליהו (ויש
אתי רשימה מגל המקומות אשר הילקוט הביאו ואנה הוא לפנינו) ויש עוד
להעיר כי הטאטרים שהביא בעל ראשית חכטה טן תדב'א כתב יר הם
בולם כ 10בכ"י אשר בירי אשר נעתק לטעני מאוצר הספרים באקספארר
ככתבם וכלשונם וכל השינוים במאסרים ההסשהביא הם שוים עם נוסחות
הכ"י ,ולעיל הבאתי :בשער התשובה פ'ג ובשער הקדושה פיו הביא מאטרים
') וראיות כפ' ג'ח 5בנים דף רצ"ר ע"א הגיא :ואני המעתיק הצעיר אליהו סצאת'

צתנא דבי אליהו כתיבתירראיתי להעתיקם הגח  1לפיכךחייגין כ 5קה 5וקהל להעמיר סלטר*

ומציים בכ5עירועיר נרישייוסדו אימן הורה כו' ,ו5א נמצא וכר טוה 5א נאג-ב
תינוקתויהי
הנדפס ,ולא-כשי שבירי ,וגעלם מחגי טא,ן שאב זה.
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 .והטעם כי בכ"י אקספארד מכונה
טן תנדב"א ולא נמצאים רק בכתביר
ו
ה
י
ל
א
א
נ
ז
י
ע
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ה
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ר
להלן
.סדר .אליהו רבה' וכראשית חכמה .ת רבי

בפרק פ'.
והנה אעיר ירך אגב כי הספר תנא רבי אליהו אשר לפנינו בדפים

לא ראה המחבר בעל ראשית חכמה ובכל מקום אשר הביאו הביא כאשר
מצא בילקיט ,כמו שתראה בהקרמתו (דףבי ע"ב דפוס אטסט')הביא וזיל:
אמר בתיב'א על פסוק ודבורה אשה נביאה ,לקוח מן הילקים שופטים רמז
מ"בוטצוין תדב*א ,והיאבפיט .וכן בשער היראה (רף ט*זע"ב) הביא :מצאתי
טאטר תנא דבי אליהו הנה נדפס בילקים פ' לך ,הביא טאסר גדול ,והוא
בילקום לך רטז ע* 1ונרשםבגליון תדב'א ובילקוט 10רכב הטאסר סן שלשה
טאסרים ,מאסר הראשון מן לעולם ישמור בלבו כו' ,לא מצאתי עור מקומו
ומן טכאן אסרוכל הסרבה כבור שסים כו' ,הוא טתדב'א פ"נ והובא בסררש
בם'ר פ"ר אות כ' ,ומתחיל אליהו אומר כל הסרבה כבוד שמים כו' ,הוא
נובע מתרב"א וזה הכוונה מן המסרר "אליהו אוסר" -,ומן למדנו טאברהם
הוא סתרב.א פכיה .שער היראה פ"ן(.רף כ"וע"א) :בתדכיא ילקוט בפ' ה'
יהן אומר תני רשב*י ער שלא חטא ארם הראשון כו' ,הוא בילקוט תהלים
רמז תשצ"ה ,אבל המאסר הזה לא נמצא בתדב*א רק הילקוט הביא בד.ה
ן תדב.א ,והוא בפרק
ה' יתן אוטר המאמר כבוד ועוז לצדיקים לעיל כו'וציי
ה' ,אבל מן המאסר תני רשב'י ער שלא חטא אדם הראשון הוא טפסיקתא
רר"כ פסקא החורש וחסרהציון ,פסיקתא .4שער היראה פי'( 4רףל"ו ע"א):
וכן אסר בתדביא ילקוט בפסוק ויך באנשי בית שמש נו' ,הוא בילקוט
שמואל רמז ק"ג ,ומצוין תרב'אוהוא בפי"א .שערהיראה פפ"ו (דףנ' 1ע"ב):
בתרב'א הובא בילקוטבריש יחזקאל בפ ,בן ארם ועלבן אנשים כשרים נו',
הוא בילקום רמז שים וטצוין תדב"א והואנפיו .שער היראה פם'ו (דף ניח
ע"ג) .בתדביא והובא במדרש וז"ל אליהו אומר נתקבצו ויצאי לסלחסה כו*
הוא 3טדרש במ"ר סוף פ"ה ואשר הובא בטררש אליהו אוסר כוון להרב*א
פרק י"א .שער האהבה פ"א (רף ס' ע"ב) :בתרב"א מהבין אהבה ליראה כו'
הוא בילקוט ואתחנ :רמו תתל"ז ,וסצוין תרב"א והוא בפכ"ח .שם פיו (דף
פ'ג ע"א) :בתרב*א פעם אחר הייתי.עובר טסקום למקים כו' ,וסיים הובא
בילקוט בפ' נותן לתם לכל בשר ,הוא בילקוט תהלים רמז תתפיר ומחתיל
תנא דבי אליהו פעם אחת הייתיעיבר טמקום למקום ,והוא בתדב*א פייר.
שם פיז (דף פיח ע"ב)? בתרב'א זש"ה סים רבים כו' ,הוא בילקוט ואתחנן
רמז תעליז וטצוין תדב"א והוא בפכ'ת ,שער האהבה פיז (רף פיט ע"כ)
בתדב"א פסוק מה לך פה אליהו וי"ל היהלו שיאמר לפניו כו' ,הוא בילקוט
מלכים רמז ריס ומצוין תדבש והוא כהרב*א זוטא פיח .שער האהבה פי*א
(דף ק"ו ע"א) כטושאטר בתרב'א הועתק בילקוט שצריך שיתאנחעל כבורו
של טקום כו' ,הוא בילקוטכי תשא רטז שצ*א וטצוין תדבש והוא בפי"ג.
שער התשובה פ*ג (דף קכ'ה  :(a~yבתדב*א מענין תשובתו ילקוט שמואל
בפן ואלה דברי דוד האחרונים וז"ל ד"א אסר לפניו רבש"ע כו ,,הוא
ף קל'
בילקוט שטואל רמו קס*ה וסצוין תרב*א והוא בפ"ב .עור שם פיג(י
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ע"א) בתרב"א על פסוק כנהלים נטיו כגנות.עלי נהר כו' הוא בילקוט בלק
רמז תשע*א וטצוין תדושא והוא בפכ'א .שם פרק ה' (רף ק'ס ע"א) אמרו
בתרב'א וז"ל  ~eaכי תשא ארבעיםיום שעלה סשה למרום כון הוא בילקוט
כי תשא רמז שצ'א בשם סדר אליהו זוטא והוא בתרב'א זוטא פיד ,עור
שם פ.ו (רף קס'ב ע"א) וכן אסרו,בתיב"א עישה ארם עצמו צדיק לדבר
אמת כו' הוא בילקום האזינו רמז תתקם"ב ד"ה הצור תמים ומצוין תרב"א
והוא בתרב"א זוטא פ'ג .עור שם פיז (רף קם'ז ע.א) אסרו בתרב"א בילקוט
תשא ז"ל יודע היה אהרן בעצמו שבא דבר גרול בישראל ע 4ירו כו,
פ' כי
הוא בילקוט רמז שצ'א ר"ה וישב העם וטצוין תדב"א והוא בחייג .שער
הקדושה פ"נ (דף קנ*ז ע"א) בתרב'א ילקוט פ' ואתחנן זכור את יום השבת
לקדשו בטה אתה מקדשו נו' הוא ברטז תתיל וטצוין תרב*א והוא בפכ"ו.
עור שם פיז (דף קפ'א ע"א) אסר בתדב"א על פסוק אל תאהב שינה וגו'
ואין לחם אלא תורה וכו' הוא בתדב*א זוטא פיד אבל בילקיט עור לא
מצאתי שהביא זה .שם פייר (דף רי'ז ע"א) בילקוט בפ' מה לך פה אליהו
אמר בהדביא הי' לו לזמר שיאמר לפניו רבש"ע הן בניך כו' ,הוא בילקוט
כלבים רמז רי'ז ומצוין תרב*א והוא בתרב'א זומא פיה .שם פם"ו (דף
רכ*נ ע"ב) בתרב*א הובא בילקוט בא' ואתחנן פסוק אנני ה' אלהיך וז"ל
לא זכה אדם לתורה כו' הוא בילקוט ואהתנן רפו תתיל ומצוין תרב*א
והיא בפכיו .עוד שם פ"( 1רף רס"ב ע"ב) בתדב"א היבא בילקוט משפרים
תנא דבי אליהו זליה אין כאל ישרון אדם שיש בו דברי תורה לאמתו וכו'
היא בילקוט רמו שמיא והציון תנא דבי אליהו נדפס בפנים הספר ובאיזה
דפוסים הוא בנליון .והוא בתרב'א פ"ט ,שער הענוה פ"ג (דף רעם ע"א) וכן
כתוב בתרב*א הועתק בילקוט פ' בי תשא ז"ל שנו חכמים הוי ענו לכל
לכל אדם כו' ,הוא ברפז שצ*א ומצוין סרר עולם זוטא והוא בתרב'א זוטא
פ"י .עור שם בהרב'א פ' אתם נצבים בפ' לא נפלאת וז"ל לעולם יהזועניו
בתורה כו' הוא בילקום סוף נצבים וטתהיל אטר אליהו ז"ל ומצוין הדב"א
והוא בתרב*א רבה פיה ובזוטא פט" .1עור שם פיה (רף רס*ט ע"א)
ובתרב"א הועתק בילקוט צ'א לעם שעמך בטצות אתה טוכיח כו' וכן
הטאמר מר' אלעזר בן פתיא אם יש דבר בינך לבינו אמרהו לו כו' הוא
בילקוט קדושים רפז תרי"ג וסצוין תדב'א והוא בפייח .בפרק גידול בנים
(דף רצ'ג ע"ב) הביא עור בתרבשא הובא בילקום בפ' בטה בה' ז"ל מעשה
בכהן אתר כו' הוא בילקוט תהלים רמז תשכיח והובא בפנים תנא דבי
אליהו מעשה בכהן והוא בפיח.
 )0גם הרי אברהם גדליה מירושלים *) הוציא לאור את הילקיט
שמעוני עם פי' וברית אברהם" בליווארנו ב' חלקים ,ת"א הורה בשנת ת"י
*)גי' וכלסדיקים לכרסת מהר' חננאל מפי ז"ל ח3רפס ציחר עם תולרותגמוליישראל
סאת הנב ר'סררכי שמואלנירונרי הגיאו גאות א' ס 4נ /ויש תשובה נשרת רבר שמואל
סף ע"ג שלוחה אליו ואז ה 4גליו1אר ,13והרמץ שבח את בבירוש שלו בהקרסתו ושירו לספר
גרית .אכרהמ ,ונם געל תולדית כרוליישראל שם גסי' נוט הגיא כסוהר'ר אברהם גר' שטואל
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ות"ב נביאים וכתובים בשנת תי'ז ונחלק ב' הוסיף אל גוף הילקוט מאמרים
מגמרא ומדרשים אשר לא הביאם 3על הילקוט בילקוטו ,והצינ על ההוספות
יר פושטת סורה באצבע כי חדש הוא* בין ההוספות ההן הום'ף גם פרקים
שלמים מן אנדת בראשיתעפיי ההוצאה משתייפות ,וכד' סקוסות הראשונים
שהוסיף ציין "אגדת בראשית' ובמקומות שלאחריהם לאציין יותר על
ההוספות ,אגרת בראשית* רק ,טדרש .מהם ,ולפלא בעיני אשר לא הוסיף
יותר בהוספות שלו .והנה אלה הם המקומות אשר הוסיף המאסרים מן
אניב ,ואקוה כי הקוראים ימצאו בהרשיטה שלי דבר חפץ ולא יחשבו כי
בעל הילקוט ראה את האניב והביאו בילקופו.
(שופטים רמז מ"א רף ט"ו ע"א) ד"ה ואלה הגוים זש'ה אל תהרנם,
מצוין "אנדת בראשית" .ועוד שם ד"א זש"ה נתתי ליראיך .עוד שם ד"א
זש'ה אסרו הישיענו הוא באג"ב פל'ב והעהיק בל הפרק.
(שופטים רסז מיה דף י"ס ע"ג) ר"ה וישב אבימלך זש"ה רעך ורע
אביך אל תענוב ,עוד שם ד"א זש'ה כורע שחת בה יפול .עוד שם ד"א
זש"ה לפני שבר יגבה איש ,מצוין "אגדת בראשיתי והוא פכיו והעתיק כל

הפרק.

(ריש שמואל רמז ע"ז דף כ'נ ע"א) ויהי איש אחר זש'ה אשר עור
בקשה נפשי ,מצוין "אגדת בראשית' וכל המאמרים שם הוא סן אג"ב (פמ*ם)
[פ"נ] והעתיק כל הפרק.
ה
"
ר
ר
י
כ
ר
ו
ד
ת
ו
ר
ר
נ
)
ב
"
ע
ה
"
ש
ו
י גלער א"ר
(שמואל רסז ע"ה דף
ל
'
ה
ד
ו
ע
א
"
ד
.
ת
ו
א
ב
צ
ה
שם
אני עקרה וציון
ברכי' ,עור שם ד"א זש'ה ו אלהי
עקרה ,סצוין .אנדת בראשית" והוא (פנ"ב) [פנ.ג] והעתיק כל הפרק.
(שמואל רטו '8ו רף כ" Ia'P 1ד"ה כי פקד זש"ה האני אשביר ולא
אוליד ,סצוין בצדו ,מדרש" והוא באג*/וע פכ*ט והביא שם כל הפרק.
(שמואל רסז פ"ט דף כ"ו ע"ג) ד"ה ועלי זקן טאר זש'ה אשרי אדם
שוסע לי ,טצוין בגליון .טדרש" והוא באג"ב פם'א והעתיק כל הפרק.
גריליה פעה"ק ירושלים חיבר פקתש על ילקוט שטעוני וקראו גרית אנרהט ונרפס בליווארנו
עם הסקופ והרם"וורבני ארץ הקרושהמזכירים אות5'4שבח גהסכטותיהם לטפר הנזכר ,ואכת
הוא שמלאכה פוגה עשת ולהרפיפ הילקופ בהגהיה טרוייקת  nbDtntהרבה מאסרים שלא
הגיאה הרג בעל הילקופ מלבר ביאורים נחפרים עכ"ל.
גם החוקר ה*ר אליקום ערטולי גתולרות גדולי ישראל לטייץ תקפ'ח) רף סיח הביא
וז"ל :ר' אברהם גדיליא חכם ושרקרק ירע ומפואר גירושלים נולר לאביו ר' שבואל גריליא,
שרעו של ר'יהורה בר' סשה גדיליא ששאלוניך ,בסוף הבאה הרביעית לחא5ף הששה בעורנו
נער כגר הפלינ בתורת וחכמה ,וחבר פי'  nthaאברהם על הילקופ שטעוני ,תהי כאשרהשלים
אותו וסך לאיפליא להוציא לאור נרפוס פ" הנכבר הלו ויבא לליווארמ ,וסרי היותו שטה
גק-א סהפדפיפ יריריח בן יצחק גנאי להיות לו מגיהה המטת והשגיאות המפרים הנרפיש
בגיח רסוסו ,ושל האישגריליא לשבת אתו ,ויוציא לאור ספרו ברית אגרהם נשנת הדי תעש
בו שם .אפנם אחרי כן שב לסולרתו השב שם ער ת"ג שבא פעם שגהר ללימארנו הוא
וביתו ,ע 5השטרות כלאכת הרפוס כל היפיה כי היה נאפן וזריו במלאכתו והוציא לאור
פפרים הרבה כתגיר שרולי חכמי כור ורנר עכ"ל,
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(ריש מלכים רמז קם*ה רף ס1ה ע"ג) והמלך דור זקן בא ביטים
זש"ה וקוי ה' יחליפו כח ,טצוין ,סדרש' והוא באטב פליח אות א' והניא
רק אות א' .ומה שהביא עור שם והמלך דוד זקן זש"ה אין אדם שליט
גרות וכן הטאסר ד"א והמלך דור זש'ה סלך יושב על כסא דין הוא
באג"ב פליה אות א' ואות ב' והעתיק כל הפרק.
(מלכים רמז רם"ו דף ס' ע"א) ד"ה,ויהי בעלות המנתה זשיה תכון
'תפלתי קטרת ,מצוין "סררש' והוא באג'ב (פעיו) ] Offvtוהעתיק כל הפרק.
(ריש ישעי' רסז שפיה דף ע' ע"ב) הזון ישעיי זש"ה ורגרה על
:הנביאים ,טצוין "מדרש* והוא באג"ב פרק י*ד עד סוף הפרק,
(ישעי' רמז ת'ע רף צ' ע"א) ד"ה ותאמר ציון עזבני ה' זש.ה אם
אשכחך ירנשלים ,מצוין "מררש* והוא באג"ב (פ"ע) [פע'א].
עוד שם ד"א ותאסר ציון אמר דוד חשבתי ימים מקרם הוא שם שם
והעתיק כל הפרק.
(ירטי' רמז רס'ה דף ק"א ע"א) ד"ה שמעו דבר ה' בית יעקב זש"ה
כי כאשר השמים החדשים ,סצוין .סדרש' והוא באג'ב (פע"ג) ] [a~ytוהעתיק
בל הפרק.
(ירמי' רסז שט"ו דף ק"י ע"א) ד"ה הבן יקרלי אפרים זש"ה כי בן
""תי לאבק טצרך.סדרש' והוא באלב פ.ה.
עוד שם זש"ה כי תדנלתי הוא ג"כ ,טס שם.
י כל ישראל נקראו על שמר 'טל אפרים כף
ע.ד  DCדיא הבן יקרל
הוא מב  DWכל פרק ה/
לרמ" רסז ,טכ"א דף ק"א ע"א) ד"ה כה אמר ה' אם לא בריתי יומם
ויל
ה זש"ה הבט לברית, l~SD ,מדרש" והוא באטב פ"נ
עוד שם ד"א וטאל אנפפם ,הוא מב שם והעראק כל פ"א
(יחזקאל רמז  vvatדף ק'ב ע"ב) ד"ה כה אנגר ];' אלהים ,מצאן

יטדרזם" והוא נאג"ב ש"ב,
עוד שם ד"א הכל  1aenבלבם ,הוא שם שם.
(הושע רמז תקכ"ח דף קכץ
ר"ה יברה יעקב זש"ה לך עמי בא
בחררך ,מצמן ,סדרש" והוא באלבע'"
פסע והעתיק כל הפרק.
(רי"ם עובר" רפז תקם'פ רף ק"ל ע"ג) תזת עובד" זש"ה והיה אדום
ירוטה ,מצוץ "מררש' והוא באג'ב (פנ'ח) ] 4Me3Dגם המאמר זטלאחרע ר"א
ושיה גער חיה קנה והוא באנ'ב 'שם והעתיק כל הפרק.
(מיכה רסז תקנ"א דף קל"ב ע"ב) ד"ה אסוף אאסוף יעקב זש"ה
'הקבצו ושסעה טצהן .טררש .והוא באלב (פפ.ב) [פפ"ה והביא רק התתלת
.המאמר,
י
(מיכה רסז תקמנ דף קל*ג ע"ב) ד.ה והיה וטארית יעקב כטל זש"ה
,טרשי פתוח עלי סים* מצרן "מררש" והוא באג'ב (פס"[ 0פם'ר] העתיק כל

מפרק.
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(סיכה רטז תקנ"ת דף קל"ד ע"ד) ד"ה זעף ה' אלא זש-ה חפאתי
אזדיעך אסרה כנסת ישראל ,מצוין ,טדרש* והוא באנ'ב פ"א והניא רק
אות א'.
(ריש חגי רמז תקם"ז רף קל"ו ע"ר) ר"ה בשנת שנים לרריוש מה
ראה הקב"ה להזכר לציון ,טצוין ,סררש" והוא באג*ב (פם*ז) [פם"ח] כל
אות בי.
(טלאכי רטז תקצ.א דף קט"ג ע"ר) ד"ה ושבהם זש"ה וראיתם .ושש
לבבכם ,מצוין ,מדרשי והוא באנ'ב פכ"נ והביא התחלת אות א' וכל אותד'.
(שם רטז תקציב דף קט.ד ע.א) ד"ה כי היום בא בער כתנור זש'ה
לילה יומם לא תבכה ,סצוין .טדרש' והוא באג'ב פ'כ והביא רק אות א'.
 )7הגאון חיר'א בספרו שם הגדולים ה'ב אות א' סי' ט.
ו הביא 2
אנדהא דבראשית סררש רףל על קצת ספר בראשית ובכל ענין דורש
תורה נביאים וכהובים עשוי פרקים ,ויש בי פ"נ פרקים והוא נרפס בסוף
ספר שתיידות להרב מהרים די לונזאנו עכ"ל ,ובן הזכירו באות ס' סי' סיב

בין שמית המררשים.
 )8החוקר ה"ר יום טוב ליפמחן צונץ בספרו על
כתב רק דבריב אחרים אדוהיו ,שחוץ המדרש ב"ר יש עור טררש על
בראשית בשם אגדת בראשית ונרפס בסוף ספר שתי ירית ,גם בזאלקווא
בשנת  1800שעה בזה ,כי נדפס בזאלקווא בשנת  1804ואת דפוס ווילנא
שנדפס לפני זה בשנת  1802לא ראה) ,מכיל פ'ג פרקים ומסודר פרשה
אחת על תורה ופרשה אחת על נביאים ופרשה אחת על כתובים זה אחר
זה וכנראה הוא צעיר ליטים מן מדרש ויקרא רבהי עכ"ל (ונעלם טמני
טדוע הציגו ננד וייר)*
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ה) המקורות אשר מהם שאבהממדר.
השחמש הרבה בתנהוסא הקדום אשר הוצאתי לאור (ווילנא תרם'ה)
וכטעט רוב הספר נובע סהתנחוסא ,ובמבוא התנחוטא צר  84נתתי רשימה
סכל הטאסרים אשר הסמרר שאב טהם ואנה הם נמצאים גתנחוטא ועל
השנויים אשר ביניהם העירותי בהערות שלי להתנהומא בטקומוהס .וגם
העירותי בהערות שלי לאגדת בראשית אשר אני מוציא כעת לאור.
נותן לפני הקוראים הרשימה עם איזה הוספזה בפרק שלאתריו.
והנני
את.
גם ראה
הפסיקתא דר.ב והביאה ,עיין אהב פס"ד הערה" .ובמו כן
הפסיקתא רבתי ,עיין פ"ה אות א' ועיין פכ"ח בהערה א' ,אבל לא אוכל
להגיר דבר ברור בזה .בפרקי'ז אות ב' הביא וכן שנה ר' אליעזר ושטרתם
את בריתי זו ברית טילה ורבי עקיבא אומר זו שבת ,והוא במכילתא יתרו
מס' דנחדש פ"ב'  pl~gושמרתם את בריתי ושם הוא להיפך ר' אליעזר
אוטר זה ברית שבת ור'ע אומר זה ברית מילה .נם הביא מאטר אשר
נובע סן ל"ב מרות דו'.יוסי הגלילי,עיין אג"ב פ"ע אות ג' ובהערה י"ב.

 .והנה לפלא בעיני אף כי סדרש אגיב מסודר על ספר בראשית בכל
זאת לא שאב מן סדרש בראשית רבה ,ולא הביארברים סמנו ,כמו שהראה2.
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(פ"ב אות א') א"ר אחא מהו וכל יצר טחשבות מבין אלא ער שלא יצר
יורע טה שהוא עתיד לחשב בלבו משיברא כו' .ובב"ר פ'ם אות מ הובא

בשם ר' חגי בשיר יצחק בסגנון אחר( .שם אוה ג') הכל תשבו בלבם
תהלהכוי .ובביר פם'ז אות ח' הרשעים ברשות לבן והוא בסננין
ובעל אטב הביא כמו שהוא בחנהוסא הקדום תולדות אות ט' ,והובאו
בילקופ ישעי' רם'ן רפ"ו בשם התנחומא( .פ"ר אות ג') ר'א צרקחך כהררי
אל רשב"י אומר סרם המקרא בו* .ובב"ר פל'נ אות א' הוא בסגנון אחר
ודברי אניב נובעים מן התנחומא נח אות ח' וע"ש בהערה פ'( .שם אות
ג') היו טבקשין להפוך את התיבה טה עשה להן הקב"ה הקיף אותה באריות
והיו הורנין אותן ואוכלין אותן ,שנאסר .ויסנור ה' בעדו ,ואין מנירה אלא
אריות כו' ,אבל בב"ר פל.ב אות ח' נאסר רק ויסגור הן בעדו בקשו להפוך
ב הביא כסו שהוא בתנחוטא
התיבה והקיפה אריות שלאינעובו ,ובעליגי
הקדום נה אותי' וע"ש בהערה צ*ז( ,פ"נ אות א') ארשב'נ משום ר'יונתן
אף עירובי תבשיליןקיים אברהם ,שנאטר עקב אשר שסע וגו' .ובב"ר פציה
אות ג' איתא ר'יונתן שר הכירה אסר אפילו עירובי תבשילין היה אברהם
יורע ,שנאמר עקב אשר שמע וגו' ,ובעל אניב הביא כסו שהוא בתנהוטא
הקרום לך אות י"ר וע"ש כתנהוטא לך אות.א .ובהערה ז' ח'( .שם אות
ג'),וירק את חניכיו מכאן אתה לסר כוי .,אבל בב"ר פם*נ אות בי נררש
באופן אחר ,ובעל אגיב לקח זה סן התנחומא הקדום לך אות ט"ו ע"ש
הערה קס.א( .שם שם) ואין הריסות אלא שבועה ,שנאטר וירח ימינווגי'.
יבב"ר פמ*ג אות פ' פובא .רו יהורה ור' נחטי' ורבנן ,ודעת ר' נחסי' עשאן
.שבועה ,והטסרר הביא כמו שהוא בתנחומא הקדום לך איתי'ז וע"ש הערה
קע'ג* (שם שם) 'אם סחוט נעל. ,אסר לו הקב"ה אתה אמרת אם טהוט
אני נותן לבניך חוט של צדקה [צ"ל מקרא] שיהא ~קיפין כשם ששנו
חכמים כו*. :ובב"ר פם*ג אות פ' הוא בסננון .אחרו ובעל אגיב לקח דבריו
טן תנחוסא הקרום לך אות י*. 1וע"ש הערה קע*ד קע"ה קע*ו קע"ז קע*ח.
'(פי'ד אותג') נעשרה לשונות דברו הנביאים כוי ,ובב"ר פט"ר אות וי תושב
צווי במקום אגרה ,ובאדר'נ פל*ד מפיק הטפה וטעייל קריאה ,כטו שהערותי
באג'ב שם הערה ה'( .פם'ז אות ג') ומי.טל אותי ,אמר לו הקב"ה את
לעצטך נפל אברהם חרב והיה אוחז בערלתו כו' ,ובב"ר פם'ט אות ב'
בשינוי לשוןנט אברהם סכין בטקום חרב גם הסיום והיה מרתית ליאש
י כלשון התנהוטא הקדום לך אות ב"ר והובא בילקוט נהמ1.
יבעל אג.ב הביא
רמז א' ע?א ד"ה ופצאת את לבבו בשם התנחומא,ועיין באנ"ב שם הערה
.וע( ,פי'ם אות ג') נ' אוהבים היו לאברהם ענר אשכול וממרא ,וכיון שאטר
הקב"ה לאברהם פול את עצמך נטל מהם עצה אטר ענר כו' .ובב"ר סוף
שי'ב הוא בסגנון אחר ,ומשונה הרברים שאסרו לו ענר אשכול וסטרא,
ועיין באג"ב שם הערהי5ב( .פנ*ב אות א') ואולם הר נופל יבול וצור יעתיק
שמקומו כו' ,ואין הר אלא מדום כו' ,ובשר ריש פנ'ב נררש על הכתוב
הזה בסגנון אחר ,הר נופל זה לוט ע"ש ובעל אג"ב הביא כלשון ההנהומא
הקדום וירא אות כ"ג ,וע"ש הערה קל"ח( .שם אות ב') ר' יהודה אומר
אתר,
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אין ויגש אלא לשון טלהטה ור' נהטי' אטר אין ויגש אלא לשון בקשה,
וחכמיםאוסרים איןויגש אלאתפלה .ובביר פם'ט אותא' ופצ'ג אות ו' איתא
הגשהלפיוס במקום אין ויגש אלאלשון בקשה ,גם מובא שם פסוק אחהלרא"
וינשו בני יהורה אל יהושע לפייסו .לרכיה אות ב') הייך יהיו קורין בכל
שנה ושנה ותהרין שתי בנותלוט .ובב"ר פמא אות פ' אין כל שבת ושבת
שאין קורין בה פרשתו של לוס ,ועיין שם בהגהת הרא"ל שהביא באג'ב
הגי' כל שנה ושנה( .פכיו אות א') מה עשה לשרה עשאה מטרונה והלבישה
ן באג"ב שם
בגדי מלכות כו' ,ובב"ר פנ"ב .אות י*ב המאמר משונה ,עיי
שלשה
אות א') אטר לו הקב"ה ואתה הודיתה ופדיתה
הערה ז'.
טן
השריפה (פ
תטר
כ"ושני בניה חייך אף אני מציל שלשה טן בני בניך מן
השריפה ,חנניה טישאל ועזריה כו' .ובב"ר פצ-ט אות ח' הצלת ד' נפשות
ן באנ'ב
כו' אף אני אציל ד* מן בניבניך ,דניאל חנניה מישאל ועזריה,ועיי
שם הערה ה'( .פכים אות ג') זש'הוירעו כל עצי השרה כיאני ה' השפלתי
עץ נכוה זה פרעה הראשון ,והנבהתי עץ שפל זה אברהם ,הובשתי עץ לח
זה אבימלך כו' ,,ובב"ר ריש פ"נ נדרש בסגנון אחר ,השפלתי עץ גבוה זה
אבימלך ,הנבהתי עץ שפל זה אברהם ,הובשתי עץ' לח אלו נשי אבימלך,
ן בתנחומא
ובעל אג-ב הביא כסו שהוא בתנהומא הקדום וירא אותל"גועיי
שם הערה קציר* (פ'ם אות אן) ימי יצחק ק'פ שנה ואברהם בן קע'ה
לטה ,אלא אקר לו הקב"ה את זכית בהמשה רברים אלו ,הרי אני מוסיף
לך חמש שנים .ובבזר פס-ג אותי'ב איתא שנגרע מאברהם ה' שנים שלא
יראה עשו בן בנו יוצא לתרבות רעה ,ובעל אגיב לקח דבריו טהנחוסא
הקרום תולרות אותוי וע"ש בהערה י'ח( .שם אות כ') זש*ה רבות עשית
אתה ה' אלהי ונו' ,אסרו לו ישראל כו /בב"ר פס"ה אות ה' הוא בקצרה
בשם ר' חנינא ( twtyשם אות ג') אביו קרא אותו גדול כו' משל למי
שהיה פכתיב פירונא כו' .ובב"ר פם'ה אות י-א הוא בסגנון אתר גם הובא
שם הטשל באופן אחר ע-ש( .פם"ב ] [A.Dtאות ד') מטל השטים זה המן,
שנאמר ובררת הטל נו' .ובב"ר פס" 1אות ג' .הוא בסננון אחר ,ומיבא שם
פסוק אחר לראי' הנני טמטיר לכם לחם טן השסים ע"ש ,ובעל אגיב הביא
כמו שהוא בתנחוטא הקדום תולרות אות ט*ה (פם*ג [פט'ד] אות א') זש*ה
שרשי פתוח אלי טים אטרו ישראל כו' ,ובב"ר ריש פסיו נדרש גיכ על
הכתוב הזה באופן אחר כסו שהעירותי באנ'ב שם הערה א'( .פס-ה) [פם"ו]
אות דס וגל טובאדוניו בידו זה דייתקי שהלכהבידו .ובב*ד פנ*ט אותי"א
מובא זה בשם ר' הלבו שאמר זו דיאתיקי אבל המלות ,שהלכהבירו .ליתא
שם ,וכל הטאטר מאנ"ב שם נובע מתנחומא הקרום ויצא אות א' ב' וג'
ושם איתא ,הוליך בירוי( .פמ*ה) [פם"ט] אות א' הקב"ה כשהוא רואה
לארם שנכפף 1טמו ירו נותן לו וזוקפי ,שנאסר וזוקף לכל הכפופים כ/1
ובביר פע'א אות בו נדרש על הכתיב הזה בסגנון אחר ( .w~pשם אות ה')
אמר לה ברתיה ירמאה לסה ,רמית אותי כוי .ובב"ר סוף פ"ע הוא בסגנון
אחר ע"ש ,ובעל אניב הביא כסו שהוא בתנחומא הקדום ויצא אות י"א
והרזו*ו בב"ר שם העיר ג-כ על ני' האג"ב( .פנ*א) נפנ"בן אות אן למה
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קנאתה רחל בלאה ,אלא במעשיה הטובים קנאתה ,אסרה אלולי שהיא
צדקת לא היי הקב"ה נותן לה בנים קורם הימנח ובב"ר פע'א אות  '1הובא
בשם ר' יצחק על הכתוב אל יקנא לבך בהפאים כי אם ביראתהי כל היום
בסגנון אתר( .שם אות ג') ולמה טחה בדרך אפרח ,אלא אטר הקב"הבני
צריכין לה בשעת שהן הוטאין וגולין והיא מזכרת אותי כו :ובב"ר פפ'ב
' הובא בסננון אחר מה ראה אבינויעקב לקבור את רחל בררך אפרת
אותי
אלא צפה יעקב אבינו שהגליות עתידות לעבור שם לפיכך קברה שם כדי
ן באג'ב שם הערה ט( :פנ'ז [פסח] אות ב')
שתהא טבקשת רחטים ,ועיי
זש'ה בזעקךיצילוך קבוציך אלו הסלאמים כו ..ובביר פריר ריש וישב נדרש
בסננון אתר ע 5הכתוב הזה ,ובעל אניב הביא כסו שהוא בתנהוסא הקדום
וישב אותב'( .פנשח ] [bQDאות א') כיון שראה יעקב את אלופי עשו
נתירא כף ,טשל לזהבי שהי' יושב ועושה מלאכתו ותלמידו עמו תלה
התלטירעיניו וראה גמלים פעונין קש כף .ובביר פפ'ד אות ה' הוא בסגנון
אחר ונם המשל הובא בשם ר'לוי באופן אחר ע*ש ,ובעל אניב הביא כסו
שהוא בתנחוטא הקדום וישב אות ד' וע.ש הערהג( :פיס) [פס'א] אותבי
פסים שה" ארגמן שלו מניע עד פיסהירו .ובב"ר פפ'ר אות ח ,פסים
שהיתה מגעת עד פפ ידו ,והרר*ל הביא שםגי האגיב( .פס*ח):נפס"ט] אות
א' וששה בשש צרותיצילךכו' .ובב"ר ריש פריט נדרש על הכתוב הזה
בפננון אחר וע"ש בפ"סהרזויו שהעיר ג"כ על האגיב שהוא באיזה שינויים.
(פפ'א) [פפ'ב] אות נ' הראה הקביה ליעקב.כל סה שעתיר לעשות היאך
הנביאים עומדים היאך בית המקרש נבנה וחרב והיאך נונ ופנונ עתידין
לעלות על ה' ועל משיחו בו' .ובביר פצ'ח אות ב' איתא ר' סימון אסר
טפלת נונ הראה להם ,ר' יהודה אסר בנין כיח הסקרש הראה להם ,רבנן
אמרי בא לגלות להם את הקץ.

ו) רשימה מכל המאמרים אשר שאב הממדר מרהנחוטא רגרום ואנה
הםנמצאים בתנחוטא*

ה ם ת הי
וירא ה'

ל

ר"א וירא ה'
ד"א וירא ה' זש"ה יש רעה
ר"א צדקתך רשב'י אוטר
ד"א ויזכור זש"ה זכר צדיק
ד"א ויזכור וס"ה יודע צדיק
צא טן התבה ושיה אני פי מלך
ר-א צא טן התבה זש'ה בפשע
ד"א צא מן התבה אסר דור
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--------ןעדת מאשית

)
ל
ה ם ת חי

==========א"ע
-----------------------------%ק

-
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לך

אחר הדברם האלה
דש אחר זש'ה רשע
דש אחר טה כתוב

חירוף
י
ע
רי
"הי אברם
ד"א ואתנה
ומי סל אוחי

ךרא אלת

'

-

ד"א הממים כסאי

דיא

ךרא אלץ

ךרא

'

ר'א הלילה
ד"א הלילה אסר אברהם

יסע משם אברהם
ץשר אבימלך.
הא מפקר-
תהי אחר הדברים האלהי
ד"א והאלהים נסה
ד"א ואלה הגתם
אשת חיל סי ימצא
דש ואברהם זקן
'

*

י

'

'

.

:

"'ך

ל.

'

'

חהי כי זקן יצחק
חתן לך האלהים
תתן לך בדץ
"
ד"א ופתן לך

9

ח"
הולדות

ד"א והיה מארית

למה ומהטל סימן יפה

שיר למעלות
~ asיעקב
ד'א ויצא

ד"א ויצא זשזה רגלי

ד'א רגלי חסירט
תברח יעקב
ירא ה'
ר'א וירא ה'
ד'א ץרא ה' זש"ה כי תהיע
ד'א זש"ה היתה לי
ד'א בפני סי היתה שמאה
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כל מה שאירע ליוסף
וירא יעקב
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ד"א עיר קפנה
ד"א עיר קטנה
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ז) שמותהנאיםואמודאיםהסובאיםבועפ"י סדר אלפאביתא.

אותא'
 .פכ'ח אות א' פשר [פם"ה] אות
ר' א ב הו
ר' אבין  DW1ר' חלקיה ,פליא אות ג:
ר' א חא .פ'ב אווה א /פיט אוות ב /פי"ב אווז א /פנ*צ אוות א/
פכ'ג אוות ב' .פנ*ח [פנקה אוון ב' .פ'פ [פפ"א] אוחז א'.
רן א ח א בישם ר' סימוק פליה אותש א/
ר' אליעזר הנדוו /נךץ אוות ב/
ר' אפיין בנטם ר'  .nlpSnפ"ע ] [NtVeארת ב' לבכ" ר' אשיאן
בשיר חזקיה).
א'..

אותנך

ר' בנייה .פ"ר אות ד:
ר' ברכיה .פ"ר אות ג :פכ"ה אות ב /פכ"ז אות אן פם"ר [פם"ה]
אווז דע פשט [פ"נ] אווזב,
 .פנ'נ [פנ'ר]] אות א /פניה [6נ*ט אוות ב/
א
'
ע
פ
אות
]
ח
'
טנ"ו [פנ'ז] אות א'* פנ.ו [פנ
:
א
.
'
ה
ת
ו
א
]
ג
'
ע
פ
[
פ
'
פ
][atee
אות א',

אותחי

ר' חזקיה .ר' אשיאן בוטסג  [NtVe] p*eאות ב' לנ"
ר' חייא בר כהנא .וב אות א /עקם הערה ו:

הכו

ח כ םים .פכיב
ר' חזקיה ר' אבץ בוטטה פל.א אותמי ר' אשונן בשמה פ"ענפע'א]
אות ב/

אות ב/

ר' חנינא ,פל*א אות א :שפ'א [פוב] אות
ר' ח נינא רבה,
אות ה/

פל"

ב/
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אות
ר'י הורה .פכ'ב אות ב' ,פליה אות נ'.
ה

"סק

ך

ר' יהודה בן פזע פסץ
ר' יהושע בן לוע פע אות ב/
ר' יהושע בן קרחה .פם*א ] [ntDDאות מ*=
רי יונתן .ר' 'טטואל בר נהטני ,מסמה פ"נ אות א/
ר' יונתן איש הבירה מב רשבע נשסו,יה אות ד/

אות

א/

ן

רי קנאי* פ'כ אות אק
ר' יצחק נפהא .פ"ט אות  raפס"ד [פסיה] אות בן
.

*יה

ר' לוע פכ'ח ] [c*ceאות

ל'

א/

'

שתם

ר' נח מיק פכ*ב אות ב /פל"ח אות ג /פסיה ] O'eeאותף.
אוץנן
שם ר' אחא בוטםה פם'א אות דע
ר' סי מ 41פליה אות א/

עי

:Vnlw
ח עקיבא .ש"ז אות נף.
ר

פנחס .פמט [ים]

אות פ'
אות ב/

-.

אותת
רב .פס*ב [פסע] אות ד/
 .עם"ב [פם"ג] אווז ב/
רבי .פמעג [פם9ר] 'אוה ג'

רבותינו .פשו I'celאווז א..

אותשי

ט  5a1Dבר נחסני .פ*ג אוון א' .פיה אות ד /פהג אווז
ר' י
ר' יטטואל* פס'ב [פס"ג] אוות א/
י ע)םואל בר יצ זק .פם"ו [פם"ט ח11ת ד/
ר

ר* ,םםע1ןן בן יוחאי .פיד אוז 4ף.
ר' יממעון .פס'ב [פס"ג] אוות א/
ר' ע)מעון בן לקיש .פסיה [פס'ט אות הק
י אחא בשמה פ"ב אות א/
ר ,ש מעיה ר

א/
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פ) תשנת כתביד אנ"כ הנמצא באקטפארד*
באוצר המפרים באקספארד קיבץ  2840נמצא המדרש הוה ,ורשום
על הכ.י ,סדר אליהו רבה' והוא מכח שהי' בתחלה באוצר הספרים של
הנאון מוהר"ר רוד אפפענהייק ז"ל וכאמת הוא המדרש אגדת בראשית ,כי
לא הי' נודע להסופר שם הספר .ובודאי ניתן השם הזה ,אגדת בראשיתי
להספר פאת הרב ה' מנחם די לונזאנו ז"ל .והטעם שסכנה הספר בשם
.סדר אליהו .רבה*,יען כי פרק נ"ח [נ"ט] אות ג' נביאים .ד"א חזון עובדיה
טה ראה עונדיה להפרע טן אדום אלא אסר הקב"ה אברהם היה מאכיל
העיברים והשבים ,ועשו עמד והורגן והיה טטלא את הסערות טתים כו'.
ובכ"י טן אגיב הובא זה בסגנון אחר :ד-א חזון עובדיה כה אמר ה' לאדום
אמר אליהו זכור לטוב כשהי' אברהם טאכיל את העוברים והשבים ,מיה
עשו הרשע עומד במארב וכשהיויוצאין היה הורנןושוללן, ,ומשליכן במערה
עד שמלא מהן מערות רבות כו /כסו שהבאתי שם בהערהי.ב .וכמו כן
פרק ס'[ -ס"א] אות א' הורה ויוסף הורד מצרימה זש*ה טזב לגבר וגון
אשרי מי שמקבליסורין מנעוריו ,לטה כסופו נח כו' .ובכ"י מן אגיב כתוב
אוסף הורר טצריפה וגו' זש'ה טוב לגבר כי ישא עול טנעוריו ,אטר אליהו
אשרי מי שקבל יסורי; טנעוריו שסופו נח .גם בכאן הובא בשם אליהו.
עיין שם הערה ב /עור שם סוף אות ב' אסר הקב"ה ליהירה אין לך בנים
ואין אתיודע צערן שלבנים .ובכ"י כתוב אטר אליהו אטר הקב"ה ליהודה
אין לך בנים לפיכך אין אתה יורע צערבנים .הובאגםכן בשםאליהו( .פם'א)
ונפס"ב] נביאים אותבי ד"א  nDSתאסר יעקב זש'ה אולת ארם תסלף דרכו
ר' אוסר הג פלטריות בגן עדן וי' חופות .ובכ"י מן אג"ב ד"א לסה תאטר

מבוא

xxix

יעקב וגו' זש"ה אולת ארם תסלף דרכו זה אדם הראשון אסר אליהו עשר
פלטיוח ועשרה חופות היה לו לאדם הראשון בגן עדן כו' .גם בכאן הובא
בשם אליהו.עיין באנ'ב שם הערה ד' .ויוהר מנה לא נמצא בכ"י שמזכיר
את שם אליהוי וכאשר ראה הסופר בי סובא מאמרים ורשום עליהם *אסר
אליהו' בעבור זה סכנה הספר בשם ,סרראליהו רבה" 1או אפשר להיפך ,כ*
טצא בי הי' רשום עליו ,סדר אליהו רבה' הוסיף הוא בארבעה סקוסווע

*אמר אליהו* .אבל בתנא דבי אליהו שלפנינו אין ובר מהמאמרים ההם.
הנתב יד הזה הי' נם לפמ הרב הקדוש מוהר"ר אליהו די וידאש
ובספרו ראשית מכסה הביא מאמרים וכתב עליהם .תנא דבי אליהו נמצא
אצלינו כתיבת יר* וכיון לאגדת בראשית שלפניני ,ואולי זה הכ"י המונח
בעת באקספארד הי' טלפנים ת" ה"ר אליהו הנ"ל ויכנהו ,תנא דבי אליהו"
.והוא כסו ,סרר אליהו רבה' והנוסחאות שהביא דומים לנוסחת הכ"י הזה
זדברתי מזה בפרק ד ,סימן  6ע-ש.
בהכתב הוה נטצאים הרבה שינויים והוספות והרבה 0הם בסננון
אחד וכטעט הוא מהדורא שניה טהספר הזה ,ועל כלם העירותי בהערות
שלי והוספתי ההוספות בהערות .לדוגטא ראה פ*ב הערה י"א ופנ'ד הערה:
ב' ,ואין פה המקום לפורטם כי רבים הם .ולעוסת זה נלקה הכ"י בחסר.
בפרק י"א רה זעף ה' אלא זש*ה חפאתי אודיעך וגו' ,הסר בנ"י איזה.
רפים אחרי המלות זש'ה מתחיל שם לנוצרי בריתו ועדותיו זה אברהם
שנצר ברית טילה וערותיו של הקביה כו' .וזה הוא פן פרק י'ט באמצע
ונחסרו איזה גליונות טהתחלת פרק י"א ער אמצע פרק י*ט וע"ש הערה
א' .גם חסר בסוף פיד אות ג' טן וכובש עליו פלאין ער פוף הפרק ע"ש
הערה י'ז ורומיהם .גם נשמטו בהכתב יד טן הסופר טלות זרות כמו
שתמצא בהערות שלי .נם תראה לפנינו בדפוס (פ*ם) ] [Ntoeתורה ויוסף
טצריסה זש"ה טיב לגבר .ואח'כ בפרק (פינ) [פיד] נמצא הררשות
הורי
על הורה על ויהי בעת ההיא וירד יהודה .והוא סוקרם בקרא כי הוא
 .ובכס
בבראשית ל"ת א' ,והפסוק ויוסף הורר טצריטה הוא בראשיתל.ט א'
טן אגיב הובא בתהלה הפרק על ויהי בעת ההיא ואת.כ הפרק על זיוסף.
הורר מצרימה ועל נביאים וכתובים בפרשיות ההם מסורר גם בכ"י כסו
לפנינו בנדפס.
לפנינו .בנדפס בכל הדפוסים אחר פרק טיא שהוא נביאים סתחיל.
פם'ב הורה וחסר פרק אחד על נתובום .אבל בכ"י מן אגיב נמצא פרק:
כתובים החסר לפנינו והוספתיו בפנים הספר .לבן הפרקים המה משונים
כעת טה שהי' פרק סיב הוא פרק סיג וכסו כן הפרקים שלאחריו וטטפרם.
כעת פ"ע במקים פרג.
המלות בריש פרק (פם'ה) ]* [1toeשלניה דמפרא* ליתא בכ"י ,טלות.
זרות הנטצאים בנדפס רובם אינם בכ"י .גם הפרקים אינם טצוינים באות'ות..
בהכ*י נסצא בהתחלת הספר עוד פרק אחר ונלקה בחסר ומטושטש מאד.
והדפסתיו להלן בפרק י'ב עם הערות קצרות..
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י) מהנעשהעם המדרשהזהועםההלימהשל הרבו" אברהםז"ל.

בשנת הקס'ב ( )1802הוציא לאור בווילנא הרבהנדוף מוהר"ר אברהם
ז"ל בן הנאון מוהר"ר אליהו ז"ל טווילנא את הסררש אניב פעם שנית.עט
הקדמה יקרה ועםאיזה באורים במקומות הםתוטיםבצירוף טררשים קטנים:
א) מדרש תטורה .ב).מס' נרים .נ) מס' גיהנם .ד) מס' חבוט הקבר.
ה) טעשה דר' יהושע בןלוי .ו) מס' כלים של ביהם*ק אוברייתא דסלאכת
המשכן .ז) טס' אצילות .ח) ברייתא טפרקי מרכבה,
ב
ק
ע
י
'
ר
ב
וב' שנים אחר זה בשנת תקס'ד ()1804
בא
י
ר
נפתלי
הירץ סברארי והרפים את הסררש הזה בזאלקווא ,עם ההקרסה של הר'
אברהם הנ"ל והכחיד את שמו ,כי בסוף הקדמתו חתם ,אברהם בהגאון
.
ההסיד הפפורסם פהר'א זצלה'ה סווילנא" ,נם השמים בההקדטה
כל פקום שמזכיר את שם אביו הנר"א ז"ל .עיין בהקדמה שהביא
י
ר
א
ס
ו
,
ן
ו
אבא הגאון זצלה'ה גרס שתין מסכתא' זה השמיט והציג ,דאינ שתין
מסבתא*,עיין בהערות שלי לההקדמה הערהזי.מס'
קטנות
עוד שם. :ושמעתי מטר אבא הגאוןזצללה'ה שממנין שבע
ולא-
י בפירוש סי הביאם' .ור' יעקב פה עבידתיה ,השמיט שם
כו'
בארל
אביו והביא רק ושמעתי שממנין שבע סס' קטנות היה עוד כו' ,ולא באר
ן בהעהות שלי לההקרטה הערהיז .והר'אברהם
לי בפירוש טי הביאם.עיי
הביא כן גם בספרו רב פעלים דף ח', :שמעתי מאדוני אבי הגאון נר"ו
שהשבע ספ' קמנות הסה חוץ מאשר נמצא לנו ,והן מס' תפילין ,וטס'
הנוכה ,ומם' מזוזה ,ולא בארלי טי הביאם" ,עכ"ל.
עור שם בהקרמה הביא כי "במקום אהר הארכתי כו' ,הרביתי כמו
עשרים ניירות כו' ..כוונתו בזה לספרו רב פעליסי ור' יעקב השמיט כל זה
מן בי בטקום אהר הארכתי עוד ופה לא עשיתי מאומה.עיין בהערותשלי
לההקרסה הערהי'.
עוד שם בהקרסה, :ואם תרצה לידע שמות המדרשים כלם ובאיזה
ספרים הובא קצת מאמרים מהם לשכנו תדרשו במקום שהארכת" 1כיון
בזה לספרו רב פעלימי ור' יעקב הציג "לשננו תדרשו במקום אהר* .עיין
הערה ל"ו בהקדטה.
עוד שם הביא, :אולי ה' אותי להרפים פסיקתא רבתי לא אכחד תחת
לשוני להודיע שמותיהן ומי חברן כלן( ,ובא ר' יעקב בהוצאה שלו ואחרי
הטלות להדפיס פסיקתא רבתי הוסיף הוא, :ית"ל בבר הגהתי אותו כיד ה'
הטובה עלי ,וגם נחתיו ליר הרב הגאון המפורסם סוהר'ר אפרים זלמן
סרגליות נר'ו טכראד לבאר בו מקיטות הסתומים אקוה לאל להדפיסו
במהרה ,לא אנתר תחת לשיני להוריע שמותיהם וסי חברן כלן' ,והרבר
הזה נלו שקר כאשר העירותי במחברתי יריעות פלסה צר  .5וירוע כיהיה
להר ,אברהם ז"ל פסיקתא רבתי בכתב יר וחבר הגהות עליה ומקצת
מההגהות האלה נרפסו בפירוש הר' זאב וואלף איינהארן ז"ל (סהרוו'ו)
לפסיקתא רבתי (ברעסלוי תקצ"א) ,וכמו שכתב סהרזו'ו דל בהקדטתו
לפסיקתא רבתי ,שמסר לו הרה"ג מו'ה יעקב מסלאנים את החצי הראשון
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שהפסיקתא רבתי מאביו הטאה'ג מוהר"ר אברהם דל .וזה לא כביר נודע
לי,כי גוף הכ"י טהפסיקתא רבתי ,עם הבאור של הר' אברהםז.ל היתה
נמצאת אצל הטויס הר' יעקבגינצבורגבבוברויסק(ברוסיא)וחכר הכ"ילגביר
אחר בעיר המל ,ובכל השתדלותי לא אוכל להשינ הכ"י עם באורו ,וידוע
כי הנאון טהרא"ז כרגליות הוציא הפסיקתא רבתי בכבורו ובעצבו עם באור
זרע אפרים (אשר השלים מלאכתו בשנת תקשה) ,לכן דבריו כחידה בלי

פתרון.

עוד הביא בהקדמה :אחת שאלהי סאת ה' אוהה אבקש ,טן המלות
בצל יהביאני ער טפו השמיט ר'יעקב.עיין בהקדמה הערהליה.
גם שער הספר הרפים ככתבו וכלשוני של הוצאות הר' אברהם ז"ל,
רק בשקום ,קרוב הדבר שהתנא רב הבירו של שמואל ירחינא ,חברו'
הציג הוא בשער הספר, :שם ממברו התנא האלקי רב הבורו של שכואל
ירתינא" .בטקום *ובמקומות הסתומים עשיהי קצת ביאור .הציג הוא "עם
י הביאור הוא
קצת ביאור בסקוסות הסתוטים"י כי בוש לוטר "עשיתי' כ
סר' אברהם והוא הדפיסו באג'ב סבלי הזכיר שם בעליו עליו כאילו הוא

הולידו.

בדפוס ווילנא הוצאת הר' אברהם נתוב על השער ,נרפס פעםראשון
בעיר וויניצא שנת שע-ח כו' ,ונרפס עוד הפעם פה קיק ווילנא" ,הביא ר'
יעקב :נדפם פעם ראשון בעירוויניצא שנת שע"ח כו' ,ונרפס עור הפעםע"י
הרבני מו*ה יעקב בטויה נפהלי הירץ ז"ל טק'ק בראדי ,וההיצאה מווילנא
לא זכר'וישכחה.
בדפוס ווילנא הוצאת הר' אברהם מצויינים מראה בקומות מהפסוקים
המובאים בו ,ובשתי ירות איננם מצויינים כלל וכלל .אם כי חסרים הרבה
ציונים ,בכל זאת לרוב נטצאים -הם*ם טהפסוקים ,אבל יש הרבה ציונים
אשר לא נרשמו כהוגן .ור' יעקב הביא כסו ברפוס ווילנא עם הטעותים,
ולא הש לתקן ולא הוסיף הציונים החמרים והניח כפו שהם ברפוסווילנא.
ואביא איזה מהם לרוגמא ומהם תקיש על השאר :פכ"ו ופתיל פשת~ם
בירו טצוין בדפוס ווילנא יחזקאל סיב וכיה גם ברפוס זאלקווא ובאסת הוא
ביחזקאל ט' .פליח אות ג' וינחם ה' על הרעה מצוין בדפוס ווילנא שמות
ליב וכןציין בדפוס זאלקווא ובאסת צ"ל וינהם על הרעה והוא בדה"א כ"א
ט"ו והוא במקרא טד"ה שעומדבו .פניב זש*ה וה' אלהי הצבאות ה' זכרו
מצוין *הושעי סתם ולא נרשם הקאפיפל ,וכן הוא ברפוס זאלקווא .סוף
י רותה בשמיםחרבי מצויןבדפופווילנא *שם" היינו בעוברי' שהובא
פניהכ
.לפני זה ,וכןהיאכן ברפוס זאלקווא ,ובאסת הואבישעי' ל"ד ה /פע'ט אות
א' כי אפפועלי רעות עצוין בדפוס ווילנא תהלים סיב וכן הוא בדפוס
זאלקווא ובאמת הוא בתהלים ס' .ורומיהם הרבה ואי אפשר לפורטם כי

רבים הם.

עוד תשוב תראה פכיו כתוב בדפום ווילנא ,חסר כאף ומתחיל אחר
זה ד"א וה' פקד את שרה זש'ה ונם נצח ישראל לא ישקר .וחסר פרק
ב"ח ,ואח'כ מתחיל פכ"ט .וכן רי יעקב בהוצאה שלו ברפוס זאלקווא ,ולא
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שם אל לבו לעיין בשתי ירות כי שם נמצא המאמר בשליסות בלי חסרון
ואחרי המלוה וקנה הסדה נטצא הסיום ,וטפך זה משיה העוטר סבניבניו,
שנאמר סטה עוזך ישלח הי מציון* ובזה נשלם פרק כ"ז ואח*כ מתחיל
פתיה ומתחיל וה' פקד את שרה זש'ה הן אל לא ימאס וכו' (הוא אות א*
לפגעו) ואחר זה נמצא אות ב' ואוז ג' ואות ד' ואח'כ מחתיל או ןה' ד"א
וה' פקר זש*ה וגם נצח ישראל לא ישקר כו /ואץ ספק אצליבי הר' אברהם
"ל אשר הוציא את אלב בורלנא עשה לו העתקה מן אלב הנדפס בשתי
ידות כי ה'שתי ידות היה יקר במציאות גם פוב עתר להדפיס מן העתקה
ובהעתקה איחר ה" לפנס
כל גלתן וגליק בפט  10YYסלהדפ'ם טן
~DDnהטרה ,והדף שלאחרת הת
נאבר דף שלם מ נשלם הדף במלות וקנה
מתחיל בטלות ר*א וה' פקר זש"ה תם נצה ישראל ,לק כתב ,חסר נאף
תתחבר פרק כץ עם פרק כ"ח .ור' יעקב הדוס כמו שהוא בדפוס ומלנא.
והנה הרה"ג מוהר"ר אברהם דל עוטה ביאור קצר על הטדרש אגיב
והדפיסו בהוצאה ש 4דפוס  aJS~llובשער הספר נתב 1בטקוסות הסתומים
עשיתי קצת ביאור' .ור' יעקב הדפיס נ'כ את ביאורו בהוצאה שלו רפוס,
זאלקווא סבלי הזכיר שטו עליו כאילו הוא בעצמו הוליד הביאור הזה וכתב
השער ,עם קצת ביאור בסקוסות הסתומים" .וכאשר הבאתי לעיל ל44
וכר כלל הוצאה .של ווילנא .ומלבד הביאור הנדפס בשולי הירועה נמצא
מאת הר' אברהם איזה הופפות בנוף הספר אשר לא נמצאים בהוצאה
ראשונהבשתי ירות ור' יעקבהוסיפם נ"ב אל גוף הסררש ,כאילו הם טעשה
 .ואלה הם :פיו אות א' סנננו ,פי' היה טעמיק מהשבתו במו הנהר
ידיו
נגאני דארעא מיקרו .ב"ק רף ק'נ ,ב"ב דף פ"א בורות עטוקות' .ובאסתיש
לתקן ב"ק דף ס"א וב"ב דף ק"ג וכן הובא בפעות בדפוס זאלקווא .פיז אוות
1ג '1ונוטף אחר זה מהן
א' אטר להון קושטא אתון אסרין הצדא שדרך

,ל

אברהם ,וטפורש סלת הצדא אם אטת הוא שררך* .פיח אות ג' על טלוא
ממירא נוסף בפנים כר'א ,כסו סמרו נותן לו ד' סאות זוז ,והיא הכאה
ביר על הלחיי* שם מרתיק הוסיף קרא ,ת"י באבן או באנרוף מרתק'* שם
אתלימין הוסיף 'הר"א,חיילות" .פי'א אות ב' משל לאסמרמיוטוס הוסיף הר*א.
.כה וחבורהי .פל"ד אות א' חובל הוסיף ,פי' טנהיג הספינה' .שם הלימין
היסיף וכמו שאסרו פעם אתת לא נכנסו ללימין (ובא עליו רות קשה
ונשברה) עד שחשיכה עירובין מ"א פ ',בל"י חוף הים ומושב הספינותי.
המלות שהסגרתי נשתרבבו משורה שלאחריה ויש למחקם .ורייעקבהעתיק
הרבריםבפנים_ עם הפעות .פל*ו אות א' הנמקין  nSwהוסיף פי' בל"י חכם
הדיינים .פ"א אות א' הוסיף הר"א באמצע מאטר שלם וסיים כן הגו'
בראשית חכמה פ' גידול בנים* .וכן הוא גם ברפוס זאלקווא .שם אות ג'
העין הוסיף *פי' מאזנים ומדידה"( .פם'ם) ] [PfDאות ד' מה יוסף שהיה
סבר שלו ,הוסיף ,פי' תקוה שהיה מיחל לראותו שוב' .בל זה נוספו בפנים
מאת הה' אברהם בהוצאה שלו רפוס ווילנא ,ור' יעקב הביא את כל זה
בהוצאתו רפוס זאלקגוא.
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עור זאת תראה כי הר' אברהם הוציא לאור ביהד עם אג"ב עוד
מררשים קטנים כסו שהביא בסוף הקדמתו, :לא עשיתי פה מאוסה רק

קבצתי ברייהות איידי דזוטרא סרכסי' וחברתי לאחד בכרך הנאתי .ואלה
הם :מס' נרים ,סמן ניהנם ,סס' חבופ הקבר ,טעשה דר' יהושע בן לוי,
סס' כלים של ביהמ'ק ,מסי אצילות ,ברייתא מפרקי מרבבה* וגם ר' יעקב
הדפיסם נ'כ בהוצאה שלו (חוץ טסן גרים ,גיהנם ,הבוט הקבר).
בראש מדרש תמורה הביא הר' אברהם דל. :מסכת תמורה מה
שמצא הנאון חיד'א בש' כתב יד קדטון וסה'ר ושה"ק סכנין אותו "מדרש
תמורה' ע"כ ,ושם בפרק א' נמצא גםפירוש מאסר אחר מהר*א ,ור' יעקב
הביא הרברים הנ.ל וגם פירושו בטס ,תטורה שם .את הטס' תטורה או
טדרש תמורה הוציא לאור הגאון חיר*א בסוף ספרו שםהגדולים ח"ב ומשם
הוציאו לאור הר' אברהם ונדפם גם בפרדס לרשיי ז"ל ,ואה"ב נדפס בבית
הטדרש השא ונרפס עור כמה פעטים והרי אברהם מזכירו בספרו רבפעלים
דף סיב ,ונזכר גם בשערי ציון אשר הוצאתי לאור דף כיה ,ונובע כן
הפתיחה של המאירי לאבות.
גם בהתחלת מעשה דר' יהושע בן לוי אשר צירף לאגדת בראשית
הביא הר' אברהם וז"ל, :מובא בם' כלבו פוסק הנקרא ספר הנייר לרבינו
פרץ ,ובס' שבלי הלקם ,והוא ברייתא ,מובא קצת ממנו בס' עלית קיר
קטנה בשם ברייתא'.שוכל זה הביא גם ר' יעקב בהוצאה שלו ,עוד שם

הביא הרי אברהם בסופו שהרסב'ן בס' תורת האדם הביא האגדה הזאת
דריב'ל בלשון ארמי ,והדפיסה שם ,וגם את זה הביא ג"כ רי יעקב שם*
ובררך אנב אעיר פה מה שהביא הר' אברהם מעשה רריביל סובא בשבלי
הלקל ,וכן הביא כן ר' יעקב .והחכם השלם הרשים חאנעס ברב פעלים
דף ט"ו כהב בהערה :הרב ר' אברהם הביא כי מעשה רריב"ל מובא בשבלי
הלקט ואני בקשתי בכל השבלי הלקט השלם ולא טצאתיו ואולי נמצא
בשבלי הלקט ה'ב בכ"י .ועל זה העירותי במחברתי יריעות שלמה צר 11
כי בסוף ס' שבלי הלקפ הקצר הדפים הסד~ס גם סעשה דריב'ל והרב
ר' אברהם כוון לזה.
גם מס' כלים של ביהם'ק או ברייתא דמלאכת המשכן שהו"ל הר*
אברהם וכתוב בראשה כי לקוחה סס' עסק הסלך ,להגאון מוהר"ר נפהלי
ז"ל ,והדפיסם בספרו רבפעלים בהקדמתו דף ה'ע"ב .וגם ר' יעקב הרסיסם
והביא בראשם את הדביים אשר כתב הר'א ז"ל*
וכן מס' אצילות ברייתא בקבלה והר'א כתב בראשה איזה דברים
והביא בדבריו את הטררש ב"ר ושטייר והערוך ותוס' שאנץ ,ואה"כ כתוב:
ועתה אחרי כתבי הניע לירי קובץ כתב יד ובתוכה ברייתא אחת שנזכרים
בה כו' ולא ירעתי אם בא הטעותבברייתא כו' .ובסוף סיים" :ע"כ מצאתי
וסי שעיניו פקוחות יביט בה נוראות וכטה וכמה ברייתות כאלו נאבדו
טסנו באורך הגלות' .ור' יעקב הביא נ'כ את כלזה סבלי להזכיר שם ה*ר
אברהם ,וכאלו הוא מצא זאת.
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גם הביא 'שם הר"א וז"ל, :ראה גססצאתי בס' יחוס הצדיקים שתיבר
כמו' גרשון בר' אשר איש שקרמילה כוי וכתב שם דףדי ע"א וז"ל כו' ונם
זה העתיק והביא כן בהוצאה דפוס זאלקווא מלה בטלה.
נם הברייתא מפרקי מרכבה שהביא הר' אברהם הדפיסה ג'ב בהוצאה
הנ"ל .הראיתי לדעת מה שעשה רן יעקב נגד הרב הנדול ר' אברהם ז"ל
וחטא חטאה גדולה .והנני להביא פה גם דברי ההוקר רשיי פין ז"ל בספרו
קריה נאמנה צר  207סי'  ,104כי הספר יקר הטציאות ,וז"ל :הרב הנרול

החכם הכולל סוהר'ר אברהם בהגאון החסיר רבינו אליהו זצלל*הכוי נוסף
על היותו גדול בתורה היה אוהב חכמה ודורשיה ,וסופר מהיר בלשונינו
הקדושה בהשתרלותו ויגיעתו הובא לרפוס כטה טספרי אביו ,וכנראה
הוסיף בהם דברים בלשונו לבאר הכוונה ולפרש רמיזות של אביו הגאון
כאשר קבל סטנו .הוציא לאור ספר מדרש אגרת בראשית בצירוף כמה
מדרשים קטנים (ווילנא תקם'ב) עם ביאורים קצרים ונכותים ,גם הקדים לו
הקרמה יקרה במציאות המדרשים הבלתי מפורסמים ,ושם הראה את כתו
הנרול בהכטת הבקורת בקורת המדרשים ומחקריהם כיד הבקורת הנדולה
אשר האציל עליו הגאון ,וכל כך גדול ערך ההקדטה הזאת עד שהעירה
תאות החטרה בלב איש אחד ר' יעקב בר נפתלי הירץ מברארי לננב אותה
ולשימה בכליו ולקרוא שסו עליה ,כאשר שב והדפיס את הספר אגדת
בראשות הנ"ל בזאלקווא שנת תקס"ב [צ"ל תקס"ר] וחכם עסנ( הרב הנדול
טוהר'ר יום טוב ליפפאן צונץ השתמש בה (בספרו על קורות המדרשים
צד  )90ולאירע כי גנובה הוא ומולרת בית תממי ווילנא היא .וגם החכם
בעל הראבי'ה החדש בהשגותיו על ספרו של צונץ לא ראה את הספר
הנ"ל דפוס ווילנא ולא זכר את אברהם ,אבל אמר על יעקב העוקב רוב
דבריו בהקדמתו שמע ספי הנאון הרי אפרים זלמן מרגליות ז"ל (השגה
ליב) .ויעמוד אברהם לפני אלהים כ"ה כסליו הקכ"ם* ועיין עוד אורותיו
בספרו כנסת ישראל דף י"א ובם' האשכול צר (249ווארשוי  ,)1888ובפתח
דבר בראש מחברתי יריעות שלמה (ווארשוי תרנ" .)1יהי זכרו ברוך ועד
עולם ינון שמו!

יא) כלהוצאותמן אגדת כראשית.
א) נדפס פעם ראשונה בוויניציא בשנת שע"ח ( )1618אשר הוציא
לאור הרב החכם הגדול סוהר'ר מנהם די לונזאנו ז"ל בספרו שתי ירות
עפ"י כתביד שהי' בידו ,והוסיף בפנים הספר ביאורי קצת טלות זרות .נם
ן לקמן סוף פרק מ'ב' וצ"ל פרק מ'ו .ובפרק
נמצא הוספה בפ'ב אות ב'"עיי
ן לעיל בראש המפר" כוונתו לפרק ב' שהבאתי .בפרק ט'ה
מ"ו הוסיף "עיי
דספרא',
אשר
'
י
ה
ר
י
רשום "פלגיה
כן בכתב שהי' לפניו .ובכ"י
בידי
ואילי
מן אטב ליתא .פרק כיה אות ב' בסופו הוסיף "היטה הא כתיב על רבר
אשר לא קרמו אתכם'ועיין מה שכתב על זה הר' אברהם בביאורו שם.
זולת זה לא הוסיףילא תיקן,
ב) נדפס פעם שרית בווילנא שנת תקס"ב ( )1809ע"י הרב הגדול
החכם הכולל טוהר'ר אברהם בן הגר'א ז"ל טווילנא עם הקדמה .בר אש
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הספר ,וגם עם קצת באור גמקוטות הסחוסים ,ונדפס עפ"י הוצאת בעל
שתי ידות; וגם הום.ף איזה הוספות בפנים הטפר וביאור איזה מלות כסו
שהבאתי כלם בפרק שלפניו ע"ש .והביא טקצתציונים טהכתובים ולא כלם,
ומהם אינם מצוינים כהוגן .וצירף בסופו טדרשים קטנים :פררש תמורה,
טם' גרים ,מס' גיהנם ,סס' חבומ הקבר ,מעשה דריב"ל ,מס' כלים של
ביהם'ק ,או ברייתא רמלאנת המשכן ,מס' אצילות ,ברייתא מפרקי טרכבה.
ג) נרפס פעם שלישית בואלקווא בשנת
( )* )1804ב' שנים
י
.
ס
ק
ת
ההוא
אחר ההוצאה טווילנא והרפים עפ"י ההוצאה
סווילנא עם השיבושים
והנהיר שם בעליו טההקדטה והשם*ם הטקוטות אשר מזכיר שם אביו
הגאון רבינו אליהו 4ל .והרפיס את הביאור הקצר טהר' אברהם ולא זכר
את אברהם כאילו הוא הולידו .וגם צירף הפדרשים הקפנים שהוציאם
לאזר הר ,אברהם ואשר עשה שלא כשורה דברתי ברחבה בפרק שלפניו
פרק י'.
ר) נדפס פעם רביעית בלבוב שנת תר"י (,)1860
ה) נרפט פעם חטישית בבית המדרש ח*ר להרב מוהר"ר אהרן ד"ר
יעללינעק והרפיסו עפ"י הוצאה דפוס ווילנא (ע" לעיל אות ב') .והום
בעירום ובחוסר כל לא הוסיף מאומה ולא תיקן השיבושים ,והדפים גם
הביאורים טן הרב ר' אברהם ז"ל סבלי הזכיר כי ממנו הם ,גם הקרמתו
הקצרה בראש הספר היא קלת הערך ולא חידש טאומה .גם הציונים
מהפסוקים לא תיקן ולא הוסיף ציונים החסרים רק כמו שהם ברפוסווילנא.
 )1נדפס פעם ששית בלבוב שנת תרי"ח (.)1868
ז) נדפס פעם שביעיה בסענסבורנ בשנת תרנ'א (.)1861
ח) נדפס פעם שמינית בלבוב בשנת הרכ"ו (.)1866
ט) נדפס פעם השיעית בווארשוי בשנת תרל'ו ( )1810עם ביאורים
עץ יוסף וענף יוסף להרב סוהר'ר חנוך זינדל ז"ל והדפיסו עפ"י דפוס
זאלקווא ,וגם ההקרסה הרפים כמו בדפוס המל ולא זכר שם בעליו עליה
הוא הרה"ג טיהר'ר אברהם ז"ל בהשמטות שהשטיט רי יעקב ,וכנראה לא
ירע מרפוס ווילנא ,גם הביאור מר' אברהם הכליל בתוך פירושו ויכנהו
,מפרש ראשון' או ,טפרש א" ולפעמים הביאו סתם ולא ירע כי הר' אברהם
הולירו ,וכל השיבושים אשר הם ברפוס זאלקו:א נמצאים גם בהוצאה ההיא.
גס פי' הטלות אשר מהרים די לונזאנו מנאר אותם והובא בגוף הספר
לקח והביאם בהיך פירושו ולא זכר שם טבארם ,ועוד זאת נראהכי הרבה
פעמים הוסיף הוספות בגוף הספר ולקה אותם מביאור של הר' אברהם ,כט1
פי"ב אות א' "נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי כי בשעה שאנועוסקים נהורה
היא מגנא ומצלא ואו*ה טתיראין טסנ :כסו באור היום ניצולים טלסטים
') החוקר הייטל  r1'yנספרו גז"פ צר  266ראה רק ההוצאה מואלקווא והביא בי
נרפס בשנת  1800וטעה בחשבון גי שגן ן'ך'2נ'ןק'כמ'נ'י היא תקט"ר  .1804והרב הר"א
הקצרה טעה אחריו שהביא
יעללינעק בהוצאת שלו מן אלב (בית הטררש א"ר)
קלרוטתיהוצאת ז~ילנא דמתה מאוחרת
הא
נתחלה נדפס ב,אלקויא  1800ואחת טוילנא  ,1802גג
להוצאת זאלקווא.
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וסתיות רעות ואנו קרוב לנו אלא בתורתו וזהו שאינו אומר בפיו פלוני
קרובי" ,וזהו דברי הרש בביאורו ,ובעלעץיוסףהציגובפנים באמצע המאמר.

וכן פי'נ אוה ג' הוסיף בפנים "נ"א ר'א טחום אלו הקרבנות כהאי דתנן
ן באנ'ב שם הערהי"ב .פטיו
והוט של סיקרא מקיפועיין כזר פ*פ מא',עיי
אות א ,הוסיף "כמפורש אורי שהוא יתברך אש מאירה אוכלה אש ורוחה
בל אשיות כמו באור כשרים בלבת אש של נבוכרנצר ,וישעי בים סוף
ובירדן ,ונקרא ג"כ אורי שאו'ה עהידין לילך נ'כ באור ה' בית יעקב לכו
ונלכה באור ה ,4והוא דברי הר*א בביאורו ,והוא הביאובפנים .פט*ז אות ב'
הוסיף בפנים .פי' שטען אברהם ואמר עד שלא סלתי הי' באים המלכים
ומזדווגיםלי תאסר טשמלתי הן באים ומזרווגים לי כמ"ש בב"ר פם"ו" ,הוא
לקוה מביאורו של הר"א והציגו בפנים .וגם מן המדרשים הקטנים שהדפיס
וצירפם אל אגיב הדפיס הוא :מדרש תמורה ,מס' כלים ,מס'אצילות,ברייתא
דמלאכת המשכן ,גם עוד זאת מצאתי כי מראה מקומות מן בעל משען
מים הביאם ביד יוסף* ואף כי הרבה מהם אין להם ענין וקישור כלל
לדברי בעל אגיב ,והביאם הוא ג"כ*
י) נדפס פעם עשיריה בזיטאמיר בשנת הר"מ ( )1900עם פי' קצר
בשם נחלת בנימין פאת הרב החכם הרו בניטין עפשטיין.
יש עור להזכיר את הס' טשען סים (ווילנא תקפיא  )1821שהו"ל
הר' צמת בר' שמואל הלוי לאנרא ,והביא מפנים הספר רק מלות אחדות
ן עליהם איזה ציונים והפנים אין לו היבור וקישור מאטר לטאמר
אשרציי
ואין לחשוב את ההוצאה ההוא לספר שלם רק ליקוטים מן אגיב,
גם יצא לאור באזמיר בשנת תרים ( )1880ספר אבי הנהל קצת
רשימות וחידושים על אגיב סאת הרב ר' היים פאלאגי ז"ל .ספרו זה הוא
דרשות ברמזים ,פשטים רחוקים קשיות ופלפולים ופירושים ע"ד הנסתר,

יכ) פרק אחד הנמצאככ"י אקמפארר כהתחפתו.
"
) ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמוהו כצלמו (כראשית ה'
ג') ,וכי ער אותו היום לא ילר ,והלא כ"גשנים לבריאתו של עולם  )3נולדו
לו קין ואחותו ,הבל ואחוהו ,וכשהרג קין את הבל ג) ישב ארם .,.סאה
הערות ותקונים

י אים ,מנאן מתחיל הכ"י אקספארר(עיין לעיל פרק ט') ואחר פרק ~ה מצא
")ויח
א
ר
י
ו
רנה
ס
פ
ר
י
נ
ת
י
נ
פ
ל
גם ככ"י כמו
ה
א
ר
נ
ו
ו
ת
ל
ח
ת
ה
ת
ע
ר
הארם
.
ץ
ו
א
כ
'
ה
'
ה
ר
ו
ת
ש
כי
כי
הפרק הוה הנטצא בכ"י איננו
מהארש אגדת בראשית רק הוסיף אחר על רירי הסררש יען כי
חטר ההתחלה ומתחיל טןוירא ה' כי רבה רעת הארם בארץ ((ח  )9 '1ועל פ' בראשית לא
נטצא .גם הלשון ששפעתי טפי היאשונים" ,שמעתי סר13תי" אין זהלשין טררשי חז"ל ,נס שאב
מן טררש אבכיר ,ועיין להלן הערה ט"ו ט"ו י"ז .ג)נולרו לו קין ואחותו הכל ואחותו .בפדר"א
ן ותאומתו עסו ,נולר הכל ותאומתו עמו ,וגב"ר פכ'ב אות ג'
פכ"א ר' סישא אומר שלרק.
קין  wolwntוהבל ושהי תאבותיו ,וכן גביר פסזא אות ר' נולר הבל ושתי תאומותיו ,וכן
בלקח טוב כראשית די אי טה ת"ל את קין לרבות תאומתו שנשאקין אחותו כוי ,ועיי
ן תוס'
סנהררין ליח ע"ב ר"ה ויררו הביאו רברי הסררש ,ג) ישב ארם סאה ועשרים ושגע שנים בב"ר
פ'ב אוה י"
א סאה ושלשים שנה שפירשה חזה טאדט ,וכן רש"י בפסוק שלשים ומאת שנה כתב.
ער 3אן מיש מן האשה ,ובן איתי בגמרא עירובין י'ח ע"ב פירש סן  nwwnסאה.ושלשים

.

משא

~SXXVII

ועשרים ושבע שנים ,ובקש לסלק עצמו מן פו.ר אמר הקכ'ה לא לתוהו
בראה לשבת יצרה )7 ,ר' שסיון בן יהודה אומר כננד אלו סאה ועשרים
ושבע שנים ,עתיר הקב"ה לשקול סאה ועשרים ושתים ליעקב ,וסאה
ועשרים לימי סשה ,וליהושע סאה ועשי ,ולדוד שבעים ,ולשלמה ששים
ושבע ,ולמשיח כנגר כולם.
ויהי בל ימי אדם אשר חי תשע מאות ושלשים שנה ויטוה (בראשית
הי ה') ,ס) שסעתי ספי הראשונים ,שנותיו של אדם אלף שנים ,ו) שבעים
טהם ,,,אזר ינאי בא ושסע דברי הגרה ו) שסושכין לבו של אדם כמים,
וטה כן ,מ) שמעתי מפי רבותי ,ששנותיו של אדם הראשון אלף שניס,
ס) בשעה שברא הקב"ה ארם ,העביר לפניו כל הדורות שהיה עתיד
לבראת ,ומזל כל אחד ואחד מהם ,כיון שהגיע לפזלו של דוד ,ראה שהוא
סזסר בכל טיני תשבחות וראה יפיותו,ומלבותו ...בבל הענינים ,והיה לו
תקונים שלש שעות בחייו ,אסר לו להקב"ה רבש"ע ,יש טחנה לפניך,
י) תקנה לוה ,אטר לו יש ,אטר לפניו רכש-ע ,כטה שני היי ,איל אלף
שנים ,חזר וראה .,.סיר כפה וראה ...ואמר לפניו רבש"ע יש מתנה לפניך,
איל יש ,איל יזכה שבעים שנה שנתתי טשטתיו ,ויהיו לוה ,איל הקב"ה
איני טאטינך ,כשיבוא עליך משחית ,אתה כופר במתנה זו ,מה עשה אדם,
כתב שטר י )6והתם עליו הקכ'ה ,ואחריו ארם ,איל איםיהי' לזה שבעים
שנה ,כדי שיזמר בהן כלימי חייו ,והרי הן נתונות לו בסתנה.
[ויקרא את שפו] שת (בראשית ה' ף) ' )3בשביל שנחשל תחת
הבל ,ואחריו אנוש ,ולפה נקרא שפו אנוש ,שנולדברור אנוש ,ואחריוקינן,
למה נקרא שמו קינן~ ,שהקנה] לדורו רעה ,והטעה אותם ,ולטה נקרא
 1DWסהללאל ,שהוא חזר בתשובה תהילה להלל וההחיל לשבח לפני
הקב"ה ,ואהריו ירר ,ולמה נקרא שסו ירד ,שביסיו ירדו דורו 64דרגה
הערות ותקונים
) ר' שמעון כן 'הורה איטר כו' עתיר הקב"ה לשקול סאה ועשרים שנה ליעקב ,וסאה
שנה.י
י טשה וליהושע'
ועשרים
יינה,ולחח ע' 1לשלסה ס'ז :המאטר איןלילצוחקפתיון כי יעקב חי
ט
י
ע
ה
קם"ז שגה ושלסח חי רק נ"ב ש ואולי צ"ל קע"ת לאברהט ,וק"פ
 ttopליעקב ,ק"כ
לטשה ל"י ליהושע ,עי לרור ,וחט בטויה תת"ך והם ,השגש שנשארו לחיי ארה"ר אחר שנגע
קכ'ח שנה טתתק'ל ,גםיש לתקן גסקום וחלא כ"ג שנים צ"ל גם שנט .וטה שהגיא קכ"ו
וכנים צ"ל קכ'ח שניט .ס) שסעתי מפי הראשחים.אין זח לשון מדרשי חו"ל .ו) שבעים טחם.
המעתיק בערי כתב גגליון ,מטושטש* ומאיתי נטררש כמ"ר פיר אותיב ר'א כנגר שבעים
ן פרר'א
שנה שחיפר ארס משמתיוונתן לרור בןישי ,לפ' שראויהיה לחיות אנף שנים ב'.ועיי
פי"ט .ו) שסישכ'ן לבו של ארם כסים ,חגיגה ישר ע"א כל משען מים אלו כעלי אגרה
שטושכין לכו של אד 6כטים .ח) שסעתימרבותי,אין זהלשון הסררש .ע) בשעה שברא הקב"ה
ארם כו' .בילק'ט גראשיתרם ,ט*א הביא בתחלה טאמר טטנהררין ליח ע"ב אמר רג יהורה
לפניו
אטר רב ארם בלשון ארסי טיהר כוי ואחר זה הגיא שיא ,ה ספר תולרות אי6
עי
הגו
כל הרודות הראינו רור חייוחקיקין לו ט שעות כו' ,והוא המאטר שלפניו כשי
בסיקטנים.
י) וראה .פה מטישטש וגט אחר הטאסר צפה וראה"
) וחתםעליו הקב"ה ואחריו ארם.
בילקוט שם היאכי נט מטטרון חתם עליו.יי
) בשביל שנחשל תחתהבל .לא ארע לכוון זח,
וכסחר4ר-ש בע"ר פישר אותי"ג ויקרא את שטו שת שסטנו הושתת העולט לפי ~ Sanוקין נטרדו
טן העתם ,יג) ש:ולר צרור אנוש .בבסי פכם אות ק' נררשכי כלימי
ו סכאוג'ם זה דור אנוש
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התחהונה ,ואחריז תנוך ,הוא הלך בדרכי שם'ם ,ועליו נאסר אשרי תבהר
ותקרב וגו' (תהלים ס"ה ה') ,ואומר ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו
(בראשית ה' כ"ר) ,יל) מלטד שלקחו וגנזו .ויהיו כל ימי משותלת תשע
וששים שנה ותשע סאות שנה וימת (בראשית ה' כ* )1סו) אסרו משותלח
צדיק גמור היה ,ולמה נקרא שמו משותלח ,שכל דיבור ודיבור שהא יוצא
מפיו ,ה" מושל מאתים ושלשים משלות בשבחו של הקכ'ה ,והיה שונה
תשע פאות הלכות במפרי משנה ,שלש סאות באלפים של תוהו ,ושלש
טאוה באלפים של תורה ,ושלש סאות באלפים של טשיה ,ובשעה שמת.
נשסע קול רעש גדול ברקיע ,שהי' עושים לו הספר תשע סאות של טלאכי
השרת ,ננגד תשע מאות סררי משנה שהיה שונה ,ואף חיות הקרש שהיו
נושרות וטפיפות דמעות מעיניהם על מקום פפירהו ,כיון שראה כך ,עשו
לו הספר מלסטה .ור' יוסי בן רורססקית אטר לא קבע הקב"ה לאנשי דור
הטבול זמן שבעת יסים אלא בעבור הם8רו של סשותלמ ,שני ויהי לשבעת
היסים ומי הטבול היה על הארץ (גראשית ז' י') ,ויולד בן (בראשית ה'
כ'ח)נ טו) מפני 0ה לא נאטר נשסו ,כסו שנאסר במהללאל ויולד את ירד
(בראשית ה' ט' ,)1וכן ויולר את חנוך (שם שם י'ח) ,מלמר שמשתולה
חכם גדול היה ,והי' מזהיר את ביתו ,שלא יקרא אותו בשם ,שאנשי רור
המבול בשפים היו עושים ,והיה ירא שמא יהרגוהובכשפים וגדל עד שנשא
אשה ,והוליר בן ,ובא אצל אביו ואסר לו ,נולר לי בן ,אמר לו קרא שטו
נח ,שהוא ינהם הרורוה ,כיון ששסעו דור המבול קראו שסו נח ,לאמר זה
ינתנו טמעשינו ומעצבון ירינו (בראשית ה' כ"ט) ,אמר להם אם תעשו
השובה ,ינהם אתכם ,ואם לאו לא ינהם אתכם.
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ונכוהין בקומתן ,ויקחו להם נשים מכל אשר בתרו
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היו מניהין בעליהן ,וביתרות אותם בעבור יופיון ,וטנין שבני קין
בני
,
)
'
א
אלהיכ ,שכך אמרה הוהי קניהי איש את אלהים (בראשית ד'
") בני
אלהים זה עוזא ועוזאל שהיו יושבין ברקיע ,והורידו עצטן בנסיון לארץ,
טלטד שכשהיו יושבין ברקיע היו שוטעין כשהיה הקב"ה אומר ,אמהה את
הארם אשר בראתי מעל פני הארסה (בראשית  '1ו') ,אסרו לפניו רכש*ע
מה אדם ותרעהו וכן אנוש ותחשבהו (תהלים קם"ד ג') ,איל הקב"ה ,אם
והייהם בארץ כמו שבני אדם אלו ,ותראו נשים יפות שיש ביניהם ,מיד נכנס
יצה"ר בקרבכם ,והיה טחטיא אתכם ,אסרו לו אנו יוררים ,ואין אנו חוטאים,
יררו סיד ,היינו דכתיג ויראו בני אלהים את בנות האדם (בראשית ו' בי),
כיון שראו בקשו להזור לרקיע ,אמרו לפניו רכש"ע דיינו בנסיון זה ,איל

כבר נממאתם ואין אתם נטהרין עוד.

הערות ותקונים
ן מררש אגרת
וריר הטבול שהיי מכאובים להקב"ה במעשיהם הרעים.יי) טלמר  tnp~wוגתו.עיי

(שה'צאת' לאור) בראשית ה ,כיר .עז) אסרו טשותלח צריק נטור היהכו' .הוא לקוח מן סררש
כו' לקוח
אגביר ,והובא ~' utpSרמו מ"ב בשם מררש אבכיר .ע ),מפני מה לא נאמר גש
ריאלהים ~ה
מן מררש אגכיר ,והובא בילקוט ברמז ט"ב בשם מררש אבשר .יו) ר"א ויראו בני
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הנפילים היו בארץבימים ההם (כראשית ו' ו'),
שהיו נדולים בכל הדור ההוא ,ומנין שנפילים גדולים ושלטונים הם ,שנאסר
ונפלינו אני ועמך (שטותל.ג ט"ו).
וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלהים (שם שם) .אלו בני בניו של
קין שנולדו מבנות הארם ,ויצאו נאים והדורים בקומה וגבוהים בכח
יותר טאבותיהם .וילדו להם (שם שם) להם ביופין ,להם בדמותי.
המה הגבורים אשר מעולם (שם שם) ,שהיו ראשונים לכל תולר.ת
בגי אדם ,ספני שהם היו טיים שנברא העולם ,וזה אשר מעולם ,אנשי שם
(שם שם) רוצחנין בני רוצחנין ,קין הרג להבל ,לטך הרג קין ובניו ,הה"ד
אנשי השם .ר"א הנפילים היו בארץ ,זה עוזא ועזאל ,המה הגבורים איור
מעולם אנשי השם ,בתחלה היו אנשי השם ,ועכשיו היכן הם* 'ה) א"ר
אליעזר בר' יוסף תלוים היו בשלשלת של ברזל ,ותלוייןבהרי חושך ,וחזרו
ממנו כל השנה כלה ים) ער שיבלו באצבע ,וחוזר ועומד כבראשונה
ומלסדים כשפים לאוהם שיטמאו בהם .ע"כ.
הערות ותקונים
נרשע גו ,,כל המאמר נוגע סטררש אבכיר והונא בילקיט רמז מ"ר
עווא ועוזאלשהיו

אלו בניו של קין

יה וחססרר שלפגעו קיצר בלשונו ,ים) א"ר אלעזר ,לא סצאת' המקור.
יכ
ח
צר
בשם מרגש אבכיריג
וג
יע) ער שיגלו באצב ,8אינו טובן אזלי צ"ל באמצע.
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