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 ולא ,ה 3מ נשים מלישא ב״ש נמנמו לא כו' אימ א,שת ספס3ו ,ואחיוה ,בצרות ,״ה3 כנגד ״ש3 שנחלקי אעפ״י
 נמנעו לא מחירין, ואלו אוסרין שאלו אמ״ם אהבו, והשלום והאמת שנא׳ ביניהן, והשלום האמת נהנו אלא ״ש,3מ ב״ה

״ לבות ותוכן בטיניו זך איש דרך כל שנא׳ מה לקיים אלו ע״ג אלו טהרות עושץ ה

׳ )ס״א יבמות תוספתא ( '
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ל ד ד.ב ד:א ■ו ק ;ה ע
רב ה; *ספדו *מאהי:להתאמז:בהדפשת ̂ביקש ־המחבר זז  יויגץ /*המוחק יחגודל ^הדסוס על זלהשגיח ■ידו ■לאל אץ :ט ז

קוד:ספד הוא יהעגין שתוכן ̂חכס ־שהוציא יחדס בי  ביקוד גס , •מבעילץ יצונז לליפמאן *מ׳ ־החפודפס *ר
 בדי7 ■:ברוב ־והנה , ימקדם ־ודפי •אוהבי ־ני׳ *דאפפאפודט עדיה:שלמה'ליב ־החדיף ־המפודסס •להחכס ־הנוגעיס פניגים ־אתה

 ־הקשים:שנדמו יהדבריט למחוק ־או ־אוכל:להמתיק ־למק ־שאלני■/ ■נמצאתי:לאשד •לכן יונאצה/ איזה:פשע ־יחדל לא הפיקוד
 ,־הנזכדיס יהחכתים ־על ־מדוחת בלכתוב ־המחכד. לכוונת היתה ׳לא באמת <י ״ומעיד ׳יודע ־ואני ״ תאלה החכמיס ־כבוד כחילול

ח ■לבש בעת ־רק  לא'יאותו אולי אשד ־דברים ־מקולססו:בלי.זדון נפלט החצר^/ רגשת -בקרבו *והתנוססה / ־הבחינה דו
 היו אשר זלהמבקרים ־קרה קן13 •בצימודים העוסק ללכל כנודע קצר; בזמן ־הבקורת יולגמור בהחפזו:לכתוב ־וביואר :למו/

 נלחכמי נאוה באמת:לא <י הספד־ר^זה./ למן הסירותי הדברים אלה ייבואואחרינו/ אשר למבקרים עוד יקרה וכן לפנינו׳
-מגעת* שידי :מקום ■כבודם;עד על וחכתי זמשטמה/ מריבה השקי-/ •מן האמת־ולהחלט לבקש מגמתם גל אשר ̂לב

ס׳ קורא כל יפני את ואחלה ̂ * בי / ־להמחבד •יבוזו ־לא זגם בעיניהם •ירע ללבל / ־הנזכרים לחכמים יוביותר ־־הזה׳/ ב
ה ׳בזמן הן / ־הנזכר הס׳ את לבקר עוז בנפשו ־הרהיב י ־יען ימאודי/ ־הכרחי ־הביקור גז  מדעות ־דעות יוהשתרגו ־הסתבכו ג
 ־זולתו׳, בתת את ־וסותר לעצמו ■במה בונה תחבר יוכל ־מספר■/ לאין לנזחדש גדפסו אשר *ספרים ־המונים המוני ע״י , ־שונות
 ־והי הנשבע ימי / המוחץ ־ומי החובש ־מי / העבד ־ומי האדון מי ־יודע ימי ־אץ ̂כי •יתמהו ־דעהו ׳אל ואיש ־נעדרת האמת יתהי

 •ימצאו ־ולא ׳לב אבירי אשתוללו / ׳ירופפו יודוד ידור ■מוסדי ־האמונים־/ •ידי •תטו / ־החוקרים ־ראשי ־המו — -ירא השבועה
מץ ייפנו/ דעתאיפו :מבלי פותה/ *כיונה במחשבותם :־נבוכו לחכמה מהשוקדיס' ורבים ־ידיהם/ ־מדע אנשי  או אסלהי

 ■ויצורפו העגיניס •יתחוורו עי״ז כי / יאלה ־הוא:בזמנינו לנחוץ ־דבר ־והבחנס ־החדשים הספדים ביקור ללכן — להשהאיל
 •עי,ן אז •או העניניסלאשורו•/ תגקן ויתראה ביפעתה/ ־תופיע והאמת *יתפזרו השגיאה עיני ־משיב/ •וזה שואל ־זה ־הדעות,

״ בו •ילך אשר הדרך את ליבחר לדחק יומה ^ןרב *מה ויבחין טוב./ חה *הקורא

ק *יצדק/ ־מהם עי לשפוט ילבי את ־מלאתי לא *והנה  השסטו ־על עתיT יולחוות הזה המחבר בעד גמחנצל באתי ד
 •קראתי יהרבה/:מהם •וחיבר:ספרים הקבלה ־ובספרי והררשיס בתלמוד לו ־רב ־ידיו ־אשר ־ידעתיו ני / בלימודים יומעשהו
תו / הערך ־ויקרי התועלת דבי אותם ־ומצאתי  עברית ללשון ההעתקה עם הזהר על •ופירושו דבתי *י-שסיקתא על פירושו ג

 :זו,/ ■בחכתה יובקיאתו ■כחו ■רב הראה ־שתה / ־הזהר ■ס׳ נתייסד שעליי הקדומה הקבלה לחכמת למבוא והקדמה ,להבין •קל
 ו׳ס' ■לעת יחוות נס׳ בעה׳יחח ליסא/ אב׳יד זצ״ל יעקב’ *מי׳ המט־'::״ החריך הדור גדול הגאין הרב עליו שהעיד וכתו

התחבר:נלתז ■זה ׳כי ׳־ויען — *) הזהר על ■־ופירושי ׳והעתקתו דבתי ־הפסיקתא על :לפירושו :בהסכמתו / ־משפט (כתיבות

קדשו:: ■יד ■3;מכח ■באות *אוה ־הוטתק ־הנ׳׳ל הגאון •הרב הסכמת דברי אלה י)
 'המנוח3הר3יגמציל: ואליקיס ־מ׳ קי3־ו שרי'הרב־יהמרלף3־ו :שארי ״הv־י־ ■צדק וממה שש יאת ■.פגעתי וב3ל ־ק״ק דרך רי3ע3

 ;מקומות כמה3*וטיינמי; הכחמדיס,, :פירושיו ־עם לכהנא 3רT שי ול :מפע־יקוןא להדפיס ־שרצו-נו זצ׳׳ל 3לי יהודא מ׳
 ■וגדולח ואחרת ־וטור ־זאת ׳וספרי'קרמונינו־ז״ל, ־מערנא '33T ץ־במרא בבבלי :לו רב ׳וידיו לעומקה:של'הלכה שירד וראיתי

משנה־ותלמוד,, לכל;לומדי אותו ־ולהעתיקו'לללשון:עברי:באופן:שיבינו הזהר ־חלקי יכל ־בכפשו:עוז:לפרש שהרהיב ־אלי ■היא
ווחןןן :לסר-שס׳, יהמקובליס בספרי שנלאו ;בזהר יחמורלס גמאמריס ־יאיזו ד-להות ושלשה שכיס ב׳ בקראי למאוד זושמחתי



ע מצאתי לכן ספריו/ להדטם משגת ילו ואין בצער ומתפרנס הזמן מפגעי  ד* טד פרפויי! יליו את לתמוך תםוכב א׳
 אוהבי לכל זאת חוליע והנני עמלי, על תולה לי יתן בהם קורא כל אשר / בלפום אלה ספריו יבואו למען ;עלי הטובה
 אשר בטוב והיה האחרים/ ספריו להלסיס שיוכל בכלי הזה/ הס׳ את לקנות לעזרתו ויבואו ישמעו למען חכמה ודורשי
 ישמחו המה האלה, בלימודים חשקה נפשם אשר ישורון מעם לרבים תועלת ימציאו הזה, יום קשה להתחבר ייטיבו
 ויאיר וחתומים, סתומים למו היו אשר בספרים צמאונם לרוות בששון מימיו וישאבו הבאר פי מעל האבן יגל כי לראות

אלמותם• את ברנה יביאו לצדקה וזורעי כפעולתם, למו ישלם גמולות ואל ונשגבות, רמות בילעות הדרך להם

ר ישכר . . ע ד ב ל ע פ ענ כן לו ״ המפוארה בדאד ק״ק מתושבי ב

 מאוד ומסודר נכון חדש דרך מיי האמתית הקבלת חכמח שרשי לכללוח מיוחד ס׳ שחיבר עסיק קא מצוה בדבי לזת
 לנר יהי׳ ובחראי קדמאי המקובלים ספרי שארי שגם אלא לעומקו הקדוש הזהר דברי יובנו שעי״ז בלבד זו שלא

 ̂ד דבר מלח ומצאתיו בנר״ם אלו בעניכים המחבר הרב עם ומסקמי ,בקודש ודרכו אחד כל שיצוה להבין לעיניס
 גדול בקי שהוא שלאיחי ולאשר ,בהם לעיין פנאי לי היה לא שחיבר לי שהראה ספריו שאר אכן ,ונסחר בנגלה
 וחלילה היא רבה ומצוה דאפשר מה בכל בידן להחזיק ומהראוי לנא סמיכא דין מן וכל, מחוקן, חזקתו מיושר ושכלו
 המחבר של חייו ימי מתו במתכנתו אחרת במדינה בין זו במדינה בין ספרייו ולהדפיס לחזור הנ״ל להמחבר להזיק
״ חקפ״א אלול ט׳׳ז ד׳ יוס עהה״חת באמי ולראיה * ידיעתו בלתי

ליתא. ק״ק חונה יעקב ה״ק
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ל א א ר מו  ה
בו בקרא' . 1

ל א ע ר מו ה
...........................ב' בקראי הגאון

פתיחה
בהסכמת

שלטת • • ״ * שילטות השגיאה כב א א
רפאפור׳ החכם דברי • * • רפאפורט דברי החכם יז ב

לפ״ק א״לול ליר׳יח ארבע״ה • ־ לפ״ק אלול ר״ח לי ארבע׳יה יח ג
סגירתא חורבתא • * • • • אסגירתא חורבת יוד א ב

רגשו ולמה איש אשרי (כי אתרה כי ודוד י י ולדעתי אמרם כי ודוד לד ג
 לכן לא או אחת הם עם פסיקא מילתא לאו
ד הוסיפו כאן ו ד  ולדעתי אמרה, כי ו

זה חיבר • *.........................זה ריבר יג ג ג
זאת בכל כלל, • ..............................זאת כלל ה ג ד
 המה הכל כי הגדולים בשם מפורשים המה

 כפיו; יגיע
אמת: ללא שהכל

♦

•

 • • • ״ כפיו יגיע התה

« • ״ * אתת שהכל א

 עמוד סיף

ג ז
האמור ענין) (על • • • * . ’ האמור עני) (על כה ב ח
מהטעם ג״כ • .........................מהרעם ט״כ חם ז

ג״כ קראו מז
שם שסיים במה ג״כ נעו ומעגלותיו ׳ • * תמני נעו ומעגלותיו לז • ד יא

ת חכתה) ראשית (בסוף מביא ישראל n הרב ח״ל ד ק אג ר י א פ ד י ס ח  ד
 שלישי פרק הקדמונים קראו כך רק כלל ספר זה אין ובאמת צונן מכ״ל

 מ״ל המאמר וכן יעו״ש להחסידיס שנעשו מהנסים סיפרו שם יען תענית שבתם'
 קדמונינו בספר הרגיל לכל נודע וזה שם תענית ממס׳ ג׳ בפ׳ הוא ר״ח) (שבסיף

חחני• נעלם צונץ של לימודו וסדר
ב׳ פרק
 מחויק• אני מזה ויותר

 • * בנו בן קנאי בן
״ ״ גבון של בנו בן

יוד פרק
 מחויב אני אין מזה ויותר

 גילו בן קנאי בן
גאון של גילו בן

I m p r i m a t u r .

Festini die 29. Maji 1837.

Joan, C a rd . K oh im ann  m .p . 
Llbr. liebr. Greiuial. Censor.



פ׳־ל״א) רתהלים עתותי בידך
לדוזד(ש״א'' לרקי ויתנה מ'.דך הממלכה אמ די

אתרי! גבן הות־ כד לשמנאל שאול לו אמד כ״ח)
 אמרת וכען ־דוד) שהוא הודעתני־ (לא תמך הטוב לדפך
 ־בפלמא בוינא גביכון הווינא כד שמואל א״ל־ > לדוד לרעך

 דלמא־ • תיגך דדחילנא דשקר מלין לך ואמרנא דשקרא
 מיר־־ תשמע לא דקשוט בעלמא כען אנא ברם !תקטלוני

 1פכ.״ד־וילר,ונ בשמואל טוב שוחר מדרש (דקשוט־ מילי אלא
• קל״ט.) רמז בס

הפני־חשוב־ הרעים: שבתחלאיס הגדולה היא הזקנה
 שנימז תלקו־גס מנת ואשר־ נשתעיס: אינם ודברע כתת
• פחד בלי חכו יהגה אתת אזי :יחד

האדם'אהב־ לו שיבור ישרה דרך היא איזה ר״א תניא
 ̂ בעולם רוח נחת בעולם; שתוכחות זמן סכל התוכחות, את

 שנאמד הענלם חן מסתלקת ורעה לעולס, באה הרבה טובה
 באתונה יחזיק וי״א טוב, תבאברכת ועליהם ינעם ולמוכיחים

 כל אר״י נחמני בר אר״ש ארן בנאמני ע'ני שנא' יתירה
 שנא׳ מקום של לפליו זוכה שמיס לשם סיירו את המוכיח
 אלא עוד ולא לשון, ממחליק ימצא תן אחריי אדם תיכיח

 ותוספתא־ (תשנה־. ימצא חן שנא׳ הסד, של חוט אחריו שתושכין
פ״א):. תמיד

ה מ קד * ריט) יבין(־תהילים מי־ שגיאות ה

 פלי אדם שים מיני אונים ברוב שילטות השגיאה '
 תבל יושבי רגלי ילכדו משכיותה בחדרי הטמונה ברשת ארץ,

 מצודתה יען חלוף, בני כל תמשך ובחבליה המונה וכל
 כצפרים יחדיו כנביא כמלך ככהן כעס החיים כל על פרושה

 נעדר, לא איש אדם בני בה יוקשיס כהס בפח הנאחזים
ס ד שלימה אומה אשר ו  / בתכתוריה יתפשו ודורשיו ח

 להתוודות חטאתו הסד סרי כל וזאת פ״ז תעיד היותי והנסיון
 על נתגדלתי מנעורי המחבר ואני • לו ונסלח שגגתו על

 חברתי הדעת חונן ובעזרת ̂ הדוד חכתי־ ורבותי אמתי ברכי
עס ללחום ואתאפק אחריש מעולם והחשיתי רבים, ספרים

 לא; • היפה נפש אשר־ דברים בספריהם שהעלו המחברים
 אלא להחליפו ואין ,הזמן ואwר שבעילם היקר ,כי ״ תקבלם
 ספר, איזה. לסתור שיעמול לאדם יתרון ותה כתיהו בהיקר

• האתת לכבוד■ לסגיע תחברו מגמת היתה לא אס
 הנודע עמינו תבני בעוז חכם גבר ראיתי מקרוב וזה

מר תקצ״ג בשנת שהדפיס מברלין צונז דאקטער בשמו  חי
 כתבי תבקר ושם *) פרקים) כ״ד ובו דפים גדולי(ר״י

 הקדמונים וספרי והתפלית והאגדות המדרשים ועניני הקודש
 שטעה. שם שהחכם,.צונץהודהבהקדתותו אחר אולם וכדומה,

 חייו על עת במכתב שנים עשר זה שהדפים בספרו הרבה
 שזכרנו בספרו פה ותקנם / בכיצתו אותם וסותר ז״ל רשי־ של
 הזה בספר שגס לו להראות אדם. לכל נתונה הרשות לכן

 כחו גודל צונן• החכם הראה הזה שבספרו אמה. והן שגה.,
 העתים, ובספרי ישראל בספרי ובקיאתו העתים קורות בידיעת

 ומדרשים ובבלי ירושלמי תלמוד בכל משוטטת עיניו ואיך
 זאה בכל אמנם ועם, עם לשון ובתראי־־ותכון קדמאי וספרי
 צריכים ראפאפירט) דברי החכם ג״כ ובהם. ( רבים דברים
 הגה הוציא רוחו בעיס צונן אשר במקומות וביותר תיקון,

 תשל דרך הקוןש וכתבי ישראל נביאי על נרגן דברי מפיו
 שתות והמציא בדבריו האוד מגזם הסופר שעזרא כתב ב׳ בפ׳

 הקדמוניות, וידיעת הדורות בסדר הרבה וטעה ופנינים
 הסופד עזרא מן הוא עזרא הספד שמינית חלק; רק־ ואתר

 עלילות־דבריס שם הנביא יחזקאל על וכן ,מזויף הכל והשאר
 מדעתו שהמציא כתב רבה המדרש על וגם )סי׳ עח״א (

 כהנה ורבוה להלן) כלל(ע׳ בעילם היו שלא ומשפחות שתות
 החכם של חיבורו סדר על־ השגות לסדר למשפט חשבתי ,אמנם

 ג״כ יבוקדו גרדא ואגב ,אחריתו עד מראשיתו לבקרו צונץ
 ובמקומות צינן של בספרו רק המובאים ראפופורט החכם דברי
 תלמיד לכל ומפורש גלוי צודקומ בראיות שגגתס אברר ששגו

 כי צונץ של ספרו לבקר היא רבה יגיעה ובאמת ותבין,
 מקומית ומדאה הקדמינים ספרי שתב״ תספר אין במקומות

 שאלתות ירושלמי מכילתא ספרי בספרי׳ ולאלפים למאות
 וכדומה התורה על רמבן ופי׳ רבתי פסיקתא וילקוט ומדרשים

 הפרשיות סדר על מקימות התדאכ ציון לא תביא ואינו
על הכל ציין אכל המחברים כדרך והסימנים והכיקיס

 כינטו־י היסמאריש יודען דער פאתוראגנר גתטטפסדעסגןליכען החיבור סס־ וחרא לה״ק נ״־כ ו3 ויש אשכנז בלשון נדפס ״)
רעציגיאנס׳געשיכטע- אונד ציטעראטור צור קריטיג בינלישע אונד ,אלטערטהומס־קונדע צור אייןבייאטראג מטלט,
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 במדינת'ני מצדס שאיגס הישנים הדפיסיס של ועמודים דפים
 פירושים לתו1 ונספחו שונים בדפוסים כולם נדפסו כעת יען

 הרחק אחור נסוגו והעמודים הדפים הזה הדבר ובגלל רבים
 אחד צוק שציין והעמוד הדף במקום המעיין מאדם מאוד
 שבעתי רבת י הנסיון שיעיד וכמו שימצאם הלוא' אלף חיני

 מקום בכל,מראה להוסיף והוכרחתי אותם למצוא נדודים
 זה חבורי שהקורא בכדי / והסימנים והפרקים הפרשיות סך

 ופן יבקר לרע סוב ובין שנינו בין ויוכיח מבוקשו ימצא
 לשון ופעם עקרי לשון מדבר פעם אלה דברי שומע יחסדני

 כהכתי■ צסית לדבר בידו יכולת תבלי לאמור והלמוד משנה
 יעידון ותכירי יודעי כל לאל תודות זאת/ אין הזמן/
 תתפרנס התלאות עמום אני אולם מהם, אנכי ניפל שלא ויגידון
̂:גתלי בצער  לי והיה ביתי לבני סרף ■ להביא י3כ ויגיע ת
 עד מעודי הקודש משמרת למשמר והלילה למלאכה היום
 לא■ הזה החיבר ובגיף רעיוני ספר על להעלות■ הזה היום

 ׳ לאתר עלי אצים תאהבי יען ,חדשים כארבעה רק עסקתי
 הששי• ליום אור התמו וכן לפו 'דברי כן על תעשיר כלה

■ בראדי לפ״ק אלול ליר״ח ארבע״ה

 תקצ״ג הלל בשנת זאת ספלי שהשלמתי אחר מודעה
התפור״ הדאקסר עליו תשע שאני להחכס שלחתי

 שנת מד לחזרה השגתיו ולא הזה הספר לברלין צונן ליפתן תו׳
 ליב שלתה ח׳ התפ׳ החכם הכהן עיני למראה היה גס תקצ״ה

 על רק לי השיב צוק והחכם הזה, חיבורי ראפאפ^מלבוב
 הקורא יראה כאשר דבריי לתרן שרצה לבד דברים ארבעה

האתת: מי עם לבב\שפוטו חכתי ע״כ חימר*זה* בסיף

ה שג  וז׳יל צוק. החכם כתב י״א) (צד בספרו א׳ ה
 תעשה לידי באו לא מעולם שבחורה המצות שמקצת ספק אין

. * חשל דרך המקרא פשס ע״פ ככתוב לקיים
תיי/ אצלו ס״ת שיהיה מחויב שהמלך א  שריפת ב פ

ד, לזה ושייך ומורה סורר בן סקילת ג הנדתת/ עיר  עו
הדם, מפני מקלסו לעיר הרוצח מנוסת ד  להמנש ה מאל.

 לביתו שישוב הלבב ורך להירא להזהיר ו עין, תחת עין
 בתים הסגר ח / מצרימה לשוב שלא ז / המלחמה מעורכי

 שם ובהערה עכ״ל.צונן: שמימה, מצות ט תתנוגעיס;
 לא הנדחת עיר ופי״ב פי״׳א (סנהדרין התוספתא לשין הביא
 ואח״כ )ע׳יא סנהדרין (בבלי ולעיין להיות עתיד ולא היה
 תה תשיב, והנני עכ״ל, פ״ו נגעים תוספתא לעיין ציין

 לא תמיד אצלו ס״ת ישא שהמלך באפשר, היה שלא שכתב
 וכתב מקייס אני מה אתרו דז״ל הרי לא, לתה ידעתי

 אחת הורות בשתי )י״ז דברים ( הזאת האירה תשנה את לי
 אותה גנזיו, בבית לו שתונח ואתת עתי, ונכנסת שיוצאת
בזרועי ותולה קמיעה כמין אותה עישה עתו ונכנסת שיוצאה

 כמין ופר״שי )כ׳יד סנהד׳ ( תמיד לנגדי ד׳ שויתי שנא׳
 לנגדי' ד׳ שויתי לשאת קלה שהיא דק בכתב קסנה קמיע
 ס״ח שם על המלך דוד אמוס בל מימיני דקרא וסיפא

 לבית עתה נכנם שאינו רק רשי, עכ״ל אמר שבזרועו
 מקום ,בו וקרא עמו יתהwור שנא׳ הכסא לבית ולא התרחן
א), שס בו לקרות הראוי כ״  יוצא המלך אתרו מכאן (

 והיא מסיב אצלו והיא בדין יושב עמו, והיא למלחמה
 וי חייו ימי חייו, ימי כל בו וקרא עמו והיתה שנא׳ כנגדו,
 אתר ולכן * )שופסיס ספרי ( הלילות חייו ימי כל הימים

 עתי והיא לחרק הולך אני וגו׳, תורתיך אהבתי דוד־*מה־
 כל בו וקרא עתו והיתה שציותני כשם והיא־:עתי ישן אני
 אותה הנחתי לא אותך הנחה בהתהלכך וכתיב חייו, ימי
קר, כל  כו׳(שוחר למשא על' היתה לא הנחתי׳ שלא ולפי עי

 נתקיימה זו שתצוה מפורש הרי )מס אות קי״ס פ׳ טוב
.בפועל  את לו וכתב שפירשו דברי/ךז״ל לולא ובאמת /
 לפרש לנו יש תורות, שתי על שקאי הזאת התורה תשנה

 ■ תמיד, אצלו שתהיה נצסוה לא שהמלך פשוטו על המקרא
 . התורה משנה את הכתוב וכמשמעות לבד תורה משנה רק

 המלך חצות תפורש שבו לבד/ דברים ספר הזאת.היינו
 עקרני כו׳ ונשטתח עלה קטרוג תורה משנה ספר וכמאמרם

ין פלסתר ועשאני שלמה עי ) כו׳  , וכבר י״ג), השגה לקמן ו
 למשנה ראשונים חומשים ל בין הפרש שיש רז׳״ל לנו אמרו

 אתורוח רבים בלשין כהדס שבתורת קללות באמרס תורה,
 בלשון תורה שבמשנה קללות אבל ,אמרן הגמרה מפי ומשה
ש), ל׳יא (מגילה אמרן עצתו מפי ומשה אמורות, יחיד  ע״
 דרש תירה במשנה התורה, בכל סתוכין דרש דלא ומאן

 ראשונים ספרים ר• יען לומר יתכן הדבר וטעם ד׳) (יבמות
 תורה משנה אכן בהם, ומאוחר מוקלס אין לק נתנו מגולה
 ובזהר סתוכין, בה דדרשינן מודים הכל כסדר, משה שכתב
 זהר ( אמרן עצמו מפי משה תורק משנה דאקרי האי איתא

 בשם תורה למשנה שקירא אלא עוד ולא רפא) ואתחנן
 ■ מקימות) בהרבה זוהר ובתיקיני (ע״ש שבע״פ, תורה

 בשם איתא ובמדרש ככה, תורים הדברים אלה תההתחלת
 . ליהושיע סיגגן היה תורה משנה ספר יוחאי בן שמעין ר׳
 מיד מלפני דוס אתה אף תזה דוממתי שלא כשם •כי'

 ספרים בד׳ מצאתי שלא לזה תצורף (ב״רפ״י) השמש וידום
 סמוכים אלו תיסת ב׳ (שיהיו ותורה ספר לשון ראשורס

 יורה זה יכל וכתובים, ונביאים vתורר במשנה רק יחד)
 בכתיבה לבד דברים שספר שפיר אתי זה ולפי האמור על

 וקרא בזרועו, קמיע כמין היתה לעיל) (כפר״שי קטנה
 ■ בו והגית כתו האפשרי עת בכל היינו חייו, ימי כל כי

ע׳ ולילה יומס  ואיטלקי הצרפתי בלשון וכן שס), מפרשים (
 ־ כל מל או ,העת כל על יורה לא כל תלת לשונות ושאר

 וכל ,הקודש בלשון וכן ,רובו או מקצתו על רק ,העילס
 מבוא בית כל סוגר כי מ״א) מצרימה(בראשית באו הארץ

. הכתוב כפשטות נתקיימה זו וחציה• ככה ורבים כ^יד) (ישעי׳
י ותמונת בתורה, והוגה קורא היה המלך האפשרי עת שבכל
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ס׳ ומפרשים אתור פ׳ חפץ ומהר״ה מהשבת נהגה לא ט בזרועו; תלויה שהיא במה עיניו לנגד השם•  גץ‘ רמפטיס) (
 בגיבור / החיבל של חמש אבר חסרון על לפרשו אפשר אי :בריותיו עם בטרוניא בא הקב״ה ואין השרת למלאכי תורה

 שלישית שחיסי ומי ינתןבו, כן באדם תום יתן כאשר שנא׳ הנדחה, עיר ששרישת החכם ת״ש ד׳ ג״ ב׳ השגה
 :ממין הכל אלא החובל בעין כן לעשות יוכל איך עינו/ נתקיימו לא התנוצע בית וסגירת ותירה, סורר בן וסקילת

ק בשום ב ורך שהירא שכתוב תה ז׳ השגה בתוספתא ,כן האומר דברי שתפס עליו תמהני ,ז ב לביתו ישיב ^
חשתנאיס לספר הראה שם ובהערה מעולם, נתקיים לא באמת אבל התסקנא, ע״ס שאינו ע״א) ובבלי(סנר^דרין

דבריו ביטל בעצתי שהרגיש אומר אני עכ״ל, נ״ו ג׳ ח״א וישב סו״מ בן שראה שהעיד יונתן ר׳ דברי לשמוע ראוי
 בחשמונאים, לעיין יש שאעפ״כ בהערה כתב ולכן כאן, בר ור״א תלה, על דשב הנלחת עיר וראה קברו, על

 כהלכתה, נתקיימה זו שתצוה להיפך> שם מפורש באמת ני אותו קורץ והיה עזה, בתחום מקום שהיה העיד צדוק
 ירא מי וגי׳ גדעון אל ד׳ ויאתר מפורש תקרא זאת ומלבד כפר איש ור״ש שניתץ) התניגע בית (פי׳ אסגיראא חירבת

 אל^ כ״ב העס מן וישב גלעד׳ מהר ויצפור ישוב וחרד אבנים ואמרו אותו, שמציינין תקים בגליל שראה העיד עכו
 נדע שלא ,זי תצוה עיקר היתה זאת ובאמת ־א׳) וגו׳(שופטי׳ שם) סנהדרין ובבל' פ״ו נגעים לשם(תוספתא פינו מניגעות

 מחמת לביתם שבו אם היינו ׳ לא או נתקיימה אס כלל ־ • התנאים עדות על לסמיך לגו שיש היא דפשיטא ומלתא
 י־׳י' ששנינו וזהו אחר, דבר בשביל או לבב ורך יראה בשם עליות תם׳ נקראת ולכן היה, כך שהיה שתעשה הללו

העבירות מן המתירא זהו הלבב ורך הירא אומר הגליל' המכרעת היא שהיה, במעשה התנאים שעלות בעבור בחירתא
בגללן שיחזור אלו כל את התורה לו תלתה שבידו,לפיכך היא וזאת שקלא.וטרי׳, כל לבטל בכלי כן לפסוק והמובחרת

מהעבירות הירא זו שהירא לפיכך ופר״שי פ״ח) (סוטה שונות וסברות דעות החלה להביא והתלמוד התוספתא דרך
שיתלה כלי בגללן לחזיר ואירס ונטע בנה התורה חלה וככה פסוקה׳ הלכה תתנה ללמוד שהיה במעשה מסיק ואח״כ
וחיזר ירא הוא שבידו מעבירות לומר יתבייש ולא החזירה, ולא היו לא הללו שדברים הת״ד דברי תחלה הביאו בנ״ד

שפירשו מהירושלמי המה לקותיס הללו רשי ולבדי עכ״ל כך כל רבים ותנאים אופנים בהם יש יען להיות, עתידין
שלא בגללן שיחזור אלו כל את התורה לו חלתה לפיכך אינו ראינו לא אכן (יע״ש) שיתקיימו יצויר לא שכמעט עד

• ספ״ח) סוטה (ירושלמי החטאים את לפרסם ע״פ שלשתן. נתקיימו זאת שבכל הש״ם מסיק כן ועל ,ראי׳
ה נע' מאוד נאמנו ועדותם זר ולא ראו עיניהם אשר פדים שג  נתקיים, לא מצרימה לשוב שלא מ״ש ח׳ ה

במצרים עתה ועד מאז’ דרים ישראל בני שהרי וכוונתו * מצורע) עקידה
שונים בטעמים ובתראי קלתאי השיבו כבר זאת על הנה הרוצח מנוסת עוד לזה ושייך מ״ש ו׳ ה׳ השגה

חוזר אתה אבל חוזר, אתה אי לישיבה הירושלמי כדברי אם נראה מדבריו הנה ,מעולם נתקיים שלא תקלטו לעיר
אלא התורה אסרה שלא או סנהדרין) (ירושלמי לפרקתטי׳ אל שנס ברוצח מעשה, בתנך מצאנו לא יגין היא שטעמו

שאר או מותר, ארצות משאר אבל תא״/למצרים לשוב ונוהגת קבועה היתה זו שחצוה אותר ואני מקלט, עיר
יעו׳יש והתסישיס ל״ז) (יומא הריטבא שהביא תירוצים מצות כמה משה כו׳ מי.שהומה כל רז״ל וכת״ש לדורות
דור שבכל עליון וקדושי המחברים גדולי לחשוד לנו וחלילה. יבדיל אז שנא׳ לדורות קבועה מציה לו ויש עשה, וצדקות

תורה דבר על ח״ו שעברו לאתר במצרים המתגוררים ודוד של אימותיהן לפיכך ושנינו )ארץ ויתרון ס׳ וקה״ר ( השה
איסיי חשש בזה אין וודאי אלא ,ומצפצף פה פוצה באין היוצחין ( יתפללו שלא וחזון תיס להם מספיקות היו כהגיס

התפדשים בזה שהאריכו כמו כפשיטו נתקיים הכתוב ומצות שבירושלמי לשונות משאר וכן פ״ג•) שימותו(תטת בניהם על
* )יעו״ש ( התצוה ומוני תשובות ושאלות ,היה(יעו״ש) שכך ידועה תדבר שדברו תשמע ובבלי(שס)

 לא שמיטה שמצות ת״ש הכביד והאחרון ט׳ השגה ' לכאורה ,עין תחת עין להעניש כפשוטו נתקיים שלא מ״ש אכן
מספר אין רבו׳ במקומות הלא מאוד נפלאתי מעולם׳ נתקיימה לתס^ו ולא ממין לשלם פסקינן שהרי ,בזה כניס דבריו

הלל התקין■ ולכן כהלכתה נתקיימה ששמיטה להיפך תפורש למאן פסיקא תלתא זה אין זאת בכל אולם ״ חמש אבד
 ובית ור״ג לו) וגיטין פ״י שביעית ותוספתא (משנה פרוזבל י בהחוכל מקיימים חירו עין לסמא שהתתכוון שסובר לאתר

שביעית) (בערב הארץ בעבודת מותרין שיהיו התקינו דינו ינחמנו וזה משפטים מכילתא (עיין ממש עין תחת עין
שהוציא דאונקלס ועובדא )פ״א שם תוספתא ( ר״ה על ,מתון שתשלם שסוברים ואלו )שלח רמז משפטים וילקוט

בראשונה ושנינו בהר) לפנטוס(ספרא שביעית טרות לעבדיו ספרא עיין ממין הוא הכתובים כוונת• שפשטות אתרו הס
שיהא התקינו עבירה עוברי משרבו כו׳ אדם תלקט אמרו ומלאכת הגאון, בשם עזרא ובאבן / החובל ובס׳ אמור פ'

ד׳ בהשגה סדרתי ואני א׳ השגת שהעתקתי במו היוכיגעיס תיס3 הסגר מצות השמיני בענץ כאן סידר צונן התכם הגהת *)
 ,אצלו ראשייס שהמה ובס״ומ הנדתת ועיר מלך של ס״ת חצות ג׳ רק הייא לא שבתחלה בעיני היא נפלאת זאת גס כי י

 הנדחת לעיר בהיס הסגר להסמיך לו היה לדעתו אף והלא ,בתים והסגר וכו׳ הרוצח עוד.מנוסת לזה ושייך כתב ואח״כ
 להלן שתראה וכמו ,העמיס מספרי המת לקוחים דבריו כל -אכן ,פנהדרין במס׳ ,יחד סמוכים ששלשחן אחר סו״מ ובן
. למשנתו: סדר אין לכן

« 1



ת ז 1 ש .ד!
 qלו ואכלנו ־כו׳ פ״כ)-מעשה שס וחומפמא (משנה מלנ;ט יתה־
 הוא -רשב״' פ״ה) שבועית (ירושלמי שביעית תוצאי של יכר

ק עליו קרא כו׳ ספיחים מלקט חד חמא בשמיטה .עבר פו  ו
 וילקוט שס שביעית וירושלמי פ״א כרכות (ירושלמי גדר

 •פסחיס לגינה שנכנס דריב״א ועובדא גדר) ופורץ פ׳ וקה״ר
 כו׳־ להו חמירא שביעית דר״י^ באתרי׳ אמרו ועוד נ״ב)
ד (גיטין כוותך שביעית פרות אכלי דלא־ לי תיתי א״ל  ל

 אייתיני׳ ,שתיטתא פירוה על חשיד הוה ספר חד )ל׳ בכורת
 הוא ־ חייו ובגין עלובא יעביד ומה דבי לון אתר• רבי גבי

 •לגביו רפב״י סליק שתיטתא מישרי בעי רבי כו׳ :עביד
 תספר אין מקומות וכהנה ־ )פ״ג תענית (־ירושלמי כר

 כל דבר bu כללו כהלכתה נתקיימה שמיטה שמצות שמפורש
̂ב לא אם.. מצות־־או.עכ״פ .התשע נשאר קץ• -תחת ..עין נחשו

 תפ^לס-׳לדעתו נתקיימו שלא צונן החכם שמביא חצות' שתונה
 תשפטו/; החריץ זאת בעבור ואס ;לסמוך תה על לו אין
 תצית עוד אראנו א״כ שנתקיימו, מפורש ־בתנך נמצא לא יען

 צבור'דיני של דבר העלם ־פר •הקרבת •כדין כאלו, רמת
 ישראל כל שגגת על הבאת-קרבן ■ערופה; עגלה דיני סוטה

 אבל נתקיימו, אס בתנך מפורשין שאינן הרבה וכלותה
 סוטה ־שילהי ששנינו כהאי שנתקיימו ■רז״ל לנו ־שגילה יש

 שמקודם ידענו מזה המרים; ומי עגלה־ערופה; שנתבטל
 תי והשקו לזו זו דומות אתיות שתי על העידו• וכן נתקיימו
 רמז סוף• וילקוט נשא )פר׳ (תדרשיס כו׳ לאחת התריס
 אם מפודשום אילו.שאינן שאף• השאר על תדין ומהם תש׳יה

■ראי׳: אינו נתקיימו.לא-ראינו

ב׳ ה ר :פ
ה נ ש ה  החכם כתב )בהערה ט״ז (־צד ב׳ בפרק *׳־־ ^

לפ׳ שייך אולי שבתהלים יוד פר׳ ;וז״ל צונץ
קענקעט בניתין חכמים דברי ראו עיניו הלא ותמהני עכ״ל, ס׳ ־
 במקום הזכירם צינץ (שהרי חנך על■ בהגהותיהס רוסיע־ ודי •
 בהרבה תפורש ידו כתיבת שבתנך כתבו והמה בספרו) אחר ■

ט' שפר׳ חהס  דפוס תנך (עיין• תיא פרשתא סלא ופ׳־יוד -
הנ״ל) התכתיס הגהות עס הנדפס למספרם תשצג לייפציג

ס ליסwתר על• רימ׳ן החכם ־.וגס  זאת, כתב אשכנזי הרגום ע
 זזה מסברתו שהמציא־ בדבר -צמסתפק ,אולי לשון כתב ושונץ
 ז״ל לבינו מדברי הרבה מעיניו שנעלם תימה ויותר ציתא

 דאגדתא; בספרא אסתכלית לא יומי תן אנא אריב״ל ^אתרו
 תזתורים קת״ז בה ־ כתוב אשכחית איסתכלית זמן חל■ אלא־

r ירושלמי נ יעקב אבינו של שנותיו כניד • בתהליס שכתוב x 
 הלכה 1פט׳: סופרים והס׳ כ״ב פר׳ טיב ושוחד כתבי כל פ׳

 פדשמת שתי מקימת בשלשה מנו שרז״ל מפרש הרי ע״ש) י״א
 שאצלינו) ק״ן ממספר • ג'-פרשיות .חסרו (ולכן• אחת לפר׳
 השנים ברכת לוחי דאו־ מה .בפ״ב־דתגילה שאתרו והמה

 רשע זרוע שבר דכתיב־ שכירים הפקיע כנגד אר״א בתשיעית
 במפרשים) (ע״ש אמרה בתשיעית אמרה כי וגו'-ולוד

 ־פסוק אצלנו גי אחת לפר׳ ועשירי תשיעי שחשבו מוכח
אמרה; כי ודוד הלשון• מדויק ובזה יוד בפר׳ זרוע שבור

 שם תמצא שהרי הס אחת שפר׳ מוכי־ע תתקותי ולדעתי •
 כף באות מסיימת ט׳ ופר׳ דתנצפכים אותיות •זולת הא״ב כל
 י׳ בפ׳- ( למד אות תתחיל • ואחריה אביון ישכח לנצח• לא כי

 קרש״ת אותיית נגמרו ■הפ׳ ובסוף יגו'} לתה־-ד׳ שאצלינו
 חדא ופ׳־ח״ג פ׳•־מב• שגס. •־יתכן ועוד הפסוקים בראשי

 תמקיתו, הכרעתי זאת ואף יהנ״ל רי׳יב שכתב וכמו נינהי
 תשתוחחי חה לאמיר כתוב הראשונים פסיקים ה׳ אחר יפן

שנמצא הנ׳יל ׳תנך הגהות .וצפ^ ואלהי פגי ישועות• וגי׳ נפשי
שי.ג״כ.טא שסיום ידות כתיבת גבהרבה. ישועות •פקק..השי

 חאת־ידים טסי) שטר אתי אלהי) (ולא־פניו: ואלהיי מי
 המשוררים חזרו־ תשתוחחי זה ופסוק• היא; פר׳ דחדא מוכיחות

 < על לב לתת יש ולדעתי כנודע; (קאהר) במקהלות פעמים מ
 דוגמא הנ״ל; בתנ־״ך המובאות ידות הכתיבת נוסחאות

 ותשועת.צדיקי.ס שמסיים תתחר אל לדוד •לז' בסר׳ לדבר
 כדי נכון •נראה וכן ויו, בלא תטכיות־ נוסח כ׳יי שבהרבה

 צדיקים רק א״ב ע״ם כולה הפר׳ נכי תיו באות לסייס
 הספקות ובעניני בזה ־ הארכתי ובת־״א )ענויס ־במקים

' :והפסיקים הפרשיות
ה ׳ שג  שבתהלים שני בספר וז״ל גתב שס י״ב; י״א; ,ה

) ופר׳ נ״ג (פד׳ פרשיות שתי נמצא  ראשון ספר של ע׳
 ופרשה י״ח) פסוק עד י׳יד פסוק חן ופר׳יתס י״ד פ' היינו (

 י״ב) פסוק עד •מפסוק-ח׳ נ״ז(היינו מפרשה מחוברת קי״ח
 פה וגס • עכ״ל י״ל • פסוק עד זיין מפטק סמך .ומפרשה
 עס בתג״ך תפירפיס דבריו כי• שלו, שאינו בטלית נתעטף
ת •הגהות  דברי מצונץ נכילס גס התש, באות הדל-או
התזמור הת״ש כתב נ״ג ובפרשה שס, בתהליס שי •המנחת

 ברה״ק • אתרן אחד ורועה י״ד • ההזמיר קצת תשונה הלז •
 טרשס וקצתם •ז״ל רבותינו באו־במדרש־ קצתם לדרש וניתנו -

:^עו׳יש יחייא .אבן
ה שג ,צונן .החגס 'האריך שם ק״א) (צד ־י״׳ג ה

 עליו והעתים ; יחד הימים •ודברי על-עזרא ־שטנה ונתב •
מאוד מגזם שעזרא כתב דבריו יובתיך 'חסרונות־רבות,

 ט׳ פסיק שבהר׳-א׳ •ד׳ בית כלי מספר מון־ בתססריס;
 שבפסוק המספר ולפחות גוזמא,־• יספק ־בלי התה י״א יוד

 וודא' וארבע־תאות אלפים חמשת ולכסף לזהב פליס כל י׳יא '
־ ׳הס־ ;גוזמא ל;  בשלשה יש גוזמא הקורא^תה ישפוט־גא עד

 וצו״ ד׳ כלי־בית היציא• טרש והמלך שנאמר הללו 'מקראות־
 תחלט.ם כסף אגאטלי ■ שלשים זהב אגרטלי י מספרם •ואלה

ח־שניסי־ארבע נסף כפורי־ יסiשל: זהב ופשדוענפורי תשעה



ת ו ג ש דז
 ולכסף לזהב כלים כל אלף אחרים כלים ומשרה יחאות

 והרד״ק רש״י וכתב שם) (עזרא מאות וארבע אלפים־ '•ולנחשת
 ׳ תצס אלפים שהיו והחשובים .הגדולים כלים פרט •;שבתחלה

 נאתר ומפורש בבל. הביא וגי׳ והקטדם הגדולים כלל יואח״ה
 מספרם ואלה ליהודה. הנשיא לששבצר ויספרם •במקרא
 והגע ליד, מיד ותנין.מטון במספר שהיו וגז' זהב •אגרטלי

 אלף העלה התלך שלמה שהרי כלל, גוזתא ■זה שאין עצמך י
ם, בכל -עולות  ובערב ושלמים, צבור תקרבנות ח.־ץ יו
 לכלים שהוצרכו אחת בבת פסחיהס •ישראל יכל שהביאו ■פסח

 בדבר מד הפסח הקרבת בעת התלך ושליח מאוד רבים י
 או נטמאו זלפעמים זקנים הדרת חלק מינים מאור (עיין
 השתמשו שלא השרת וכלי הפגם ע׳׳י מעבודתן הכלים •נפסלו

 חדשים עושין■ רק אותן • מתקנים היו לא עבודתם מעין :עוד *
ם -וכל  שאם ושלישים שנים מהם יש במקדש שהיו ^י

 הכלים זחץ תחתיהם השנים ■יבואו הראשונים .־נטמאו
 פצתה בפני בלשכה מאוד ■רבים •שהיו יחידים •־שהתנדבו
 ותיספתא תשגה (ע׳ יום לשלשים אחת אותה פותחן שהגזברין

 כאן אץ הנ״ל שבסכום םפק ואץ ־שם) וירושלמי שקלים
 היוסיפיץ תדברי עיניו צונן העלים ולמה כלל גוזמא שום

 והוא עזרא בספי הכתיב ד׳ בית כלי סכים שם שתפורש
 לרומים יוסיפון עיין •זד ולא ראו ועיניו מלחמה משוח• היה

 המשטינים דעות־ אחר נגרר וצונן פלאוויעש: יוזעפעס ■הנקרא
. הסה* ישראל מבני־ לא •אשר

כתב כי׳ה׳והלאה) כ״ד ט״ז(צד ט״ו י״ד השגה
 תביא ושהוא ,זה את זה סותרים שדבריו הסופד עזרא על •

 שמות מביא זשעזדא בתורה כלל שלא.נמצאו התורה יחקראת
 שרק נהחליט נברא, ולא היה לא אשר במקראות -וענינם

השאר אבל הסופר מעזרא ־הוא עזרא מספד שמינית חלק
 הרבה להג שהוא הפרק בכל צונן דברי יעו״ש מזויף הכל ־

 היו לא בדבריו ממש אם־היה אומר ־בשר,-ואני *ויגיעת
 באמרם אזנינו שגילו וכמו כזאת, מלהודיע שותקים ■רז״ל

 וכן היו גנוזים וקהלת וש״ה משלי, אומרים היו בראשונה
 באדר״נ שהגיה רא״ו כהגאון וללא פכ״ה משלי במדרש• ;הגי׳־

ס 'יגונזו,  ועמדו הכתובים מן ואינם משלות אומרים היו ש̂י
פ״א) (אדר״נ אותם ופירשו אגכה״ג ■שבאו עד אותם •וגנזו

 הוא שאלמלא שמי וחב״ח לטוב •הא*ש אותו זכור וברם •
-מה תורה •דברי סותרים -דבריו שהיו יחזקאל ם׳ נגנז

) •עשה ־  ס׳ לגנוז זביקשו תה) מנחות יג חגיגה י״ג •שבת ט׳
 נתי טעמוס-תשלי ואשכחן פיינינן לא •קהלת ס׳ אתרו •השלי
 שהוציא סיכסיניס צונן שמלא מה וכל ל'־) (שבת נעיין

 .התנך מפרשי תרצו הכל וד״ה • עזרא ■ •בס׳ •העתים מספרי
 שלא מחברים •ואם-תקצת ודעת•, טעם בטיב־ • יהמחבריס

 כתבי •על לכתוב פניהם מעל היראה רסן שלחו ב״י -רנאחינו
לדרוך ישראל לחכמי יאות לא• ■רוחם על העולה ככל הקידש

 ודעת במועצות שאתרו דברי-רז״ל וראוי׳־לשמוע׳ בעקבותיהם, •
־ נעשה.מעשה: מדתץ שאנו ןבי.בבטל —נעימה.wרv':את

ה שג  שהשתי כתב אחרונה) בהערה כ״ה (צד י״ז ה
 כב פסיק ט׳ ״ (בנחתי סיחון מלות שאחר ארן ואת תימת

 ושואל, מסתפק שהוא מה אומר ואני עכ״ל, טעות הם אולי
-הג״ל; לייפציג ד׳ תנך בהגהות מפורש זאת עיניו ראו כבר

ח השגה ט׳ ,יי ״  צונן כתב לא) (צ״ד כ״א כ, י
 ספר ג״ט^ צד שם (שלדעתו הימים דברי ס׳ הכותב על

׳כ כולל הימים דברי  לו הנראה שלפי ונחתי׳ עזרא ס׳ ̂ג
 טועה היה ואוך השטן) מענץ הטחב (של מרעיונותיו

 ובהערה צונן הקדסונייות, ובדעת הדורות בסדר הרבה
 כ״ט, ( פרשיות שלשה שכתב אחר ד״ה שהטתב כתב שם
 צוזעטצען) אוגד (דיכטוגגען דמיונות מלאים שהתה ל״א) ל׳

 עכ״.ל א׳ פסוק יוד פרשה בדניאל תמצא לזה דומה וקצת
 נא הביטו וגו׳ הדבר ואתת שם בדניאל מאתר על וכוונתו

 שתענז לא עדן אשר כאלו קהפוכות דברי הדור חכמי
 בראיוס ולאין.להאריך זה בפ׳ ודבריו ישראל מבני התחבר

’ : בעצמן בטלים שהם דברים לבטל
 שהברייתא גתב פ״ג בהערה) טן •(צד כ״ב ..השגה

 מדות י״ג ומברר תהספרא ראשון פרק הוא ישמעאל דר׳
 איננה דרי׳ שהברייתא אומר ואני עכ׳יל, נדרשת שהתורה

 ויקרא מלת הברייתא מראש שג־דפם ההספרא'■ומה כלל
 מתלת מתחיל להלן הוא הספרא התחלת כי הוא טעות

 בכל הסיגמן וכן כו׳ קריאה אלהס וידבר ויקרא פרשתא
 או פרשתא מלת תחלה שמציין סופה ועד מתחלתו הספרא

 ■דבור׳• ובו לפרקים פר׳ כל מתחלקת ואח״כ פרשה תלת
 שרושמים כדרך ויקרא חלת הדף בראש נרשם שטה

, נח בראשית הסדרים שמות בספרים מלמכילה  לכן ט׳
 חלת והציגו שגו והמדפיסים ,ככה ג״כ הספרא בראש ציינו

 יתבארו-סוף הדברים ותוכן ישמעאלאותר, ר׳ קודם ויקרא
א׳•* הערה זה חיבר

, כ״ד כ״ג השגה ( ה נ ד צ  זיגע טרח צונן החכם (
 בבלי תלמוד בכל -יש דפים גתה •רבים חשבוטת לבקש
 , מסכת כל בסוף שלמים שאינם זהדפיס השערים נכיון אחר

 שאעפ״כ והחליט דפים, ח״ז תתק אלפים שני סך והעלה
 עשר אחד או עשרה •רק השס שבגל הלטת בעיקר אין

 לעשרה מטון •וזה המשטות כתה'•שיש-בגוף כל-כך פעמים
 פלפולו שם■ ■ובהערה עכ״ל להגת׳ התשנה שקדמה דורות
 יספרו, קורא לכל להודיע ותשבורת חשבון עה״י אפי בזיעת

 להודיע והוסיף הזה, הנפלא החשבון לו יצא •אופן ■איזה על
 והמאמרים האגדות נכיון אחר רק ־— מטון חשבונו באין

 •ולא להעתיקם, שנלאיתי דבריו אריכת יע״ש ט׳ הנפילים
 בחשסנת זמנו •והאבוד ובשרו נפשו כלה תכלית לאיזה ידעתי

 שאין בדברים הקורא ולהלאות והדיו הטיר •להשחית הללו
 ואס בעולם, חועלת שים וכלי מוסר ולא חכתה בהם,לא

 •דורות לעשרה שתכוון להורות פעמים -עשר שהכפל בשביל
 גס ותה תזה ■יסכץ-הסוכן מה כדבריו יהי לו אומר אני

י׳יא׳•.פמחים יוד.או ^^•.תשבונו,מולה-.-התספר■ _שאס,.לט
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 הוא והפנינים,הגפולום האגדות נכוון וגס ( התש הכי( ולא

 לדקדק .שלא דרכו שכך אמת והן שחר) לו שאין דכר
 ג״כ.דפשיה סופה ונעמיס t יותר או פחות אחד אס כחשכנן

 לקתן^ שלו הגמסריאות של השקר בחשבון שאראך כתו
 שאני ולולא / תדע ומביני שכל לבעלי לאלו תסנריס היתכן

 אתת ללא שדבריו כל לעין מראה הייתי הזמן איביד פל חס
 ,בהס לטפל 'אות שלא / הבל של חשבונות רק ואינם ,הנתו
 שלו דורות העשרה בחשבון כוונתו עיקר שגם אומר אכן
 מהתחלת איחס לנווין אפשר אי יפן ויאבדו לתוהו ילכו

 המסכתות סדר גס כי חתימת.התלמוד עד המשניות קבוצית
 לזה, מסצתת דעתי אין סדרים בששה היום בידינו אשר
 סוס שאברר כהו ארס קדמני שלא חדשה שיטה פה לי ויש

, * ב׳ הערה זה דיבר
אומן; בראותו אפו יחרה לא האם אותו שואל .ואני

 אשר / הרגליות ונוקב אקדח אבני לוטש במלאכתו יחיד
 לספור והולך מלאכתו מבטל והוא ישברו, אליו כל עיני

— :ישן שבגג הסתרות
 התלמוד בפניני שהאריך אחר נו) צד( כ״ה השגה

 הדור שחכתי תפני סבוראים שנקראו הטעם כתב בבל',
 ,התלמוד על לחלוק עוד בכוחם שאין ראו השישית שבמאה

 לקוחים ודבריו עכ״ל סברא פי על דבריהם לסבור רק
 דרכי שבספר אומר אני אבל כן ,שכתבו מחברים ממקצת
דהיכי קשה אך של להיפך המפו׳ דוו מלי דוד מר׳ הצמוד

 הקומות בכמה דהא הגמרא אחכתי סבוראי רבנן פניגי
 שהיו תהבריס שחצינו ועוד ,ח׳ כלל פכ׳יל שתילקין הצינו

 הגת׳ וחלקו'מל סבוראי רבנן -אחר שנים האות הרבה
 הפסיקתא בעל לדבר, דיגתא קבועות בהלכות אך בבלי

 שאתי־• התכלת פר׳ שבשלהי ההלכות על כתב זוטרתא
 כלי אבל בזה׳יל וסיים אתת ללא שזה כו׳ תכשיט דנין

 כן חקרנוה' זאת הנה בת״כ מצאתי וכן פיקד אינם ועשרון
קר; ואינם הוסך והתלמיד הוא  כדעת הפירושס וגם עי

 הרמבס גס יו״ד.ע״א) (דך פכ״ל כלום בזה ואין התלמוד
ע׳ כהנה ורבות הגמרא דין נגד השן חזרת ביטל  רלבח (

 ובמהרי״ק עב ישרים תומת ע׳ כהנה ורבות שי״ב דך
 ובטלי ושכה׳ע ובכה״ג נט סי׳ מפאני רמע ובשו״ת ק״א

 זאת בכל מך-ערכי שידעתי אך התחבר ואני גמרא)
 ראיות לי כשיש כזאת לכתוב תתאזר ועוז נפשי תרהב בעתים
 אכתיב אכן לבבלי, ספריהם שקדמו נאמנים ועדים ברורות

 הנכנסים בדברים פנינים והתתקית רבות הצעות זה מודם
 בחריפותו בחלה שנפשו לחולה דומה הדבר לתה הקירא ללב
 ערבים במרקחת אותם מהתיק חכם ורופא הרפואות סמי

• לו ורפא ושב קרבו אל ובאו ,לחיך
 צונץ כתב לא ני לקמן יתבארו רביעי פרק על השגה

 אצלי ונכלל כלל דרך מהגדה המדברים דפים ב׳ רק
‘הדל בפר׳

ה׳ לד ר פ
 שנבר להחליט רצה )ב׳ הפרה ם״ב צד ( כ״ו השנה

 ז״ל וכתב קדמונים בימים תהלים על תרגום היה
 בייקרא הקורא וראה תהלים על שיהיה תרגום מאיזה דוגמא

 כי מאוד בזה ששגה אומר ואני עכ״ל, ע״ג קעד רבה
ט׳ אר״י אשם יליצי אוילים המדרש לשון זה  בני אלו ו

ם  אותם תולה הב״ה בעוה״ז בשפחות היתר שנוהגין אד
 אויביו ראש ימחץ אלהים אך הה״ד ,לעתיד ראשיהם בקדקדי

 'יתרון עמא כל סח) (תה׳ באשתיו תתהלך שער קדקד
 ויקרא ( בחוביו גברא ההוא "זיל בחובי׳ גברא ההוא ייזיל
 ,תרגום מאיזה העתקה זה ואין ,ע״ג קעד דך פ״ט רבה

 יאתרו שכך והביא ארמי, שלשונו הוא המדרש לשון רק
 אינשי דאתרי היינו וככל שם) ויפ״ת מ״כ (ע׳ הבריות
 הוא וממקומו ארמי בלשון נאמרו שכולן ובמדרשים שבש״ס
 הלשון שהרי שבתהלים מקרא של תרגומו זה שאין מוכרח

 דבריו, טפל בעולם תתרגם ואיזה ייזיל כס ייזיל כפול
פשוט: וזה בכך דרכם דבר עתא אכן

ה ג ש ה יד (צד כ״ז ה ) העי  לשוס שיש כתב א׳
) (כ״ה משלי שבתרגום הה על עין  תיבת השמיט א׳

 כן אכן מהתרגס, השתטה איננה זאת גס עכ״ל, שלמה
ד׳ תנך בהגהת הוא אשד משלי אלה גס הלל) לייפציג (

 העלים וכאן זה תנך ראה וצונן ליתא שלתה ומילת העתיקו
■ עיניו:

ה שג ה ה א השגה עד כ״ א׳)׳ הערה ע״א (צד ל״
 תרגום שאונקלים אומר רל״ט עמוד לך לך שבזוהר■ כתב
 ששגגה־היא אותר ואני עכ״ל/ המקרא ויב״ע התורה את

 תורה בסתרי הוא רק תהזהר איננו תאתר יען מאתו,
 קטן זהר הנקראים הדפוסים ויתר וא״ד מנטובה (דפוס

 את ציין צונן שהוא בעבור הטעתו ועינו עא) פ״ט (ריש
 ונודע לובלין) וד׳ קרומנא (דפוס גדול שבזהר העמודים

 התוספתא אבל גדולות/ באותיות נדפס העקרי הזהר שגוך
 (כגון העקרי לזהר שנספחו ההוספות ויתר תורה וסתרי
 גדול בזהר להיות דרכם וכדומה דרזין ויזין חהימנא הרעי׳
ת, באותיות וקטן  גדול בזהר והדפיסו טעו וכאן קטט

 גדולות, באותיות לך) לך (שבפ׳ תורה סתרי של זה מאתר
 חורה, סתרי תלות השתי המאמר בראש להדפיס ושכחו
 שת: הוא אמת אכן העקרי, תהזהד שזהו צונן וסבר
 אורייתא פתגתא אלין וגו׳ הדברים אחר המאמר תחנת

 כדין מד רת״ב) בעמוד מתחיל וקרומנא לובלין (שבדפוס
 הכל רח״ג עמוד שבסוך כו׳ דכתיב ה׳ אות צי׳ אתייהיב

שמלאכתו נראה. ומזה העקרי, תזהר ולא תורה מסתרי הוא
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ם: גגיש^ת  אחרי ל' אשד עללסומלותינכל בספדיס לבקש מל'
וסבר בזהר) גדולות■ אותיות' (בראותו וטעה צונץ מפי 'יצוה 

 היה לא' איך עצחר צונן החנם כי ,העקרי׳ מזהר שזהו
ק המקרי הזהר לשון שאינו מרגיש  בלשיגותס^ יש גדול הפרש י

ההוספות אכן ארמי לשון טהרות על נעשה הגיקרי זהרwשר 
 סורסי לשון ופעם בלה״ק פעם לשון בכל נאחרין אלו

 החכם וכן במ״א) שהארכתי (כהו לשומת והרבה העורב * 
 אחרים ע״י ־נעשית מלאכחר מלביב רפאפורט ליב שלמה ר׳

ר״ן לתולדות שלו וחקונים דההוספות בעצתו־־ שכתב כמו 
נמצא בלא שם שכתבתי הה ולפנין וז״ל־ תקצא) שנת בב״ע ( 

חחן משכיל־ כילם הראני הנה כו׳ בשאילתות  כן שנמצא ו
) (בהגירה רפאפוי עכ״ל שם מצורע בפ׳  שם כתב עיד ל

 המשכיל העלם הראני המדרשים בענין וז״ל ה״ד להערה.
כי״ שלפנינו במדרש חפש העלם •והנה כר למעלה שהזכרתי

צו) q(סו בשאלתות הג״ל) הפלס (הבחור הראני עוד
 וכל המדינה בצוד שבמקרא מלא צור ־כל ר״א מאמר תובא .

 (ר״ל רי׳יב הגאון ובהגהות תדבר הכתוב ברומו חסר צור
 מדרש שם הרשים ברלין) ישעי׳ ר׳ אוקו קורא פיק ר״י

 בערוך זה ואמר תובא כבר אולם ע׳־כ פ״ט וארא רבה
• ט׳ היינו מקומות משלשה )ח׳ צר ערך (

ת שי א ר ב ב א פרשה רבה ו של תיו סבאע״ס. א צ  מ
רפאפורט, כו׳ענ״ל מידידו עוד ושמעתי רבה בבראשית שם

 רפאפו׳ הת׳ על מאוד תמהני . התחבר אליקוס ואני 
גודל עתים) בבנורי (שנדפסו בקינטריסיו שהראה שאחר

 תלה וכל ערך כל ומוצה להיוקיסופר הערוך בספר יגיעתו•
 עלהחנסר׳משהלנדא רבות השנות להשיג בכדי• בו שהובא
 התפתח מאתו ונאבד גדול כלל מרפאפורט נעלם איך מפראג
 בראשית של שהפרשיות והוא הערוך לספר האוד הנצרך

 תמה אחת פרשה אחור נסוגו הערוך בספר שמצויינים רבה
 היא ס׳יב פ׳ ב״ר הערוך שציין מה ולכן אצלינו שהתה
 שם הפרשה בסוף זה מאמר יש באמת וכן ס״א פרשה

 שלא בעבור לרפאפורט גרם זאת וכל האחרונות בשיטות
 לראות שהתחיל בעת זאת־ לולא כי במדרש בעצמו עיין

 שורות שתי לראות יכול היה תיכף בהתחלתה ס״ב' פרשה
 כו׳ צור כל המאמר הוצא והיה ס״א ס' סיף היינו קודם
 נעשית מלאכתם וצונן שרפאפו׳ בעבור אמנם חפש; אשד
 לא הקוראים ואתם — משגיאות ימלטו לא לכן אחרים ע״י

 ■ ואחוכס נא באו ,כזה קטן בדבר תאריך באני עלי תאמרו
 חוקריס מפורסמים מחברים ישראל מגדולי הרבה איך‘ דעת

 המקובל התה הלא לכת תטיבי ארבעה ובתוכם ומקובלים
 האדומיים תן עזרי׳ ת׳ הגדול והמקור החייט ספר בעל

 תטפחת בספרו עתדן יעקב ה׳ והגאון עיניס מאור בספרו
 לנתיבה אור בהקדמתו רתב״מן המפורסם והחכם ספרים
 יוחאי בן בספרו קונן תשה ת׳ דורינו הרב להם (תצורף

ט) מענה  והטעמים הנקודות בענין ברואה ׳שגו כולם פ
 היו לא לדעתי אשר המקרי הזהר ספר גדול באילן שתלו!עצתן

ה זה חיבר סוף שאברר כתו העולם דברים ר ע ' ה ' ד

ר״ ת ר פ
ח ג ש ב ה  תנא שספר לי כמדומה כתב פט) (צד ל״

 ובהערה ( רבה בבראשית גם מובא אליהו דבי
 וכוונתו צונן עכ״ל אליהו תני שם שאמרו נד פ׳ לב״ר הראה

 שם ־במדרש אמרו ויו) (ש״א הפרות וישרנה הפסוק שעל
 תנא הוא אס צונן ונסתפק כו׳ אליהו תני אתרו שירה תאי
 — אליהו חני רק כאן נאחר לא יען אחר או אליהו דבי
י מלת בב״ר שחסר בטח אומר ואני ב  באגדות שהרי ד

 דבי תני בשם זה מאמר מפורש י״ב) (ס״פ במקומו שמואל
 אליהו דבי תנא מצוין ־ק״ג) (רמז שמואל בילקוט וכן אליהו

 זרה בעבודה ג״כ (עיין ב״ר של זה האתר באתת וכן
 זאת לכל ע״ס, יא פרק שלהי אליהו דבי בתנא הוא נד״׳ז

 החכם של דרכו נעלמה ממני אמנם צונן החכם מעיני נעלם
 כתבי להגיה בקדשים יד מלשלוח ירא שאיננו פעמים הזה

 במדרש ופה הסגה לעיל עיין ( חתל ולא הרס כרציגו הקידש
* אחת) תלה להגיה ירא רבה

ט (צד הס השגה ~ עד ל״ג השגר? צ״א) צ׳ ס
 שמסכת צונן כתב קטנות הלנית של שתות בחשבו פ״ט בנד
 ־נעילס יותר חצויס •אינם ־הנראה *לפי כותים ומסכת■ ציצת

אותה מזכירים ציצת מס״ ־של- שהברייתא שם.הניא ובהערה

 מל שלו המלחמות ובספר האדם תורת בספרו הית״בן
 קטנות תסכתית מהשבע אותיי והושכין קטן האלפסייחועד

 כתב )צ׳ צד ( ואח״כ טי הרמ״בן ג״כ הזכיר כותים ומס׳
 שהזכירו והראשון ט׳ פרקים n בה יש גרים שהלכת צונן
 הגדל בעל והיינו צונן (עכ״ל אברהם בן טוב בס n הוא

 הרת״בס על עוז מגדול עיץ וז״ל צונן נתב ובהערה עוז)
 ירושלמית גתרא אף ששם ופי״ד פי״ג ביאה’ איסורי ה׳

 הארבעים כי■ צונן כתב צ״א) (צד ואח״כ גרים להלכת
 ותהאחרוניס חדות) ת״ט (של משניות ג׳׳כ נקדאין מדות ותשע
 ור״א ורש״' מדות מ״ט של הדרש או ברייתא־ נקראין המה

 והאבן ־ אותו מזכירץ והאשרי וילקוט והתוספות עזרא בן
 ערהwובר צונן עכ״ל נתן ר׳ היה שמחברס מטרוש כתב עזרא

 השנה בשם חדות) (הת״ט עוד מביא שרב״י נתב שם
 הסי (שנדפס ה׳ פסוק כ״ט פרשה בשתות החומס בפירוש

 ליב ופסוק ט״ז פסוק ז קפיטל הלטס וברש״י ח״ט) להיות וצריך
 האחרונים אותם קראו מדות שהמ״ט שאחריה בהערה כתב עוד

 כאן (ושגס עא כ״ז דף ב״ב בתוספות; היינו ברייתא בשם
 קדתהwבר זאת נודע־ כבר מ״ס במקום 'ת׳יט להיות צריך■

(קרא אשר רביצו pv בזאלקיי־־) מלפם ניאשית׳ לאג־דקי■
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 ב׳יב פל תקיבצת כש'טה הובא כד'יתא) בשם מרות המ׳יט
 אומר התחבר אליקיס ואני דבריו כל יעז״ש פכ׳״ל'צונז

 מבוא שהוא צונן של בספרו ראיתי מקומות שבהרבה הצם
 מתינו מבני תחכרים קדמוהו שכבר מקוחו־ת■ יתראה לברים
איני העמים ומחכמי טא׳  היה לא זאת כלל שתם מזכיר ו

 וספרי החיים מסרי הלא אמרתי כי כך/ כל■ בעיני חשוד
 דבריהם העלו שהקדמונים וכמו איש כל לפט פתוחים המתים
 שהעלו תה כתבו אחריהם הבאים כן יזכתתס/ מבינה משכלס

 זה) לספר הקדמת (עיין והעיון החיפוש אחר במצודתם
 כאן שהביא מאחר צינן החכם על מאיל אתמה פה אכן

 מ׳ים חלת שהציה תצא בראשית אגדת של שבהקדמה געצש
 הקורא אתה ועתה ,זו הקדמה שראה הודה הרי ת״ט שצ״ל
 איך משרים תחזינה ועניך הזאת ההקדמה ואראך נא בוא
 כאשר שלו תקותות התראק כל עם צינץ דברי אריפת כל

ר הלזו בהקדמה וכלשונם' ככתבם תבוארים לכל ת  בי
ע jההקדמה לשון לך והא שאת! ד  רבותינו כי וראה ״

 בידם נמצא היה זל והרמבן זל ורתבס זל התיספת בעלי
 בשתות קראום אשר מספר לאין וברייתות תלרשיס חבילות
 פי״ג ז״ל הרמב״ם בשמותיהם ולא בהם בקיאום אין ואנחנו

 ראייה להביא צריך לארץ בחוץ שגר פסק ביאה איסורי חה׳
 מ״ו) (יבתות הגתרא סגיות לתרץ כליו נושאי יכלו ולא

 מירושלמי לדבריו סיוע מצא עוז מגדול בעל רק דבריו עפי׳
להלכות נחלק ופרק פרק וכל פרקים ד׳ שהוא כו׳ גרים מס׳

ירושלמי זל הרמב״ז ביד נמצא היה וכן הירושלמי/ כדרך
־ ת״ק) - ' - ’ ■ ■  בספר וכן ת״ק) 0(סון תלחתוה בספר כת״ש ציצית מס׳

 בברייתא שנו כו׳ הדור ראשוני וז״ל שחיבר האדם תורת
 וכן / כו׳ ציצית תתירין אין קסגות מסכתות תשבע ציצילן מס׳

 (שמר התרותית ובעל ב״מ על בחידושיו זל הביאיהרתב״ן
 כו׳וכן קטנות מסכתות משבע כותים מס^ הביאו ת׳יד) מ״ו

 היא חתניתא מרובע כתה סוכה בתם׳ ז״ל רשי הביא
 ד״א בש״ם הגה׳יה ונדפס עכ״ל מדות ותשע בארבעים

 הנקרא מדרש שיש• ידע שלא מפני חדות במס׳ צ״ל בצידו
 ראיה המגיה שהביא ותה סריקי/■ תלא-בוקי מדות מ״ט

 ידי נכנסו שמה גס אילי כז) (בב התז׳ תדברי לדבריו
טן ויותר !המגיהים  ח״ט מדרש את כינו התלתי׳ שבעלי נ

 הראש כי לדברי וראי׳ כו׳ תלות דתס׳ ברייתא בשם מדות
.כ״ו דןת ( ב״ב על בתוספותיו ז״ל  מדרש את ג׳'כ כינה )

 כ׳יב מקובצת. בשיטה מובא כו׳ ברייתא בשם מלות מ״ט
 שכתב כב) ופסוק טז ופסוק ז׳ א׳ (מלכים ועיין.בפרש״י

 תציה התורה(פ׳ בפי׳ וכן מדות. ותשע ארבעים במשנת ראיתי
 שמפורש כתו עת סי' תהליס על ובפי׳ ה׳) פסוק סי׳

 דפים בראשית דאגדת ההקדמה .בעל עכ׳יל מלוח בת״ט
 נפתל' בת׳ יעקב ההקדמה,חתום וכסוף פקסד שנת זאלקוי

 זו ■שבהקדמה דבהו ורוב בראל קק מילידי היה והוא הירן
 מרגליות זלמן -אפרים ת׳ הגאון אבי■ אחות בן מש״ב שמע

 יגיע הקה ויתד'הדברים כו׳) אפרים בית. תבראלי(בעהמ״ח
ראה הי• לאחי ההקדמה כל.קורא ישתוחס ומעתה כפיו/

 המהל כילם■ ^שד רב ובקיאות תראה.מקימות־ להראות־ כזאת
 ורכושי הונר כל שלקח לאיש דומה והדבר / אחרים דברי

 טתונם אחת פרועה לי והשאיר )־ עליו רחמיי אדם(ונכמרו של
קן ביתו־ וימצא כשיבוא אותה שימצא * מכל ר

א השגה המ״ט* פ.ל בדברו יצ״ב) צ״א (צד מ״
 מקוים■ הדבר הגה וז*צ־ צונץ התכס נתב נתן ר׳ של מדות

 אוהב- היה בהגדה הן בהלכה הן הנ״ל נתן ש̂ר מהתלמוד
 (וכל״א לזה זה הדומים התספדים בערך הדברים לערוך

 אנצוגע־*^ דעגע דער סערהעלטרם צאהללין• דאם •לשונו זה
 דבריו להאתית שרצה צא (צל שס ובהפרה , )ע״ש כי׳ בען
 התשפריס־ סדר שלפי ציגץ נתב )נתן ר׳ של דרכו שזה

תספר: נתן ר' דברי (תמצא
ם פ׳׳ד): ע״ג (דף איכה (יוד).מדרש בערכין שני

(ב״א)״ ע״ז ירוסלתי מ״ב) קעו (דף רבה ויקרא
ה ש ל ) ברכות מכילתא ש (דף. ברכר ירושלמי (ג׳

 (פ״ה).* ב״ר (צ״ג) כתוס׳ (ק״ג) סנהדרין ע״א)
ה ע ב ר  בא (.ס׳־ מכילתא ק״ו) (עמוד ספרי א

■ ■ • ע״ג) ד׳
ת ש מ (ט״ז)* תמורה ח
ה ש . * )(ל״ה שבת ש

ה ע ב  ל״ה)• ספרי(עמוד (צ״ח) מנחות (סמך) שבת ש
ה ר ש  ואדבד צונן) נתב (כך זה שאחר הערה עיין ע

* .בהשגותי’להלן חזה
 (כ״ז;)• תמיד עשרה שלש

 תענית(כ׳׳ו}המראהתקומות רש״י וארבע עשרים
 שמעוני' נחלת בספר כתובים כבר רבה ומדרש מבבלי הללו

׳ ‘קפיטל )צונץ של בספרו ר״ל ( למטה ועיין עג נ״ב דף
 אוהב־ היה נתן שר' ראיתי לזה וחוץ דר׳ינ אבות מכינין ז׳

 ארטימעטיש למספר תתדמין מה בצד־ אשר הענינים התנגדות
 איך האבבע דעס אוססער הוא כך בל״א צונץ ולשון (

 געוויססער וועלכי גפגעטעטצי נתן ר׳ דאס בעתערקט
 צאהי־־' ליא וויא איזט אנשאוינאנג זיעמעטרישי איינע חאססין

 משל; דרך ליבט) ארטיתעטושע איינע לעגזעטצע
 (נ״א) ברכות פעמים) ב׳ צ״א ועמוד ה״ב (עמוד ספרי

 מכילתא )ע״א קתד דף ( קהלת מדרש )נ״ז ( זרה עבודה
 ׳מאתר הביא ובהערה צונן החכם עכ״ל ע״א) סוף ח' דף (

 • שאח״ז ובהפרה )השגה לקמן אזכרנו זכור ( רבה תאהלת
 הזאת היקרה מהמשנה. בכללה הלזו הידיעה וז״ל צונץ כתב

 מקומות מראה הרבה עוד עם ר׳'נ) של מחת מ״ט (ר״ל
 לן שלח שה^ (ר״ל לרפאפורט תודה ליהן לי יש והערות

 חד הזה והמבקר )בכתב לברלין מלבוב רפאפו׳ ליב ר״ש
 שארפזינגעי דיזער בל״א בנפשו(ולשונו שער נכין על השכל

 הקליר שישד שהקינה רכיכט) תיט פערתוטעט קי־יטיגער
 בהשגותיץ לקמן תזה (ואדבר כוי השרון חבצלת ישבה איכה

 ואני צונץ עכ״ל הנ״ל מדות מהת״ט לקיחה )בהשגה
 רפאפורט דודינו חכמי ששני רואי אחרי התחבר אליקיס

שר׳ שהחליטו .דבריהם ■השערת על גדול ארמון בנו וצונץ
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 על עותד שבלגס אברר לכן ̂ כו׳ כו׳ המספרים אהב נתן
 התאתרים אעתק תחלה ̂ הנמו אמת ללא ודבריהם רעוע יסוד
 אני אבל לבד מקומות התראה רק •צונץ ציין (שלא הנ״ל

 * מספר צונץ שהראה מה ^•־ וכלשונם ככתבם אותם) אעתק
ם ד) למס׳ שני  ת״ר השם,* לשון לך הא ערכין,(יו

 של במקדש היה תכתשת ט׳ נחושת של במקדש היה צילצל
 ועליהם כו׳ ראשון ממקדש נשתיירו כלים שני אלו כו' נחושת

 רב כזהב המודות שנים מוצהב נחושת וכלי אומר הוא
 וח״א זהב של כשנים שקול וא׳ א׳ כל אתר חד ושמואל
 שקולים שניהם 0יוםן רב תני זהב של כאחד שלהם שקולים

 שנים של היו שלם אומר נתן ר׳ תניא זהב, של כאחד
 ישפוט יעו״ש הגמרא עכ״ל שניים אלא שנים תקרא אל
 אוהב היה דוקא נתן שר׳ מכאן יש ראיה איזה הקורא נא

תספר* הראה עוד ת״ב השגה -־־ המספרים
ם ל א׳ נביא אותר רבי לשונו לך והא למדרש ש

 נתן ר׳ וגו׳ ה׳ ויעד הה״ד הערביים בין א׳ ונביא בבוקר
 ואשלח הה״ד בערבית נביאים וב׳ בשחרית נביאים ב׳ אומר
 בבוקר השכם ושלוח השכם יום הנביאים עבדי כל את לכם

 יודה לא ומי אעידך) מה פ׳ רבתי (איכה בערב ושלוח
 אחד אותר ר׳ רז״ל שבדברי הפלוגתות ככל זו שפלוגתא

 ושלוח השכם וגו' עבדי כל וגו׳ ואשלח תהמקיא דייק ור״נ
 וחזר ואשלח, ותדכתב שנים עבדו) (כל רבים שמיעוט

ח השכם ואתר ו ל ש  לבערב תרבה ושלוח שמלת כלחך על ו
 * ת״ג המספרים,השגה אהבת מזה יראה ואיך שנים ג״כ שהיו

 סימון ר׳ המדרש וז״ל רבה לויקרא עוד ציין שנים
 להם ונתנה כפרה להס אין דברים ב׳ איתר נתן ר׳ בשם
 (ויק״ר בשגגה נפש והורג הרע לשון הן ואלו כפרה תורה

בשם זו מימרא תקימו׳ בב׳ איתא בש״ם והנה )ס׳יי
 י ■ ? ׳ * ר״נ בשם ולא פח). ומנחות טז (ערכין ריב״ל

היושב לשינו לך והא לירושלמי עוד הראה שנים
דברים ב׳ תפני מתיר נתן ר׳ דמים שופך ה״ז באיצטדין

 שתנשא האשה על ותעיד הנפשות את ומציל שצווח משוס
 ציין לא ולמה הירושלמי רק כאן שציין צונן על אני ותמה

 באות אות זו מימרא ג״כ ששם י״ח) (ע״ז הבבלי גס
(שצונץ שתעיני בנחלת qשא בעליל נראה מזה אמנם

 עיין לא הללו) מקימות התראה כל לקח שמשם כתב בעצתו
 אותר ר״נ בנ״ש שתפורש במקום רק ציין ולא מקופיא רק

 כשציין שהנ׳יש כאן אבל כו׳ ‘ שלש אומר ר׳'נ ־כו׳ שתים
 לילך מתיר ר״נ אלו תבות ה׳ ררן כתב לא לבבלי

 צונן יידע לא לכן דברים שתי מפני סיים ולא לאיצטדינין
 אהבת שמשום ראיה מכאן אין ועכ״פ בבבלי ג״כ שזה

 ת״ה* השגה לקמן שאכתיב וכמי ר״נ זאת אמר המספרים
 ר״נ המכילתא ז״ל נהנה למכילתא הראה שלשה

ד בו שיהא עד אומר ח  טירף או הללו דברים משלשה א
 משפט תטה לא פ׳ משפטים (מכילתא כו' יצטרך או כו׳ דעת

 אתר הוא מספר שלשה שאהב ראיה ומה ע״ד) לה דף
״ מ״ז מ״ו השגה — :כו׳ או כו׳ אחד

שר^הראה ) (ברכו׳ לבבלי עוד של  ולירושלמי ג׳
 משמרות ח ת״ר הצבלי לשון לך והא ע״א ד׳ דף ברטת

 בירושלמי (אבל ג׳ אותר נתן ר׳ רבי דברי הלילה הוי
 הירו^מי צונן לעיני שהיה ונראה עד א׳ בדף רק שם ליתא

 לתה ותמהני )עא ד׳ בדף הוא ושם האגדות על יפ״מ עם
 ובאיכה פא ברכות בתוספתא ג״כ זה שמאמר •צונץ ציין לא

פ׳  ציונים להרבות להוט שהיה תאחר לבס) צעק רבתי(
 אהב שר״נ ראיה מכאן אין הדבר בעיקר אכן למספרם

 שאכתוב וכמו ד׳ שאמר רבי על ראיה שאין כתו המספרים
• 'תספר הראה עוד תת השגה — )(השגה לקמן

ה ש ל  מגרב אותר ר״נ תניא הש״ס וז״ל לסנהדרין ש
 מתערבין מיכה פסל ועשן המערכה עשן והיה מילין ז׳ לשולן

 המספרים אהב שר״נ ראיה מכאן שאין אומר ואני ,בזה זה
 וז״ל שם וכפר״שי היה כך שהיה שתעשה אומר הוא רק

 קבועה מיכה של פסלו היה בגרב מיכה של מקומו גרב
 שהעשן להודיעני רצה שר״ן ובעבור עכ״ל המשכן היה ובשילו

 ג׳ רק היתה לא ביניהם שהתרחק לומר הוכרח נתערבב
 להכחיש יותר או תיל פחות לומר לר׳ינ היה ואיך מילין,

• תספר עוד ת״ט השגה ך־ המציאות
ה ש ל  נשים שלש נשוי שהיה מי ששנינו הא הראה ש

 מאות שלש זו ושל מאתיים זו ישל תנה זו של כתובתה ומת
 רבי ר״נ משנת זו בגמרא ומסיים כו׳ תנה אלא שם ואין

 המחבר ואני )צ׳יג כתובות ( דבריו רואה אני אין .אומר
 והענינים האופנים סדר ואזיל נקט המשניות שהמסדר אומר

ת והתחיל האומר שם הזכרתי מבלי בסתם ל ח ת ק כ ר ס  ה
 ב נשוי שהיו מי '3 ובמשנה ,ותת נשים ב נשוי שהיה מי •

 ג שהיה,נשוי מי ג׳ ובמשנה הוא, תת ואח״כ ומתו נשים
 ושקליא ותת נשים ד נשוי תישהיה ד׳ .ובמשנה ותת נשים

 תטול שזו נשים ג׳ של הכתובה חלוקת בסימבאוסני וטריא
 חו״לק ורבי נתן ר׳ משנת זו אתרו זה ועל יותר וזו פחות

 באתת קורא וכל הסוגיא כל יעו״ש בשוה שחולקין ואותר-
 זאת אף אלא צונן לדברי ראיה משם שאין די שלא יראה

 :מאוד זר דרך על הסוגיא והבין למד איך עליו שתפלא
תספר* עוד נון השגה

ה ש ל ג׳ ר״נ משוס תני שאתרו למדרש הראה ש
 ראיה ומה )ספה כ״ר ( מחויבים יצאו וארבעה לדין נכנסו

̂' אהב שר״נ תזה / פריסLר  ן העני רק להודיעני בא לא הו
 ומעשה והנחש וחיה אדם רק הדעת בכין חטאו שלא שהגם
 גס נתקללה ואעס״כ לדין נכנסו שלשתן שרק היה כך שהיה
״ מספר נא השגה :שם שנתבאר מטעם עתהס הארץ

ה ע ב ר  ויצבאו הספרי לשון לך והא לספרי הראה א
 להם נתן אותר ר״נ רוחותיה מארבעה הקיפוהו •מדין על

 ק׳יו) עמוד מטות פ׳ (ספרי שיברחו כדי רביעית רוח
 במקומו הילקוט נוסחת צונן מהח׳ נעלם שכאן אומר ואני
 רוחותיה תשלש הקיפוהו דגרס ויצבאו) פסוק מטוח (פ׳

 שאין כת״ק שהדיו מלכים) מה׳ (בפ״י הרת״בם הוציא ומזה
 שם הכ״מ שהביא הסמג וכת״ש רוחות משלש אלא מקיסין

2



ת ו ש-ג ה
 להס שהרח שהטעם הת״ק דברי לפרש אלא בא לא ור״נ
ח  ונח״ש נפילה גיסה ותחלת שיברחו כדי היה רביעית ח
 חתקותו ולדעתי אברהם וזרע רענן וזית אברהם ברית בעל

 שפיר ותדויר) רוחותיה תשלש היא הנוסחה שעיקר מוכרע
 למירסאשה״חק אבל רביעית! רוח להם שנתן לישגא.דר״נ

 להם נתן לותר נתן לר לי׳ הוי רוחותיה מארבע אחר
 התשנה חכמי קודש אתרי של הגיון בחכמת והבקי אחת רוח

 שר״ג כדאתרן דמילתא וקושטא לדברי, יודה והתלמוד
 צונץ, לדברי ראיה שום מכאן אין וא״כ קתפרש פירושא

 שהגיח קאתר נפשי' באפי׳ תילתא נתן ור׳ נוסחתו לפי' qוא
 לאהבת יחשב זאת הגם אשאל לברוח אחת רוח להם

״ מספר עוד נב השגה — מספרים
ה ע ב ר  מצרים אלהי ובכל וז״ל להתכילתא הראה א

 אבן של צלם מזו זו משונים שפטים ה׳ אני שפטים אעשה
 אומר ר״נ כו׳ מתכת ושל נרקב היה עץ ושל נימח היה

 נרקבים במקיחן) בילקוט הגי׳ (עיין שפטים שפוט שפטים
 בארבעה ליקה שע״ז למדין ותציט נשרפים נגדעים נבקעים

 פ׳ ( עכ״ל במגפה בהשחתה במכה בשלשה ועובדיה דרכים
 במספר גם זו מכילתא צונץ חשב לא לתה יקשה והנה )בא

 ידין שפטים שפטי ישפוט אס א^ קורא כל אכן השלשה
 רק המספרים מחיצת ר״נ זאת אתר שלא אתת משפט

״ נ״ג השגה הכתוב לשון ריבוי דרש
 אותר שמעון ר' הש״ס וז״ל תמורה למס׳ הראה חמשה

 להם ניתנו ארבעה לקיש א״ר כו׳ מתות חטאות סחש
 והעמידום להם ניתנה אחת אומר ר״נ כו׳ חמש על והעמידום

 וארבעה למיתה להם ניתנה אחת ופרש״י כו׳ חמש מל
 נתן ור׳ המתה איזה ששכחו חמשה על והעמידום לרעייה
 ישפוט ומעתה עכ״ל אתא דמתניתן שמעון דר׳ להרושי
 —חמשה מספר אהב נתן שר׳ צונן דברי כניס אס הקורא
מספר״ נד השגה

ה ש  ת״ר הש״ם לשון לך והא שבת למס׳ הראה ש
 העם את להבטיל ראשונה בע״ש תוקעין תקיעות שש

 להדלק שלישית מחניות להבטיל שניה שבשדות המלאכה
 שלישית אותר הנשיא יהודה ר׳ נתן ר׳ דברי הנר את

 כו׳ ושובת ותוקע והריע ותוקע כו׳ ושיהא תפילין לחלוץ
 לתקוע התחיל ע׳יש תוקעין תקיעות שש ר״י דבי תנא

 תקיעת כו׳ מלעדור בשדה העומדים נמנעו ראשונה תקיעה
 המדליק והדליק המטמין והטמין המסלק סילק שלישית
 והנה הש״ס עכ״ל ושובת תוקע ותריע כו׳.ותוקע ושוהא
 בזה כי תקיעות הששה תספר על כלל אינם ר״ג דברי
 שר״כ השלישית תקיעה על הוא המחלוקת אך מודים הכל

 ור״י ר״י, דבי תנא דעת וכן הנר להדלקת שהיא אותר
 לבטל שסחגן התקיעות וכל תפילין לחלוץ שהוא חילק הנשיא
 שלש רק אינם בנתייס והפסקה זה אחר בזה ממלאכה העם

 הכל אחת בבת שהם האחרונות ג׳ אבל הראשונות תקיעות
 בין חשיב דלא החליל בס׳ תפורש וכן qבסו שהם מודים

ממלאכה העם להבטיל שלש רק תקיעות ושמונה הארכעיס

 צוק דברי וממילא שש) ד״ה שם שבת (וע״תו׳ יעו״ש
נ״ה* השגה מעיקרן: בטילין

ה ע ב  סנדל בדין הש״ם וז״ל שבת למס' הראה זו ש
 ׳1 אתר חנינא ור בזה וה׳ בזה ה׳ אומר יוחנן ר׳ המסומר

ע דברי שבע לו עושה הנוטה סנדל נו׳ בזה וז׳ בזה  ר
 אפילי' א״ל תהו חמש אשי מרב הונא רב תני׳ בעי כו׳

 או ד׳ מ ונשתיירו מסחורותיו רוב נשרו כו׳ חותר שבע
 פד מתיר רבי תניא והא כו׳ ז׳ עד מתיר ורבי מותר ה׳

 ותראה ומפרשים ברשי ע״ש שאני נוטה (ותשני) עשרה שלש
:צונץ לדברי ראיה שוס משם אין כי

 רז״ל לשון לך והא ולספרי למנחות הראה שבעה
 דגמרינין בבהח״ק (השלחנות מונחים היו ומערב תזרח ת״ר

 רבי, דברי במערב) וג׳ במזרח קנים ג׳ שהיו ממנורה
 וראב״שליגחר (ופריך) כו' ודרום צפון אומר בר״ש ר״א

 אלא תנחת הוה ודרום צפון גופה מנורה לך אתר ממנורה
 לא ותו ה׳ לפגי אחד (דמשתע אותו יעריך כתיב הא

 יאירו התנורה פני מול אל דתניא צדודי להו דמצדד ותשני)
 אמצעי נר כלפי פניהם תצדדין שהיו תלמד הנרות שבעת

 ריש וספרי ;צ״ח (מנתו׳ משובח שאמצעי מכאן נתן א״ר
 שלש לגבי משובח שאתצעי מכאן ופרש״י ע״ש) בהעלותך

 ראשון שם הגמרא וז״ל (יע״ש) כו׳ וה׳ בב׳ בס״ת שקורין
 חשובת ד׳ שקרא אמצעו משובח, (פסוקים) ד׳ שקרא
 כלפי פניהם שתצדד מלמד יאירו המנורה פני חול אל דחנן

ן וא״ר שכינה כלפי מערבי ונר מערבי נר נ ח ו  מכאן י
 ובמנחות ושקלים) יומאלז ועיין כא: (מגילה משובח שאמצעי

 משובח דאתצעי דהאי ופירשו רש״י על התו׳ הקשו שם,
 לז (יומא באמצע דגדול בדרך המהלכין ג׳ לגבי חיתני
 מכאן צינץ למד איך לבב חכמי נא יאתרו ומעתה עש)
 זו ברייתא כרחך שעל ועוד — שבעה מספר אהב שר׳ינ

 היו ומערב מזרח שהנרות דס״ל כרבי אתיא משובח דאמצעי
 החיציןשהוא שבצד שני נר קרוי מערבי נר ולשיטתו תונחים
 ובר״אס כ״ב) (שבת בר״שי וכמפורש אתצעי נר לא במזרח

 פ׳ להספסא בפירושו אהרן קרבן (ועיין בהעלותך דיש
 .הוכחה שום אין וממילא הספרי) על אברהם ובזרע אמור

נח״ השגה לצונץ;
ה ש ל ר ש ש  הש״ם וז״ל (כזי׳) תמיד לתם׳ הראה ע

 ומשבעה גזברין מ״ג פוחתין אין דתניא היא תנאי אתר רבא
 שערים י״ג כנגד גזברין תי״ג פוחתין אין אומר ר״נ אתרכלון

 איכא אלתא דעזרה תתניא להו פשו הבית דהר חמשה דל
 תנא ואיכא שבעה דאתר תנא ואיכא הוו תתניא דאמר תנא

 לה מפרש קא פירושי נתן ור׳ ופרש״י הוו חמשה דאתר
 לחד איך קורא כל ישתותס זאת ועל יעו״ש יג היו למה
 ברור נראה ומזה — י״ג מספר אהב שר״נ מכאן צונץ

 לבד מקופיא למד רק הלכה של לעומקה ירד לא שהח׳צונץ
 שערים הי״ג של זו מימרא שעיקר דתילתאהיא קושטא אבל
 ששי פרק שקלים בירושלמי חנן בן יוסי דאבא מימרא היא

אבל שם ובירושלמי להרמ״בם המשניות ובפי' במשנה וע״ש



ת י נ ש וה
 פ״ש דתניא בלשון גררא אגב רק הובאה לא תמיר במם׳

• של המפפר נס השגה ;דברי כגיס כי ותראה
ה ע ב ר ם א רי ש ע  )״ כ״ו ( תענית לרש״י הראה ו

 רק כלל ר״ן של שתו שם נזכר שלא יראה שם והמעיין
 בגמרא כי צירך לאין זה וכל מדות מ״ס של הברייתא

שס) תענית  כ״ד כנגד היו מעמדות שהכ״ד מפורש (כזו
 התשנה על תוי״ס עיין לויס משמרות וכ״ד כהניס משמרות

^ — שס  דתילתא לרווחא רק כתבתי לא הללו הפילפולים ו
 מגדלים בגו וצונן שהראפו׳ להראות רק בזה הארכתי ולא

 לדבריהם Cשאן לקמן אברר הכי בלאו אכן באויר הפורחין
 מי כל כי המספרים, בתיבת שישמחו מה על להם אין

 וצונן) (רפאסו׳ חכמים שני יסעו איך לאמר נוקפו שלבו
 בגו שהמה בעליל נראה הוא לו אומר אני כאלו בסעיות

 המספרים אהב שר״ג היה בנפשם שער כתו יען יסודם
 ובבלי וירושלמי ומכילתא בספרי מחופש בתפש שחיפשו מתה

 העלו לא היגיעה ואחר ובפר״שי מגילות וחמש רבה ומדרש
 התה שסעות שבארתי הללו מקומית עשרים רק בידם

 הוא סעותייהי/ כילהו להו יהבינין אס אף ובאמת בידם,
 דין ופסק הלכה איזה בידו נקס נתן ר׳ שהתנא יחשב לזר
 t חלילה — המספרים אוהב שהיה בשביל וכדומה מוסר לוו
 ואראך בא זו למדה באת שאס בישראל, כזאת תהא לא

 כפליים (כפלו רבות במקנמות אמר אחד שכל תנאים הרבה
 הורקנוס בן ר״א כמן כאלו מספרים מקימות) העשרים

 הנשיא ור״י אילעאי בר יהודה ור׳ וב״ה וב״ש גמליאל ר׳
 לבלות ושלא ורשב״י, ורשב״ג ור׳ ור״ת וריב״ח וריב״ל

 בר יהודה ר׳ של התאתריס רק לדוגמא אביא לא סמן
 הנ״ש) (עפ״י לבי ומדרש בבבלי שנמצא לחוד אילעאי
 שהמספרים אלא עוד ולא למאות ותמצאם החספר־ים בעגיני

ר עשיה ער שנים מספר תן התה מסודרים הללו סד  כ
 אלף תספר גס כסדר מאות חמש עד ותמאה דילוג) (בלי
 בעלמא) העברה דרך (שציינתי אלף ויו ולמד וכ״ב אלף

ה ר׳ של מאתרים רק המה וכולם ד ו ה ד י ב  שעולים ל
פרס* וזהו ־־־ מקומות מאות לארבע קרוב

ם מספי־* מ  (כלאים חסים ב׳ אותר יהודה ר׳ ש
 פה) (שביעית שנים לשתי עושות (שם) שעורים ב׳ פא)

 צידי בשתי בתים שתי אילנות ב׳ פג) (מעשרות חצירות ס
 וצס) וכה כב ואס ויו ובעירובין קיז ושם ויו (שבת ר״ה

ה) (שם שתים חייב כס) (שבת היו ב׳מכסאות  שנפרן ע
 א>) (שם רבקות ב׳ וצד) צג יז (עירובין רוחותיה השתי

ד) חולין לז ביצה לו (שם בי כב) (שם סאתיס בית  ׳
 פג). בצים(שם ב׳ נ״ב) בתים(שם ב׳ לס) ן(עיריבין עירובי ב״
 חולין כב שתים(פסחים מחייב יהודה ר׳ צה) (שם בתים ב׳

 ד׳) סנהדרין סו שבת סס פו כס (פסחים חבורות בשני חי)
 גיסין יז (חגיגה שנים וסבלו יב) (חגיגה הן רקיעים ס
 1מג מערכות(יומא ב׳ לב) (רה שתים שניה ומקוואות) סו

 אחת בידו ב׳ נז) (שם דברים ב׳ נה) (יומא ושתים אחת
נפילות ב׳ (שם) ב׳קשאות מח) (שס ב׳ספסלין לא) (מוכה

 ע׳) (שם יוציא שתים מו) (כתובו׳ ב׳חלולין סז) (מגילה
 (גיסין אומרים ב׳ פב) (קידושין רווקים ב׳ חדשים(שם) ב׳

 סוסה עג סוסות(נדרים ל קיח) וב״מ עב (שם גנות ב׳ סו)
 סבת כסליו זרע, חשון תשרי מתשרי, מונה יהודה ר׳ ח׳)

 שנים) שנים פעמים ששה שחושב עש קו (ב״מ כו׳ חורף'
ס (חולין קשקשים ב׳ קיז) (ב״ת שנים של והעליה הבית  נ

 ב׳ יב) נדה (חולץ שתים מחייב ר״י צו) צא פב (שם ב׳
 יצאו(שס שניהם מנחו׳) וסוף (שם קורסוס וב׳ יא) מנחו׳

ם כס) (שם עולמית ב׳ סו) (שם יעשו שניהם יד) כרי  לז
 מז) (נדה חצירות ב׳ נה) (מעילה פרוסות ב׳ מח) (בכורות

ת בו  (טהרות) ב׳מקיואות (נגעים) שערות ב׳ יכלים) לערי
 מפחמים פלא) (שם אמות ב׳ פיג) (ב״ר טפחיים בונינית ל

 בדיקדוקי פלט) (שם פעמים ב׳ פלא) אמות(שם ב׳ פג) ב״ר
פסב): רבה (ויקרא שחוסה
 פ״ס) (כלאים שישליש עד אומר יהודה ר׳ שלשה מספר

 ספחים ג׳ פ״ב) (שבועית ימים לג קולטות
 (שם) השבתות ג׳ יוד) (פסתיס בדיקות ג׳ ס״ז) (עירובין

 ג׳ אצבעות ג׳ י״ט) (חגיגה גממיות ג׳ (שס) פרקים ג׳
 ג' כהנד) (סו כג סח) (שם מילין ג׳ (יומאתג) מערכת
 חדשים(כתובו׳ ג׳ כו׳ אנוסה לה) יבמות ל״ז (כתובו׳ חדשים
 סרפעיקץ ג׳ כ״ד) (כתובו׳ ג׳ שיהיו עד ושם) שם ויבמית

 מעילה צ״ס (שם חלוק בשלשה ע׳) (שם יוציא ג׳ סג) (שם
 בג וסס) כ״א ומעילה שם (כתו׳ טלית ובג כ״ס) כ״א

 כ״ג) (בק ימים ג׳ מה) (נזיר בהמות ג׳ לא) (גיסין פרקים
 (סנהדרין סופרים ג׳ (כב) טיפין ג׳ קיז) (מ״ת מקימות בג

ס) (שם בג׳ איתר ר״י לו)  נדה ג׳ (הורית ויעוטין ג׳ מ
 אמות ג׳ לו) (זבחים ובאימורין ובבשר בדם משולש מס)

 גתים ג׳ קיס) (חולין בביצה קליפות ג׳ נס) (שם קומתו
 ל (כלים) שפיות ג׳ עו) (כריתית ג׳ ליקא פז) (מנתו׳
 (עוקצין) בבצל קליפות ג׳ (שם) ג׳גבעולץ (נגעים) קלחים
׳ בוקעין ג ׳ ) ספחים ט ג ברפי ט) (שס בגדורות (  בג פ

 ל פד) רבה (במד׳ ג׳ ועובין פס״ד) (שם דיבר מקומות
 פ״א)• (שהרבה עולמות ג׳ פה) רבה נצטוו.(דברי׳ דברים
 כ״ו) (ברכו׳ שעות ד׳ איחר יהודה ר׳ ארבעה מספר

 דיוחדין(עירובין ד׳ פ״א) איסרות(פאה ד׳
 (פםחים ד׳ כל ולח) תח (שם אמות ד׳ (שם.) בקר ד׳ד׳ י״ז)

 י״ד (סיכה טפחים ד׳ נ״ח) (שם טסות ד׳ נ״א) י״א ד׳
 כג) (בב כירין ד׳ נ״א) פונדיות.(ב׳ימ ד׳ לו) (שם ד׳ ול״ז)

 אצבעות ד׳ צי) (מנחי׳ ספתיס ד׳ ברחבה קיס) (שם חלקים ד'
 בד׳ רואין (קלים) לחרחור ד׳ ס׳) (נדה שנים כו׳ ד׳ (שם)

 דגלים ד' סד) פ׳ (שם בארות ד׳ (קרפלא) אמית ד׳ (נגעים)
 למד): פ׳ רבה (שתו׳ מלכיות ד׳ (שם)

 ה׳ בת באתה כלומר אמת אותר יהודה ר׳ המשה מספר
ה׳ כל תילין כלים) צ״ז מנתי׳ ויו (עירובין

 לב) (יומא סבילות ה׳ כ״ד) (ת״ק חמש בני נא) דיא (פסחים
 סתיכת קא) (יבמית בחמשה חליצה ני) (סיכה חמש והיוצא
 הגדול מב״ד ה׳ )ויד ויג ב׳ וסנהדרין (שם בחמשה זקנים

* 3
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ל אוחד ר״י ד) (בב הטפחים אר\ןכל חד) סוטה  (סנהד׳ ב
 (מלות) ה׳ רוכל ורחכו(שס) צו) (מנחו׳ טפחים ה׳ מם)

ץ א  ר\ פכל) רבה (שתות לברות ה׳ בשביל בה׳(נגעים) ה
 :ס״ל) רבה (בתלבר טפחים ל בת תז) פ׳ שם דברים

ה מספר ש (כלאים) באמצע ששה אותר יהודה ר׳ ש
 כליס) צ״ז מנתו׳ ס וסוכה ל׳ (עירובץ ששה בת באחת
 דברים ששה כל) (מק שש בני נא) יא ד׳ (פסחים שש תחלת

 י״ל תנחו׳ עו (עירובין מקולי לברים ששה ע״א) (חנחו׳
 שעות לששה שעות מששה מה) (בכורו׳ ושש שש עדיות)

 :פ״ל) רבה .(במלב׳ ששה ורחבן ששה ארכן ס״ג) (כדה
ה מספר ע ב (ברכו׳ שעות ז' על אומר יהודה ר׳ ש

 לא תה) (סוכה כ״ד סוכה יומא ז׳) (מ״ק יחים ז׳ כ״ו)
לא) (סוכה ז׳ ניטל יוד) ערכין נ״ג (סוכה משבע פהוח

 מעמלות ז׳ כ״ח) (ב״ת ימים ז׳ ס״ל טרפעיקין(כתובית ז׳
) ושם ג׳ הוריות ( שעירים ז׳ פרים ז׳ שבטים ז׳ ד') בב  ל

 (רות אבות ראשי ז׳ פסא) (בר ז' העמיד (כלים) ז׳ ארנן
 השין שהן ז׳ חלק) תן פ׳ (קה״ר שבע אלו לשבעה פז) רבה

י ‘ פ״א) רבה (אסתר
ר פ ס  כשמונה(עירובין נראין אומר יהודה ר׳ שמונה מ

 חח) סוכה ג׳ (תענית שמונה כל י״ט) (שם בקר ח׳ י״ז)
 ח׳ אלו רואיןבח׳(נגעים) חנחו׳למד) טו (בב פסוקים ח׳

חלק•): תן ל (קה״ר
ר פ ס ה מ ע ש ס״ז) (יומא סוכות ט׳ אומר יהודה ר׳ ת

 אספקלריות ס׳ (נגעים) בט רואין ס״ד) (כתובו׳ מעין ט'
פ״א) (ויק״ר

ר פ ס ה מ ל ש  קידושין(יומא עשרה אומר יהודה ר׳ ע
 או ובב״פ) (שבועו׳ טפחים יוד ז׳ (שם מולין יוד ל״ב)
 טפחים יוד (מנחו׳ע׳יו) עשר עשר באות קעא) (בב ביוד
 אמות יוד מח) (בכורו׳ זוז יוד צו) (שם יוד ארכו צז) (שם
 פ״ח): (שר חקוקין היו חכות יוד (ברפלא) יוד על

ר פ ס  לשלתים עשר אחד בן אומר יהודה ר׳ י״א מ
, :בכורות) (שלהי

ר ספ  שבטים י״ב ל״ד) תיל(סוטה י״ב על מיל י״ב מ
 ויו) (שם פרים י״ב ד׳) (הוריות שעירים י׳יב סרים '׳'ב

 י״ב שיעחוד פסא) (בר אבנים י״ב ע״ו) (מנחו׳ י״ב באות
: )ס״ל טפחי׳(במ״ר י״ב (שס) שבטים

ר פ ס  שופרות י״ג י״ט) (עירובין אמות כי״ג י״ג מ
'״־ ושקלים): נה (יומא

ר - פ ס  שנה(נזיר י״ד (עירוביןי״ט) אמות י״ד י״ר מ
ס  פפט) (שם היו שנה י״ל פסח) (בר שנה י״ד אות) '

קשין(קה״רס) דברים י״ל
בבקעה(שם) ט״ו פלב) בהר(בר אליה ט״ו ט״ו מספר

ר ■ פ ס  ועירוכן נ״ג סוכה ( ט״ז על 'וסין:! לא ט״ז מ
ד) יב): (סני^דרי( יום ט״ז יו

ר פ ס נדרים ד׳ (תענית בו יז אותר. יהודה ר' י״ז מ
ה״ג):

 י״ח חניקתו סמך) (כתובות חודש י״ח י״ח מספר
ה): (גיטין חודש ע״

ר ספ ) סוכה (עירובין אתה כ׳ כ׳ מ  0 חיום ל
ס״ג) (נדה

ר פ ס ם״ג) נדרים ל׳ (תענית בו כ״ג אומר ר״י כ״ג מ
ר פ ס  תנה כ״ד אבטינים בית חנה כ״ד נטלו כ״ד מ

 כה) (קידושין איברים ראשי כ״ד פ״ד) רבה וש״ה לח (יומא ׳
כ״ט) (נדה חולש כ״ד

ד מספר מ י׳יט) (שבת יום למד אותר יהילה ר׳ ל
 י״ז).לחד (קידושין עבל של כלתד לתל כ״ל) (ת״ק למד בק
 יום למד שישלשנו קתה) בב קי״ז ב״מ כ״ד (נדרים יום

 צ״ב) (לחולין צליקיס לתד נץ) בב לג ב״ח צ׳ (ב״ק
 היו וענבלין זגין לו אומר יהודה ר׳ ו ל׳ מספר

פ״א) (זבחים
ר ספ (ברכו׳ מקום בכל סאה ח׳ אומר ר״י מ׳ מ

 שליחות ח׳ מקוואות) גיטין (חגיגה מכוונת סאה חס כ״ב)
 (מנחוי בארבעים קמח) (חולין ת׳ חלקות כ״ב) (מכו׳
(שרפ״ח) סאה ח׳ משקל כ״ז),

ר ספ ה מ (עירוביןוסוכהב׳) אתה אותרת״ה ר״י מ״
ר פ ס  מנה מ״ח אבטיניס בית הנה ת״ח רי״א מ״ח מ

ל) פ״ רבה ושה ח ל״ (יומא
ר פ ס  זוז נון ונט) מ״ו (עירובין ליורין המשים נ׳ מ

 (בקל״ד) זוז נץ יפה ס״ח) <שס זוז נץ או נ״ד) (כתובו׳
 פיג) (בר אתה נון )כ״ד (ערכין כו׳ עולה נון

ר ספ כ״ד) יומא קמה שבת ( שנה נ״ב נ״ב מ
ר ספ  חבורות ששים )כ״ב ערכין ( יוס ששים ם׳ מ

' מלכות) התה ששים פ׳ (שה״ר
ר . פ ס  ק״ג) (מנחו׳ ואחד ששים אומר ד״י ס״»א מ

 אמה ע׳ על ושיריים אמה ע׳ אותר ר״י ע׳ מספר
(עירוביףכ׳יג) ושיריים

ל״ח) (בכורו׳ יום שמונים רי״א פ׳ מספר
כ״ב) (ערכין יום תשעים רי״א צ> מספר
(כתו׳ מנה ממך התקבלתי כו׳ רי״א מאה מספר

 מאה תם) (ב״ת לתאה שתריס סח) (שם זוז •מאה נ׳יד)
קתה) (בב מנה בר־פיג) כ׳ סנהדרין עה (בב

ם מספר תיי א  (בקל״ד) מאתיים שוה כו׳ רי״א מ
קתה) (בב מאתיים

 )פ״ד רבה במדבר ( פתקין רעג רי״א רעג מספר
.פלא בר (קילין ש״ם רי״א ש״ם מספר ( 
 (שרפל) משועבדים שנה ת׳ כ״ט רי״א ת׳ מספר
 (ב״ר שגה תק מהלך חיים עץ יהודה א״ר ת״ק מספר

)מלכות התה ששים פ׳ ושה״ד פטו
ף מספר ל  אלף והמסגר אלף החרש אומר ר״י א

פיא) (ויקר כו׳
ף י״ב מספר ל (ברססא) תלמידים רי״אי״באלף א
ף כ״ב מספר ל  אלף כב על כתב עשה כך רי״א א

פייד) רבה (במדבר פתקץ
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 לי אומר יהויה n אלף ושלשים ששד• מספר

 מאות לארבע קרוב כאן יראה קורא כל הנה )יז בק ( qאל
 מה חוץ לבד יהודה ר׳ ממאמרי מספרים שבהן מקימות

 (כמו עוד אותם לזקק ומטהר מצרף ואס'ישוב שהשמטתי
 אחת עד יכו׳ וארבע אחת ושלש אחת משל דרך שהשמטתי.

 למספר עכ״ס או החמה ימות למנין יגיעו עכ״ז )כדוחה ושבע
 בבבלי רק אינם הללו המקימות וכל הלבנה שנת של הימים
 וירישלחי ומכילתא בספרי עוד נחפש ואס רבה ומדרש

 מדרשים ושאר ופסיקתא וילמדנו טוב ותנחוחאושחר ותוספתא
 אנו אזי הוא) יהודה ר׳ ספרא (שסתם בספרא גס ומה

 כאלו, מספרים ר״י שאמר מקומות מאות כמה עוד מוצאים
 שאר או ( החספריס אהב שר״י אנחנו נאחר זאת והלבעבור

 כדאתרן ודאי אלא בתתי׳) המספרים חיבבו שזכרתי תנאים
 הדברים וק״ו ההכרח מצד רק המספרים אמרו שלא

 היה שלא ספק אין נתן ר׳ בדברי צונץ שמצא המספרים במעט
 (השגה)• לקמן עוד ויתבאר ‘שבארתי כמו ההכרח מצד רק

ד ם׳ השגה  בסוף צ״ב (צד ם״ה השגה — ע
 י אוהב היה נתן שר׳ ראיתי לזה וחוץ וז״ל צינץ כתב )הערה

 מקימות משני לדבריו ראיה והביא כו׳ הענינים התנגדות
 מהמכילתא ואחת רבה בקהלת ואחת בבבלי ושתים שבספרי

 אותר נתן ר׳ רז״ל לשון לך והא לעיל לשוט שהעתקתי (כמו
 להלן האמור טהור מה טהור להלן ונאתר טהור כאן נאתר

 ללמדך הכתוב בא אומר ר״נ )פ״ב עמוד חקת (ספרי כו׳
 להודיע כמעשיו עשה ולא רשע בחיק שגדל וצדיק צדיק שכל
̂ק כמה  וכל כמעשיו עשה ולא רשע בחיק שגדל גדול צד
 מכח נשים כח יפה אומר ר״נ כו׳ צדיק בחיק שגדל רשע

 לנו תנו אמרו ונשים וגו׳ ראש ניתנה אתרו אנשים אנשים
 של בטנה פרי אין אר״י )צא עמוד פנחס (ספרי וגו׳ אחוזה

 הכי נתי תניא כו׳ שנ' איש של בטנו מפרי אלא מתברך אשה
 בין מדדו נא) (ברכו׳ כו׳ בטנה פרי שאין מנין אותר ר״נ
 ביד אומר ר״נ )הנכרי שמדד היין ( ומכר ברגל בין ביד

 אס באשה קרייה פתר נתן ר׳ נז) (ע״ז תותר ברגל אם\ר
 איזה יודע אינך לתה בזקנותך לקח בנערותך אשה לקחת
 כאחד שניהם אס גו׳ נערותך של אס לך מתקיימים בנים

 נתן ר׳ עא) קיד. דף זרע בבקר פ׳ (קה״ר טובים
 אומר נתן ר׳ כו׳ שוחקים ואלו בוכים אלו בכושרות אומר

 דף בא פ׳ •מכילתא שבהם הכשרות במעשה בכושרות
 אליקים ואני כלשונם מאתרים הששה הנה ע״ב סוף ח׳

 נתן שר׳ הללו תחאמריס שלמוד צונץ דביי היתכנו שואל
 לחכמת צד באיזה השייכים המתנגדים המאמרים אוהב היה

 ימצאו(להמעיין כאלו מאמרים הלא) וארטומע״טיק הזיעמע״טרי
 לעיל שזכרתי התנאים כדברי למאות בלבד) העברה דרך

 צונץ שהביא האלו בתאתריס שגס ועוד נט)- (השגה
 ויש .במקומן יש אחרים תנאים בשם ג״כ אלו דברים נאמרו

 שהעתקתי הס שבמכילתא האחרון ובמאמר אחרים במקומות
 ואין — אחר אופן מקרא של פירושו אמר בעצמו נתן ר'

לא שבודאי אותר זאת אך — יותר בו להאריך כדאי הדבר

 דבר אומר או הלכה פסקו התלמוד שחכמי דעתי -על יעלה
 התנגדות או המספרים מחבבים שהיו בעבור וכדומה מוסר

בזה* כיוצא בכל מעלתן לגרוע לנו חלילה וכדומה,
ה שג ראשונה) בהערה צב (צד ם״ח ם״ז ס״ו ה

 המספרים אהב נתן שר הראיות כשהביא ( צונץ החכם כתב
 )להקורא הר$ה רק מקומו פירש לא עשרה למספר וכשהגיע
 ששם וכוונתו זו הערה שאחר בהערה יעוין עשרה שמספר

 לשון הקורא) לב להעיר בכדי מרובעות (באותיות 'הביא
 עשרה ,אלו מדות מעשרה נתן ר׳ בשם תני רבה־ אסתר
 העולם בכל ואחד באלכסנדריאה ט׳ בעולם זנות משל חלקים

 עיין זה דרך על עשרה למספר פעמים י׳יד שם ומבואר כו׳
 והנה ,צונץ עכ״ל :חט דף ובקידושין כ״ז ה׳ דר״נ אבות

 של מהמספרים העניניס אריכת של הדברים בהתכת המעיין
 מאמר שעל יבין לבבו מסברתו, להפלות צונץ שרצה נתן ר׳
 אבל צונץ, של סמיכתו עיקר היתה רבה (שבאסתר זה

 תני מלשון להעתיק התחיל צינץ כי היא ששגגה אומר אני
 חיל מתחיל שהענין יראה המדרש בלשון הבקי אכן ר״נ בשם
 התחיל קה״ר בפי׳ ענף ביפה (וכן ר״נ בשם תני ומדי הרס

 כלומר כו׳ חדות מעשרה וז״ל• המ״כ ופי׳ פרס) חיל הסי^חן
 ויש וכדלקמן שבעולם חלקים ט׳ שכטלו מאותן הן וחדי פרס
 וכדאחר חדה נוטריקון וחדי חלוקה מלשון פרס שדרש לומר
 ולא עכ״ל בפרס כניס חלקים וט׳ במדי נוי חלקים ט׳ לקחן

 של חמדות פירושו אלו מדות שחעשדה צונץ מדברי כנראה
 לקידושין צונץ שהראה מה גם שם) בחיבורו (עיין נתן ר׳

 שתו יזכר לא בקדושין הנמו לסתור ראיות שתיהס דר״נ ואבות
) צונן ובחיבר כס (הרק דר״נ ובאבות כלל, ר״נ של  לא פ׳

 אהבה לך אין סתם נשנו רק.כולם עשרה מספר שוס מוזכר
דברי* כניס כי ותראה יעו״ש כו׳ חכתה לך אין כו׳

ט השגה  על כתב שניה) הערה (סוף ע׳ ס״
 בנפשו שער נטן על! השכל חד הזה והמבקר בזה״ל רפאפורט

 השרון חבצלת איכה.ישבה הקליר שיסד בהקינה שנמצא שזה
 בע- בל״א (ולשונו .הנהנים פדר בעסק זיעגראפ״ו מעניני

 פריסטער דיא איבער אנגאבין זיעגראפישין פונדליכע
 ר״נ) של מדות מט (אל הנ״ל חהמדות לקח ארדענאע)

 הללו בדברים אין דעתי אומר, אליקיס ואני צונץ עכ׳יל
 השרון, חבצלת ישבה איכה הקינה נוסח לך הא ממש שום

 בני נהנים ונעו,תמשתורתס ארון, נושאי מפי חן ודמם
 מחמשת תבנה בכה מרון• בתסרבי הבית הנמסר אהרן,
 נשחטו דמו ועל הנפוריס, ביום ונביא כהן כנהרג ספרים
 מארצה גלתה :צפוריס כהני כצפרים ונדו ,כציפורים פרחים

 הושפטה שפטים ובארבעת ושמיטה, בעוןמעשרות תקושטה/
 הבית הלחם שתי בבטלו וחלחם מתים והוצמאו והורמבו כו׳

 נזכר. ולא חרוזים ותשעים ששה זו בקינה יש והנה ט׳ לחם
 היינו שהעתקתי חרוזים בשלשה רק‘ המספרים עניני כלל

 זה ועל הלחם, שתי שפטים, ובארבעת ספרים, מחמשת
 המספרים מדברתיחעניני שהקינה השערתן רפאפו׳ החכם בנה

הח״ט חן זאת שלקח רק להקליר מקור מצא ולא ורעגראפיר
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 נלכריו ואץ אתת שהכל כטח אומר אט אכל נתן, ר של

 תאתרי על נתיסדה גלל כדרך הזאת התעה אכן תתש; שום
 זה הדרה כל ציון כת מן ויצא! ססוק) (על רכתי כאיכה דז״ל
 תשתיות ד״א חכמים, תלמידי ד״א סנהדרין זו אחר דכר

 על כפרטותנתרזה הקינה ועיקר התינוקות(יעוש) ודא הקב״ה
 סדר על מסודרת שהיא תתצא לכן כהונה תשתיות הכ״ד על

 מסיים אות מכל חרוז כל וכסוף חרוזים ד׳ אות וככל א״כ
 תהעריס כאחת או כהונה משתרות כ״ד תן כאחת התקינן

 המפורשים משחרות כ״ד שמות פל התרתזיס א׳׳י של והכפיים
 א״עי של שאותיות ויען כל) פרשה א׳ י( הימים דכרי כספר
 והתיו הסין לכפול הקינה מחבר הוכרח לכן כ״כ רק אינם

 סיום א׳ כאות תשל דרך כהוגן הקינה תתפרש זה לכאופן
ר החרוז ס ת נ ו הכית כ כ ר ס ת ן כ ו ר  תשתרת היינו ת

• כ י ר י ו ה  זיין) פסוק שם ד״ה (ע׳ הראשונה שהיאתשמורה י
כ יום רז״ל וכת״ש  ומוצחי שכת תוצאי היה הכית שחר

 כו׳ כשני וכן כאכ כתשעה יהויריכ של ותשתרתו שתיטה
ן גכדא כ י ר י ו ה י לוי א׳יר ו ר י  חסר תסרכייא ,קרתא מ

 על כניו עם הריכ יה יהויריכ כרכיה א״ר לשנאייא כייתא
 פ״כ ערכץ וככלי פ׳׳ד תענית (ירושלתי כו יסרכו שתרו
 מרגליות ר״ז שכהגאון והקדמת הקינית ופי׳ שס יפ״ת ועיין

 פרחות שחטו ( החרוז סיום כ׳ באות וכן )אהרן לקרכן
ה תשתרת היינו צפורים כהני כצפרים וגלו כצפוריס י ע ד  י

 מתוק ידעיה רז״ל ונת״ש שם) (בד׳יה השניה תשמורה שהיא
 לצפורין(ירושלמי והגלם שכלכם עמוקה עצה יה ידע צפירים

 בדבר וצינץ רפאפו׳ ברואה שגו איך ידעתי ולא ושם) שם
 כי המשמרות בה מפורש ורובה הקינה ראש והלא כזה פשוט.

ת ממש ונעו היא ההתחלה ר ו  היינו אהרן בני כהנים ס מ
 וידעיה יהויריב ב׳ ואות א' באות סרט ואח״כ כלל דרך

ם משתרת כחרוז סיום ג׳ ובאות כדנתבנא מ ר  הפשטה ח
ת סיים כ׳ ת1בא שם) ג^(כל״ה תשמר שהיא ר מ ש ה מ נ ק ל  א
ב משמרת סיים נון ואות כ ש  תשתרת סייס סתך ואות י

ה י ד ע  תקומו כאן ואין נצרת משמרת סיים צדיק ואות מ
 וכל צונץ והחכם רפאפורט דברי וממילא יותר בזה להאריך

* מעיקרן ותבוטלין בטילין בזה רעיונותיהם
ה שג א ה  צונן הביא אחרונה) בהערה צה (צד ע״

 של שתקותו והחליט כו׳ יניאל ענאל סיפריס חמס׳ התאתר
 התסורה עפ״י בפירושם והאריך שאח״ז בפרק אלו הלכות

 החכם דברי הם אלו דברים של עיקרן הנה י הימים שבדכרי
 ברעדלהיים שהדפיס החומשים בסוף היידענהיים וואלף ר׳

 דברי פיהן על ופירש הגל התמורה הביא שם תקפ״א שנת
 תדעתי זאת שכתבתי רבות שנים וזה ,ע״ש סיפריס התם׳

 תווילנא רא׳ הגאון שגם בהראיתי בת״א זאת שביארתי כתו
 התסורה עפי׳ כי ,אתת ללא הנל סיפרים בתס׳ והגיה פירש

 תדיליה והוסיף עירבב צונץ הח׳ אכן ,נכין פל הכל יתבאר
״ צירך ללא ההלכות וסירס

ה' ג ש ״נ”ה  סופרים מתם׳ שנראה כתב צו) (צד ע
ע פ׳ לריש הראה שם ובהערה הנגינות חטעחי ידע שכבר

 לדעתי אבל צונץ עכ״ל פסוק וסוף אתנחתא שם גורסין שיש
 באותיות שגורסין עיקר ישינה הנוסחה רק כן הדבר אין

 וגס ומדרשים ובבלי שבירושלמי בררתי וכבר יעו״ש בסוף
 וכן ושתותיהן הנגינה תטעתי רמז שוס נתצא לא העקרי בזהר
 הערח• זה חיבר סוף שיתבאר כתו מזה רמז אין סופרים במס׳

ה שג  לחרוץ צונץ הח׳ כשרצה ושם) (שם ע׳׳ג ה
 ראי״ הביא מאוחר בזתן שנתחברה סופרים חם׳ על משפטו
 הובא סופרים שבתס' בדעתו שהחליט עצתו תדברי לדבריו

 ז׳) הלכה (פיד לת״ס הראה ובהערה רבה תבראשית מאתרים
 רבים בלשון מאתרים אתר תחלה הנה •ע״ש פת״ט ולב״ר
 ט בזה ששגה אומר ואני אחד תאמר רק תצא לא ואח״כ

 וגס תב״ר אחד מאתר אף תצאתי לא סופרים תס׳ בכל
 סופרים התס׳ וז״ל כלל תב״ר איט צונץ שהראה התאתר

ן י ר בשם חייא ר׳ ירחי׳ ר' ברכיה ר׳ שם נ ח ד ו י כ ו  ה
י ס ן ר׳ ח ת נ ו  הוא נסכדנצד הגלה אשר פסוק להדין י
 שס בב״ר אכן עכ״ל טתיא שחיק רשיעא נבוכדנצר אתר

ו ור׳ ברכי׳ ר׳ הנוסח ב ל  ור׳ נחתן בר שתואל ר׳ משוס ח
 מם מירושלים הגלה אשר זה לפסוק מגיע כשהיה יונתן

 התדרש עכ״ל עצמות שחיק נבוכדנצר אמר הוה וגו׳ הגולה
 הוא האתת אך הלשונות בשינויי צינץ הרגיש 'לא איך וא״כ

 (ס״ס מהירושלמי מקורו אכן מב״ר לקח לא סופרים שהת״ם
 והירושלמי יעו״ש הת״ס כלשון ממש הרסח ששם העיר) בני

 דבריו רוב והי״ר הבבלי, קודם שנים מאת ערך נתחבר
 וכתו א״י אגדת רש״י קראוהו ולכן תהירושלחי ג״כ מקורן

ה זה חיבר סוף שיתבאר ר ע . ̂ • ה
ה שג ד ה ה ע״ ״  שהמחבר כתב ושס) (שם ע״ו ע

 ההגדות ספרי עם שייכות לו יש שלו בהגדות סופרים מם׳
 סט״ז ־סופרים לתם׳ הראה ובהערה מאוחרים יותר שהן

 צוגץ עכ״ל עא ל״ז דף רבתי ולפסיקתא זיין) ויו ה׳ (הלכה
 עשור) עלי פרשה שם( רבתי שבפסיקתא אמת הן אוחד ואני

 דאישתמוט מווילנא רא הגאין על (ותמהני המ״ס לשון שם יש
 ע״ש אחר אופן על הת״ס להגיה והוכרח זו פסיקתא הגי׳

 דבריו לקח שהת״ס נחליט לא זה בשביל אתנס )בהגהותיו
 הללו זיין) ויו (ה׳ הלכות ג׳ של התאתריס כי מהפסיקתא

פ׳ ירושלתי עיין ומדרשים ובבלי בידושלתי שרשן הדרין(  סנ
 ובמדבר (יג) עירובין ובבלי ג׳) ב׳ הלכה תמונות דיני אחד
 ושם (פיב סוב ושחר במדבר) ותנחומא*(פ׳ (פג) רבה

 וילקוט תתקפו) (רמז ש״ה וילקוט צדיק) אות קיט פ׳
 רבה ובתדבר (סכו) רבה ויקרא ועיין תרנח) (רמז תהליס
 וילקוט (חקת) ותנחומא (פ״ז) טוב בשחר ועוד (פיט)
 ט יראה הללו המקומות בכל והתעיין ריג) (רמז תלכים

 שס רבתי שבפסיקתא שהסיום יביטו לנוכח ועיניו דברי כנים
 אות שם בירושלמי הוא דסיגי טורא הן קטע תלמודא ההוא
 אחרים שנוים ועוד כלל ליתא סיפרים במס׳ אבל החש באות

צונן: תהתכס נעלם זה וכל והפסיקתא, הת״ם בין שם
 צית הח׳ הביא הנל) (בהערה שם ע״ח ע״ז השגה

שנמצא אחרונים!מחה בדורות נתחברה סופרים שהמס' ראיה
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) (פרק שס ׳ ס ה כ ל ה א  שנתצאו באר'כות אגדה דברי כ
 וס׳ טז בם׳ דר׳יא) פרקי (ר״ל אלעזר ר׳ של בברייתא ג״כ
 רק שם שאין יראה דר״א בפרקי המפיין והנה ציגץ פכ״ל לח

 אומר התחבר ואני סופ־ייס שבתם׳ מהענינים תזעיר תעט
 בתרי בין ומבר הראשונים דברי לטעום חיך לו שיש מי כל

 שההלכה לי אותר לבי אשר לדברי יודה בעיון סוסריס מם׳
 כלל איננה סופרים תס׳ של הסיום שהוא כ״א שבפרק ט׳

עליהן חם אשר תלוקטות הגדות התה רק סופרים הסס׳ qהגו

 הארוגה ההגדה וגס לת״ס וחיברם יאבדו שלא תעתיק איזה
 qותיכ האברהס תתחיל כי כלל לההתשך אין שם הנתצאת
 כאן ת שם הנאתר הסיום וגס תרבקה מיעקב.ואח״כ תדברת

ך ל י א ף ו י ס ו ן י ו ב נ ת ה ע  1שנאתר וכדותהתהדברים ד
 הראשונות תהגדות וסיגנין ההיקש היוצאים מהענינים שתה

 לנו אין דין תן ובר דברי כנים כי ועידון יעידון אלו .כל
 שחשב כתו כך כל אחרון הוא כולו דר״א שהפרקי בירור

:יותר להאריך תקומו כאן ואין צונץ

ק ר ד פ
ד ע״ט השגה ק השגה — ע  זיין בפרק צדי

(  כולו הערך יקר אחד חיבור מאתנו שנאבד כתב (צדקו
ת ל י תג הזה) (החיבור נקרא לפעתיס ארץ ודרך מוסר

ס ת ם ת בו שתדובר רי ו ר ת ס  דברים בילקוט נקרא שכך נ
 נקרא ופעתיס עב) דעג וצל בצונן (ט״ס עד רעג לף

ת ל ג ם מ י ד י ס  ולפ״ז כו> קתח עתוד עקב ספרי עיין ח
 חסידים) תגלת שנקראת סתרים חגלת (ר״ל שהחיבור נראה

 הערוך (היינו קצתם כדעת לבד תההלכות בה ידובר לא
 יותר תדברת אכן )עד ה׳ דף שמואל וכללי ג׳ תגל פרך

 תורה זה ועל כו׳ חכתה ודברי ארץ ודרך תוסר מפניני
 עכ״ל בתוכה התובאיס התאתרים וגס זו) תגילה (של שמה
 סתרים תגלת מצאתי הגמרא לשון מביא שהערוך וכוונתו צונן

 כעין פסוקית הלכות בה שיש מגילה העריך ופי׳ )צו שבת (
 ערך ( פכ״ל אדם כל אצל שתצוי בתלמוד שאין הלכות ספר
) מגל  שתואל) כללי (ודברי דבריו לסתור צונן ובא ג׳

 סתרים מגלת בשם פעמים נקראת שהמגילה ממה ולהוכיח
 עצתה והיא וסתרים סודות בה שיש )צונן (ודעת שפירושו
 חסידות דברי בה שיש מפני חסידים מגלת בשם ג״כ נקראת
 איסי (בשם זאת במגילה המובאים תהתאתרים וגס ותוסר

 שמדברים צונן) דברי באריכות חסידע״ש שהיה יהודה בן
 הזאת שהמגילה להורות יחד נקבצו הללו הראיות כל ממוסר
 צונן, כוונת תוכן זהו לבד, פסוקות מהלכות מדברת איננה

 אומר ותחלה הרבה, בזה ששגה אותר המחבר אליקיס ואני
 בו״ך (שתעתיק סתרים מגלת של המלות בפירש שטעה
 כתובים היו זו שבמגלה שפירושו שסבר גהיימניססע) דע״ר

 המגילה, את שהסתירו פירושו אך גדול שיבוש וזה נסתרות
 (שציין סתרים מגלת הש״ס בכל תמוזכר המקומות בכל וכן

 כמו פרש״י בכולם שאברר) כמו לציין «שסכח עצמו צונן
 שלא תפני שהסתירוה סתרים מגלת רשי וז״ל שכתבתי,

 נשנין שאינן חדשים יחיד דברי וכששומעין לכתוב ניתנה
 המגלה את מסתירין ישתכחו שלא אותן וכותבין בכהמ׳יד

ת כותבין שאין לפי וי) (שבת ו כ ל  ונקראת צו) שם (רשי ה
 וכ״כ צב) ב״ת (רשי הפין תן ומסתיר כו׳ טמונה מגלה
 אותם מסתירין והיו המשניות שכתבו עולם הליכות בספר
זה וטעות פא) א׳ שער (ע״ש סתרים מגלת להם וקורין

 ומגלת שתרים שמגלת שהחליט בתה אחר טעות לצונן גרמה
 לחוד הא אלא ליתא וזה השם בשינוי היא אאת חסידים

 לבד הלכות רק בה היה לא סתרים מגלת כי לחוד, והא
 ידים לי ויש הנל) שמואל וכללי ורשי הערוך (וכדברי
 ושם) (שס ממנה שנעתקו המאמרים שהרי זה על תיכיחות

 יגיד שתה חסידים מגלת אמנם ,קבועות הלכות המה כולם
 , דחסידות ומילי ארן ודרך תוסר דברי בה שיש תכינתה

 ,הללו מענינים המה כולם תמנה המובאים המאמרים וכן
 ושילש ששינה רשי תדברי עיניו צונן העלים איך ותמהני

 בגלל סתרים) (מגלת המגלה להסתיר שהוכרחו (שםושם)
ת בה שנכתבו בעבור עצתו הזה הדבר ו כ ל  עדן (שאז ה

 צונן החכם איברא הלכות) לכתוב המתיר אותר בא לא
 (שציינתי עקב בילקוט שראה הטעחו עיניו הוא שפיקח אף

 ונחפז דרכו נסתרה לכן חסידים במקום סתרים מלת לעיל)
 דמילתא קושטא אמנם ,הס אחת ששתיהס משפטו לחרון

 גמורה וראי׳ ,חסידים מגלת וצ״ל בילקוט הוא שט״ס היא
 האמור עני) (על בילקוט שהובא זה מאמר שהרי לדברי

 ברכות סוף בירושלמי הובא תעזבך) יומים יום תעזבנה אס
 ובכולם עקב פ׳ ובספרי שמואל אגדת ריש טוב ובשחר

 סתרים, מגלת בשם ולא חסידים מגלת בשם זאת הובא
 תורת בנוסחאות (אף שאמרו רז״ל דברי נקטינין ובודאי
 ות״ם ירושלמי (עיין השנים מפני האחד ובטלו משה)

 בטלה שהאחת בנ״ד ותכ״ש )הערה זה חיבר סוף שהעתקתי
 שאינו שמעוני בילקוט ובפרט שנדפס בספר גס ומה בשלשה

 ומדרשים• ובבלי וירושלמי וספרי מספרא ותעתיק מאסף רק
 עצמן על ין שמוכיח דמינכר רובא בתר דאזלינין ספק אין
 חסידים ומגלת לחוד סתרים שחגלת מוכרע ממקומו וגס

. ־ :ממש בהם אין צונן ודברי לחוד
ב עוד , ת  עוד שיש שניה) (בהערה שם צונץ כ

 הובא מאיר ר׳ כיון ואלי׳ אח״כ שנתחברל חסידים מגלת
 אצליני הוא שם המובא והמאמר פד ה׳ שער חכמה בראשית

 כי מאוד שגה פה וגם צונן, פכ״ל סב זוטה ארן בדרך
 בזה״ל שם שמזב יראה היראה תשער פי״ב בר״ח שם המעיין

 תרגניתא חכתיב^גיד מצאתי והחשבון הפטירה בעניגי עוד
לישראל הב״ה אמר וז״ל תזה שמדברת ע״ה מאיר ר׳ של
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 תת רעה לדרך טובה מדרך חסרו את והנוטה כו׳ כו
 השתים תן עליו תרחתין א'ן התצות על והתלעע ייתיו בחצ' >

 אוכלין ואתרים יגע הוא 0סון עניים של עניותן על והמלעע
 כו קתוח פנקסו חבירו פני להאדים התרגיל וכל יגיעו/

 ע״כתצאתי לעוה״ב לך וטוב בעוה״ז אשריך ט׳ כו׳ ביום
 כתב פד) ה׳ (שער הענוה בשער ואח״כ שס/ הר״ת עכ״ל

 ביום בו פתוח פנקסו כו' טובה מדרך חבירו את והתטה
 היראה בשער שהעתקנו תאיר ר׳ של בתרגניתא כלאיתא כו׳

 לעשות שצריך דברים ט״ו תונה ואח׳יכ הר״ח עכ״ל (פיב)
 ואח״כ דר״נ תאבות תיתרא הביא ואח״) כו׳ הטוב החבר

 אוהב לך להדבק רוצה אתה חסידים במגלת וגרסינין כתב
 ,עיני נליזו איך יביטו לננח ועיניך ע״ש הר״ח עכ״ל כו׳

 תביא הוא אחד שבעמוד חכתה בראשית שראה צונץ הח׳
 תרגניתא דאשכח וסבר חסידים ומגלת ר״ת של מרגניתא

 לא כי חספא בידו הגנלה ובאתת חסידים מגלת בה שהובא
' :לו נמשך ומזה כלל זה אל זה לקרב

ד • ה עו א  זוטא דב״א הוא זה שתאתר שכתב שגי
 תה תעין רק שתה נזכר שלא יראה שם והתעיין פ״ב/

 של מתאתר אבל ט' להאדים רגיל אדם יהא שלא שבתרגניתא
 כל שהרי תתהני ועוד — תאותה נזכר לא חסידים מגלת

 שעיקר יראה אחריתו עד תראשיתו צונץ של ספרו הקורא
 ותסלותיהם ישראל ספרי קורות לנו לסדר היה 'כוונתו

 בתנ״ך והליתוד הקריאה באופני ותקריהם הזתנים ותהלוכות
 ודור דור. בשנות הענינים נתקלקלו ואיך ותדרשים וש!'ם

 ספרי שתות קריאת וטעס וכלשונם ככתבם ומדינה מדינה
 תהלה לו יאתה בזה אשר ( ודיקדוקיהם פרטיהם בכל ישראל

 בדברו )קו צד ( פה אכן )תשויה ושוחרי חכמה אוהבי מכל
 בצלחת ידו וטתן דבריו הסתיר סתרים ומגלת חסידים חמגלת

 ה*ה בספרו כוונתו ותכלית דרכו לפי כי חובתו ידי יצא ולא
 השם נצמח ומהיכן מגלה בשם נקראת לתה הסיבה פה לבאר לו

 שלדעתי זאת/ לברר אמרתי לכן הזמן בתהלוכת הזה
:המה זה אופן על השתלשלות,הדברים

א ל  ארבעה הפרש אי) (השגה השמעתיך מאז ה
 הדברים אח לך כתוב אתרו ורז״ל תורה משגה הן חומשים

 נביאים תורה לך כתוב (לתשה) הב״ה לי אמר כך האלה
 ותלמוד ואגדות ומדרש הלכות אבל בכתב שיהיו ,וכתובים

 בכתב שבע״ס תה ועשית אותה התרת ואם כי' פה על יהיו
ך בע״פ שבכתב ומה נ י קבל א  נתתיה שכך לתה שכר ת

 לנביאים שהותר והיינו פתז) (שר בע״פ ותורה בכתב תורה
 הס ותורתו תשה דברי ואעפ״כ ברפר/ דבריהם שיכתבו
 חז יקרים הנביאים ספרי וכן הנביאים תן יתורה בתעלה

 קבלה דברי נקרא הכל תשה חורת שאחר תה וכל הכתובים
 לתת ובכדי שאת כיתר בזה הארכתי ובת״א עצתו צונץ כמ״ש
מה בין הפרש  תורה/ תשנה האחרון לחותש קראו למדרגה תד

ם קראו קמש בנבואה ^אתרו ולהספריס י א י ב  (בכדי נ
רה)/ ומשנה השס תורת ובין בינם צחלק  שלא והספרים תו

ם קראו רקברו״הק יידו י ב ו ת שהותרו שמעלתם כלומר כ

 זכויו זאת כתוב רז׳יל שאתרו וזהו בספר נכתבים להיות
 חותשיס' כאן(בד׳ שכתוב מה ת א ז ב ו ת כ יז) בספר(שתואל

ה שכתוב תה זכרון נ ש מ / ב ה ר ו ר ת פ ס  שכתוב תה ב
 זו זאת כתוב איתא ובירושלתי׳ ד) מגילה (בבלי בנביאים

ם אלו בספר הנביאים; אלו זכרון־ תורה; י ב ו ת כ  (ירושלמי ה
 היא ובתעלה בזמן שבכתובים והאחרונה )ע״ש פא תגילה (

 כקדושת הידיס את תטתא אס רז׳יל ונחלקו אסתר מגלת
 תחלה הסטתו לא בספר לכותבה qוא לא; או כתובים שאר

 לחכמים אסתר להם שלחה כתאתרם דוחק עפ״י אח״כ רק
 בין עלינו מעוררת אתה קנאה לה שלחו לדורות קבעוני
 ליזלני היתים דברי על אני כתוב כבר להם לחה11ז ;האותות

 רשב״ג שס) (תגילה כו׳ מקרא לה שתצאו עד כו׳ ופרס מדי
 היו נביאים כמה ומהם זקנים וחתשה שמונים ר״י בשם

 שאין וגו׳ התצות אלה כתיב אמדו הזה הדבר על מצטערין
 מבקשים ואסתר ותרדכי כו׳ מעתה דבר לחדש רשאי נביא

 לכד בשושן קבעוה ובתחלה )שם ירושלמי ( כו׳ דבר לחדש
 כדבר הקלושא ולדעתי שם) (בבלי העולם בכל ואח״כ

 (זכר לא לבב-לתה חכמי כל עליה שעמלו הנשגבה הפליאה
 אסתר במגלת י״ת הבורא של הקדושים משתות אחד א^

 נאמרה שלא משפטה לחרוץ תזה הוכיח צונץ שהחכם (על
(וטו יל צד בספה עיין רז״ל דברי היפך שזה נבואה ברוח

 מגלת שכתבו כנה״ג .שאנשי והוא חדש בדרך לתרץ אפשר (
 י״ת שתו בה להזכיר שלא עשו בטונה טו) בב (ע׳ אסתר
 הקודש כתביי שאר ובין בינה אשר ההפרש לפרסם בכלי

 תגלה רק התירן לא גדול שבקושי הבאים דורות ידעו ולמען
 יאמרו פן לנפשופס יראו כי לא; ותו תליך על להוסיפה זאת

 על נוספות לעשות הדבר פרושי־ס שהותרו אחרי הלורת
 מעשה או נס הזדמן בעת כמעשיהם נעשה אנו אף תנ״ך;

 הקודש, לכתבי לצרפו בספר יוחק שטבע מהיקש היוצא נפלא
 אצל נתקיים שחשש היום ראות עינינו שבאמת וכמו

 אותם ומחזיקים האסיקהפיס ספרי תנ״ך על שהוסיפו האותות
 כנה׳יג מאנשי היעוצה העצה זאת לכן הקודש כתבי כקדושת

 לאות למען.תהי׳ כלל הקידש שם אסתר במגלת להזכיר שלא
 הקודש, כתבי כל ותשלום האחרונה היא אסתר שתגלח עולם
 הכתובים בין הכתובה במגלה הקורא שאמרו הטעם שזהו ויתכן

 תייתרא או תהסרא דלא אלא אתרן לא רבא אמר יצא לא
ט) (מגילה שנו ובציבור כו׳ פורתא  שס 'האלפסי וכן,ת״ש י

 את שהקורא• האי ורב צמח רא הגאונים בשם שם והערוך
 בזה) שכתבו הטעמים (הלבד לן חזי לא כס״ת וכורך התגלה
 תה בכל היכר שיהא האמור מהרעם נו״כ הוא שהכל אפשר

 ידו את איש ירים לבלתי כתובים שאר ובין בינה לאפשר
 כבולה משוס אלא התירוה לא היא שאף דבר שוס להוסיף

 רותה לק שמצוה אתרו ולזאת ניסא פידסומא ומשוס אסתר של
תי בין לכותבה התירו לא זאת שבכל ויען בצבור  הכתובים י

 נקראת לכן שנתבאר) (מטעם עצמה בפני קלף על רק
ה ל  והנסים הגזירות שכתבו שאחריהם הדורות כל וכן תג
חיבורי נו״כ קראו ואסתר מרדכי כבימי לאבותינו שגעשו
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ת כגון מגילה בשס כתכתם ל ג ת מ י נ פ  בתשנה (הגבא ת

 שבת ובבלי סא מגלה תפנית סב,וירושלמי תפנית ותוספתא
 )קכס וחולין סב ופירובין יח ושבת והבן פרש״י יג

ת ל ג מ ם ו י א נ ו מ ש ה׳ והלל שתאי שכתבו ח בר\׳ג פיין ) 
 או יוחסין סדר כשכתבו וכן חנוכה) ה׳ בו ובכל סופרים

 הלכות של שינון שאינן מהדברים וכדומה לחסידות מילי
 בשם ג׳'כ אחריהם הבאים קראו לזכרון נכתבו רק ודינים
ת כגון תגלה ל ג ם מ י ד י ס  שציינתי ברכותכט'־ (ירושלמי ח

ת לפיל) ל ג ן מ י ס ח ו  יבמות ותשנה פד תפנית (ירושלמי י
ת צח) פ׳ וב״ר מט בבלי ושם פד ל ג ן מ י ג  בהת״ק ב

ת לח) פ׳ בראשית (אגדת ל ג י מ נ מ מ  יומא (ירושלמי ן ס
 זאת תי פ׳ רבה ובש״ה לח יומא ובבלי פה ושקלים פג

 חגלה מצאתי לשון רז״ל אתרו פליהן בהן/ וכיוצא פולה
 כן שנקראו ( התוספתות אבל פלונית במגלה כתוב או פלונית

ל-  הישינות והבריייתות המשניות וכן אח״כ שניתוספו שם) פ
 הללו להן/ והדומה ומכילתא וספרי בספרא שנשנה ומה

 וכדומה תניא או תנן או שנינו בלשון רז״ל בדברי נזכרו
 כתובים היו לא כי שבפ״ס לימוד מל מורין שהן מהלשונות

 לא ותשנה תלמוד גאון שרירא רב וכת״ש בספר כלל
פ׳ תתרצי הוו תירוצי אלא איכתבו  והיינו יוחסין) ס׳ qסו (
 בכתב לאומרן רשאי אתה אי שבפ״ס דברים שאתרו מטפס

 סמך: גיטין בבלי פד חגלה ירושלמי פב דמאי (ירושלמי
 הלכות כותב אתה ואי וגו׳ לך כתוב שג׳ יד) ותמורה
 הלכות איזו לפצתו כתב אחד ואס לעיל) שציינתי כו״ (גיטין
ר הוכרח וכדומה בעלמא לזכרון י ת ס ה  ולכן התגלה את ל

ת נקראת ל ג ם מ י ר ת  ופעתיס לפיל) שבררתי (וכמו ס
 הפנקס ועל הכותל על ארעי דרך רק ההלכית שכתבו

 פל כתיב אשכחן וכחאתרם אותם תצאו וההלתידיס וכדומה
ס ריש ירושלמי ( הילל דר׳ כותלא אי  פל כתב אשכחן )^
 קני) (שבת לוי דר׳ פנקסי׳ על. כתיב (שם) כו׳ פנקסי׳

 )הנ״ל ציונים ג״כ צונץ שציין שם ( דרי״בל פנקסי׳ .פל כתב
 (תמורה תורה כשורפי הלכות כותבי אמרו חזה ויתר וכדומה

 רשי היא שבפ״ס דתורה כתובין להשהותן שאסיר לפי יד)
 לעיקר שנוגע בזה וכיוצא זאת כל )לג ב״מ וער״שי שם

 פ״כ לקמן ופת״ש ( לפרש לו היה צינן של חיבורו כוונת
באריכות):

ה שג א ה  בן איסי פל) צוק הח׳ כתב קו) (צד צ
 פכ״ל במדרש שלו והסיגנין בחסידות תפורסם שהיה ייהודה

 צונץ פכ״ל פ״ב ל״ה ד^ בב״ר לעיין הי־אה ח׳ ובהערה
 א״ר בזה״ל נדפס לב) (דף פל״א פנ״ח שבב״ר וכוונתו

 אומר ואני (פ״ש) כו׳ הזה כלשון נאתר תקומות בד׳ איסא
 !תדרש3 וט״ס יהודה בן איסי זה אין ■:לדעתי בזה ששגה

 ייסא רב בשס זו מימרא תפורש כן כי ייסא רב אתר וצ״ל
 ששם טו) (רמז ושפwיר ילקוט ועיין ספ״ג ר״ה בירושלמי

 הגי׳ )יעסניץ ד׳ ( הקודש נזר פי׳ עם ובב״ר אתי א״ר הגי׳
 ידים לו ויש יהודה בן איסי זה אין ופכ״ס אכי; א״ר

שתוזכר וחדרשיס שבש״ס המקומות בכל שהרי זה פל מוכיחות

 הלשון כלל תמצא לא )הדורות סדר עיין ( יהודה בן איסי
 ועוד אומר, יהודה בן איסי הלשון בכולן רק איסי א״ר

 יהודה בן איסי שם שמוזכר צונץ שציין המקומות כל שהרי
 כל בפרוטרוט שהזכיר הדורות סדר תספר לקח הכל את

 זכר לא הדורות שבסדר צינץ ראה לא ולמה ותאמר, תאמר
 בן איסי בשם להביאו הנ״ל רבה בראשית של המאמר כלל

 בב׳יר היה סה״ד בעל שגירסת יען ברור והטעם יהודה
וכדאתרן: אסא א״ר או ייסא א״ר

 החמישי שהפרק כתב )קז צד ( צד צג צב השגה
 בשלשה ומסיים מוסר בדברי למספרים מסודר אבות תמס׳

 התה האחרונים השנים ודברי חכמים שלשה שאמרו דברים
 אין כי כן/ הדבר אין ולדעתי צונץ עכ״ל ארמי כלשון

 הקושיא נודע כי זה פרק של סיום הללו משניות השלשה
 ) הנ״ל משניות ג׳ קודם שם (כו׳ במשנה רבים בה• שנבוכו

 יה״ר לג״ע פנים ובשת לגיהנס פנים עז אוחד היה הוא
 בתורתך חלקנו ותן ב״ב עירך שתבנה אלקינו ה׳ מלפניך

 פרך ראיתי וכבר הקודם למאמר כלל שייכות להי״ר שאין
 ובשאר אבות מס׳ שעל בפירושים זה פל פירושים שלושים

 לב על מתקבל אחד גס ואין זאת לתרץ שיגעו חיבורים
 מווילנא אלי׳ ר׳ הגאון שבאחרונים והגדול בלימודים, שומע

 לשבש אותר גמר תקסד) שקלאוו (ד׳ אבות למס׳ בפירושו
 ידו יכתוב הקשה דבר בכל בקודש כדרכו התשנה סדר

 וצ״ל בכאן ט״ס רצון יהו כתב כאן וגס סופר טעות זה
 כתב הפרק ובסוף עכ׳יל למטה שאכתוב כתו הפרק בסיף
 צ״ל וכאן מותר יהי עצב בכל כת׳יש אגרא צערא לפוס וז״ל

 התורה כלל שהוא לפי וכאן תמיד בסיף וכן כו׳ שיבנה יה׳יר
 ושדה מלכה כת״ש בהמ״ק בלא תורה ואין כו׳ קיבל משה

 ותלאה כמ״ש כו׳ ותן כו׳ שיבנה יה״ר אמר לכן תורה אין
 ששיבש מלבד והגה רא׳יו הגאון פכ״ל ה׳ את דעה הארץ
 וכל הפרק לסוף רצון היהי שייכות לפרש חתר התשנה סדר

 שבכל ידוע שהדבר היא דמילתא קישטא אמנם דוחק/ זת
 לסיים והמוכיחים הדרשנים הורגלו ותוסר תוכחה דברי

 ובספרים הגואל וביאת בהמ״ק בנין פל ובתפלה טוב בדבר
 וכן והמעתיקים, מהמחברים כזה סיום תמצא מספר אין

 כזה נוסח תוסיפין רע ביבר תעמוד אל משום רז״ל *בדברי
 שם להרמבס המשניות פי׳ עיין ( קטן תועד שלהי ודוגמתו

 וכפסיקתא זוטא ד״א ובסוף ידים מס׳ בסוףv וברע׳יב)
 התשנה,של בנ״ד וה״ג וכדומה ציון ותאמר פרשת סוף רבתי
 (שהגי׳ כו׳ לגיהגס פנים עז אותר תיתא בן יהודה

 לגיהנס) פנים ועז לג״ע פנים בישת מהופכת היא הישינה
 שתבנה כו׳ יה״ר הוסיפו ולכן אבות מס׳ של הסיום זהו

 שייכת לא היה״ר שאחר כו׳ שנים חמש בן אומי היה הוא
 בר הרר״ו בשם שם שמואל מדרש בעל וכת״ש התם כלל

 שנדפסו שבסידורים האבות בפי׳ ג׳'כ ראיתי וכזאת ( שלתה
 תימא בן ר״י דברי אלו שאין לפי )ת״י אינם וכפת בדורינו

 והס פאן הוסיפו בתראי רק אבות תם׳ מסדר ואיננה כלל
איתר ג3 מ בן שאחריה המשנה וכן פ״ש הקטן שמואל דברי
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 צערא לפום אומד הא הא בן חאמר וגס נו׳ בה הפוך
 דבריו) (ע״ש וכדפרישית אבות תתס' כלל אינם אגרא
 לשון התה הללו האחרוגיס התשניות ששני מתה ראיה ועוד
 אפרים ר׳ של ותירוצס ( הש״ס שבכל התשנה לשון ולא ארתי

 חייס דרך חלק ידוה שתי בספרו לינזאנו דו תנחס ר' ושל
 סיום ועכ״פ תאוד) דחיקיס שס ותוי״ט שתואל בתדרש שהובא

:כצוק ודלא ת'תא בן במאמר הוא אבות חס׳
ה שג ה ה הח׳ כתב )קיוד צד ( ק' השגה — עד צ

 ארץ דרך בה שנכלל קסנות חתסכתות ראשונה שתס׳ צונן
 ארץ דרך תסכת א׳ חלקיס תג׳ מחוברת בהן וכיוצא והנהגות

 הראשון חלק — הבלום פרק ג׳ זוסא ארן דרך ב' רבה
 תרחיב הראשון בפרק פרקים י״א בו יש רבה) ד״א (ר״ל

 בעניני חוסר דרכי לזה ונוסף עריות תאיסור הדיבור
 ובשני כו׳ ׳ פשוטים תוסר דברי יש ב׳ בפרק / הפרישות

 רובם אבות) חמס׳ דברים יש (שבראשון זה שאחר פרקים
 חיי הנהגות התה הנותרים פרקים והשבכי ארץ דרך חעניני

 פרקים ב׳ וז״ל נתב קיא) (בצד ואח״כ צוק עכ״ל אדם
 נספחו אחרונים ע״י כרחך על רבה) (חד״א הראשונים

 סייס ולבסוף כראיות שהאריך (ע׳יש כו׳ ארץ דרך למס׳
 השלישי הפרק ותו׳ רש״י שקראו חתה ראיה ועוד בזה״ל)

ק בשם רבה) ד״א (של ר י פ א ז ע ' ן  שס התחלתו כן כי ב
.  משולבים ולהלן עזאי בן תפרק ובאתת אותר) עזאי (כן
 ואני צונץ עכ״ל אחד לחיבר יחדיו יהיו ותמים הפרקים המה

 לידי צונץ בא אחת ידיגיה חסרון ידי שעל אותר התחבר
 ראשונים פרקים שהשני דרכו יורה האמת כי / שונות שגיאות

 לפני שנדפסה כלה לתסכת שייכים המה רבה ד״א חתס'
^ך רבה ד״א נוסי  התכונה ( הראשון הפרק ולכן לה ס

 כלה תתסכת שני פרק הוא )ארץ דרך תתם׳ א׳ פרק בדפוס
 כולו מדבר הוא )האשה את המקדש הוא הפרק שהתחלת

 שבין פרישות תדברי ותוסר אישות והלכת עריות חאיסר
 והתסירות הצדוקים (התתחיל שאחריו הפרק וכן לאשתו איש
 אשה להשיא ושלא פה ניבול לדבר שלא מוסר בו יש )כו׳

 בנבלות אשתו עם לדוד ושלא לזקן בתולה ולא קטן לבנו
 אשתו ויאהיב לגרשה בשביל רע שם עליה להוציא ושלא
 ישרה בדרך בניו ולהדריך תגופו יותר ולכבדה כגופו

 ל ובשביל כי׳ אחיתו בת ולישא ט' לפרקן סתוך ולהשיאן
 בעיר שצעקה המאורסה נערה בשביל לוקה החמה דברים

 נתגלגלו גררא ואגב כי' זטר משכב ועל לה מושיע ואץ
 אגדה דברי ויתר דברים ד׳ בשביל הבאין עונשין שאר שם

 שהדברים יראה שם והתעיין הללו קטטת המסכתות כל כדרך
 סיקיס ששני שכתב צינץ דברי בטלו ולפ״ז כדאמרן־; ברודים

 אמנם אחרונים/ ע״י ארץ דרך למס׳ נספחו הראשונים
 כלה תתש׳ רק כלל ד׳יא ממס׳ שאינם היא דתילתא קושטא

 כבר הנראה שכפי צדיק) (צד לעיל כתב עצתי צוגץ ^והנה
 שם) א׳ (בהערה וציין כלה ממס׳ ירושלמי התלמוד ידע

 שאתרו מה על (וכוונתו ה' הלכה סוף פב ביכו^ לירושלמי
במס׳ היא זו שמיתיא שבעה כל לביתה אסלדה כלה תני שם

 שהרי בבלי התלמוד לחתימת קדמה כלה מס' ועכ״פ כלה)
 שבת ( כלה במס׳ אפי׳ כו׳ אותו ששואלין בבבל' אתרו מפורש

 פרקים השני שנשארו נמצא מט) קידושין יוד תענית קיד
 ויחדיו כלה מתם׳ הראשון הפרק של ה'שינה כחזקה הללו
ן אחד ממחבר תמים יהיו ו מ ד  תפרק ד״א מם׳ וגס ־־־ ק
 רק שם ידובר לא יען נכין על מסודר תומה עד עזאי בן

 צונץ הח׳ על ינסלאתי בגבולה/ יבוא לא וזר ארן תדרך
 כחפצו מקומות ושאר וד׳יה עזרא בסשר להגיה לו רב שידיו

 וטרף להשחית עד תמל ולא הרם הקודש אל לגשת ירא ולא
 ׳ להושיע יוכל לא כגמר כתו תש כאן איך קדקוד אף זרוע

 לרשוס המדפים או התעתיק שטעה כזה קטן דבר להגיה
 ,ועי״ז כלה) למס׳ (השייכים קודם פרקים בב׳ ד״א ממם׳
 י להפליא אוסיף ואני אתת ללא שינים לדחיקיס צונץ נכנס
 פעמים ג׳ קיא) צד (בהערותיו בעצתו ציין שהרי עליו

 על ( מללו ברור רש״י ששתי והלא כב) רש״י(בברכות דברי
 וז״ל) רש״י כתב ארץ דרך בה׳ הוא שונה בגמרא ח״ש

 (ר׳יל ברייתא שהיא ת״ח של דרכן כגין ארץ דרך הלכות
 ת״ח) של דרכן זה בלשון הוא זוטא ארץ דרך שהתחלת

 והיינו דשי עכ״ל לבו על דברים ד׳ המתן עזאי בן ופרק
 והודיע עזאי בן פרק בשם רשי קראו בכלל רבה ארץ שדרך

 בקידושין ( רשי שציין וכמו דברים ד׳ הנותן הוא שהתחלתו
 לבעלה אסורה ברכה בלא כלה שהתחלתה כלה מס' על מט)
 הביא וכן )שס ב׳ בהערה ־צו (צד אלו רשי דברי הביא וצונץ
 (נג) בעירובץ התוספות דברי שם) ובהערותיו קיא (צד
 כו׳ פאה משיירין קתני עזאי בן בסרק שם התו׳ ז״ל והנה

 בפ׳ ארץ דרך במס׳ הוא זה ומאתר שם) ובר״של (ע״ש
 לפי אכן הדפיס לפי ( ששי פרק הייני ט׳ הנכנס המתחיל

 קראו התו׳ שנעלי מפורש הרי ד') פ^ק היא שכתבתי האמת
 רש״י שקראוה כתו לבד עזאי בן סרק בסס ארן דרך למס׳

 שלא ומדרש חיבר שכל השגה לקמן אברר דבר של וטעמי
 ).ע״ש התחלתו שס על נקרא היה חברו מי בבירור נודגי
 לסטר צינץ יכיל היה שהיא כל והבנה עיון במעט וא״כ

 עזאי בן מס׳ היא ד״א תם׳ שהתחלת הללי ותי׳ רשי תדברי
 שייכים היאשיניס פרקים שני אבל )ג׳ פרק הוא שבדפוס

 פיק ישעי ר׳ היאין על שאת ביתר היא זו ותתיה כלה למס׳
 במחזור בזה״ל עזאי בן פ׳ להתחלת בהגהיתיו בעצתי שכתב

 סרק זהו גבו על וכתב עצתי בפני פרק כאן מתחיל וויטרא
ת במס׳ רשי שהזכיר מה והוא עזאי כן ט  ובמס׳ כב דף בי

 הרי פיק הר׳יי עכ״ל מקומית ובכתה :גג דף בתו׳ עידובין
 לבו שת לא פיק הר״י ואכיפ״כ יותר תפירש וויטרי שבתחזוד

 תצאתי זאת כותבי ואח־י ד״א מס׳ התחלת )הו שכאן להגיה
 שמתם׳ ע״ש ( עזאי בן מס׳ ד״א תס׳ ג׳'כ שמתחיל באגודה

 שהגיה הר״או שגס ואפשר לבד א׳ סרק רק העתיק לא כלה
 והראיות דברים אריכת שכל נמצא )זאת לו היתה מידו כן

 vניתוסכ ד״א חתם׳ ראשונים פרקים שהשני 'צינן שהביא
כדאתרף נטן והכל לסתור ראיות התה תאחרוניס
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 ס כדק שכסו^ כתב קיא) (צל שם קא השגה
 עכ״ל ד״א לתם׳ כלל שייכות לה שן)ין אגדה יש ד״א מתם׳
 לתם׳ שייך זה שסרק שסבר צוק טעות לפי זהו אותר ואני
 אכן התסכת באמצע זו לאגדה יש שייכות תה ויקשה ד״א
 אינו ( הזה שהפרק )זה שלפני בהשגה ( שבררתי הה לפי

 זו שאגדה לותר יתכן א״כ כלה תם׳ של הסיום רק) ד״א תתס׳
 בכינין שכתבתי דרך על תעתיק תאיוה המסכת בסוף ניתוספה

 לעיל ( אבות הס׳ של ובסיום (השגה) דר״נ שבאבות הסיום
 ובתראי קלמאי ספרי של בסופן רבות הוספות וכדומה השגה)

 ע״ז העירו שכבר ויש המעיינים לכל ומפורסמים הידועים
 אך בזה יותר עוד. .להאריך שאין ההוספות נערן מחברים

 כתה חסרי שלפנינו כלה שבתס׳ להוכי'ח שיש אומר זאת
 עקיבא ר׳ מערן לזה וראי׳ התעתיקיס; שהשמיטו עניגים
 בחלום התת ובא כו׳ תורה בנו את ולתד כו׳ א׳ בתת שפגע
 ותעשה !גיהנס של תלינו עי״ז אותו שהציל לו ואתר לר״ע

 זכרון ובס׳ המאור ובמנורת שופטים) (סוף בחיי רבי׳ הביאו זו
 בו ובכל דבר נתצא לא ולפנינו / כלה מס׳ בשם תשה תורת
סי׳ ובריב״ש קי״ד) (סי׳  מדרש בשם זאת הביאו קטו) (

 נח פרשת בתנחותא זו העשה ואצלינו יעו״ש סתם אגדה
 דברים איזו חסרים שבידינו כלה שבתם׳ תזה נראה ומכ״ס
 היסב שייכים היו לעיל שזכרנו האחרונים ההאתרים יאולי

כעת: חסרים שהם הללו להענינים

ב השגה ־ עד ק  כתב קיב) (צל קו השגה ״
 בסוף הוא פרקים) יוד בו (שיש זוטא ארץ דרך של שהסיום

 תאיזה הוספה הוא המשיח מיתות התדבר יוד ופרק ט׳ כרק
 הדבר אין לדעתי אכן דבריו) כל (יעו׳יש עכ״ל ר׳חהןכו׳

 נמצאו הפרקים אלו בזה״ל שם מפורש ח׳ פ׳ קודם שהרי כן
 התחזור הן כאן עד תצוין פ״ח סיום ואחר — וויטרי בתחזור
 ל' אותר נבי לכן — פרקים שני עוד שס יש ואח״כ וויטרי

 היינו שונים החברים תשלשה נתקבצו הללו פרקים :העשרה
 ד׳ רק איננה ראשונה שנתחברה זוטא ל״א התס׳ גיף

 דברי ד׳ פרק של מהסיום לזה וראיה לבד הראשיעס פרקיס
 התרו לא תאתר ולא תעשה שתרצה ותה לפרך התרתי אלה

:בסיום רק כזאת לכתוב יאות שלא עכ״ל בי

ק ל  כתו וויטרי תחזור של פרקים ד׳ הוא ד,ש:« ה
 חלק שהם ראיה ויש־לי כלל/ ובסוף בהחלה עליהם שמצוין

 חהנהגת רק תדברים אינם ככולם רובם יען עצתו בפני
 רביעי לס׳ תוספות רק איננה ולדעתי ותלתידיהס/ ת״ח

 לכן כו׳ בחבורה נאים ת״ח התתחיל זוטא ד״א תס׳ גוף של
 / זה תעינין ג״כ שמדבר וויטרי המחזור פרקי יחד לו חיברו

 הכל רק דבר נתחדש לא וויטרי פרקי שבד׳ ראיתי ושד
 וגם זוטא ד״א קודם פס״ה שנד רבה ד״א בתס׳ תפורש כבר

 דר״נ באבות ומבואר זוטא ד״א שבגוף פרקים בד׳ תפורש
 בשינוי ואמוראים תנאים מפי רז״ל ותתאתרי אבות ובמס׳

שהוא ת' המתחיל תוויטדי ראשון פרק תשל דרך קצת לשון

 עירובין (כג) בסנהדרין התאתרים סדר תמצא כו׳ ת״ח
ד (ס״ס רבה ד״א (סה) ו פי י ס ל ו פ ד  הנכנס שתתחלתו ה

)פכ׳יט ושלהי פכ״ד ריש ( דר״נ ובאבית )למרחץ
(קב) בסנהדרין הם התאחרים תוויטרי שגי פרק

 בכורות )פ״ט ושם ויו 5(ס״ רבה ארץ דרך )תג ( ברכות
(פו)* פסחים (תד)

 אדר״נ (פה) באבות התה המאחרים תוויטרי נ׳ פרק
ויא) יוד (פ׳ רבה ד״א (מד) חולין (תט) (פיג)
 (תם)ברכו׳ נדרים (לא) מגילה יוד) ויו (פ׳יה זוטא וד״א
: קידושין (יח) עירו׳ (סא) (לא)

(כ) בתענית 6ה המאמרים מוויטרי רבי;;י פרק
) אדר״נ ד פ  (עו) סנהדרין (פא) זוטא ד״א (ז) תענית (

) נדה (סג) ביכו׳ (יז) ר״ה  ברכו׳ (פיא) אדר״נ (כז
כ) נדרים (צט) סנהדרין (סב)  (ד) סוטה (סב) שבת (
 ב״ק )א׳ וס״פ פט פו ( רבה ד״א (צח) ב״ב (פה) עדיו׳
:כז) ופ פ״יוד (פ״יב אדר״נ (פא)

ק ל שי ח לי ם האחרונים פרקים השני הוא ש ה י נ ש  ש
 ותו׳ ורשי שהגמרא המקומות שבכל לזה וראי׳ אלז״כ ניתוספו
 פרקים מהשני כלל אינם כולם זיטא ארץ דרך את מביאים

 הוא ט׳ שפרק יראה שם שהמעיין ועוד הללו/ האחרורם
 בו שאין לפי האחרים מהפרקים תשונה לשונו כי ישכון לבדד

 ההתחלה רק האגדות, וסיגטן רז״ל מלשון אחד תאתר אף
 ראשון ס׳ זוטא בד״א תפורש שכבר כו' אומר הקפר ר״א
 שכולם אזהרות י״ג בו יש מהפרק הראשון חצי אח״ז אכן

 מתחילים דברים י״ג עוד אחרון ובחצי י ו ה בחלת מתחילים
 — הוא והסיום השלום, מתעלות תדבר וסופו אם במלת

 — אמן ישראל כל וביתי במהרה-בימינו שיבנה בהת״ק זה
 ובא עצמן בפני כתובין היו הללו שאזהרות תורה זה כל

 שער חכמה ראשית סוף (עיין יאבדו שלא עליהן וחס אחד
 הנ״ל פרקים ח' אחר נוספות ועשאם )ארץ דרך מהלכת ג׳

 צונץ השמיט למה ידעתי ולא / האחרון הפ׳ עם נעשתה וככה
 והוא וויטרא ממחזור המה השניים פרקים שהד׳ מלהודיע

 ארץ דרך תביא שהוויטרי ערה)wובר קיא צד ( הביא עצתו
 המעיין ובאמת לט) (דף יעקב בנחלת לעיין וציין רבה
כדאתרן: תפורש הכל יראה ובב״י) (בנ״י שם

ה שג  (ר״ל תתקעד שבשנת כתב קיב) (צד ז ק״ ה
 בבבל אחד רב גאון שרירא רב בזמן שהוא לתספרס)

 כו׳ תוסר ספר חיבר היה) הי לנו נודע לא עדן (אשר
 בתד״א לעיין הראה שם ובהערה כו׳ אליהו דבי תנא נקרא

 במחברת ולעיין לג ופרק (תח) ויו ובפ׳ כב) (דף פא
 יראה שם המעיין הנה צונץ עכ״ל מד צד נתן רבינו רפאפו׳

 רק דבריו אריכת בכל אחת אות אף כאן חידש לא שצונז
 לא וכן ־־“ וכלשונם ככתבם רפאפורט דברי ,התה הכל

 קאן ואין רפאפו׳ על בזה הרבה לטעון יש ובאמת יעשה
י :תקימו

■ ̂ 3 .
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ד (השגה) זה בחיבורי לעיל עיין אומר ואני צונז עכ״ל ס״ט שנמצא תה כתב בהערה) קיד מ
 כהלייס: צונץ שגגת ותראר^ דבי בתנא הוא אליהו תני התאתך עא -םא0ד! ( ר בב

‘ ' צד צונן) של בספרו לעייל(ר״ל ועיין סמך) דף (סיא אליהו

ה ר ח' פ
Z ip  H i i y n שהחלום צינץ כתב אכא) (צד ד!׳ בפיק 

 שני בתרגים נמצא ואסתר מרדכי ותפלת
 שגס אותר ואני עכ״ל כט וביוספץ רבה אסתר ובמדרש

 וז״ל בינה אתרי הלא כייניס תאור הס' לאח הכל פה
 חלום ספור כל כי אסתר בחדרש כשתש ברור תראה והנה

 אות לקוח הכל בלה״א שס הנמצאת אסתר ותפלת מרדכי
: )פיט כי״ש ( פכ״ל פג ליהודים היוספין תן באות

ה שג  שתעשה כתב אכה) (צד איג השיה — עד רן ה
 א״י עדי ר״ל ( פלשתים תערי אתת בעיר נתחברה יהודית

 )יהודית בתעשה התוזכרת ( בתיאלה ששמה )כתב א׳ ובהערה
ך על רק הזה השס אין אם ר ן ד ו י מ  שם להחליף יתכן ד
ל 'בני  בתאים ב׳) הלכה פג בירושלמי(תעשרות המוזכר חו

י ל בנ  תי שגיאותיו אותר התתכר ואני צונץ עכ׳יל חי
 מהלך שהיה בר״י תעשה הירושלמי לשין זה שהרי יבין,
ר ח  הזאת עיר ובאמת ג') הלכה (ע״ש חיל לבני ריב״ז א

ר הנקראת היא ו ר ל ב  תי*דוף צדא צדא כבבלי כמפורש חי
ר ח ר ריב״ז א ו ר ב ל ל  שגה וצוהץ לב) (סנהדרין חי

 תמיד ציין זה דפוס שעל איאאא בירושלמי(ד׳ שהביס ברואה
 ועל קטועה ויו שזה וסבר חי״ל בתלת רבתי יוד הדפיס)

 בשמה אותה ויקרא חדשה עיר לעצתו בנה הזה רעוע יסוד
 רז״ל ודברי בתנך תאים בשום נתצא לא אשר חיל בני

 בית בעיר בדתיונו) (שיסד עירו להחליף רצה ואח׳יכ
 בתכישה המוזכרת בתואלי בשסהעיר לצתיתות ולהחליטה חול

 חיל בני שתה הזאת העיר כי אתת, ללא זה וכל יהודית
 דדינא ומעיקרא כדכתיבגא חיל ברור הנקראת עצתה והיא

 ידע שלא יהודית כמעשה המיזקרת העיר שהרי פירכא
 ולא t לו אראנה אני ישראל בארץ תקיתה איפה איה צונן

 ידס (כי הלכה של אמות בארבע עמי לטייל אותו אטריח
 דברי תספר סליחה לבקש גא יואל אמנם לנגדינו) הדרך
 הזאת העיר את שם ידאה ובעיניו הקודש כתבי של הימים
 וישבו וגי׳ נתיאל שמעין בני של שמעין חטה נחלת ערי בתוך
ל ובתולד ובעיציס ובבלהה וגו׳ שבע בבאר א ו ת ב ב  ו

 יאתר כה ואס לתד) פסיק שד א׳ (ל״ה וגו׳ יבחרמהותצקלג
 הערים שתית מדעתו המציא ד״ה הכיתב כאן שגס צינן
 כו׳ מספרים סך מדעתי שהמציא צינן עליו שהעליל כמו

 דעתו לפי בעולם נברא ולא היה שלא ומשפחות אנשים ושמות
 ־שתענו לא עדן אשי יהושע ספר לקרות עתי נא יבוא אזי
 לשתעין השני הגירל ויצא נאמר ושם עליו שטנה צונץ מפי
 יט (יהושע וצקלג וחרתה ובחיל ואלתולד ועצם ובלה וגי׳

הס: שגגה בז̂י ציק דברי ותעתה ד׳) פסיק

 בעניןסדר ציק האר? קכו) (צד קטו רןד השגה
 והוא ההגרה במפרשי ונשנו שנאתיו דבריס3 פסח של הגדה

 הוא גדיא תד שהזמר ח״ש גס — בשמם אותם זכר לא
 עכ״ל עס המין בפי רגיל שהיה אשכנז שבלשון הזמר כעין
 שטנה כתב אשר אייזענתיינגער של מהחיבור לקח זאת צונץ
 להביא צונן להחכס יאתה ולא ישרון בני כללת על רבה

:דבריו
) הערה קכח (צד קיז קטז השגה .  צונן החכם ג׳

 ציין תענית, מגלת שם שתיזכר התקיתית להראות כשיצה
 יעו״ש עב טי דף תענית ולגמרא א׳ תשנה פ׳ב תענית למשנה
 הראשץ בעמוד תתחלת שם שהמשנה יען כי תאתי היא ושגגה
 צונן סבר לכן ב׳ עתיד עד נגמרת איננה אריכתה ותפני

 התשנה אותה זהו ובאמת הגתרא לשון היא כבד ב׳ שנעמוד
 בהערה גס עב סו דף לגמרא כלל לציין לו היה ולא עצמה

 זה ציון בנה שכבר עב קכט דף חילין לעיין עוד ציץ זו
 אחד דבר שציין מהערותיו בהרבה ראיתי וככה א׳ הערה

 אותו לציין אחד ציון משנה שהיא ויש ,דבר ללא פעמים ב׳
 ואח״כ הפישה על תחלה שתציין משל דרך נפרדים בשתות
 פעם בכל וכותב העמוד ועל הדף על עצתו ציון אותו תי*אה

 חנם: הקורא עיני להלאות רק צורך ללא שם, עיין שם עיין
ח השגה  הערה קכח (צל קכב השגה — עד קי

 בענין תענית ממילת י״ב פרק שסיף צינן הח׳ כתב )ויו
 עב לט דף גדולות הלטת בבעל נמצא כבר התענית יתי

 בטבת תשעה על שם עיין הענינים לפרש הוספות עם והיינו
 ונשתיה הכהן עזרא תת ביום ובו וכתב) הבה״ג (שהוסיף

 הקבלה בספר הלוי אביהס ר׳ תדברי שמבואר וכתו חנליה בן
 מגלת שכתבו הקלתונים רבותינו תימי וז״ל עא תד דף

 עכ״ל הוא תה על ילכיו ולא בטנת בט׳ תענית גזרו תענית
 תענית תמגלת לדבר כשהתחיל קכ״ז בצד וכן צינן ועכ״ל

 אלף באתשטרדס נדפסה תענית שתגלת שם בהעי^ה כתב
 צונן דברי ע״ש ט׳ פרקים י״ב בה ויש לתספרס תשיא

 יראה שס שהמעיין אותר המתכר אני אבל גדול באריכת
 חיבתו ידי יצא ולא מריו על לבד שוס צונן כתב שלא

 רשומת על עצתי שסמך וכמדומה כהלכתה זו מגילה בקי*יאת
 קכס צד שס צינן (שהביאו וואלף החכם שחיבר הספרים

 קבלתהראבד אחי נגרר וגס בידי) איננו וכעת ב׳ הערה
:הוא כך הדברים תוכן לדעתי אכן הנ״ל

ת ל  מחזקת ואיננה ארמי בלשון כילה נכתבה תענית מג
ן הימים על ונתחברה לבד אחד דף ערך רק  מתענין שאי

ן י א בחודש וסיימה גיסן מחודש והתחלתה בהן/ מספידין ו
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iז

 תרופת יום באדר ותשעה בתמדא המתחיל יב' פ' היינו אדר
 דילא כי׳ אתת בי׳ ותמניא בעשרים הוא והסיום תיסרא
 דנא וןדתת חן עליהו דאיתי אינש כל לכן —־ למספד

 אבל — הללו בתלות תענית מגלת ונשלמה — בצלו יאסר
 שגזרו תפני המתחיל) למספד תלת (שאח״כ הלשון ניסח כל

 שניתוסף הוספה הוא הכל אינש כל לכן עד מ׳ יון מלכות
 הארמי לשון שאחר תענית במגלת שתמצא מה כל וכן אח״כ

י הטעם במלת הקודש ילשין תתחיל נ פ  שתתחלת מלה או ת
ר qמגו זה שאין תדע וכיוצא שין באות ק י ת ע ל ג  מ

ת י נ ע  תמצא כילם הללו ההוספות וכל כנ״ל ניתוסף רק ת
 כל להעתיק מסכים הפנאי ואין וכדומה ובשאילתות בש״ס
 יבין והמשכיל כולם ההוספות ולהראות תענית מגלת עיקר

 שאמרתי יחד וההיספות העיהר של פרקים הי׳יב וכל מדעתו
 תרגיש עד כס תענית מגלת כתב ומי הוא שלהם הסיום

 הימים ואלו המתחיל המאמר אבל )היטב יעו״ש ( באיזמל
י שת נ ע  שייך אינו הפרק סוך עד כס התייה חן בהם ן ת
 מיוחד תאחר הוא רק צינץ שחשב כתו י״ב לפרק כלל

 ממגלת דבריו לקח שיה״ג צינץ כסברת ולא אח״כ qשניתוס
 שהמעתיקים הוא נהפוך כי האחרון זה מאמר תן תענית
 הראש בשו״ת מפורש וכן בבה״ג שראו מתה אותו הוסיפו

 שבבה״ג צונץ הת׳ ומ״ש / תענית ה׳ qיוס ובבית י״ג כלל סוך
 הדברים לפרש תענית מגלת על הוספות זה במאמר יש

 שהעתיק תיבות ח׳ רק יותר שם שאין יראה שם המעיין הנה
 בספר כתובים והנם כס עז״רא ת״ת ביס׳ם וב״ו צונץ
 כתבו לא טבת) בחודש (ר״ל בו בתשעה בז״הל ג״כ בו כל

 ,כו׳ עזרא תת ביום בו הסוד ונמצא הוא תה על אבותינו
 הלשן בזה בביז״ג) (מת״ש יותר עוד qניתוס שם בו ובכל

 בספר וכן )סג ‘ס ע״ש (יהינתן ר׳ בן נהרג תשרי י״ז שביום
:נת בטבת שבתשעה עוד qהוםי הנ״ל הראבד קבלת  ד׳ (

 שמואל ר׳ בן הלוי יהוסך ר׳ הנגיד נהרג תתנד) אלפים
 בזמנו, שאירעו הצרות qהוסי אחד כל יגין (ע״ש) הנגיד
 וקודם רבוהינו מיתי הראב״ד הלשון שהעתיק צונן והח׳

 ,דק לא כו׳ בטבת בט׳ תענית גזרו תענית מגלת שכתבו
 האמורים האלו התעניות גזרו לא תענית מגלת שכתבו הללו כי

 הלשון לכן אחריהם שבאו הדורות רה הנ״ל, אחרון בה׳
ה ,מן בהם שמתענין ימים אלו אחרון בס׳ התתת-יל ר ו ת  ה

 הימים אלו כתב הבה״ג וז״ל, בב״י וכת״ש דוקא לאו ט׳
 קרי הם חכמים דמסקנת אע״ג התורה מן בהם שמתענין

 עכ״ל תורה בשל כתו בהו ליזהר שיש לומד התורה חן להו
 מגלת וילתוד שרשמתי המקימות בכל והמעיין (שם) הב״י

 :ועקש נפתל בדברי ,שאין יראה בעיון רז״ל ודברי תענית
 כתב )קכח צד נ קכט השנה י־־ עד קכג השגה

 ועוד במשנה סדרו יוחסין מגלת מאיזה וז״ל .צונץ הח׳
 (סד יבמות השנה לעיין ציין שם ובהערה הקומות באיזה
 (מט) יבמות ב׳) הלכה (פד תענית וירושלמי יג) השנה

 הימים דברי וילקוט )צח בס ור״ל ( עב קיוד דך רבה ויחי
צונן עליו שציין הילקוט כי צונן בזה (שגה עא קנט דך

 על הילקוט־ שסי־ ובשניהס דמיין סי׳פ או פפ״דא דפוס הוא
 וממאמד ע״ב ופסחים-סה- קס״א) דך הוא ד׳יה על אך נחמיה

 יוחסון ש״במצלת מתנו ללמוד יכולין (שבפסחים) הזה האחרון
 הימים דברי מספר והמשפחות היחוס מסדר הדבר זה

 הספד ודל כתה שם ספרו בגיך ואח״כ שם בהערה עכ״ל
 והמשפחות הדורות עניני הודיע יוחסין) מגלת (ר״ל הזה
 היה לדורות־(שלא הגדה סיפורי ג״כ בו שיש נראה אבל
 אותם ובדה שהמציא יוחסין) בעל ברעה וקם נבראו ולא

 היו (שלא חשד התורת שהם משפחות מעניני כאלו ולוחות
 דברי בספר ג״כ נמצא כבר וכל מכל בדוים או מעולם)

 ובהתרגומים יהודית ובספר הקודש) כתבי (של הימים
 ולב־רר הרבה, כאן ששגג אותר ואני צונ-ץ עכ״ל האחרונים

 ואלו צינץ שציין המאמרים כל להעתיק אני תוכרח שגגותיו
 וכתב בירושלים יוחסין מגלת מצאתי עזאי בן אר״ש הן,
 אר״ל )סב יבמות משנת ( איש האשת ממזר סלוני איש בה

בן דדוד מן הלל בה וכתב בירושלים מצאו יוחסין מגלת ; 
 חן קוביסין בן דאבנר חן הכסת ציצית בן דאסך חן יצך

 דבית דעלי מן ינאי דכלבר׳ חן שבוע כלבא בן דאחאב,
 ר׳ אביטל בן שפטיה חבני רבה חייא ר׳ ציפורין חן יהוד
 נחתי׳ חן נחמי׳ ר' דכב בן יונדב מבני חיייא ר׳ יוסי

 תני ע״ש) צת פ׳ רבה ויחי פב תענית (ירושלחי התרשתא
 וכתב בירושלים יוחסין מגלת מצאתי אומר עזאי בן שמעון

 את הרג מנשה בה וכתב ונקי קב יעקב בן ר״א משנת בה
 עב נט (יבחות כו' וקטלי׳ דייני׳ מדין רבא אתר ישעי׳
 ציין שכבר שהעתקתי התשנה היא ושם עא נט ציין וצונן

ר שנגנז מיום רב אתר צינן) פ ן ס י ס ח ו  כחן תשש י
 טעין הוה לאצל אצל דבין עיניהם מאור ונכהה חכמים של
 ודבריו ע״ז אלך רמז ד״ה (ילקוט דרשי גמלי מאה ד׳

 א״ל דר״י לקמי׳ אתא ר״ש )שאתרו פסחים חהבבלי אסך
 שנגנז כחו תשש שם ופרש׳יי כו׳ יוחסין ספר הר לי ניתנו
 שני לאצל האצל נשתכח נגנז בו שהיה תורה טעמי מהן

 חשב אשר תחשבתו ומעתה עכ׳ילרש״י, הנ״ל בדיה מקראות
 אחד לחיבר לחברם יוחסין ומגלת יוחסין ס:ר על צונן

 מגלת כי לחוד והא לחו.ד הא אלא היא, פיגול מחשבת
 קצרים דברים זכרון רק היתה לא בירושלים שמצאו יוחסין
 שבדברי המקראות על פירושים בו היה יוחסין ספר אמנם
 בגמרא וכמפורש תורה וטגימי הלכות מאות וכתה הימים
 בדוים משפחות יוחסין שבמגלת צונן ת״ש וכן )ע״ש (ורש״י
 שבכתבי הימים בדברי שנמצא תה כעין נברא ולא היה שלא

 המרגיז לשונו (עיין ט׳ ובתרגומים -יהודית ובספר הקודש
 ידין בצדק קורא כל כי אותי התחבר ואני )הקורא לב

 עלילות שם פה וגם סרה דברי חלבו בדה שצינץ בתישרים
 לבב חכתי נא יאתרו המדרש, ובעלי התלמוד חכתי על דברים

 הלל משפחת הלא רז׳יל שזכרו אלו במשפחות יש זרות איזו
 ור׳ חייא ור׳ ינאי ור׳ שסע כלבא ובן הכסת ציצית ובן

 רז״ל בדברי המה וידועים מפורסמים כולם נחתי׳ ור׳ יוסי
משפחה בשביל ואס !למו ספורות אין בתקותות ומוזכרים
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 שרז״ל נחליט f התה מי תאתכו כעת שנשכח שתים או אחת
 וראה בא — מלהזכיר הס — חלילה תלבס איתס •בדו
 האלהי החוקר כתב מריס זו עזובה רז״ל שדרשו מה שעל
 דברי על עתק דוברי של רוחן תיפח בזה״ל מראה יפה בעל
 היחוס בספרי בקבלה להם היה הדברים שכל פסק כי רז״ל
 הנזכרים יחוס בפירושי היו רבים כי מאתנו נאבדו אשר

 להם הידוע ואחר יוחסין עשרה בת׳ כת״ש הימים בדברי
 עזובה הריס נקראת למה שהוא השמות סיבת הפרשים
 פא) רבה (בשמות עכ״ל ואזיל דהפרש הני וכל ויריעות

 הירש תוכן צונן ידע שלא בשביל וכי אומר אני ככה
 שהיתה משפחה איזה ממנו ונעלם הימים שבדברי המקראות
 זאת הלבעביר והמדרש התלמוד חכתי ביתי עדיין מפורסמת

ס—רז״ל דברי על שטנה יכתוב א  במקצת זה כעין קרא צונץ ו
 ישראל בני אנחנו כן לא עליהם/ אחריותם אין העתים ספרי
 *— אתרו בזה וכיוצא זה על כי לנו יחשב ובוז לחרפה הלא

- ישפוטו דעתיך על והתועים  מן ללמוד לנו יש הלא -
 ולרומם ולפאר לשבח שהרבו שבאו״ה והמוחנתיס המתוקנים

 הרב שהביא כתו והאגדות הגמיא ולימוד התלמוד חכתי
 לח (ד!) חכמים אמונת בספרו שלם שר עד אבי התפו׳
 עשו שלא ע״ש דבריו העתיק עתדן יעקב ר' והגאון ע״ש)

 בעל לפנינו כת״ש נזכר שתם לטובה הלא שבהם כמתיקניס
 לשונו והילך כו׳ גאלאט״ין באו״ה חכם משם חכמים אמונת

 תכלית בלי כמעט סודות והורו למדו התלמוד בעלי לקדמונים
 דברי נראים אותם מבינים שאינם ולאותם וחידות במשלים

 בהם צפונים נמצאים האתת ולפי ראוים בלתי ודברים שטות
 אחרונים היהודים טעות נהיה ומזה תספר אין סודות

 בעניני מדברים כאשר הקדמונים דרך יודעים אינם שלהיות
 לצחוק שבתלמוד סודות הרבה מהפכים הס והאלהות הטבע

 (בס׳ היעבץ שהעתיק גאלאטין החכם עכ״ל ולגדופיס
 לתת יש כתב שם ז׳ ובפרה לד qד ח״ב שלו ספרים מטפחת

 הספר בבית בו וללמוד לאט״ין בלשון הגמרא להעתיק רשות
 אותו שמשבח אחד מהנוצרים חכם יש עוד התלמידים עם

 גס שבתלמוד ישראל חכמי לחכמת ערוך שאין ואותר
 מונטפליר די באניווערזיטעט ופרופעסיר הרופא גאפא״ריל

 דברי מאוד ותשבח מקיים הוא מחכמתו מאוד משובח
 מדבר אינודיטאס קורוזידא״דיס קורא שהוא ובחלק התלמוד

 אגדה דברי ועל הגמרא על המתנגד כל נגד וחולק קשות
 ושכן נסתרים דברים בהם יש שודאי עליהם ואותר שבו
 ולאומרם דברים הרבה להעלים השלמים החכמים דרך היה
 חכם יש עוד ע״ש חספריהס ראיה ותביא וחידה תשל דרך
 גס מאוד הגמרא את תשבח בודי״נו סימ״ון הנקרא אחד
ס נקרא א׳ חכה נמצא א״ סנ  הנקרא תספרו א׳ בחלה ב

 אחר יוסיפו די קינטינו״וסיאין או יודאי״קה איסטו׳יריאה
 שבחו יספר כרחו בעל סו^ סיף התלמוד נגד לדבר שהאריך

 לחבבו יש אדרבא אותו לשנוא ראוי אינו זה כל עם אותר
 והחוקים שבכתב התורה מתוכו להבין כדי העיון בו ולהתמיד
יואן התפו׳ החכם גס מתוכם שיוצאים והמצות והדינים

 גס הגמרא בשבח לאט״ין בלשון חיבור עשה בוקסטורף
 מחכמיו שר בספר שיכתוב רצה הששי אילכסנדרו האפיפור

 שהוא ממקור וישיג ילך בהם שהתעין ישראל ספרי כלל על
 ספרים כתה ישראל מספרי שיעתיקו רצה כן על נובע

 הקיסר פקודת עפ״י בזמנינו וגס לאטין בלשון ומקבלה תפשט
 קאנסוס״טארייאס ועשה ישראל חכתי אסף אשר הצרפתי

 דברים על רבות שאלות מהם ונשאל פאריז המלוכה בעיר
 האנושי לשכל סותריס שהם שנראה בתלמוד הנמצאים רבים

 הגמרא דברי שכל ודעת טעם ,בטוב טלם על והשיבו
 צרפת חכמי כל בעיני שהטב עד פז אדני על תיוסדיס

 גדולתם תקף תעשה וכל בדטם והתשובות השאלות ונתפרסמו
 ושום תפורש הכל ההם בימים היה אשד ישראל חכתי של

. ** שכל
ה שג ל ה )ובהערה ק״ל צד ( קלד השגה —י עד ק

 חכתי של התעשיות מספרים שהם החיבורים צונץ הח׳ הביא
 החיבורים של שמותן (ופירש והישרים והחסידים התלמוד
 בז״הל) וכתב הקורא את עידwלר מרובעות עבריות באותיות

ת ספר כגון ו י ש ע ד ת ו מ ל ת ר ט׳ שנדפס ה ו ב י  ח
ת ו י ש ע י ט׳ שנדפס מ ד ב ו י ע ד י ס ח  בגמרא המוזכר ד
 עב קח דף רבה קהלת שבמדרש בהגהה הובא ירושלמית

 עליו מאוד אתנהלא התחבר אליקיס ואני צונץ הח׳ עכ״ל
 ונתקיים כלל נברא ולא היה שלא ספר מלבו בדה צונן שהוא

 רבה בקהלת הנ״ל הגהה וז״ל — לו יחבל לדבר בז בו
 מעשיות כתה שם הובא תחלה ידך) תמצא אשר כל (ס׳

 פטירת ביום שהיו במעשיות ומסיים התלמוד מחכמי וחסידות
 קצרו אף ואמרה ־קול בת יצתה קלשון בזה הקדוש רבינו
 הגהה שם נכתב ואח״כ עוה״ב לחיי חזותן הכובס) (ר״ל

 וכתובות ירושלמי בגיטין כתיבין בזה״ל) המדרש (מי^מעתיק
 ואם המדרש, עכ״ל(המעתיק) דחסידי עובדי טלהון וע״ז
 שאין רואה היה הנ״ל במס׳ לעיין עצתו תטריח צונן היה

י פרטי שם זה ד ב ו י סי ח ד ע  ח'בור, איזה על שיורה ד
 שבתסכתות הקורא את העיר שהמעתיק דתילתא קושטא אך

ת כל נתבארו הנ״ל ו י ש ע מ ם ה י ד י ס ח ה  חכתי של מ
 עובדי ט׳ (כתיבין ארמי בלשון ההגהה וכתב התלמוד

̂שוות בכלי דחסילי) ל ותלת המדרש, ללשון לשונו לי  הון כו
 יומא דחד רב בי בר ולדעתי שפרשתי כמו באצבע תורין

 פעמים תמני נעו ומעגלותיו צונן של דרכו לכן בזה יטעה לא
 בחשבונות הקורא עין ומטריח תדאי יותר א״ע ידחוק

 לצא ב״ש א״ת על גתטריאות עושה או יועיל ללא ומספרים
 הכרחי בדבר ופעמים מאוד בהם ותאריך הורה וללא אתת
. ״ עינים בעצימת השערה דרך וטתב בצלחת ידו טומן

ה שג ד ה ל ה ק ל לו ק  כתב ויו) הערה קתו (צל ק
 )מדרש אותו קורא וצונן ( תשה של הימים דברי שהחיבור

 עכ״ל ג׳ עמוד ריש קיח דף רבה שתות במדרש בו השתמש
 האובות אל דרשו אליכם יאמרו וכי המאמר ז״ל והנה צינן
 ואינן צופין )ח׳ ישעי׳ ( והמהגים המצפצפים הידעונים ואל

שתושיען ראו הוגין מה יודעין ואינן הוגין צופין מה יולעין

(



ת ו ג ש יבה
 וגו' הילוד הכן כל וגזרו עמדו רדן הוא כמיס ישראל של

 במים מוש'ען מושלך בבר אתרו למיס משה שהושלך וכיון
 הוא מריבה מי של יודעים אינן והס הגזירה בטלו מיד

 מריבה מי התה דכהיב מאי בר״ח דאר״י כההוא לוקה
 השתות עכ״ל וטעו הרעה אצטגניני ראו התה ב׳) (בתד׳

 צונן וסבר משה של בד״ה הוא זה וכלשון (הא) רבה
 דעת כאן ותסס משה של תד״ה דבריו לקח רבה שהשתות

 בקינטריסיו להוכיח שהאריך רפאשו׳ ליב שלחה ר׳ החכם
 שתות אבל קדמונים המה לבד רבה ויקרא גס רבה שבראשית

 ראיה והביא מאחרונים נתחברו רבה ודברים ובמדבר רבה
איזה יביא ז״ל שרש״י מקום בשום מצא שלא מתה לדבריו

 דין חן בר כי אומר אני אבל רבה/ שתות מהמדרש מאתר
 שהודה וכמו היא דבדותא ומילתא ליתא רפאפו׳ שדברי
 לו והראה עינו האיר אחד שנער בקנטריסיו אח״כ בעצתו
 שנהפוך יודו לב חכמי כל הנה רבה השתות מביא שרש״י

 התלמיד חחכתי דבריו אס^ תשה של ד״ה שהכותב הוא
 ערוכה גמרא צונן הח׳ מעיני פה נעלם וגס והמדרשים

 שתות של הנ״ל המאמר כל שם שתפורש (יב) סוטה במס׳
 אסונה לא בתלמיד זאת רואה היה ואס באות אות רבה

 דבריי לקח הנ״ל ד״ה שהכותב הודה היה מלא שבפה
•* להיפך ולא מהגמרא

ט׳ מ ר פ
 (מן ט׳ פרק קת׳ השגה — עד קלו השגה

 במעשה ודורש יושב כחכם צינן היא 1,קסב צד עד קנד צד
 שהנביא הוא // בקיצור דבריו וכלל / יחזקאל שראה תדכבה

 וכסא אלקיס כבוד שראה במראה מאוד תפליג ,/יחזקאל
n מלמעלה עליו אדם כמראה דתות הביט ה׳ ותתונת כבודו 

 מצינו לא כאלו מראות כו׳ וכרובים ואופנים חיות //וארבע
 במראה ולא תשה בתורת לא הקדמונים בנביאים דוגמתז !,
n דוגמא איזה למצוא נוכל ואס וישעיה, ותיכה אליהו של 
 אחד בזמן שהיו בירמיה אבל / לבד ודניאל בזכרי׳ זהו לו //

 שאחר יובן לא גס כו׳ כאלו חזיונות נמצא לא יחזקאל עם
 ולמה מה על ירושלים/ חורבן מזמן שנים י״ד ״שעברו

^ להבנות) (שעתיד הבית בנין צורת יחזקאל ,,כתב  ב
 דבר שום נתקיים לא שכמעט תאחר כו׳ ודיקדוקיו פרטיו ,/
 בלשונו תיוחד סיגטן לו יש יחזקאל הנביא כו׳ זה מכל ,,

/ ׳ כי ,  הקודש שבכתבי לתלות דומות שהן מלות בו ויש /
 qא מאוחרים ג״כ שהם נראה מלות ומחקצת / האתרוגים //

 הקודש/ תכתבי אחרונים היותר החיבורים של ״מתלות
 של ועניגיס בתלות מאוד שהשתתש הוא מתתיה והיותר ״

 שיחזקאל תורים הללו הראיות וכל כו׳ תורה חומשי //חתש׳ה
 תמה מאוד מאוחר יותר בזתן היה ,שראה והמראות עצתו //

 המבוארים הזמנים פרטי ועכ״פ עתה, עד ,/שהאמינו
 להיות יוכל נביאותיו אתר ושנה שנה באיזה ,,ביחזקאל

 שיחזקאל זו שיטה ולפי ושיר/ מליצה דרך רק נאמרו שלא ,,
 על יבוא כורש בימי היינו) מאיד אחרון (בזמן ,,היה

 תם קפיטל מן ( שביחזקאל אחרונות פרשיות התשע נכון ״
עד ,  הבית בנין ענין שם ותספר הילך שהוא הספר) סיף ,

 אפשר שאין קשים דברים הרבה ויובט וכדומה החדש ,,
 עוד ולא ,ירמיה בזמן היה שיחזקאל נאתר אם להילמס ,,
 נכתב יחזקאל שספר מזה יותר אתרו התלמוד שחכמי אלא ״
 שם ובהערותיו צונן לברי תוכן כאן עד כנה״ג מאנשי ״

דבריו ולחזק להסמיך תת״גך רבות מלות להביא /,האריך

 לא ובהערותיו בספרו דבריו אריכת בכל והנה יעו״ש,
 זה כל הוציא מאין מקור איזה או תחבר שים כאן הזכיר

 (הנקרא בחיבורו אייכהארין החכם מן לקוחים דבריו ובאמת
 ספר על בדברו טיסטאמעגט) אלטען צום איינלייטונג

 ימצא שם תקגג) § פרק עד תקמה § פרק (מן יחזקאל
ת צונן דברי כל הקורא ת או ו א , ב ש מ  אכן מ

 לחסום אייכהארין שזכר והתועילים הטובים הדברים
 השמיט טלם וישרות,את נכוחות בראיות התסטיטס פי

 בכל השתדל איך יראה אייכהארין של הג״ל בחיבור והתעיין
 המסטיניס דברי סתרו ואחר כט על יחזקאל כביד להושיב כחו

 יחזקאל הנביא אל פניו אייכהארין הסיב ודעת טעם בטוב
 דוא תיסטגיסט וויא — גאטטס תאן (הייליגער דיבר וכה
 אונהייליגען תיט האלבער איישזיכטען האהען דיינער דיך

 ותה בזה״ל אייכהארין כתב ואח״כ לאססין) טרעטין פיססען
 )(טעהלאגין מלומדים שנקראים אגשים כתות איזו שנמצאים

 יחזקאל הנביא על סרה שידברו לחוק זאת לעצתס שעשו
 יעו״ש ט׳ לכל ידוע — ותדע שכל להם אין אשר וספרו

: )תקגב § פרק ( דבריו כל
ה שג א ה מ ב ק מ  יחזקאל שמראות כתב קסג) (צד ק

 ובהערה שנה משלושים פחות שהיא מי לכל קריאתה אסרו
 כתב יחזקאל לס׳ בהקדמתו היראניתוס שהחכם הביא שם
 עא יג וחגיגה עא יג שבת עיין לאמר צינן והוסיף זה

 מקור ידענא לא המחבר ואני צונן עכ״ל עא מה ומנחות
 המאמר רק שם אין שהראה ובהתקותות הללו שנה לשלושים

 ודרשן שתן גרבי ש׳ לחנניה והעלו יחזקאל ספר לגנוז שרצו
 — שנה למד קודם הקריאה לאיסור זה שייך ותה יעו״ש

 תוסרין אבל ר׳יח תני ביחיד במרכבה ולא אתרו כך ובחגיגה
 לאב אלא פרקים ראשי מוסרין אין אר״ז פרקים ראשי לו

 שלבו והוא דאמרי איכא בקרבו דואג שלבו מי ולכל ב״ד
 לא א״ל המרכבה מעשה אגמרך תא לר״א ר״י א״ל דואג
ונודע (יעו״ש) דואג לבו ובעיגין זקנת' לא פרש״י קשאי
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 ב'מ' היא וודאי בנןרבו לכו שידאג האדם שתביא שהזקנה
 וכ״כ האדם חיי של שנה משלושים יותר הרבה ירידה

 בהוראות א^ הלא עצמך והגכי לד) פ׳ (במנ״חא הרמ׳יבס
 שלא תלמיד זה הפילה חללים רבים ני אמרו וידועים נ־ליים
 (סוטה שנין ארבעין עד כתה ועד ותורה להוראה הגיע

 וודאי עולם של כבשונו שהם בנסתרות ומכ״ש יט) ע״ז כב
 (כעת הירוניחים והחכם הזקנה, ימי עד דרישתם הותר לא
 יחזקאל ריש המקרא בכי' ששגה כמדומה בידי) מחברתו אין

 סמוך וצונץ שם) מפרשים (עיין וגו' שגה בשלושים ויהי־
 בש״ס מקומות שלשה להראות ורוצה בארובה כסומא עליו

אמת: ללא והכל זאת שם מרומז או מפורש כאילו
ה שג מג ה  שהלימודים כתב בהערה) קסד (צד ק

 בירושלמי והנה הנה מוזכרים הב״ה של שמותיו מפירושי
יג) בד״ה יש כבר לדבר זכר ובבלי.וכעין  נקרא אשר (א׳

 להעלות וגו׳ דוד ויעל המקרא לשון זה והנה צונן עכ״ל שם
 / שם נקרא אשר הכרובים יושב ה' האלקיס ארון את משם

 בתשע אמנם בצירי, שם מלת הנדפס שבת״נך אמת והן
 כמבואר השון תחת קמץ נקוד יד כתיבות תנ״ך ספרי

 תשצג לייפציג (ד׳ ראסי׳ ודי קינעקאט תהח׳ תנ״ך בהגהות
 פירשו ורדק רשי הלא הדפוס גרסת לפי וא^ למספרם)

ה׳ שס נקרא אשר ו׳) (פרשה ב׳ בשתיאל שני כתו שהוא

 אין הכתוב בפי׳ להעמיס צונץ שרצה‘ ותה יע״ש צבאות
י חמש: בדבריו

ד השגה מ  יש יצירה שספר כתב קסה) (צד ק
 ומתהלך תהלשוו אכן לר״ע ויש אבינו• לאברהם אותו מייחסין

 נו׳ הגחוניס בזמן שנתחבר נראה יצירה שבס׳ הרעיונות
 שאתרו במקום מאריך הוא שפעמים עליו ותמהני צונץ עכ״ל
 ענין ולפרש להאריך שאתרו במקום מקצר הוא וכאן לקצר

 קדתאי בו שנתחבטו הערך יקר דבר שזה טיבו ומה יצירה ס׳
 ובכדי בספרו צונץ של מלאכתו עיקר היא זאת והלא ובתראי
 אברר יצירה ס׳ של דרכו מתנו נעלם כתה עד להראות

 ̂רf חיבר בסוף נתרץ בקיצר חדש בדרך ואיכותו מהותו
:ה׳ הערה

ה שג ה ה מ  ושואל מסתפק הוא קסח) קסז (צד ק
 נתחבר לא שעכ״פ כתב ותחלה רזיאל ספר נתחבר מתי

 שרי לודאי החליט ולבסיף למספרם ומאה אלף שנת קידם
 ע״ש חיברו הוא למספרם ר״ך אלף שהיה הרקח בעל אלעזר

 בדבר ביאור חובת ידי יצא לא כאן וגס צונץ דברי כל
 מגוף לברר אמרתי לכן בלאכתו, מעין שהוא כזה גדול
 אדם קדמני שלא בדברים ואיכותו מהותו עצתו רזיאל ספר
ה זה חיבור סוף עיין ר ע • ו׳ ה

ק ר ב' פ
ה ג ש ו ה מ  כתב קפב) (צד קנ׳ השגה — עד ק

 של אחת תורה תספר הזכירו גס וז״ל
׳  פירושים הגליון על בה כתוב שהיה סופר) (שהיה מאיר י

 דף רבה בבראשית לעיין הראם ובהערה ■האגדה, דרך על
 הלכה פא תענית וירושלמי עב קו ודף עב כד ודף עא יא
 כו׳ כתוב היה מאיר ר' של בתורתו הלשון שם שהזכירו א'

 יא (דף הב״ר וז״ל כן הדבר אץ לדעתי אכן צוגץ עכ״ל
 טוב והנה כתוב מצאו ר׳ית של בתורתו ט׳) פרשה היינו
 שלו תורה בספר כהונה המתנות וכתב תות טוב והנה מאוד
 לעיקר פירושו תפס צונץ והח׳ עכ״ל הגליון ■על כן כתוב

 המדרש על שבפירושים שהתובחר קעג) (צד לקמן כתב וכן
, הערה (ע״ש כהונה המתנות של פירושו הוא רבה (  א׳
 כהונה המתנות על שהשגתי רבות השגות ת״י שיש מלבד הגה
 הנ״ל מאמר אחר שהרי נכון פירושו שאין אברר כאן גם

 את ושמעתי כו׳ הייחי רכוב ארשב״כ מסיים מות טוב
ש רשב״איושב, ר דו  הנה מאוד טוב הנה תאיר ר' בשם ו

 ר״ת של מהחידושים היתה זו שדרשה לך הרי , חות טוב'
 תואר היפה פי׳ וכן הגליין על עצתה בס״ת כך שנכתב ולא
 התורה על חידושיו בספר כלומר תורתו בספר בתורתו וז״ל

 עכ״ל כו׳ ר״ח בשם ודורש יושב רשב״א שהיה וכדאמרינין
צינץ שהראה מה וכן הקודש, נזר בעל ג״כ הביאו זה ופי׳

ו הירושלמי ז״ל כי ליתא תענית לירושלמי ר פ ס  ר״מ של ב
 כדאמרן, ופירושו (ע״ש) רומי תשא דומה תשא כתוב מצאו
 התראה להראות מחתינהו חחתא בחרא צונץ איך נא והבט

 פירושו (שלדעתו ר״ת של בתורתו שנויס שנמצאו מקומות
 ולא בישעיה הוא דומה משא הפסוק־ והלא שלו) תורה בספר

 צונן שהראה מראהו אל תביט לא גס — משה בתורת
 תצאו ר״ת של בתורתו המדרש ז׳יל כי כ״ד דף רבה למדרש

 וכתב ספ״כ) (ע׳יש כו׳ אדה״ר בגדי אלו אור כתנות כתוב
 שר\ה אור בכתגות חושב היה שר״ת הרמ׳יבם פי׳ וז״ל הת״כ
 כזה ר״ת ובחשבו ולחומר לעורו נהפכו ועשה תחלה לאדם
 פי׳ ר״מ של בתורתו כתב והיפ״ת הת״כ עכ״ל אור כתב

) (פרשה לעיל כדפרישית התורה על' חידושיו בספר  אלו ט'
 אכתי דהא עור כתנות תאי ליה דקשה משוס ,אדה״ר בגדי

ש לזה כו׳ בהתה נשחטה לא ר  דאותיותאחה״ע אור עור פי
 רק כתוב היה לא ר״ת של שבספרו ונראה כו׳ מתחלפת

 בעל ג״כ והביאו היפ״ת עכ״ל כו' פי׳ והמדרש אור כתנות
 גליון על כתוב שהיה פירשו לא ועכ״פ יעו״ש הקודש כזר

 להתדרש צונץ שהראה ותה ,הת״כ מפי צונץ כהשערת הס״ת
 דן ובן כתוב תצאו ר״ת של בתורתו ז״ל הנה עב ק״ו דף

 כתב ליין ובנוסח ובנזה״ק) וביפת צד,יק פ׳ (ד״ש חושים
)לייפציג ל ( בת״נך המעיין אמנם )תו (ברא׳ דן ובני
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 דן ■ ובן בהמקרא הישינה הנוסחה ר\חה שכך יראה הג״ל
:ליהא צונץ דכרי שיהי' ואיך שי בתנחח ועיין חושים
בהערה) קעז (צד קסד השגה — עד קנא השגה ־
 שהם דברים יש גדולות הלכות ספר שבסוף צונן הח׳ כתב

 חומשי חמשה סה״ל שם שכתב בתה ■:וניס וצדדים יקרים
 הפקודים וחומש כהניס וספר שני וחומש בראשית ספר תורה

 תורת דיבורים ותשעת תוססות סדרי וששה — תורה ומשנה
 בה׳יג) לשון כל (ע״ש כו׳ סופרים הדרש וארבע כמיס
 באותיות בה״ג לשין כל שהעתיק ממה והנה צוק עכ״ל

 שקשה מפני עליהם לב לתת הקורא להעיר הוא מרובעות
 החכם תדברי צונץ לקח זה שרעיון אפינה ולא למס^1לר

רפאפו׳ ז״ל כי כאן מזכירו שאינו אע״ס רפאפירט ליב ר״ש
 המשכיל העלם הראני התדרשיס בכינין צא) תק שנת בב״ע (

 תקומות באיזה ועוד חגי בריש רש״י שמניא לתעלה שהזכרתיו
 הלכות ספר בסיף עתה מצאתי וכן ט׳ רבה ויקרא גס

 רק תרשים בימיו שנמצאו רזל ספרי כל בחשבו גדולות
 מכילתא תרשים תורה חותשי שאר ועל רבה בראשית

 בדבריו לדקדק יש הרבה כי היטב יגיו׳יש כהניס ותורת
 בעליל נראה ותזה ע״ש) תד והערה פה (צד רפאסו׳ עכ״ל

 ובפה כה״ג; של פירושו לדגית נתקשו צינץ גס שרפאפס
 יודע שאינו זאלקווא ק״ק אביד הרב לפני רפאסו׳ הודה תלא

 ידע לא כהוגה התתנות וכן כו׳ דיבורים ותשעת תהו לפרש
 ־ להם אפרש אני לכן כאן^ שאברר כתו דבר של פירושו
 פשוט הדבר תוספות" סדרי ששה שכתב תה הבה״ג כוונת
 הרגיל לכל כנודע תשנה סדרי ששה של התוססתות שר״ל

 קורין והראשונים והמדרשים שהירושלמי הקדמונים בכפרי
 דיבורים תשעת הבה״ג ת״ש תוספות'אמנם בשם התוספתות

 תורת הנקרא שהספרא פירושו הכי לדעתי כהגיס תירת
 סוף )יעסניץ ד׳ ( ספרא עיין דיבורים תשעה בו יש נהגים

 דיבורא ונתחיל דנדבה דיבירא סליק שם שההיוס עשרים פ׳
 צו פ׳ בסוף וכן דיבורא סליק ויקרא פ׳ בסוף וכן דחטאת

 פרשיות במקצת אך. דיבורא סליק הסיום ג״כ אמור פ' וסיף
 ברייתות יש (וגם דיבורא סליק לשין המדפיסיס השמיטו

 מצאתי וז׳יל שמיני ריש רש״י כמ״ש בספרא אח״כ שניתוספו
 עכ״ל שלגו כהנים תורת על בברייתא-הנוספת תליאיס בפ׳
 וראיה ויתיר) בחסיד נלקה שבידינו שהספרא תוכח תזה

 התה הוא דיבורים• לתשע נחלק שהספרא לדברי גמורה
 והמשפטים החוקים אלה וז׳יל זוטרתא בפסיקתא שתפורש

 . הדינים אלו והמשפטים המדרשות אלו חוקים והתורות/
 / העולה תודת ,כהניס בתורת הנאמרים התורות אלו והתורות

 תורת השלמים, תורת התנתה, .תורה החטאת, תורת‘
 תירת ,היולדת תורת ,הזב תירת ,המצורע תורת / האשם

 שחשב הרי עא) לד (דף בחקתי בפ׳ עכ׳׳ל ולנקבה לזכר
א והכי\׳ג הורות, תשע  ובמדרשים דיבורים ט׳ אותם קי

 ובתנחותא קרח) יס״פ רבה המדרש כיז״ל פרקים ט׳ נקראו
 ט׳ אתרום צופים כפולות האותיות מנצפך )בההופפות שם (

סדרים וששה כו׳ י״א עליהם הוכיף ספרים כ״ד חחשיס בד

ה ע ש ת ם ו י ק ר ת פ ר ו ת ם ד י נ ה  ששים חתשיס, הרי כ
 משגה מספר אין ועלמות ט׳ מסכתות סמך מלכות המה

 שבמדבר אברר ולקמן (ע״ש המדרשים עכ״ל החיצונה
 מתש הס יען ילמדנו בשם הראשונים קראו רבה ודברים
 קורין אנו רק ילמדנו באתת שנקרא החנחוהא לשון סיגנון

^ הנ״ל כה״ג דברי והגה בטעות) בתנחוחא אותו קו  מ
 וחיצונית בה״ג שם שסיים תמה לזה וראיה הנ״ל מהמדרשים

 על שדרשו הנ״ל המדרשים לשון' והיינו מספר אין וקטנות
 תה (שר״ל החיצינה משנה שזהו מספר אין ועלמות פסוק

 ידעתי ולא פס) ת״ש עיין מדרשות לבתי חוץ טהידיס כלתדו
 הללו המדרשים וצינץ רפאפו׳ החכמים מעיני. נעלם איך

 של הדיבורים קראו שהם כלל) כאן אותם הזכירו (שלא
 לא שהרי מהם שנעלם לדברי וראיה פרקים בשם בה״ג
 המדרשים בפי׳ מאוד שהאריך כהוגה התחנות דברי כלל זכרו
 הלשון בזה סייס שם שהאריך אחר כי לפרשם ידע ולא הדיל
 דתורת פרקים ט׳ שגרס הספר גירסת לפי כתבתי זה וכל

 הס אשר כפי הפרטות ר״ל שאס הפלא מאוד אבל כהניס
 וגס מאוד הרבה פרשיות בו ויש יש הלא בת״כ סדורים

 שהתה שתה סדורים שהם כתו הפרקים שר״ל לומר אפשר אי
 אשר כפי הפרשיות שר״ל נכון אתת והנה מהם ויופר יותר
 לומר הטוב וא״כ כו׳ שמיני צו ויקרא בהורה סדורים המה

ה פה להגיה שצריך ר ש ע  עכ״ל נהנים דתורת פרקים ו
 אע״פ והנה יותר) עול שהאריך (ע״ש כסנה המתנות

ה שכתב נ ה ת ו מ  האמת אמנם נכונה בפיו אין ן ו כ נ א
 דיבורים ט׳ והיינו פרקים ט׳ הישיגה וכגירסה כדברי הוא
 :בס״ד נכון והכל ספסיקתא של תורות ט׳ או בה״ג של

ה שג ה ה פ  לתת שראוי כתב ובהערה) קפ (צד ק
 שלם מאמר סל) (דף רבתי באיכה. שנמצא חה על לב

 אחפר״טור דיתו״ט ביב״י לטיין) לשון (רל רוחי ^שון
 לקח זה שכל אומר ואני צונץ עכ״ל דיניוני ערך ערוך עיין

 נא שגס אלא שחו הזכיר שלא די ולא כהונה חמתנו׳
 סיפרו צייה) היו (פ׳ שם במדרש כי כראוי הענין העתיק
 וכתב אפאלטור מארי וביכא אל לאספסיניס ריב״ז כשבא
 ערך ובערוך המלך בשלום שואלין היו כך ט׳ וניבא הת׳יכ
 אימפע״ דאתיני ר״ל ( אמפרטור דומיני ביבי גרס דומיני

 ערך ערוך ועיין האדון אל חיים אומר ופי׳ ראטאר)
׳ ־ המ״כ: עכ״ל דומוני וערך אמפרטור

ה שג  פרשיות ג׳ שבסוף כתב קפד) (צד קסו ה
 אליהו דבי מהתנא דברים ניתוספו רבה שבויקרא הראשונים

א כהן בפר שר׳ כתב שניה ובהערה ט׳ ס  כסנה התתטת (
 של האחרונות שורות שהתשע העיר כבר שמו) שינה וכאן

 כו׳ מהילקוט בזה ,שנסתייע הנראה וכפי .גיתוספו שניה פ׳
 על (כוונתו אשר בן יעקב שר׳ כיזב אחרונה בהערה ואח״כ

 בשם זה מאתר תביא אינני ויקרא פ׳3 הטורים) בעל
 הכקיאות וכל צונץ עכ״ל כי׳ ד״א תנא בשם רק רבה הוקרא

 גב^ הת״כ וז״ל באות אות כסנה מהמתנות הוא ■הכל הזאת
נגלה כביאורו הקישו השור, מן לאיל עד ט׳ איתי שור
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ע"ן אתי והוא אליהו דבי תתנא לקוח זה מאתר לה^/ פ׳ הטורים כעל שחכיאה הגירסא לפניך אצעה והריר לעין  כן'
:להאריך ואין כהונה התהנית עכ״ל כילקוט אמר כו' עכ״ל אחד כפעם הכל כו׳ כקר כבן וז׳יל ויקרא

ה ר י״ב פ
ה ג ש l ה O p ככללו י״כ כסרק קעא השגה — עד 

 מדבר צונץ החי רלט) עד רכו צד (מן
 המדרש הוא זה אס לפלפל מאוד והאריך ילמדנו ממדרש
 חלקי ככל וטריא השקליא ואחר לא; או הנדפס תנחותא
 רק אינם והילתדנו שהתנחומא שנראין מהמקומות הסותר
 מדרשים שני שהם שנראה ותהמקותות לבד, אחד מדרש

 הנדפס היינו התה חלוקים שמדרשים אותר גזר חלוקים,
 ,יד כתב הוא בעי*וך המובא התנחותא אבל ,הילמדנו הוא

 הדברים על בזה״ל צונץ כתב רלח) (צד הפרק ובסו^
 זה על העיר כבר בילמדנו הנמצאים והשנויה הנוספים

 דו תנחם ודי תפאנו והרתע עינים תאור ובעל התהר״יק
 על שם ובהערותיו צונן עכ״ל האחרונים והמחברים לונזאנו

 בספרו'תעריך לעיין ציין לונזאנו דו הר״ת את שהזכיר תה
 שהזכיר האחרונים המחברים ועל תנחותא מלת ת״ה דף
 להחכם ר״נ ובתולדות אזולאי להחכס הגדולים בשם לעיין ציין

 אומר המחיר ואני (ע״ש) צונן עכ״ל י״ט הערה רפאפירט
 כתו למותר שהם מלבד הזה הפרק בכל דבריו שאריכת
 של כמעריך לעיין מ״ש חדא הרבה/ עליו לתמוה יש שאבאר
 הנמצאים והשתים ההוספות בענין חנחותא תלת הרתד״ל
 תאומה חזה שידבר מצאתי ולא שם עיינתי אני בילתדנו

 . הרת״דל שדברי די לא יקשה ועוד כאן) לשונו שאכחב (כתו
 דברים מבטלים התה אדרבה אלא ,לו מסייעים אינם שם

 תנחותא בזה״ל כתב שם הרמד״ל כי צונן מדברי הרבה
 הלא היא ושקר ילמדנו הנקרא תנחותא התדפיסים כתבו

 האי אלתא תקומות, בכתה שניהם שתזכיר הילקוט תראה
 ואולם כלל, בנמצא אינו תנחותא והנה לחוד, והאי לחוד

 כשלימות לידי הגיע הקצר וקצר, ארוך שיש לו נתברר
 ופ' ואתחנן פ׳ מתנו לידי הגיע מאוד חשוב הוא והארוך

 בהקדתת ת״כ כתב (וכדבריו לינזאנו די עכ״להר״ת עקב
 נא ישפוט ומעתה שם) בראשית ובפ׳ יעקב נחלת ספר

 ליגע כך כל רחוק בדרך צונן נתלבט ולמה תה על־ הקורא
והילמדנו התנחותא אם לפלפל ספרו הקוראים ואת עצתו את

 שנים שהתה שתעהתא ולאסוקי שנים או אחד מדרש התה
 לכתוב לו היה הוטב — מסברתו זאת כל הוציא כאילו
 תנחותא לנו שאין אותר שגזר הרתד״ל דברי הפרק בראש

 הילתדנו/ הוא תנחיתא) בטעות (שנקרא הניפם וזה כלל
 בהערה לעיין צינן ת״ש גס חנם, הרבה בלהג להאריך ולא
 שם המעיין כי ,צונן של כבודו עיני למרות זהו רפאפו׳ של

 ומי — בקיצר לונזאנו הרת״ד דברי מביא שרפאפר יראה
 אס לבד אחד בכינין ולפלפל שלם סרק לכתוב כזאת שמע

 מעשי הכל כאילו פסיקה הלכה אה״כ ולפסוק כך, או הוא .כך
בי הוא ובאתת כפיו, ויגיעי ידיו  תהגאון נפסק שכבר ד
 לחוד שהתנחותא זר ולא ראו עיניו אשר לינזאנו די ר״ת

 הראה רלח) (צד אחרונה בהערה ועוד — לחוד והילתדני
 דף וח״ב עב, ת״ח דף ח״א הגדולים בשם לעיין צינן
 עכ״ל יט הערה מרסאפר ר״נ ובתולדת ב׳ סימן עב תט
 שניהם ורפאפו' שהאזולאי יראה שם המעיין הנה צינן

 לצינץ לו היה לא וא״כ הנ״ל לונזאנו הרת״ד דברי מביאים
 בזה הראשון שהיה לינזאנו דו הר״ת אמרת .להביא רק

 כמנין צונן שהאריך מה גס כדאתרן הראיה פי על והעיד
 :והוא שאבאר כתו צורך ללא הכל שבתנחותא הניספות

ה שג ב ה ע  שלפנינו שבהתנחותא כתב רלב) (צד ק
 וביותר שם ובהערותיו ספרים, משאר רבות הוספות יש

 בפרוטרוט הביא רלב) צד מסוף (המתחלת הגדולה בהערה
 וכל באריכות) (יעו״ש בתנחומא שניתוספי מאתרים כמה

 המקומית כל שם חישב עצתו צינץ שהרי בעיני תימה זה
 א׳) הערה רלא צד (עיין תנחיתא המדרשי שתה שנדפסו

 קאנסטאנ־* ד׳ (כנין הראשונים שבדפוסים היטב ידע וא״כ
 ההוספות כלל שם אין חנטובה) וד׳ ווינוצי׳ וד׳ טינא

 וד׳ פראג ודי וויראנה דפים (היינו האחרונים שבדפוסים
 האחרונים) המגיהים(שבדפוסים שהודיעו וכמו וכדומה) פפ״ד

 מאתר כל על רשתו התנחוהא בגיף וגס בהקדמותיהם,
^ י ז ףי ס ט וכדומה: כו׳ חדש קנקן —הוא חדש זה רא̂י ה

ה ר י׳׳ג פ
! ד ג ש ג ה ע ד ק ע ה מ ע ף יג בפרג ק  מליל הניס לכל ושיה מובחר אפיס אחת תנה הלשון (צדר״תבסו

 מהמעתיק ניתוספו אלו שדברים צונן החכם ואמר הפסיקתא התחלת רבתי שבפסיקתא כתב העיה)
 המאמר ש- השניה שהתנה בזה לומר שרצה מהתדפיס או דאת כתה הלשון בזה היא עד) עב (שבדף ת״ז פרשה
עכ׳•׳- הלב על ומתקבל נפש לכל השוה הוא זו שבפרשה ההערה) כל (בסוף ואח״כ עכ״ל לפני ההיכל היא אחר

חסר זו מפרשה האמיתית שההתחלה צונן סייס ואח״כ צונן בזה בפסיקתא נדפס הלל ת׳יז פרשה התחלת שקודם כתב‘

hi.
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י-לז■ זליל

ת ו ג ש ידה
 אתמה התחבר אליקים אל אבל צוק עכ״ל רכת' בהפסיהתא

 אמת, ללא הכל לדעתי ני פירושו ועל דבריו על מאוד
 לכל ושוה מובחר אפיס אחת מגה הפסיקתא ז״ל והנה
 שלתך את ה׳ יתן לפני ההיכל הוא אמרת כתה.דאת פנים

 בראש ה׳ ויזכרה השל על כד״א העלה כלפי דברים הישלת
 פירושה זהו ולדעתי רבתי הפסיקתא עכ״ל חנה נפקדה השגה

 ומסיימת השנה ראש תעניגי להלן שס עוסקת שהפסיקתא לפי
 מנה בפסוק התחילה ולכן חנה נפקדה השגה שבראש כאן

 שתתחילין התדרשים כל (כדרך 'בחנה הנאמר אפים אחת
 והפסיקתא עליו) לדרוש שרוצין ענין מאותו שתדבר בפסוק

 לכל ושוה המובחרת הנה שפירושו אפיים תלת מפרשת
 הוא תפסוק ראי׳ ותביא ,אליה פונים הפנים שכל הפגים
לקודש לדביר לרבית רבן שנאמר ממה והיינו לפני ההיכל

לקני(מלכים ההיכל הוא הבית היה באתה וארבעים הקדשים

 הבית שאורך שם נאתר שמתחלה לפי שפירושו יוד) פ׳ א׳
 אמה שעשרים ואמר .הכתוב חלקם ועתה ,אתה ששים היה
 הדביר לפני פירושו לפני וחלת ,היכל וארבעים דביר היה

 לקבליה, וכתרגומו לפניו וההיכל פנימי היה הדביר ני
 אך משמשת איננה לדביר של הלמד וכן לפגי של והלמד
מו לת״ד כמו הענין עצם טל מורין  וכדומה, לאבנר ה
 וכדאחרינין אחר לפני העומד לדבר תואר הוא פגי ותלת

 (עיין מבפנים אתרה הדא לפני ההיכל הוא בירושלמי
 בירושלמי שדרשו וזהו פה) יומא וירושלמי פ״ח כלאים ירושלמי

יכל הוא פד) ברכו' (  הפנים שכל היכל לפגים לפני, ה̂י
 לכל ושוה מובחר אפים אחת חנה וה״נ (ע״ש) לו פונים
 הפנים מראה ובספר למד ברנו׳ בבלי (וע׳ וכדפרישית פנים

 דוד כמגדל פ׳ רבה ובש״ה בפירושם תראה יפה ובספר
 בפי׳ ששגו ותבין שם המדרש על בפירושו קול יפה ובספר

 ותראה רבתי ובפסיקתא כך שפי׳ שם רד׳״ק ועל ההאתריס
 המקרא אף כי ותבוטלין בסלין צונץ ודברי דברי) כניס כי

 שם רואה היה הלא זאת לילי כי כלל עיין לא במקומו
 חולק יהיב ולחנה ת״י אפיס אחת מגה יתן ולחנה תרגומו

 הראוי בחיר חד חולק אפיס אחת מנה ופרש״י בהיר חד
 הפסיקתא כפי' וזהו עכ״ל יפות פנים בסבר להתקבל

:וכדנתיבנא
ה שג עו ה  להוכיח הח״צ האריך רתג) (צד שם ק

 בדורות שנתחברו וספרים ממדרשים מלוקטת רבתי שהפסיקתא
 חבילות בידי שיש אומר ואני דבריו אריכת ע״ש אחרונים

 מקורן מאחרונים, *שהמה צינץ שציון שהמקימות ראיות
בזה להאריך מסכים הפנאי ואין תבתראי ולא ובבלי מירושלמי

 צד (סוף צונן ח״ש אחד דבר אביא ולדוגמא בפרוטרוט
 בחאתריס השתמשה רבתי שהפסיקתא בחוש נראה וז״ל )רמ״ג

 ובהערה ממש כלשונה גאון) אחאי בשאילתות(דרב המובאים
 נד דף ובשאילתות עב ריש י״ב דף בפסיקתא לעיין הראה
ן ר׳ בשם אחא א״ר הפסיקתא ז״ל והגה צונן עכ״ל נ ח ו  י
 מלא ושיהא עטור ושיהא תודח שיהא חצותה ברכה של כוס
 אלו ה׳ ברכת ומלא רצון שבע )נפתלי ( אמר ולנפתלי שג׳
ת ג׳ ו כ ר  יוחנן ר׳ בשם אמרו vברכר של ככוס שיהא צריך ב

 כר טפח הטבלא מן ידו ושתהא בכוס עיניו שיהא וצריך
 יושב ותברך, יושב ואוכל עומד יוחנן ר׳ בשם חייא ור׳

 הפסיקתא עכ״ל ומברך מתעטף מסיב ומברך/ מסיב ואוכל
 זיין (ם״פ ברכות בירושלמי מפורשים חמש אלו וכדברים

 לאדוחי ליה ומתבעי הוא כך שם השאילתות לשון אבל )ע״ש
ר דברכתא כסא מ א ה מר ד ר ש ם ע י ר ב  בניס נאמרו ד

 לאשתו משגרו אף כו׳ חי ושטיפה הדחה טעין ,ברכה של
 מעותקים הללו השאלתות דברי וכל יעו״ש כו׳ במתנה

ר שכתב וזהו נא) (ברכו׳ מהבבלי מ א ר ד ה מ ר ש  ע
 כלשין המה ס י ר ב ד ג׳ רק שם שאין בפסיקתא אמגס כו׳

 והמעיין הבבלי קודם שנים מאה ערך. שנתחבר הירושלמי
 כמו ממש הלשון שבפסקתא צונץ שמ״ש יראה ושם שם

כדאמרן: והעיקר נכונה בפיהו אין בשאלתות
 העתיק ובהערה) רמד (צד קעט קעח קעז השגה

 הרי חיינו בית שחרב זמן כתה הרי רבתי הפסיקתא דברי
 ועתה ושבע ושבעים מאות שבעה הרי יובל הרי שבוע

 שצראה צונן וכתב ואחד וחתשים ומאה אלף כבר היא
 צונץ עכ״ל אחרון מאיזה ניתוסוף האחרון שהחשבון בעליל

 מבעל לקחם רק שלו אינם אלו שדברים אומר תחלה הנה
 (עלתהלים הילקוט תתנו.מאמר נעלם ועוד (פ׳) עיניס מאור

 באריכות שלם תאתר הנ״ל מהפסיקתא שהעתיק תשתא) רמז
 כלל,שביתי איןתזס כו׳ אלף כבר הוא ועתה ההוספה אכן

 הזאת: ההוספה ה1היי לא עדן אחרון) (שהיה השמעוני
 שבפסיקתא כתב רמט) (צד קפא קפ׳ השגה ,
 הראה שם ובהערה וקיצורים חסרים מאמרים יש רבתי
 ודף מגי לגי :ח * א דף תקומות בחמשה בפסיקתא לעיין

 עיין, שלא נראה שמזה אומר צונץןואנ' עכ״ל עג סז
 שיש בפסיקתא שם שתפורש הנ״ל המקימות רק בפסיקתא

 מוציא מקופיא'היה לומדה היה שאם וקיצורים חסרונות שם
 ומפורשים בפסיקתא שחסרים כאלו מקימות מעשרים יותר

 בפירושי אצלי מבוארים וטלם ומדרשים ובבלי בירושלמי
■ ■ ׳ ■ ' י ;בס״ד הפסיקתא מל

ה ר י״ד פ
ה ג ש ב ה פ פג מ  רבה שבשמות כתב רנח) (צד ק

כתב ׳3 ובהערה דברים קיצר כתה יש
 בית ראשי אלה המתחיל התאתי בסופו עג קכ״ו שבדף

 בזה ושגה צונץ עפ״ל שם חית פי אחד שייך הכל כוי אביתם
* :4



ת ו ג ש ה

̂זה המאמר באמת כי  לאחרו צורך אין זי'ן פ׳ סוף שהוא ר
 ודורש הולך המדרש כי סס״ז ביש״ת יעו״ש חית פ׳ ,סוף עד.
 ה׳ וידבר וארא פ׳ שבהחלת והמ:ןראית הפרשיות סדר על
 ידבד כי וצי׳ אחיך ואהין וצו׳ *ויצום אהרן ואל תשה אל

 ז׳ בפ׳ הפסיקים נדרשו זה סדר ועל ומ׳ פרעה אליכם
 שנדפס שהפסוק פ״ח ריש תשה ידי הגהת אמנם ■ע״ש ט' ח׳

:תצינץ נעלם וזה היא נכון פ״ח לתחלת שייך זיין ס״ש ממדרש
ד השגה פ ) הערה (שם ק  ורפיסא שתלת כתב ב׳

 מפרפיסוטא וצ״ל הוא ט״ס עא קנג דף רבה שבשמות
 ותמהני צונן עכ״ל פיאעפ״אשיטוס רומי בלשון שהוא

 ובתוסף בערוך ובקי רומי לשון בסיב שיודע נראה שמספרו
ך  וערך רפס ערך התוסף דברי מתט נעלם איך עיו
. ע״ש: פדפס

דקפו קפה השגה צ  שנחסרה כתב ג׳} הערה רנח (
כל בזה״ל שם נדפס כי טלה לס פרשה רבה בשתות  ו

ת ו ח ו ת פ ן ה ל ו ן כ י נ ע ב כ ו ת כ ת ה ו י ש ר פ  וכיונת ב
 נאמרו ששם רבתי הפסיקתא על להראות הוא זו הכהה

 פירושי מבלי אש״י פליגי) וכך פלוני פתח (כך אלי פתוחית
ה דברי כלל מבינים היו לא זאת ד זו הצ̂י ם ע ו י  עכ״ל ה
 משוס תנחותא ר׳ פתח י כך שס היפ״ת לשון לך והא צונץ

 פתח תנחיתא דר׳ קאתר כו׳ שפירש תאחר להמדרש דקשה
 פתחו אחרות פתיחות וכתה זה לתרץ הסהר אצן בשררך

ש איתנייהו ורובן זה בענין ר ד מ א ב מ ו ח נ ת י ב  וכדי ר
 וכן שררך פתח תנחומא ר׳ ט לבד רמז כאן, להאריך שלא

 ולא אחרים במדרשים וכתיבות אחרות/ פתיחות אחרים
למשה הב״ה א״ל ועיד בסופן שכתב תה רק כאן היזכר

 טועים שראיתי לפי! יכתבתיו מבואר וזה ישראל לי חייבין
 צינן אכן שם בפירושו משה הידי טעה ובאמת היפ״ת עכ״ל

מהיפ״ת: עיניו העלים או ידע לא
 ההגהה וז״ל צינן כתב בהערה) (שם קפז השגה

 וכל שם שכתיב יוד) פ׳ ריש (ר״ל קכז: דף רבה בשתות
 — התירה חקת ובזאת רבה בויקרא שכתב כתו מדרש■

 יען התורה חקת בזאת מרמז להיכן לפרש יודע אני אין
 רה^של) התו חקת זאת (פ׳ על לא זה לפרש אפשר שאי

 ריבתי הפסיקתא על ולא הפסיקתא על ולא רבה במדבר
 ויפ״ס חשה ובירי בת״כ נמצא לא שבאמת ויען צונן עכ״ל
 יודע שאינו הודה צינן וגם זה על פי׳ שים תפדשיס ושאר

 כטלי רובו רבה ודכריס רבה שבמדבר טדע אפי־ש, לכן
 והנה תנחותא/ אצליני) הנקרא (ילתדט ממדרש נלקח

 ברבה הם סוים חקת ותחלה קרח שבסיף התאתי״יס ובתנחימא
 יתן מי זש״ה היה חקת פ׳ התחלת שברבות רק באות אית

 ממאמר הוא הקת פ׳ התחלת בהנחימא אמנם תטמא טהור
 — בחכתה עולתו את שברא מת״ה של ית״ש המתתיל הקודם

 שהמדפיסים (רק רבה במדרש גם ההתתלה היתה וכך
 ית״ש המתחיל במאמר ושם הנ״ל) למאמר ההתחלה אחרו
 אופנים; בכמה הוא ארץ ויתרון הפסוק נדרש ולהלן

 וכן שם יוד פרשה רבה בשתות התחיל עצתי זה ובפסוק
 < בשתות ולכן אופנים בכמה ג״כ נדרש )כי פ׳ ( vרבר בייק^א

 בויקרא מפורש המדרש שכל צייט הדברים להכפיל שלא רבה
 רבה במדרש הטונה התורה חקת ובזאת פ׳כב) (ר״ל רבה

ב״סד ברור שזה ותראה היטב יעו״ש וכדנתיבנא חקח זאת פ׳

ק ר ר פ ״ ט

ה ג ש ח ה פ ט ק פ דבר כתב ב׳) הערה רפד (צד ק
 דף רבה השורים שבשיר הוא חידוש

 האותיות שתחת הנקידות על נדרש איט נקודות תלת עג יב
ל שאראו האותיות עיטור מל רק ג ר  הלל בדרך כי ס

 מהנקודות ידעו לא עדיין הגאונים ובזמן ובתלמוד באגדות
 לך והא צונן עכ״ל ט׳ פתח מירק חולם שאצלינו.הנקראים

 נקודות עס הכתב זו לך נעשה זהב תורי ד״א המדרש -לשון
 היינו סרגל לפרש צינן נדחק ולמה — הסרגל זה הכסף
 והלא )סעדצירונגין בוכשטאבין שהעתיק ( אותיות עיטור
 אצליט פכ״ד פ׳כה(היינו בב״ר וז״ל כתב סרגל ערך הערוך

 פ׳ רבה ובויקרא למדו אדה״ר הספר סירציל אפי׳ ספר זה
 ד״א הסירגול זה תלתלים קווצותיו פז כתם ראשו תהי׳ זאת

 וכן עכ״ל סרגיל לשירטוט קורין ערב בלשון השירטוט זה
 ונודע שם רבה ובשיר.השירים ושם שם ויפ״ת בח״כ פירשו

 בקיאים היו בשתיקתו) לו (שהודה והתיספייא שהערוך
 נכריות, מלשונות רז״ל בדברי הנמצאים חמורות חלות לפרש

התתירגק מ״ש וראה ובא זתניט, •מחכמי יותר הרבה

ל וז״ל ג ר  כוי סרעה עובד סריגץ שבכה; מעשה שבכים ס
 ואולי יותוי סרוטן יתיב לא אין ,ימיו חרוצים אם ותיגים

 מכ״ל ידעתי לא ואנכי אחר וערן אחר שורש היא זה
 וחרון שריטה שהיא הנ״ל סיגול מלשון הוא ולדעתי המתורגמן

 לשון לפרש לצונן היקשה ואס נכון, על יתפרש והמקיא
 דברי״טפה ראה שלא צעמר הוא השירטוט על נקודות

 לך געשה זהב תורי וז״ל שכתב רבה השירים שיר על קיל
 שע״י־ הסרגל זה הכסף נקודת כזהב חשוב שהוא הכתב זה

 יכניס שלא ביושר לשירה שורה בין מבדיל הלבן השירטוט
 ואתא ככסף לבן שהוא הכסף נקודות נקרא ולכן הכתב בו

 כו׳ סופרים במס^ וכדאמרינין הלכה שהשרטוט לאשתעינין
כצונן: ודלא נכון והכל עכ״ל

ה שג  שכשיר כתב ג׳) הערה (שם מצא מ״צ ה
א תיבית השתי רבה השירים ר ת ן ב ו ה י  צ״ל אילי ר

 יתלו בעטרותיהס שהתלטס עת שיבא ופירוש' בתיאריהין
 ז״ל ט קאתר תאי ידפנא לא המחיר ואני -צונן עכ״ל

אית־י יודן ר׳ בתר הרי על היום) שיטח עד (בס׳ המדרש



; rrיו, טו•ת ו ג ש
 כד חשתא בר לוי א״ר בתראריהון התלכיות שיטלו כדי

 כהוגה התחנות התדרש-וכתב פכ״ל סולא בתר חלכותא תסוב
 אמת ובאות פירושו תצאתי לא כילה בתר כו׳ אריהון בתר
 איש לי והעד כילה בתר בתריהון אחר מסח בשם הגיה
 כפי הוא וסילא אריהון ששניהם ואתר ערכי בלשון באי
 כלומר ופרם חלק ׳פירושי יהי׳ ובתר מ״כ פעילתם שכר

 תגתילס שכר חלק החלכיות שיטלו עד להתתהת-ה אנו* צריכין
 גרסינין אגריהין בתר וז״ל כתב קיל וביפה המ״כ עכ״ל

 כדי הא והיינו בתריהון גורסין ויש גמילס חלק ופירושו
 גבי וכדלתיל גבהס מפני הריס קרויס שהם המלכיות שיטלו
 אדום לתלטת אלא הרים קרי לא ליי ולר׳ ההרים על תדלג
 ויש חלקה, כליתר גרסינין שלה בתר תכילס, גדולה שהיא

 קול היפה עכ״ל חלקה.׳בשליתות ופירושו כולה בתר גורסין
ד׳ במדרש שראה הטעתו עינו צינץ החכם והנה  פפ״ד (
 שיתלו כדי זה) דפים של הדפיס על 7תת' חרשים שהוא
 לשגיאה בא ולכן העץ' על תליה מלשון לפרשו וסבר בתיו

 לעצתו הטריח לא ולמה ,במדרש משיבש פירש לפרש אחרת
 ששם אחרים ודפוסים קול יפה פי׳ עם הנדפס במדרש לעיין
 כהונה במתנות לראות לו היה עכ״פ או בטי״ת שיטלו מלת

 הלא אותר אני ועוד בטית, שיטלו בו שתפירש במקומו
 ג״כ חייתא בר לוי ר׳ שהרו בטית שהוא מוכרע ממקומו

 לקיחה ולשון בארתי נסב ולשין מלכותא תסיב כד אתר
 דרשות יתפרש קול ויפה הת״כ ולפי׳ הס אחת כפל ונטילה
 שטעה (אף צינז לדברי- אכן כהוגן המקרא על המדרש
די מלת לפרש יכול היה איך תמהני בתיו) שיתלו בהברת  כ

בלא כאן צונן דברי וכל — עת שיבוא שפירושו שיתלו

 יזוקי נגד דברים ספרו על להעלות לו הדר ולא תואר
יעו״ש: ובהקדמתו כאן כתו המדינה

 שתדבר וחצי דפים ג׳ יש צונצ של מספדו ט״ז פרק
 נדפסו שלא מהמדרשים מדבר י״ז ובפרק דר״א־ מפרקי
 תלרש ויכלו מדרש תדשא מדרש אספה מדרש כגון מעולם
 ג״כ מ ידובר י״ח ובפרק יכדומה אבכיר מדרש השכם

 הדפום לאור יצא שלא הדרשן תשה ר׳ של תהתדרשיס
 אינם אלו בפרקים דבריו ורוב ע״ש וילקיט ומהפסיקתא

 עצתו וסומך בעלמא ואומדנא צונץ של שכלו השערות רח
 ספד חיבר א׳ שכל רא״סיע ודי ווא״לף אייה חכתי שני על

 נדפסו לא עדן ואשר הנדפסים ישראל ספרי שתות על גדול
 גס ומה בידי הללו חיבורים השני אין שכעת ויען מעולם

 מקצתן ורק עין שזפתם לא שבמדינתינו הנ״ל המדרשים
 חיבר כותב ואני חליכה שבערי הספרים עקד בבתי ראיתי

 הה הנ״ל יד כתיבות תהתדרשים אחד גס שאין בבראדי זה
 אלו שבפרקים ובפרט בזה צונץ עם להתווכח איכל לא לכן
 מהתחברים דבריו לקח רק ונפלאות גדולית מדעתו היסיף לא

 לדבר דוגמא שמותם שהעלים ויש בעצמו שמזכירם שקדתוהי
 את שמביאין להספרים צונץ הראה (בהערה) רפא צד

 הללו הבקיאות שכל השגה) לעיל בררתי וככה ויכלו מדרש
 לזה וכדומה (ע״ש) בראשית אגדת של מההקדתה לקח

 שלו בפרק צונץ שתדבר תה אכן בזה להאריך. מקים ואפס
 בפרק שהאריך תה אמנם הבאים, בפרקים אצלי מכלל
 במדינת עם המון שמדברים לע״ז של תלות הרבה לפיס כ״ג

 שצונץ הדברים על אולם ,בזה זמן לבלות מאוד בושני פולין
נ והוא לו אפרש אני לפרשם יודע שאינו סש ולא הודה

ה ר כ״ג פ
ה ג ש ב ה צ ן  סוף ס׳ (צד קצח השגה “־־ עד ל

 תלות שיש צינן הח׳ ׳כתב ב׳) הערה
 יודע שאינו פולין במדינת העם המון שמדברים בצשון

 או בנחת (שהכיונה בע״תעליך משל דרך היטב לפרשם
 ומהו הלחי) על סוטר (ר״ל פאט״שץ לשון ותהו לאט)?

 (שהכוונה כאתאוות תהו לפרש יודע אינו וכן גאלד גהיים
 ע״ש: צונץ עכ״ל מחייב? תשה שאומרים תה גס חידות)

ך לו; אפרש אני י ל ע ״ ת ע  לע״ז לשון הוא פעת״כיליך או ב
 תא״לע הוא המלה של והשורש מדברים שבכפרים שהערלים

 בלאט והליכה בנחת לקיחה או מעט או קטן דבר כל כי
 אותר או לחבירו האחד ונשתציה חאל״ע לועזין וכדיתה
 באתעלי״כו או פאת״עלי אומר זה דרך על הדבר שיעשה לעצמו
 או בעמע״ליך לומר שבפולין היהודים אצל נשתבש ומזה

נ סעתע״ליך
ן שי ט א  חלה והיא באטשין או וואט״שין היינו פ

ס בחיבורי מיין הלחי מל הסוטר כך שנקרא אשכנזית  טי
״ מלשין'אשכנזי התלות ״ ״ ' ״ ״ •

ם , גיי ד ל א  ואוסטרייך ודוסיא פולין מדינות בכל ג
 גי״מן אומרים שמעתי וכדומה ושלעזיא. ובהמין ואונגרין

 הבא ומובחר טוב זהב והכוונה גהיית) או גייס (ולא גאלד
 אברהם לר׳ הגבוריס בשלטי תפורש וכן גיענ״ויא חתחוז
 הזהב וז״ל חנטובה דפוס ראיה משער דוד ברי מרופא
א הצרוף  הדוקאטי שבטובים/ הטוב והוא קאראט כ״ד ס

י הפורטיגיסו כמו הטובים זהב ס ״ י ו נ י ג ה  ,ג׳יכ ישנים ו
): עתיד סמך דף (ע״ש שבכולס הטובים הס - ד'

ח׳ נעלם פה כאתבעת  עברית תלה שזו צ'ק ת̂י
הראשון כתב בשורש שכתב תשבי בספר לעיין ידע לא ולכן

 כו׳ התיו בדגש כתב לסופר שקירין תקומות יש וז״ל
ב בצשונו השני כתב ובשורש ת בעל שהוא לאדם קורין כ

ב תשציס ומתשיל בדבורו צפיות ת הראשון מהעגין והוא כ

 ומושלי צחיות בעל היו הדתונים בימים כן כי סופר פי׳
ברחובות או הנדיבים כתי פתחי על דבריהם טתביס משלים



ר ש ה . ־ ת ג ־

ע שלא כד' כסתר הומ'ות ד תנהג וכן הכותב הוא ת' ע

ת נקראים הדברים ואותן ברומי היום עד ט ת ורוב כ

 וכטובות כטוב בטית כתוב שהוא וסבורים טועים העולים
 התשבי עכ״ל לסוב רע בין מבחינים ואינם טוב מלשון

:הוא וששוט
ה ש ב מ חיי  תימה בלשון תמיד נאתרין אלו מלות מ

 מחייב (ולא מחויב תשה הוא כאילו הדבר פושה /,פלוני
ב" תשה לך אני האם או מחויב) רק מו ור״ל מחוי כ

ב י ו ח מ  אין במלות כנהע משובש והלשון נבלע והכך ש
 של ספיקותיו להתיר כמחויב עצתי ראיתי זה כל — תספר

 ועילי בטלים בדברים לטפל תחויב אנ̂י תזה ויותר צונן
 מילי על להשיב שמחויב כמו אהיה זה שבלא גם ומה דשטותא

 שהאריך צונן שהמציא ומה רפאפורט החכם של דבדיחותא
 מילי^דבדיחוחא וחשבונו^לכן הגיתטריאות בפניני בסרקכ״א

 פרק (היינו פרקים בשלשה ואח״כ יחד פה סמוכים יהיו
 תועלת בהם שיש בדבריס .אחרון) ופרק כ׳ ופרק י״ט

להלן: שיתבאר כתו להקורא

ק ר א פ ״ כ

ה ג ש ט ה צ ה פד ק שג ד ה  שעח (צד ר״
 קדוש שברכת צינן הח׳ כתב בהערה)

 דורשי גידל אשר התתחלח סופרים במס׳ השנויה החודש
 לעיין כתב ולבסוך ביתא אלפא סדר על מיוסדת היא הורים
 הקליר בעניני ת״ש רפאפו׳ ליב שלתה ר׳ החכם כדברי

 וברכת שם רפאפו׳ לשון זה והנה צונן עכ״ל בסופו קטו צד
 א״ב, עפ״י ג״כ ה׳־ט) (פיט סופרים בתם׳ החודש קדוש
^ אותיות איזה ועוד לפנינו חסירה הבי״ת שאות אפ״פ  ונו
 לא תווילנא אלי׳ ר׳ והגאון• עי״ז שיבושים איזה שם לתקן
 וללא כרצונו והגיה הדברים לו קשים היו ולכן זה על העיר
 בזה דעתי אחוה התחבר אליקים ואני רפאפו' עכ״ל אתת
 זקנים של החסרות ישבו חדשים בראשי סןפריס התם׳ וז״ל
 את״ה בא״י היין בברכת (לומר) וצריך כו׳ בלווטין ושל

 זמנים ולימדם הורים דורשי גידל אשר אמ״ה בא׳יי בפה״ג
 עתים סודרי נביניס תינה לבנה בליל ירח טובים חדשים

 ומועדים חדשים אותם מתקן שבם. רגעים קצי צוריני פלס
) הלכה (פיט המ״ס עכ״ל כוי  מווינלא אלי׳ ר' ואגאון ט׳

 זמנים ולמדם הורם הירח חידש סוד גילה אשר בזה״ל הגיה
 צורינו פילס עתים סודרי נבונים מונה טובים וימים חדשים

 והנה רא״ו עכ״ל חדשים אותן תתקן שבם רגעים קיצי
 על אכן א״ב סדר על היא שהנוסח חורי כדעת הוא האחת
 בעגולה חיבת שחסר ברור נראה לדעתי — הוא אופן איזה
^ לבנה כליל ירח צ״ל גס כו׳ גידל בעגולה אשר וצ״ל ) 

 ולפ״ז תיקן, שבם ולבסוך׳צ״ל דמוכח) ט״ס cp במקום
 רז״ל כת׳יש הוא במגילה ופי׳ מכונו על מסודר הא״ב

 שהמאמר כאן וכן גורן כחצי בעגולה יושבין היו סנהדרין
 ושל בלווטין ושל זקנים של החבורות ישבו בר״ח תתחיל

 חלת היא החסירה ב׳ שאות מוכרע ותתקותו כו׳ תלמידים
 מפורש י״א הלכה פרק באותו סופרים בתם׳ שהרי בעגולה
 עכ״ל כו׳ בעגולה ואשר בפה״ג ומברך כוס לו ומביאין
 בסה״ג ומברך בזה״ל הגיה שם גס מווילנא ר״א והגאון
 אלא אתת ללא הגהתו כאן וגם פ״ש כו׳ גילה אשר ואחריו

 הפסיקתא על בפירושי כבר כתבתי האלה כדברים כדאתרן
כוונתי שאין בשחק וסהדי עיניו, למראה שהיתה רבתי

 האי*מילתא. ידע דלא מאן אטו כי ח״ו, בכבודו לפגוע
 טיב דבר ראה או ששמע חכם וכן הוא רבה גברא לאו

 וכתב שלו שהוא וסבר מאתו נשכח זמן ולאחר זולחו בספר
 זאת על אך ? לעון לו יחשב זה בעבור האם בספרו,
 הפריז איך רפאפו׳ דברי בקראם לבב ישרי כל ישתוממו

 לגנוב ועתילין גנבו כבר זמנינו שמחברי להחליט המלה על
 אתרם בשם הכל שכותב התהלה יאתה לבדו ולו מספריו

 לבל אלו דברים לכתוב הנעני וזאת כו׳ הערך מקטני אפי׳
 אחרות ובתלינות זו שבמדינה מחברים עוד לדאבה יוסיך
 איזה ועוד ב׳ אות שחסר רפאפו' ודברי צונן דברי יפ ועכ

וקיסז שריר והכל ממש בהם אין אותיות
(צד—עד ר״ה השגה ג ובהערה) שפד השגהרכ״

 אותר ואני (ע״ש) הקליד שיסד הפיוטים בעניני צונן האריך
 זולתו בדברי ונשנו נאמרו ככולם רובם כאן שדבריו הגם
 דברי כל להעתיק מסכים הפנאי ואין כדאי הלבי אין הנה
 בטענות נגדו ולערוך שקדתוהו המחברים ודברי צוגץ

 חידוש גילה רפאסו׳ שהחכם שכתב מה אמנם ומענות,
 בראשי חתום שמו שאין שבמקומות והוא הקליר בפיוטי נפלא

 הפייט בפוך או בראש בגיתטריא חתום הוא אזי החרוזוח
 ב״ש א״ת בחילוך גס גימסריאות יותר עוד המציא וצוגץ

 מוכרח בהגיונם, מאוד נשתבשו שניהם שלדעתי ויען ע״ש,
 אוהבי לעיני טעותם ואברר דבריהם כל להעתיק אני

 עתים) בבכורי קליד מפיוטי (בדברו רפאפו׳ ,,וז״ל אתת:
 או החרוזות בראשי לרוב שמו מחתימת אלה מכל ,,ויותר

 ספד, מקריח הקליד בייבי אלעזר נסלאוה ״בגיתטריאות -
 מצאתי נפלא דבר זה ראה וז״ל רפאפו׳ כתב שם י״ב והערה

 המגיהים ואחריהם הפיוטים מפרשי כל עליו עמדו שלא
 בראשי הקליר חתימת הפיוט בראש תמיד שרשתו והמדפיסים

 בראשי חותם שאינו המקומות שברוב עיינו ולא החרוזות
 ־וקרוב הפיוט בסוך או בראש בגיתטריא חתום הוא חרוזות

 שכיון המלות כל בציונים רושם היה שלו יד שבכתיבת מאוד
 התלפיסיס ואח״כ והסופרים המעתיקים אך שתו למספר בהם
 אנסיכה ״ הפיוט ולדוגמא הציונים השמיטו כוונתו, הבינו שלא

שהוא א׳) (ה׳ לקהלת בביאורו שהעיר הרא״בע שלולא
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טז1ר ו ג ש וז
 לסדנו'בשום שם חתום איננו כי זאת ידענא לא /,קי^קליר

ו תלכי אנסיכה בראשיתו ת^כף ־ אכן ,חרוז ,/ י נ פ  ל
י כ ל ה ת ה ר עולה ב ז ע ל , א ר י ל  כאן חתים תהרה ומד ק

 ובפיוט ״ אנסיכה של החרוז כל בצירוף ביאור ביתר עול ,!
שר חעש כל תתלת זכר ה בכל א ש שנ ע  עולה נ
ד ע אל ת ר לי ק ז י ר ק  עולה מתש כזה ותספר ס־פר מ
 אולי מני מלת ודלג עוברי שמעוני )מני ( סורי שבת ג״כ

 בחשבון הוא גס שנכלל נראה ויותר ,שלו יד בכתב כן רשום
י ור״ל נ ר מ ז ע ל ר א י ל ת ק י ר ק ר מ פ  שראה וע״ד ס

 א׳) הערה (עיין כו׳ אלעזר אני. חחימתו ליוחסין המגיה
 של ובסיום ט׳ אלעזר מני וצ״ל בטעות ראה שם גס ואולי

ה שמש מבואת ועד אנסיכה מ ה ת ר ב  ירומם כשמש ו
ר כמספר 'וימלוך ז ע ל י א ב ר ר ב י ת קל י ר ק ר מ פ  ס

 שלא מה הבית אחר יוד בלא ברבי שחתם החידוש הוא ופה
 או המספר שיווי לחץ תפני רק והוא תקום בשום עשה
 שרשתו ע״ד בפיוטיו ירומם של היוד גס לו רשם אולי

 אחת אות עם החרוזות בראשי חתימתם הפייטנים לפעמים
 ירומם של היוד כאן שנמשכת ובפרט המאוחרת מתיבה

 פרשת qלתוק ובסיום דלוג ובלי qבצירו שלפניו לאותיות
י שפתי תרננה החודש, ר ו ש ה ב ע ב ר ם א י ש ר ה ח ^ 
ר ז ע ל י א ב ר י ב ב ק ע ר י י ל ת ק י ר ק ר מ פ  וכבר ס

 כן חתם פסח של ז׳ ליום שבקרובות א׳) (הערה שתענו
 ממש כזה ומספר אביו ושם שתו בביאור החרוזים בראשי

 כתו תתני שהיא כו׳ הצדקה ה׳ לך הקינה של הסיום עולה
 הוא וגס שנה מאות תשע המספר מן ג' הערה שהיכחנו

 במספר רק חרוזים בראשי בה חתום אינו ובכ״ז תדרכו
̂לנו כזה בסופה ע הפנים בושת ו כ ת ת איש ב ו ד ו מ  ח
ע ה ושו ט ך א (אלהי) ה ע זנ  החתימה כמספר עולה ושמ
 במחזורים במ״ש להעיר ראוי אך החודש, פישת מוסף בסיום
 א״ב מאותיות אות כל לפני שכן פשוט ט״ס הוא בכך כתבע

 הצדקה ה׳ לך יעו״ש^ השימושית בית תבוא זו קינה של
 ולנו ליתר זרות לדרך ואו באות שנדחק עד ׳p באותות

 סופה עד הקינה כל וכן -כי׳ ים על ביימרו הפנים בישת
 ולנו כי׳ שנה מאות בתשע הצדקה ה׳ לך הכפולה תיו באות
 שתבע. ובמאמר בזמן ר׳יל חמודות איש בתבע הפנים בושת

 שלא עשה בהשכל ועוד ,בבי״ת שצ״ל לראיה הגיתטריא וגס
 שם מספר לכלול יתכן אלהי.שלא מלת חתימתו בלנספר כלל

 המלות כל שרשם יתכן כאן וגס ויתעלה, ית׳ בשם אדם
 דעת למען כלל רשם לא אלהי חלת ועל למספר הנחשבית

 לראש נשובה זה דרכו ידענו ואחרי ,בחשבון נכללה שלא
ו מלות שתי בו מצאנו שכבר פיוטאנסיכה י נ פ י ל כ ל ה ת ה  ב

ר ל א עולה  שם החרוזים שכל יותר נחזה עתה ר לי ק עז
) א כזה בתחלה ו נסיכה(תלכי י נ פ י ל כ ל ה ת ה ו ב צ מ ו  א

י כ י ל מ ה ר עולים ב ז ע ל י א רב י ב ב ק ע  והשמיט קליר י
 בסיום י לה א מלת אצל הנזכר תטעם המספר מן מלכי תלת

י כי שבת קינת בראש דרכו שאחז או הקינה,  כמספר מלכ
ר •מני ור״ל מגי ז ע ל י א ב ר י ב ב ק ע ר י י ל אומצו ק

( הערה לעיל (יעוין מדרכו ג״כ הוא ויו מלא  נמצא וכן ט׳
 נזה מספר וממש ,גבורתיך אומן חפץ כל חדירי אוחז לו

ר רק מני תלת בלי ר״ל ז ע ל י א ב ר י ב ב ק ע ד י י ל  ק
 ביום מעוטר מען אפיק גשם של במוסך הפיוט ראש עולה

רי אך אברהם מגן ברכת בתחלת ושם המעוטר  אתת ב
ר שר (שם) ט ב מ י עב ה ן ל י נ ע ה ל  ולהמטיר להריק ו

י כמספר ע מנ ל ר ק י רב בי זר א ת לי י ר ק ר מ פ ק ס ז  ח
 חלת בלי טסחא איזה שראיתי וכמדומה שס תלת ודלג
ן חודש לפ׳ מוסך ובתחלת -שם, ת ראשו צ מ ח א ר פ  ל

ם י ן שושנ ו ת ר עולה ישנים מרדם לעורר א ז ע ל  א
י ב ר י ב ב ק ע ר י י ל ת ק י ר ק ר ת פ ק ס ז  אין והנה ח

 חתום נמצא שכן אשכנזים כפייטנים חזק לחתום אצלו חידוש
 יעו״ש חרוזות בראשי ולתהלה׳להו״ר לשם תתנו פיוט בסוך

) (הערה לעיל עיין תדרכו הוא יוד מלא מצת אי וגס  ט׳
 איומה עמק שושן פיוט של הסיום עולה כזה מספר וממש

ם מדובבת שפתינו יו״כ למוסך י נ ש  שושנים כעל ינצחיך י
ם י ש ד ס ח ג ם ו י נ ש ת י נ י ג מ ם אב ב י נ ע ש  ובלי.ספק נ

 התנין תן שלא דעת למען ינצחוך חרוז על שלו בכ״י רשם
 כו׳ איש בני אאגרה פיוט בסוך טל של ובמוסך הוא

ת פ ו ק ת , ר צר , ו א ר עולה בטל בשלם ו ז ר אלע י ל י  ק
ת י ר ק מ , ר , פ ק ס ז  שהוא לפי טל תיבת נחשב־ שלא ומה ח

^ ח  הבית רק חשב ולכן שם הפיוט בכל הנשנה חרוזות ״
 לקרובות הפיוט ראש עולה ממש כזה ומספר בטל תלת •״של

ם מץ שלפסח ׳3 ״יו ו ך א י ת ו ר ו ב ת ג א ל פ  (בפסח) ה
ש א ר ב  קליד כאן שנחשב רק פסח נשאת מועידות כל ״

 גס כחפצו נהג הקוך אחר ביוד שבאמת קיליר ,,במקום .
 שלא ואחשוב הי) לקמן(הערה עיין החרוזות ראשי ,,חתמיות

 בכוונת ולא שבתקרה ליתר מ^יין שום דעת• על ״יעלה
 שנמצאים ובפרט* האלה, הגימטריאות כל באו .״התחבר

ד תמי  עי״ז ורק החרוזות בראשי חתימתו נמצא במקיסשלא ״
 פווטיו בסוך או בראש תמיד שנמצא מת בעיניני יפלא ״לא

ן כתו גדול למספר העולות ״מלת , ראשו ת צ מ ה א נ נ ר  ת
י ת פ ש , ״ י ר ו ש י שבת ב ר ו  ושם ששתו תפני וכדומה ס

רו  לזרות נלחץ עי״ז וגס רב תספר בעלית חלות כיללים ״עי
ה מלת על הרא״בע תvותמיר בלשון, ״הרבה כ י ס נ  א
 להשליסהמספר כדי כן לכתוב הוכרח כי נדע אחרי ״תפיל

 תקופת כותב היה לא ספק בלי המספר, שלחציהו ולולא ״
 רק בשלם במקים בשלהם מצב היה ועכ״ס בשלם ואור צר ״

 שבת של הדוחק וכן יפה עילה היה לא ״הגימטריא
י ר ו ס י ״ נ  עוד ימצא מעיין שכל אצלי ספק ואין כו׳ מ

 עכ״ל הראינו תאשר יותר כשמו העולים הרבה ״מספרים
 זה רעוע יסוד ועל יב) הערה תק״צ שנת (בב״ע ״רפאפו׳

ה הנ  מרווחים עליות ובסי וארמינים בנינים בנה לעצמו ״
 יב הערה הלאינו וכבר כתב י״ג הערה חיכך כי ,,לדעתו

 הערה סיך וכן ,בגיתטריא עד״ז העמיס איזה ג״כ שחתם ״
ז סא לסברא לבי את יטה ואשר עוד כתב ״י  תפני זו-

ר תיבת ״שחשבון פ ד תיבת כחשבון עולה ס י ל ולכן ק
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 פשוט גגלה לטעם ההוא חהע^ר כן לקרוא כמעיו ;׳הוטה
ם ב) (הערה ראעו וככר בטתטריא גסתר //יג  דרך '

 ט להכטע יש ולכן כו׳ כאלה גימטריאוה qלרלו ,/הפייטן
ס ג  כו׳ נעוריו בימי קליר בעיר דר היה כעצתו הוא ״
 קציר' אלעןר שמו התיס נמצא שכגיהטריאות ע״ז ראיה זקצת
 הערה סיף ואח׳יכ — כי׳ נקרא היה א׳'כ )3י הערה (עיין
 הגתסריא בחתתת שנס יב הערה לעיל ראינו כתב'וכבר י״ח

 והוסיף —-התספו שיווי לחץ הפני קיליר לחפוס לו הרשה
 דרכו עוד שך היה ויותר יותר אך וז״ל כג) (הערה עוד
 שהראנו כמה ומספריס מנימטריאות שתו לחתוס שרצה כמה

 וגס לאתר ושלש שינה כ״ב ובהערה )יב הערה ( לתעלה
 )יב הערה וע׳ ( חתיתתו מספר להשלים כן לכתוב הוכרח
 כתב תקצא) (בב״ע שלי ותיקונים ובההוספות רפאפו׳ עכ״ל

 חושבים מבינים קצת שמעתי כי י"כ להערה ששיך מה
 של הניתטריאות כל לחשוב הרבה ולהג יתירה ליגיעה
 המבין אמנם עירו, ושם אביו ושם בשמו הפייטן חתימת
 דבר אין כי •ידע מנין בכל והדרישה הביקור במלאכת היטב
 תמנו להוציא נוכל שלא עין בשימת נמצא אשד ונקל קטן

 כאן גס וככה הרבה לעניניס המועילות רבות תולדות
 יעקב אבי.הקציר שם גס בהם נמצא האלה בגימסריאות

 החרוזות ראשי בחתימת המגיה"ליוחסין שראה לתה חסכים
 וגס בדבריו, כמסתפקים עדיין והיינו לעינינו עוד בא שלא
 הזרות- ומלות הלחץ רוב על כקורא בעיני הפלא ימעט עי״ז

 מלאות תיבות לכתוב דרכו עי״ז ימצא ועוד מפיוטיו בהרבה
 תזה -עוד יוציא תולדות כמה יודע ומי היטב ע״ש יוד ויו.

 אולי ויאתר תסופק עצתו שיעשה ולמתעקש זולתי, תבקר
 עם JDD הנזכרים המספרים כל דמיוני נפלו במקרה רק■

 וחתימת המספרים חהשתוות שחוץ נשיב ,הקליד שם חתותת
 עצמם לבין בינם החרוזים שבתספרי ההשתוות גס יהיו שתו

 בכל אשר תעש זכרונות פייס התחלת עד״ת כתו גדול לפלא
י שבת הקינות להתחלת במספר שוה נעש שנה ר ו  ס

י נ ו ע מ י ש ר ב ו  ששתי החודש• פרשת למוסף הסיום וכן ע
 חמודות איש בפבע הקינה לסיום שוה חרשים ארבעה בשורי
 תלכיות פיוט תהלת וככה ושמע אזנך (אלהי) הטה ושוע

 במספר שוה בהתליני אומצו בהתהלכי לפניו (מלכי) אנסיכה
 וכדומה המעוטר ביום מעוטר מען אפיק גשם סיוט לתחלת

ס ג ה , , ס  אס ותכ״ש בתקרה, נפלו הדתיוניס אלו כל ש
 שלישי למספר עיר ישוו בעצמם התתדמיס האלי מספרים

 עיד יעצים אשר טעם חסר זה תי ,הפייטן חתימת והוא
 היטב הזה הדבר עיד יברר לא ״ זה שכל ויאתר עיניו -את

 ראוחדברי, שאחרי הידיגיני צונץ לאקטר עמינו ״לחכם
ש  קרובות של הראשונים החרוזים כי ומצא הוא גס ״ספ
ב ״לת״  ■ חתימת גס והנה כאלה גימטריאות כולם כוללים '
 כבר הוא ראשון-בנה קליר שהיה החרוזות בראשי ״שתו

 חפש כך אותיות שחפש וכשם וגימטריאות נוטריקין לרך ״
 וטטסוטי רפאסורט, עכ״ל שתי בהם לרמוז //מספרים

ושפה) שפל (צל בספרו צינץ החכם העתיק אלו ״מילין

 על דעתו נתקררה ולא אלו דברים בשבת מאוד והפליג ״
 ני מאלו מבהילים יותר דמיונות עול לתציא ויגע שטרח ,/

 הלשין בזה לאתר צונץ הוסיף רפאפו׳ לברי שסיים אחר
ה התתחלת הקינה ד א ד א ג ע ם ,חו  יפלא אשר שתי
 אם כי עולים אינם אלו. תיבות חשבון למה הקירא בעיני
 רפאפו׳ שכתב הכלל הדרך שזה צינץ (כוונת מעט תספר

 העולות מלות קליד פיוטי בסוף אי בראש תמיד ״שנמצא
 שהעתקים כתו עירו־ ושם שתו שיכללו ככלי גלול למספר

 אנחט צריכין אילי לאמר) צינץ התחכם לכן לעיל לשונו
ה התלות להחליף ד א ד א ם ע י ת ש ג י  ב״ש א״ת בחילוף ח

׳ כזה ר זה תתקצ פ י ס ת י  והיינו תצט אלף שעולה מ
 צונץ עכ״ל ספי מקרית אלעזר חני תספר על יותר אחל

 בקרובות שגס הוא חידוש יותר אולם וכתב צונץ עוד והוסיף
 עצמו הפיוט מצד אשר הקליד שחיבר באב תשעה של

 שס אף מאוד כבדים ושלשלאות נחשתיים עליו שהכביד
בהחרוזיס הטמוגיס קליד חתימת של גיתטריאות מלאים כולם

:לת״ב חהקרוכות ההעתקה לך הא

 גרני חצי עוגל תבך ביום אאביך א
 גרוני מענות שפה כל אאטתה ב

,חרוני שך לא ני נה כל אאליס ג .
 גרני נן דש לא ני ועוד מאות תשע אאבין ד
. חברני אשר חברוני אאקוץ ה
 גרוני נחר בקראי יגעתי איבה .ו
 דגנך את אתן אם צחיחה אגשית גרוני ז

 לגוננך בגינך וצנה מגן אחזיק ה
גרונך על ורביד ידיך על צמודים ואתנה ט

 וכן תתקסב אלף עולים הראשונים חרוזים השני היינו ״
לה עו ד מלת בלא הרביעי החריז ״ י ע  גס נצרף אס י
ת  ולחוקיו) צונץ אריכת (ע״ש החמישיכו׳ חרוז של א׳ ״האו
 יען לתקרה אדם שוס יחזיק לא האלו התספריס ״שיווי
ר כמספר עולה זה מספר ז ע ל י א ב ר י ר ב י ל ת ק י ר ק  מ

, ר פ  ר ז לע א כעדן תתע״ב מספד עולה ג׳ חרוז ס
ר  חמשי חרוז של א׳ אות (בלא ששי וחריז ר י קל בי בי

 עולין איכה) מלת בליו וכן הרביעי להחרוז נחשב שכבד
ר כמספר היינו תקצב אלפים שגי תספר ז ע ל י א  ברבי

ב ק ע ר י י ל ק ק ז , ואמץ ח ן ת  בלא השבע' החרוז א
 השמיני שלחרוז א׳ אות ולצרף נחשב שככר גרוני תלת

ד כתגין תתנ״ג אלף תספרו עילה ז ע ל ד א י ל ת ק י ר ק  מ
ר פ  האחרונים חרוזים השני שצם להיות ויכול חזק, ס

 עשר וארבע־־ אלפים שני מספר העולים ט׳) ח׳ חרוז היינו (
ר כתנין הוא ז ע ל י א ב ר ר ב י ל א ת ק י ר ק  ספר- ת

ה כ ז ב י ו ט  והחרוזים הבתים יותר בכל יש ספק ובלי ב
 שבבית הראשון החרוז כי כאלו וחשבונות גיתטריאות ג׳'כ

ה עשר הארבעה ו אנ נ ח נ ם א י ל ו ת ע י ח ד’ו ע ו
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ו שה נ  מולה שאחריו החרוז של א׳ אוח מוד כשיצרי לח
 סורו שבח הרןינות התחלת כהנץ שהוא תתל״ח 9אל מספר

ר כמספר טיגו כו׳ ז ע ל ר א י ל ת ק י ר ק ל מ ״ כ ע ר פ  ס
 בחשבון מאוד שטעו אברר התחבר אליקיס אני ועתה ,צונן

 הבל הטבעו תהו אדני על דבריהם כל ואיך שלהם השקר
:מועיל בם ואין

ו מלכי אנסיכה רפאפו' מ״ש א) י נ פ  כ' ל התה ב ל
 שהכימטריא כתב שבתחלה תמהני קליר אלעזר פולה

 ואח״כ בסיפו; או הפיוט בראש הוא קליר מחתימת
 בהתהלכי לפניו התלות תשתי הוא שהנימטריא אמר
 ראה ומי בראש שהתה תלכי אנסיכה בחלות ולא

ולהעלותן החרוז ־מאתצע תלות לבחור כזאת ושתע
ל אשר תעש ת״ש וכן בגיתטרי׳ ’  געש שנה בכ

 לחשוב שלא לשתועתו יאתין מי כו' אלעזר עילת
 הפיוט התחלת שהם כל תחלת זכר הראשונות תיבות

— הרוזיס שני תאתצע תיבות ה׳ ולברור
י) סורו שבת ג״כ עולה שכזה ות״ש ב)  שתעוגי (מנ

 כר שלו כן.בכ״י רשם אולי תני מלת ודלג עוברי
 הבנה אין מגי תלת בלא• כי זאת/ יחשב לזר הלא

ר׳ החכם ובתוכם הקינות מפרשי שרוב להחרודועוד
 ובטל בבית ולא 9בכ עוכרי גורסים היידנהייס וואלף

 זו שבקינה אברר ולקחן הח״ר של הגיתטריא כל
שוס ^לי היטב באר פעתיס ג׳ הקליר עצתו חתס

■ :גימטרי׳ ׳
(  הוא והה כו׳ ברבי אלעזר כתסשר כו' תתה שמש ג

 שלא הה הבית אחר יוד בלא ברבי שחתם החידוש
 התספד שיווי לתץ מפני רק והוא מקום בשום עשה

 מאוד יפלא כו׳ ירומם של היוד גס לו רשם אולי או
לחתום שהוכרח הקליד על • לגזור ויהי אתר־ זה ̂מ

והגיתט♦ בגימטי הכל ובסופו הפיוט בראש פעתייס .
 רעיון שאין'להם החרוזים שבאמצע במלות יהיו
 שחתם החידוש הוא ופה מ״ש תמה ויותר / כלל

 כאן אין הלא דאברהם מריה — כו׳ יוד בלא ברבי
לגימטריאר הקליד נתכוין מעולם'לא כי חידוש שוס

 י אות לצר^ דעתו על עלתה ולא כאלו הבל וחשבונות ־
 בהם אין אלו וחלותות רעיונות והכל ,ירותס מן יוד

 שהמלות לומר טעם שאין כתו חלתות/ כריר טעם ׳
כתו הבנה להם שאין חרשים ארבעה כשורי שפתי ־

—• בגיתטריא קליד חתימת תהי׳ שזאת -שהם ־ ־
(  (אלהי) הטה ושוע חמודות איש בתבע שהתלות ומ״ש ד

 כתבע ומלת כר החתימה צתספר עולה ושמע אזנך
 הכפולה תיו. באות התחזורים,כו׳ בכל פשוט ט״ס 9ב

 שצ׳יל לראיה הגימטרי׳ וגס כו׳ בזמן ר״ל ובתבע כו׳
כל כנוסחת שהעיקר ובאמת הח״ר עכ״ל כבית

 אות אין כי ככף כתכע שגורסין והקינות המחזורי׳ •
 בקינות וכן לבדה שין אות רק כלל כפולה תיו

הכפולה עליהתיו ציין לא ר״ו'היילנהייס שהלפיס •

 והקינות שהמחזורים ונודע בכף כתבע ג״כ וגרס
 על נפשו נתן חללו ימי כל כי מאוד מדוייקים שלג

 בתבע ולפרש הספרים כל לשבש צורך ואין — זה
 שלו הגימטרי׳ בטלה וממילא שתבע ובמאמר בזמן
 חתולות איש כתבע הגי' הנוסחאות שברוב ועוד
 שלו שהגימט׳ ופשיטא ושוע תלת בלא כו' הטה

 שצ״ל לראי׳ הגימט׳ וגס שכתב דבריו וסוף ;בטלה
 הממציא הוא גיחוך לילי מביא זה דבר בבית/

 תביא והוא הספרים כל המשבש והוא הגימטריא
 ולולא — בכיצמו שהמציא תהגימס■׳ לשיבושו ראי׳
 כל דרך שזה אותר הייתי כבודו על חס שאני

 שנשקע עד בבלותס כך כל שהורגלו חלבם הבודיס
 נתפסים סוף וסוף / לאמיתיות דמיונם ובכח במוחם

׳ :לתגמול© כיאות ונענשים
(  ולכן יתעלה בשם אדם של שתו לכלול שאין ומ״ש ח

 אותר אני ע״ש אלהי מלת בחתימתו הקליר השמיט
 שנתעלמו לרפאפו׳ גרמו הגתטריאות תאוות שבולמוס '
 רמז וישב וילקוט לו: (סוטה רז״ל דברי ממנו ■

 שדרשו ומה י״ת שתו על נקראין ויהודה שיוסף )קתו׳
 תעיד י״ה וכו׳ הראובני משפחת לראובן בפסיק
 תשעג׳) ־רמז פנחס וילקוט שם (מדרשים עליהם
 ומה ככה ורבים י״ת שמו על נקראין ומשיח ויעקב

 שמות כוללים רבות גתטריאות המקובלים בספרי גס
 יחד י״ת שמו עם צדיקים ושאר ויעקב יצחק אברהם

בגיתט' שתו לחתום קליר דעת על עולה היה ואם
במספר, תלכי) (וכ״ש אלהי ■תלת כולל היה וודאי

 יפטירו לבב חכתי אשר ודחוקים דמיונות הכל אכן
עליר^ם ראש בשפהיניעו

(  הסיום עולה ממש כזה ותספר דבריו בתחלת ות״ש ו
 כאן רפאפו׳ לשון עיין כו׳ הצדקה ה׳ לך הקינה של

 הקליר בלשון שפילפול אחר שם ג׳ שבהערה וכוונתו
 ראיה עוד ויש וז״ל רפאפו׳ כתב ועוד מאות תשע

 לא ועד במלתו הנכללת השנים שהוספות ,/גדולה
 ועוד מלת בלי הת״ק מספר לו שתציגו בתה /,הגה

' שגאה שהיתה שגה מאות בתשע הצדקה ה' לך /,וכי׳ ׳
 המספד ענין למצוא המפרשים ונלאו מלהשמע כמשה ״
 עד מצרים מיציאת הזמן על שמוסב ונדחקו ,הזה ״

ת ״חורבן ן בי אשו  פירש ואין שעולה־לתת״צ ר
ן ודאי אלא כו׳ כלל נכון ״זה־ . י ק שא פ ו ס  ב

 בית החורבן אחר הגלות־ :לזמן שהכוונה א:צלי ״
 והולך שחושב;(הקליר) הנכון הסדר לפ״ז ועולה ,,שני
ד ע  השנאה שהיתה בתה ה׳ עם שהצדקה ור״ל זמנו ״

 שומע מלהיות החורבן אחר שנה תת״ק /,כבושה
■ מהליר ג״כ היא זו שקינה ולראי' ישראל ״לזעקת ,
 הערה לקמן ימוין לה הסמוקות הקינות שאר ,/,ככל ,
ב ̂ ׳ ״  קודס בזמן לאהיה־פייטןזזולפו קי׳יזגס והערה ״י

 עכ״ל כי׳ החורבן אחר שנים תתק ר״ל כך ״צל
5
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ת ו ג ש ה

 ששד או כו׳ הוא זה חכל ה'וצא סייס ואח״כ רפאפו׳
 כל ע״ש נו׳ או מקלייר איגס מזכרים הפיוטים

 הפירוש כי חאוד כאן שמה אותר אליקיס ואני לשונו
 רכה בויקרא רז״ל לתאתר הקליר שכיון היא הנטן
 שנתגו שנאה וגו׳ מדנים תעורר שנאה וז״ל צו ריש

 עוררה היא שבשתים אכיהם לבין ביניהם ישראל
 לתשע קרוב נתתן בר דאר״ש דינים דיני להם

ת ו א ה תה י ה ה־ נ ש מ א נ ש ה ה וש  ישראל בין כב
 (פי׳ תמצריס ישראל שיצאו מיום שבשתים אביהם לבין

 בימי עליהן שנתעוררה שנה ועד העגל) כשעשו
 עכ״ל וכו' שקוצו את איש אליהם ואותר הה״ד יחזקאל
 ביפ״ת וע׳ תתקתו רתז משלי בילקוט הוא (וכן המדרש

שפירשו וכתו הנ״ל הקינה דברי תתש וזהו צו) ריש
 הם שנים התת״ק שסך רפאפו׳ שהביא התפרשים י*

 שרפאפר והצם ראשון עד'*חורבן תצריס מיציאת
 עד האתת הלא אמת; שפירושו גמור לודאי החליט
 אברר ולקמן וכדאתרן אתת ללא שפירושו לעצתו

 לא אח״כ ואף הנ״ל מהתדרש כלל ידע לא שרפאפו׳
השגה לקתן (ע׳ האתת על להודות רצה

 כו׳ עולה כו׳ לפניו (תלכי) אנסיכה רסאפו׳ ות״ש ז)
 איזה ידעתי לא לשוד ע״ש כו׳ תלכי מלת והשתיט

 משמעות שום יהי׳' לא כי אלו דברים לו יטעם חיך
 מלת שחיסר לו די ולא מלכי מלת כשיחסר להחרוז

 את גנבת לתה לאתר עליו יתרעם שהקליר י לה א
 יצעק תרה והקליר מלכי מלת גס שמחסר אלא אלהי .

אתפלל אליו אשר — ואלהי במלכי תכחש לתה
(  כו׳ עולה כו׳ שר (שם) אתת ברי אף רפאפו׳ ות״ש ח

 בלי נוסתה איזה שראיתי וכתדותה שם תלת ודלג
 חדשים בתחזורים עיינתי התחבר אני עכ״ל שם חלת
 הרא׳׳בן פי׳ עם קלף על כ״י ובמחזור ישנים גם

 ובמחזור מבראדי) מרגליות ר״ז הגאון ש״ב (תעזבון
זאת ואין מלא, שם יש ובכולן רת״ט משנת קלף על

 מצא ולא שפישפוש דפאפ׳ שראה שוא מחזה רק
 נמתק ׳שאינו שם ימתק אשר מד שלו הגימטריא

 ויפה כזאת נוסחה שראה לו שכמדומה עדותו הרחיק
 שהאריך תה כל כי כמדומה לשון קולמוסו פלטה

 כח לקמן שאברר וכמו — דמיון הכל אלו בעניניס
■ הזה המדמה

 כו׳ עולה (טל) ב׳ בשלם ואור צר תקופת ומ״ש ט)
 הבי״ת רק חשב ולכן כל לפי טל חיבת יחשב ולא
 לחשוב ואטלולא כאחוכא נראה זה עכ״ל בטל של

כלל ורעיון הבנה בלי בסוף לבד ב׳ אות
ק ות״ש י)  פולה כל (בפסח) הפלאת גבורתך או

 של להמלות המשך שוס שאין מלבד הנה ע״ש כו׳
ד/ יקשה זו, גימטריא  שתלת בעבור האס מאו

ירצה לא לכן פסח של הפיוט ועיקר יסוד בפסח

 שהיסיף להגימטריאות אשוב ועתה הגימטריא; לקרכן
 והוא בהם מתפאר ורסאפו׳ צונן הח׳

א) ̂ ^  שתים חוג עד אאדה התתחלת הקינה צונץ הס׳ מ״ש י
i i אנחנו צריכין אולי כס הקורא בעיני יפלא אשר 

ת״צט׳ אלף שעולה כו׳ ב״ש אח בחילוף כו׳ להחליף
 (מיין כו׳ אלעזר מני מספד על יותר אחד■ וסייד

 אומר אני לעיל) שהעתקתי והגיתטריאו׳ לשינו כל
 שהכניס הרבים הדחוקים קורא כל ישתותם זאת שעל
שלי/ הגיתטריאות בידו שעלתה קודם בהם צונן עצמו
ד מלת לחשוב שלא אתר ו ע א׳ אות ולצרף ו

 ולא א׳ אות לחשוב שלא ואמר וחזר אהד, מחרוז
 גרוני תלת לחשוב שלא אותר גזר ואח״כ איכה מלת

גימטריאו׳ ולדעתי / כוי שמיני חרוז של א׳ אות ולצרף
 טלאי ע״ג טלאי וטלואים וברודים נקודים צונץ של

 פיוטי את רפאסו׳ שהלביש הסחבות מבלוי יותר הרבה
 מחשבונות הראשונות הצרות לנו די ולא ,הקליר

 צונץ שהדאקטיר אלא רפאפו׳ עלינו שהעמיס שקר
 בחסר ילקו קליר שפיוטי וליתר עליהם להוסיף בא

הגימטרי׳ תעדיף ואזי ב״ש בא״ת התלות וחליף ויתיר
 שמוטב ותמהני — הקליד חתימת אל יותר אחת
ה שהחרוז לומר לו היה ד א ד א ג ע ו ס ח י מ  ש

ה ל א י א ס את י מ ר אני עולה ש ז ע ל י א ב ר י  ב
ב ק ע ר י י ל י ק ק ז ן ח א׳ את  חילוף בלי יותר) (

 של שהגחטריאות אברר לקמן אמנם ב״א; את
,ויאבדו בתהו יעלו 'להם אחד מקרה וצינץ רפאפו׳
 רפאפו׳ של כפיו ויגיע טרחתו כל הלא- אומר ותחלה

 בהפיוטים רק היתה לא הקליד חתימת בגיחטריאו'
 שאין ובמקומו׳ מהקליר התה אס שנסתפק והקינות

 שעולה הגיתט׳ ע״י זאת להכריע ורצה מפורש חתימתו ־
 לאתר רפאפו' והתפאר כחתימתן רבים) (בדחוקים

ר שזה . ב א ד ל פ ו שלא נ ה ו מ ד ס ק ם שו ד  א
א לתו אחוה התחבר אליקיס ואד ר פל ת ו ל י ו ד  ג

 כחתימת )לדעתם ( שעולין וסיפן הפיוטים שהתחלת
 ממש גמור בכיון ג״כ שעולין מצאתי הקליד,

ת מ י ת ח ב כ ו ם ר י נ ט י י ם פ י ר ח  המפורסתים א
 ראיתי כי א׳יב סדר על כולם ואפרוט בשתותם

 ששתותס אחד גס אין לנו הידועים הפייטנים שכל
 נפ״ת ח״ט כ״ל אלו אותיות פשר באחד יתחיל
 של השדים אותיות עשר באחד התחלתן רק וצע״ר
 P ואלו יס׳יד בקש״ה ג״ם א״ז באותיות היינו הא״ב

אצעזר 863 ואמז חזה מרדכי רבי בי אליהו אני א
^3 ״ .............................................קאליי ברבי

אלעזר 943 ואמן חזק זרח ברבי בנימין מני ^
.........................* * בטוב יזכה קיליר בלרבי

בירבי אלעזר 1054 חזת יהודה בר גרשס הקטן ו 1054 י . . . . . I . . . קליר יטקב
072 חוק אלכסנדר ברבי דוד הקטן ד

872 י י • < ״ ....................................קליר
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ת ו ג ש יחה
1154 י............................._ שרילא ר3 האי הרןטן אני ה

1...............................קליר יעקב י3יר3 אלעזר אני 1 5 4
1045 ...........................אמן במורה ואמץ חזק זנדיה אני ץ

1045 .....................................קאליר יעקב י3ר3 אלעזר
י חזק שמואל י3יר3 יזסף י 872 ...............................י

872 .................................................קליר בירבי אלעזר
997 ...................................קלוכימום י3יר3 משלם אני מ

997 • • • • י « . קןק קיליף י3יר3 אלעזר
962 • • • אמן חזק נחמני ירבי3 סעדיה הקטן אני ס

962 ...........................................קליר ברבי לעזר א מני
972 * • • סלה אמן ואמץ חזק יהודה בר קלונימוס ק

972 ..........................................קליר בירבי אלטזר מני
 החחלח בגימטריא להעלות נוכל זה דרך שטל אלא עוד ולא

 913 קאליר אלטזר הקטן מני 913 ־ * בראשית תנ״ך
 1041 הקליר בירבי הקטןאלעזר 1041 ** משה מוח אחרי ויהי
קליר בירבי אלעזר מני 1087 * * יהושע מוה אחרי ויהי

1087חזק
1914
1014

918
918
782

1155
1155

817
1102

 וירושלים יהודה על חזה אשר אמוץ ן3 ישעיהו חזון
 • בטוב יזכה ספר מקרית הקיליר אלעזר מני

• * הכהניס מן חלקיהו בן ירמיהו דברי
..........................הקאליר לעזר א הקטן מני

 הקיליר אלעזר הקטן 872 • • האיש אשרי
 • * • • שמו איוב עוץ בארץ היה איש
 • • • קאליר יעקב רבי בי אלעזר מכי

 • הקליר אלעזר הקטן 817 * * דוד בן קהלת דברי
 חזק הקיליר בירבי אלעזר מני 1102 * * אנוש שה אדס
 והשמטתי בכתובים) (והכס הקדוש כתבי מכל העלתי וכבר

 כזה* עולה ש״ס התחלת שגם אראך אך אותם
867 • • הקליר• ברבי אלעזר 867 • • קורין מאימתי

 1218 קליר יעקב רבי בי אלעזר הקטן 12f8 • • השבת יציאה
יעקב ברבי לעזר א הקטן 1323 • • נשיס עשרה חמש

1323 ..........................................................חזק קליר
יזכה קיליר אלעזר מכי 914 * • נזיקין אבות ארבעה

9........................................................סלה בטוב 1 4
1246 ....................................לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל

1246 ...........................אמן קאליר יעקב רבי בי אלעזר מני
בטוב יזכה הקיליר אלעזר אני 876 • • הטומאות אבות

ן .....................................................................אמ
 אך ופרק מסכת מכל כזאת להעלות מאתנו יבצר ולא

ה אכתוב אמנם ,הכל על יעיד החלק ע ב ר  א
י ר מ א  מה שבצד בנימטריא אותם שהטלתי ר״זל מ

להכתב: שניתנו נראה היה
 ההוא יתיב (טו) בתרא בבבא ראשון מאמר א׳ סעיף

וקאמר: ויתיב נחמני בר דר״ש קמיה מרבנן
 קרא אמר עליך א״ל —י היה משל אלא נברא ולא היה לא איוב
כו׳ ליה אמר — שמו איוב עוץ בארץ היה איש
 אומר ר״א כו׳ שנא׳ — היה בטבריה ומדרשו היה טלה מעולי איוב
אומר ריב״ק כו׳ שנא׳ — היה השופטים שפוט בימי איוב
אומר ר״כ כו׳׳ שנא׳ — היה אחשורוש בימי איוב
וח״כא כו׳ שנא׳ היה שבא מלכת בימי איוב

אומרים ויש כו׳ שנא׳ — היה כשדים בימי
 עכ׳׳ל נשא יעקב בוז ודינה היה יעקכ בימי

 חתם הקליר שאין שבמקום להוכיח רצו וסייעחו רפ״פ הח׳ והנח
 שבהתחלת גימטריא עפי׳ עולה חחימתו אזי הפיוט יאש3

 שלא איוב ספר התחלת הוא זה פסוק יען נאמר אך • החרוזים
 הגימטריא הנה תפרו ומיכתב כצל היה לא אן זמנו נודע
:כזה הדיעות בכל עולה

1....................................שמו איוב בארץ'אוץ היה איש 1 5 5
 1155 • ' * ׳ היה* למשל רק נברא לא אף היה לא איוב
1155 • * היה בטבריה ומדרשו הגלה בני עם •עלה הוא איוב
1.............................היה השופטים שפוט מדור אך איוב 1 5 5
1155 • * • ; * היה והמן אחשורוש המלך בזמן איוב
1............................שבא המלפה כשמשלה חי היה איוב 1 5 5

1..............................איוב היה כשדים ששלטו זמן 1 5 5
1155 • * דינה את נשא אז גס איוב הוה יעקב בימי

כתב הנביאים שאדון שם האומר כדעה הפסוק טולה וככה
1155 • הנביאים מאדון נכתב איוב ספר אף איוב ספר

:הפסוק כל הראה מהרה ועד
וישר תם ההוא האיש והיה שמו איוב עוץ בארץ היה איש

8263•..........................* • • מרע וסר (אלהים) וירא
 3263 איוב של ספרו נס שבכתב תורה (לנו) כתב עמרם בן משה

 ס י לה א מלה לכלול שאין רפ״פ יטעון (ואס
א תבת גס אזי כדלעיל בגימטריא ל ו כ  זאת ובכל יחשב ל

 ; )ממש מכוון וחשבונה הגימטריא לשון
ף עי ר '2 ס מ א י מ נ  על ספרו כתב דוד )שס ב״ב ( ש

ההליס סהר כהתחלת דעתם עולה זקניס עשרה ידי .
2596 • רשעים בעצה הלך לא אשר האיש אשרי

 2596 זקנים עשרה ידי על אך תהליס ספר לו כתב ישי בן דוד
 2596 זקנים העשרה ידי על תהלים ספר כתב לבדו ישי בן דויד

 זקנים העשרה טל לרמז יוד מלא דויד בד״ה (ככתיב
 והגימטריאוה) הרמזים בטלי כמנהג
ף עי ר ג' ס מ א שי מ לי ) מגילה׳ במסכת ש טו  צורתו זה (

 היום והמן המלך יבוא טוב המלך טל אם אסתר ותאמר
1 המן את שזימנה אסתר ראתה מה רבנן הנו המשתה אל

 שלתנס יהי שנאמר ללוכדו טמנה פחיס אומר אליעזר ר׳
׳ לפח לפניהם

 שנאך רעב אס שנאמד למדה אביה חבית אומר יהושע ר׳
 מיס השקהו צמא ואס לחס האכילהו

 ויתרד עצה יטול שלא כדי אומר מאיר ר׳
̂ודה ר׳  יהודית שהיא בה בלא'יכירו כדי אומר יר
 בית לנו אחות ישראל יאמרו שלא כדי אומר נחמיה ר׳
הרחמים מן דעתם ויסיחו המלך
 עת בכל לה חצוי שיהא כדי איחר יוסי ר׳
 נס ויעשה המקום ירגיש אולי אומר מנסיה בן שמעון ר׳

 והיא הוא שיהרג כדי הניס לו הסבירה אומר קרחה כן יהושע ר׳
 היה הפכפך מלך אחשירש גמליאל רבן אמר

 ר״א דתניא למודעי אנו צריכין עדיין ר״ג ואחר
 בשרים קנאתו במלך קנאתו אומר המודעי

גאון שבר לפני אמר רבא
 תשתיהס את אשית בחומס חרווייהו אחרו ורבא אביי

 א״ל לאליהו אבוהו בר רכה אשכהיה
 וככולהו תנאי ככולהו א׳יל הכי ועבדה אסתר חזייה כתאן
הגמרא עכ״ל אמוראי

 וככל הגמרא קושית עס השוה במספר עולה הפסוק והנה
התירוצים:
היום והמן המלך יבוא טוב המלך על אס אסחר וחאמר
2.....................................................המשתה אל 6 1 8

המן את אך הזמינה שלא המלכה אסהר ראתה מה
2...............................................ז המלך עס לבד 6 1 8

ימול לא שהוא •בכדי המן את אסתר הזמינה זאת בגלל 1
2......................................... * ויחרד עצק , 6 1 8
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■ קנאתו במלך קצאמו המלכה ל׳י כיוונה הקודש ברות 2
•2618 י • .־ . ♦ • י ־• • • • • בשריס

'2618' ״ גאון שבר, לפני שנאמר הרשיט̂■ לאואו׳ הזמינה לפיכך 3
■ האכילהו שנאך רעב אפי שנאמר אבי למדה האב בבית 4

2................................הש״הוימיס לתא' ואס לתש 6 1 8
לפת לפניהם שלאנס יהי שנאמר ללוכדו הנומינה פת 5

2..............................................למוקש ולשל־מיס 6 1 8
2618 • • משת־־הם את אשית בתומם שנאמר הוא זה 6
2618 היה הפכפך מלך אתשירוש יען הכושר לשעת כיוונה 7
2618 לנקום שתוכל עת בכל לה מצוי הרשע שיהא כדי 8
2618 יהודייצ שהיא בה ■יכירו שלא אסתר• כיוונה לזאת ואף 9

מן דעתס' ויסיחו המלך בבית לנו 5אתו'ד יאמרו שלא 10
2618 • • ............................ ־ הרתמ'ס אבי

2618 ׳ * לישראל- הנס 'אברויכישת׳ השם ירגיש אולי 11
שיהרגו בכדי רשע אל פגרה סברה אסתר זה בשביל 12

2618 • • ..............................................והיא הוא
׳ ‘ ̂רxא המנכה כיוונה הקודש ברות אלא 13

 2618 וככולהו'אמוראי תנאי ככילהו הכי ל־ ועבדה חזייה
ואמוראי תנאי עשרה השלש שגס המצא מזו וגדולה

נחמיה, יה־דה, מא־ר, יהושע, אליעזר, כזה עולה .
׳' המודעי, גמליאל, רבן קראה,' בן מנסיה,' בן יוסי,
2618' • י • • • • הנביא אליהו רבא, ,אביר

ף עי ר ד' ס מ א עי מ בי  לכם הוא מסור לכם הזה החדש הר
 בכו שעמד וכיון אורולוגץ לו שהיה למלך משל ארי״בל

' שלו,: אורולוגץ לר מסר
 ורוןשעתד שומריה לו שהיה למלך ברחנינא מסי א״ר .

, . . - סומריה. לו■ תשר בנו
תסד, בנו שעמל וכיון טבעת לו שהיה למלך אחא א״ר

. י ׳ ׳. טבעתו צו■
 אחל לכל מפחח והיה אוצרוח לו שהיה למלך יציזק א״ר

 התפתחות לו מסר בנו שעמל וכיון ואחל
י חיוא א״ר  שעמל וכיון אומנת כלי לו שהיה לננר אבא כ

אומנתו כלי לו מסר בנו
 כיון רפואית של נרתיק לו שהיה לרופא אמדין ורבנן

 ר׳יה (ירושלמי המאמר עכ״ל לו. מסרה בנו שעמל
 עי׳ פט״ו רבה ושתית החודש פרשת רבתי ססוקתא פ״א

 סעתים וכן 'ביול שיתדיה היא שכך המדויקות בנוסחאות
 האריכו והמחבריס תראה והיפה וכדומה) כיון ופעם וכיון
 הללו, תשלים ששה שבין ההפרש להכין ודרשית ברמזים מאוד
 תשיטט שהרעיון ועתה בס״ל פרשתיו )עשרים פ׳ ( ולהלן

 המלאכה למל לאשי אתנהלה הניתטייא, של החזיון בעולם
 גזירה רפ״ס החכם שהמציא האחרון הפלא גס לפני אשר

ת שקראה חלשה ו תו ש ש שמלח היינו ה  החרוז (שבסוף תע
 שוה מספרן ציעש שנה בכל אשר למלית) כשתחנדה

י שבת הקינה להתחלת ר ו י תני) מלח (לדלג ס נ ו ע מ  ש
 גדול, פלא קרא זה ומדוש ע״ש עוכרי) ולא (בבית י ר ג עו

 ומתעקש פתי עול שאין בלשיט שס'יס מחבבדעד זז ולא
 לעילד לשונו (כת״ש הזה השתיות של לפלא מלה שלא בעולם
ה הג  בתלת נשגבים מתר פלאים תמצא הנ״ל במאמרים ו

עשר חמשה של שוה גזירה אלמדך תחלה ההשתיות, ■

 ט״ו'והתאתר כלף בתרא'הם.' שכבבא! המאמרים :היינו
 ע־ו,.:ואף בפרשה ,ובשפות,רב'ה. .,b בדף. שבמגילה.ג״ב

 (איש אחת-להם■ ■מדה< כתובים השלשה. וגס טי,- בפיסקא
 תבוה־בכל’ עשיה אסתר),חמש■ ותאמר ■האיש,■ אש"י היה,

'וככה  אסתר שבמאמר והאתיראי׳ התנאים כל■ שמות־ 'פשוק,
 ,ט״ו תסשין )בפ״ע ^עתו ואמר שחזר ודבא רבה עס (

 שא ,ט״ו במ״ק עילין הפסוקים מי״אשי תבית הראשי ואף
 שהמזל' ת:לות ע.פי שנים .המשוה, קו בחגורת וראה עיניך
 התגונן פשתי׳ י״ב. עש^ה חמש. של שוה גזירה להם גרם
 בב״ב-מגילה ( הלל התאתייס ישכל השו־קים השתוות עול

 ,■הללו מסכתות של■ הראשיטס■ בפרקים המה• טלן ,ר״ה)
 שלשתן הפסוקים אלו מסיף■ תיבות הסופי. שגם הבט עתה

 שפנים רפ״ס של דרכו ג״כ (וזאת עשי ארבע בצי במ״ק
 שלמ״ה הב״ט בס״ת ופנים. וכלימה שי״ר בדית עצמו חותם
 אלא עול .ולא )קלט צד תקפג ב״ע עי׳ רפאפו^״ט לי״י
 כתובים שני ,משדים תחזינה עיניך האותיות במספר שגס

 והכתוב אותיות ג׳ין בני הם ואסתר) (באיוב באחד הבאים
 והחקס דן, בן שהוא א׳ באות מכריע האיש) השלישי(אשדי

 *ינו7 בפסק וגזיד אחת מתרח המתיר איתר הביא כבר צונץ
 בשמו א׳ הוסיף קליד בחחמח וגס הלתטריא למלאכת שכשר
 לו הראה יפה שדעתו כהן רפ״ס והחכם קאלייר, וחחתו
 לשונם) (כת״של דבריו בכל ומשתעשע ומסבירות יפות פטם
 הדחק בשעת עליו לסמיך׳ הוא כדאי מהם א׳ כל ולאי

 במספר שוין כבד נתיבים (שהשלשה כזה בהvתר והפשל
 לזיתוץ לצרף׳ )באותיות גם שוין ושנים וס״ת ור״ת התיבות

 אשר האיש .אשרי ישראל זמירות נעים של השלישי צתוב
 אותה ישיכט.ונפשו ומי והוא.באהל לטובה אות יעמו' יעשה
 עלילות ששם רפ״פ החנם אהב כאשר מטעמים לו ויעש

 והת׳ התספייס השחיות אוהב היה גתן ד שהתנא דברים
 (כת״ש בחנם התשכתית כל של הדשיס לשפיר טרד ציגץ

 שעלו והפסוקים המאמרים ועתה )לג והשגה ד כ״ להשגה
 ‘ להם זאת עול ,שזכרתי הלניס הגיתשריאות הטרל' מאתי

 והפרקים הדפים במשפ^ הנמו מתאימות לטובה שיין■ שטלס
 תבות וסופי תיבות וראשי ותיבית ופסיקיס ושמות אותיות וצירופי
 בהשתוות יחל באו נקבצו טלם הוא שם וקטן גמל ומספר

 החסיל שאלת רפ״ס החכם אח עחה נא שאלו מאילי רב
 * פ״ה) המעשה יחול שער (ח״ה־ — הנשתויה

ף עי ת ה׳ ס  הגיתטריאות כל רואים הס איפה מבקש אנכי אחי א
 מינים עשרת מקליאיס האינס הללו והשתוות

 לא התה הן ? וצונן רפ״פ החכמים ׳ שהמציאו תמה יותר
 לעשות החלם וזה מהאמור, עשירי חלק אף במצודתם העלו

 רב מערב הנעשה התהו עולם באייר הפירח. מגדול לבנות
 פורחות, ואותיות מקוטעות, ותיבות מקוטעיס^ חרוזים של

 נקוד וכל וקלוט שרוע וכל r ב״ש א״ת וחילוף ויתר וחסר
 ההם האנשים עיני לנקר מתעקשים זאת וככל )ז ( וטליא

 וכתה כמה אתת על — שלהס תהגיתטריאות, עין שהעליתי
עולה היתה אס לעצמם- החזיקו כפולה/ומכופלת טיבה

t

( ז  רפ״פ הכהן עיני למלחת היה וגס צוצן להחכס בכ׳׳י לנדלין זה ספדי ששלחהי )(בהקדמתי דברמי' בספר מראש הלא (
זא דרוקען השגות איהרע זיא זאצצען וז״ל סייס ולבסוף ,דבריס ר' בנידן רק השיב לא אלי במכתבו’צונן והת׳’,בלבוב
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 שערכתי ,כאי־לר והשפוות חוגציגומטרנאות ;התון ׳כגורלס/
 וקלון בוז שוסכיס היו — ליצלן רחמנא •— הנה עד לסניהס

 ואולי המה/ מקרה שאומר מי על ורחבה׳ גדושה במדה
ש כל זכר בזכרונו מעלה שהיה משלהם מי  בכל אשר מע

ע זה פרק  הקודש רוה שהופיע עליו מעיד חבירו היה ש נ
 וקורדייקוס הגימטריאות בולמוס שאחזו מי אי ,תדרשו בבית ־

 דיעות חילוקי להשוות הזה החזיון ככל מוצא והיה ההשתוות
 מאמין שהיה שהעליתי,'אפשר דרך על ואגדות במדרשים

 ונעלם כמוס שהיה חרשים סוד וגילה , תעלומה לאור שהוציא
 על לסמוך חי על לו עמו-שיש ונימוקי וטעמו היום, עד

 הארץ, בקרב ישועות שפעל עצתו שהתפאר רפ״פ החכם
 ראו שלא שקדמוהו, המחברים וכל העברים עיני לפקוח

 לו עושה היה־ הדחק ובשעת הקליר, שבפיוטי הגימטריאו׳
 צונץ (כדעת ב״ש א״ת 0וחילו! ויתר בחסר כאילו גימטריאות

 בענינים כפר לחבר מבלה,ימיו היה כזה ואיש רפ״ם), להסכמה
 — ובבא בזה מזה, גמולו תצפה והיה אלו,

ף עי ה -ויאל מ ר מי ה רז״ל בדברו •כתובה נעימה א ב ו ל  ע
ה . ס י ם ע ו ת ח נ ה ד ש י ע , ת ה י על

 ומרחשת מחבת תעשה שכל מלא, בפה מודה הנני לכן
 הגיתטריא תשהה של המר בשתן. ותטוגנת לישה זו בולסה תעיסה

 — ההשתוות בעניני שבהן השוה צד וכל הגה עד שערכתי
 בלא קמטו אשר הרגעים וכל ,גתיר מקרה רק אינם כילם

 על חבל עליהם אני 6קור1 חשבונם, ששביל תורה עגץ
 לא כי — I העבר זמן על הוי — תשתכחיץ ולא לאבדין

 שכבר ראיתי יען ,זה להגר נכנסתי אכן ,כדאי הדבר היה
 לפירש דפ״ס החכם של השקר חלבון לספוח המספחת פשתה

 השלם החכם הוא תמנו כמעשהו גיתטריאות ולחדש ,התחזור
 שכתב שלו, הקרובות בפי׳ לנדא הלוי משה מהו׳ המפו׳
 עפ״י היידנהייס וואל^ תהו׳ התפו׳ התנוח של פירושו לסתור

 להתהלך הקלירי דרך בהמת אמרתי ״לכן לשונו וזה מטריא, ג
והוכיח ולרש שחקר וכתו ,והגימטריאות הרמזים ״בפרדס

 בצל .שגם :יתכן רפאפורס כק ר״ש הכולל החכם ״הרב
 חן טל בפיוט <ע״ש .ט' גיחטריא חשבון יתלונן בטל ״תלת

 תעש מלת כי תצא רפ״פ רש״ל והרב כתב עוד .״לרצות)
ם  )תעש כל תחלת זכר כפיוט ע״ש ( כו׳ עילה החרוז ״ע

 ולא מטרות שתי אל אחת באבן קולע ״והקליר
 אשר חשבון לתצוא וגם כי׳ כוונתו תאבד שלא כו׳ ״יחטיא

 עולים כו׳ אנסיכה החרוזים ט רס״ס רש״ל החוקר ״תצא
 הרב עכ״ל מלכי) אנסינה בפיוט (ע״ש ט׳ ״בגיתג־ריא

 כי והלאה חמך החצי הנה אותר הכותב ואני לנדא ההר״ת
 (רס״פ), התמציא לא האתת, לתקרת כיון מכס אחד גס אין
 שנשתכם צאו (לנדא), התדפיס ולא (צינן), המסייע לא

 אשד שלמים, וכן רבים דברי והקשיבו שתעו תמחיצתיכס
 בין נשמע שכבד ,לאתר עליצס ראש יניעו בשפה יפטירו
 התכלה הש״צ חזרה שבשעת הבריות בפי שיחה ונעשה החיים
 בחשבין ־רעהו אל איש נדברו Jא והטראיס, הקדושים בימים

 הנעורים לב שמושך המחזור בפי׳ תקימו שקנה הגיתטריאות
 בעיט תתחלל שמיס שם ועי״ז ,מיתתן לא ההדבריס מדעת
 היה הה ידענו לא האיש תשה זה לנדא החכם והנה העם,

 אי ,(כצונץ) הזה השקר חשבון בסבך נאחז באמת אס לו
 מיס לצקת הלוי בא כי כמתלהלה, והוא קאמר, שפיר משה

 ללחום בלחם קדמו אשר דבר על כהן של ידיו על רותחין
 במלחמות ידו את הכהן qוהנ' לשון, תערכי בתעדנת עמו

 עוד) אותו לדאבה יוסיך שלא היראה מפני (או תנופה
 תתהפך מסיבות שהוא ראינו לניא הר״מ ט כקונטריסיו,

 עליו שכתב השל לרך (ברפ״ס) בו דברו מדי בתחנלותיו
 אשר הסכ<יס בקורת במלאכת מהיר איש על והפלא ״וז״ל

 אשר עד כו׳ רש״י לברי ממט שנעלמו ליה אנס לא רז ״כל
 הולדות בקוטות לאור איציא ממרום רוחה רוח עלי ״יערה

 עיניס גלוי על גס כי ראותwלר • הנ״ל מהחכם נתן ״ר׳
 שוא משאת תחת רובץ הוא וגס השגיאות תרדמת ״נפלה
פסח) ב׳ לשחרית רנן אפיק (בפיוט לנדא עכ״ל ממנו ״כאחד

 ין,3 ווארדטן בטלמהרכו ערעןbט3 אייכטם זיא דורך איך ווא גט&טעהן אויפריכטיג איך ווטרדט
/ באלה ללכת נסיתי לא כי אויסגטנאממטן צטכקטרייטך בנייבען, שולדיג ניכט אנטווארט דיא  א*כדנ כו
מי איך דאצקטיפטרבלריבט בטלטהרונג גגישטפפטטן השטת גטלטזנטן מיר פאן איהרטן אויס יעדט פיר

דעת

גינסטיגטס איביטר א־פר
. . . נאכתאלם איך רטס , , .

 גטביה־ אללטר מיט איך דאצקטיפטרבלייבט בטלטהרוצג גגישטפפטטן השטת גטלטזנטן מיר פאן איהרטן אויס יעדט פיר
 מיודטי לפצי התנצל רפ״ם והח׳ — טכ״ל ז״ל מנחס ברבי צונן ליפרואן הצגייר טרגטבטנסטטר איהר האכאכטונג רגינדטן
ה נ א החרוזות ובראשי הנדפס מחזור שקנה כ י ו ל (מלכי) ס ׳ י נ  שגירליס וא:תיות תיבות על נקודות יד בכתב מצארשום פ

 , יטא שכך מוכיחות וידים לדבר רגילים ים ,מאוד נאמנו שטדותן מ־ה מלבד והנה ,מדיני׳־) •טוד (והוסיף קליר כחתימת
 למסקר בהס שכיון המלות כל בציונים רושם היה שלו יד שבכתבת מאוד וקרוב וז״ל לפנינו פיכה לאבן הנקודות הניח שהרי

 מלת ודלגו כו׳ אנסיכה הפיוט ולדוגמא הציונים השמיטו כוונרצי הבינו שלא המדפיסים ואח״כ והס־פרים המעתקים אך שמו '
 שלא מה יוד לא3 ברבי שמתם החידוש הוא ופה כו׳ ברבי אלטזר כמספר כו׳ שלו יד בכתב (הקליר) כן רשם אולי מני
 שבקרובות שמענו וכבר כו׳ 'בפיוטיו ירומם של היוד גם לו רשם אולי המספר שיווי לייז מפני רק והוא מקום, בשום עשה
 אלהי מלה וטל למספר הכהשבוה המלות כל שרשם יתכן כאן גס כו׳ אביו ושם שמו בביאור כן חתם פסח של ז׳ ליוס
ה שלא דעת למען כלל רשם לא ל ל כ ן נ ו ב ש ח  למטן ינצחוך תרוז על שלי יד בכתב (הקליר) רשם ספק ובלי כו׳ ב

ן מ ה מן שלא ? י א נ ̂-מד פעס, בכל הנקודות זכרון הנה לעיל) לשונו כל (עי׳ רפ״ם טכ״ל כו׳ הו מצוייניס שהיו מ
ב כתב תחלה וראה בא האמה, מרכז מנקודת יצא פ־הן ועל שקנה, במחזור שם ו ר ק ד ו ו א  רושסכו׳ היה שלו שבכ״י מ

י רשסכןכו׳ ל.י ו א כתב אח״ז ל ו ן היסיף ואת״כ כו׳ לו רשם א י וסיים זה בדמיין שהורגל ע״ד שרשם, יתכ ק ובל פ ס  
ם הבל-בלשון החלינו וגס רשם ת •— ממש חתימה קירא (גמטריאוהיו בו ח  ,הגימטריא למנין עשל־ה לו וכשחסרו )
 נתפסות שאין נקודות מיבס־ת האמת כנפי קצרו הקצר יוד בלא ברבי ס שחה החידוש הוא ופה וכתב עצמו על תמה

 ומוכת סופר להיות השתעשע ,מגרסתו לביה דחניש זקן שאיזה ,ספק בלי לומר יתכן אולי מאוד וקרוב — ?' במחשבה
- להם־רס על'הפ ציין ופת בגימט׳, אותם לחשיב רשו.ס פה ואותיות, המלות על וטלוא נקוד וצייןפל  — שיהי׳ ואיך -
׳ • — • על דעל כיון שתא3וש ,כהנא אשתכש

* . * a



ת ו ג ש ה

 כחכב אני אשר התבארים בלהקת והענק וי״ל כתב ״עוד
ס כל יסלא לא הזה הענק מהתבקר אם ט׳ ״בעיניו ב  ד
 הנדול הלתץ )רפ״ס ( אמד אשר על יסלא החצב ,/בעיני
 לעיניס נראה הזה הצדול האמת אלרכה כו׳ לעינים ■״נראה

ס (שם ט׳  שפתיו שעקימת מהלשוגית וכדומה א-חץ) בטו
א, בהנפת אותו להניף רב, מעשה הוי  שמפרסם במקומות ט

תדיליה הוסיף זאת ובעיבור כל,־ לעין דפ״פ) (של הטתו
, על(מלת) גימטריא  מלהביא טל עצי רפ׳יפ החנם יען בטל

(כמו בטל ודבר היל שזה יודעין שהכל בגמטריאוטו,
ק לעיל שכתבתי  הוא גס הביא היל לכן ט׳) אות זה פי
 כי רפ׳יפ להחכם להראות כגמטריא, דוקא זו מלה להכניס

 המחשבה, על דנין אין שיהי׳, איך יהיה —תיעצר־ לא טל
 הגימטריאות קישור שנתחזק המעשה על לדון לנו יש אבל

 ושלש ישראל) לוי (כהן משפחות משלשה רברבי גברי בתלתא
 שונים, ספריס בשלשה פרייסין) בעהמין (עסטרייך ארצות

 והקינות מיך ביוס אאביך הקרובות כשיודפש בדיר ומדאגה
 נוספות בפירושם יעשו שם שצס מחטאת, להם חיששני שבת

 הקינות וכן הקליר נחתמת ש ב״ בא״ת עולה אאביך שהפיוט
 כצימטריאות מדעתו תשה שהוסיף וכמו ,לדורות בכיה ויעשו
 בתכלית תעותס שאברר קידם לכן שלו, הקרובות בפי׳

:אדבר רגע עוד טו) סעיף (לקמן הדברים ועוקר

 הרבנים שלשת של מלבן להוציא באהי עתה ז׳ סעיף
 המדמה כת אחר עוד להוטין יהיו שלא הללו־

 אסיים מגירסייהי, דחלשי רבנן של ובכבודן — שלהם
 הרואים שלשת ואכחד דבליחותא, בתילתא הגמטריאות

— אחת גמטריא יד בחזקת אלו, ומדוחים שוא במחזות
 המאירה באספקלריא חזו לא דאינהו ולהגלות! להתוודע

 שאינה באספקלריא חזי מזלייהו אך הקלירי, של .
 לומר רצוני עצתם, של מדתות לבטאה בטאה מאייה,
. נ שהחרוז

ה כ י ס נ י א כ ל ו מ י נ י לפ כ ל ה ת ה ו ב מצ ו י א נ י ל מ ה  ב
ה . ל ו ע ם ש ת ע ד ר ל פ ס מ כ

1..................................קיליר יטקב בירבי אלטזר אני 1 6 4
. ממש עולה

1........................רפאפורט תכהן ליב יהודה שלמה אני 1 6 4
1J64 ' • • ♦ • * מברלין צינן דאקטיר ליפמאן אני

1......................מפראג מדפים לאכדא הלוי משה הקטן 1 6 4
ה לכהן הלוי לנו ורדה ת ב תיו  האותיות בתססר אחד ש

 שוה הקליר וחתימת אנסיכה החרוז ואף והתיבות
 נאות יטאנו חסר הישראלי אך תיבותיהם, במספר להם
 לדקדק איסתניס שאיננו ,אנפשיה דאפסיר והוא , )אחת
 מפותייהו חיכא פסק ולא זאת, קיאי רבים כאמיר, כזה

פיהם) שחיק ימלא התה גם רבנים השלשה (אילי יומא, כולא
לומר שישתגע טעם חסר זה ומי — לתוכא רבנן יאשקיהו

ה שפיוט טנ  בעבור האלי, הרבנים משלשת אחד חיברו אנ
 יראה שלא מי הבאים, בדורות וא'לי כחתימתם החרוז שעילה
 אחריו לבניו זה שקר יינחיל יקים עפי* על אחרון ,זה ספיי
ר לנקד הנקדן נעל יבוא או המחזור בגליון ואותיות תיבות wא̂י

, העדה עתש״ל ( ׳  נדמו שהעלו הגיתטדיאות כל ככה ז
 יעלו המה ונמש, השמש וחם הקרח, על שנבנו לארתיניס

— ויאבדו בתהו
ף ע' א ח׳ ס צ תו  תתווכח הייתי שאם ותדע תשכיל הדברים מ
,דין פסק של וסברא הלכה עתהסבדבר ־

ך, חזור מהם לאחד אותר הייתי לא  אע״ש שנינו שהלא ב
 טהרות עושין נמנעו צא ט׳ ב״ה כנגד שתאי בית שנחלקו

 לקיים פ״א) יבמות ובבל' וירושלמי (תוספתא אלו ע׳יג אלו
 (תוספתא ה׳ לטת ותוכן בעיניו זך איש דרך כל שנא׳ תה

 שטסיף תוספאה, תנא האי של ניעס אתרי יקדו ותה שם),
 רואות שעיניו תה אלא לדיין אין ודאי כי ,מהמקרא ראיה

 לא אם ואף ,ודינים בהלטת בינתו וכח שכלו כפי להכריע
 כוונתו היתה אם ה׳ לבות אוכן הלא ,האמת מטרת אשיג

 שכרו הנה חלילה), המדומה וכטד צקינטיר (לא לשמים
 שאינם ט לא ד'דן שבעדן הגתטריאות אל לפניו ופעולתו אתו

 (כדלקת! לתקלה לחיש יש עוד ותצוה, דין לשוס נוגעים
 והיתר באיסור אס ק״ו, הדברים הלא י״א) יוד סעיף

 וקטן ושפחה מאשה אפי׳ האתת רז״ל קילו וטהרה וטומאה
 לכל ליתר ניכל גתיר טעות שהם אלו גתטריאות שכן כל
 אחדמהס לשוס חושד אינני כי בך, חזור רבנים משלשה א'

 זטכיות לאסוף שטרח הזה כנער דרכם ארחות שילפתי
 ותתפאר *שש והוא שונים, תצכעיס מנופצות ואבנים מלוטשות, ,

מה, ידו ועוצם שבכחו גילו בגי לפני שלו בגוונין  אנוף הי
 בזקניו, יאמין לא הן — ואחלמה, שט לשם אקדח אבני וציר

 יגיע למאוס בעיניו, קשה יען כפניו, טעותו לו שיבררו
 בהס נפשו דבקה אשר שעשועיו, ילדי להשליך כפיו,

 הנעורים בגי בלבב סיכן יצר כן אמנם — מנעוריו,
 שהגיעו הגיורים, שלשת אלה כן לא הצעירים, מתיריס
 שלהם תיניטין יצא וכבר יחיו) עליהם (ה׳ חשנים לגבורת

 יתום, דור שבדורינו יבינו הלא ידעו הלא חיבורים, בכתה ־
 אבני והשתוות, תגתטריא מנופצות גיר אבני להשליך עת

 כנוס עת — קדתיגינו שסידרו סדרום ולא צלמות אופל
 הדת, שרשי העברים יללי אחינו בלב לקטע חפץ אבני

 ובנויס הלייחודית חכמות תועלית עלי האמונים האמונה ויסודי
 רק בהוראתה תורה לא גמטריא מלת אשר ,אתת אדני על
 וגתטריאות תקופות הערוך לשון לך הא כאילו, אתת לימודי על

ד במקום סי׳ לחכמה פרפראות ח ה במקום א', כותבין א א  מ
 ורונד יוגי בלשון בנימין אמי ז״ל התיספיא וכתב ק׳ כותבין
 החשבון לחכמת כן קראו וחז״ל הארץ מלת חכמת פירושו

 להשיג אדם יוכל ובידיעתה ,הנדס חכמת מיני שניהן אשר
 מכינים אלו דברים והכד ,השתים ותהלך התקופות חכמת
 מחכמת תלמידיו תונע אפלטון לכן אחרות, חכמות להבין

 פרפראות, טעם וזה וחשטן, גתטריא השגת הקדמת בלי אחרות
 בפוך כמדכז נתונות הסכמות כי עטליס יוני בלשון פי׳ לחכמה
 גתטריא), עכ״ל(ערך להאריך מקים זה ואין הגתטדיא עגולות

 השיג רפ״פ והח׳ להערוך הוספות עשה לנדא החכם והנה
 חכתה הלא גתטדיא של העצם ששם זכרו לא ואיך עליו,
 היוצאים שהליטדיס והנדסה מתדידה (גיעתטריא) תקרא
ליתידיס שבשאר מהספיקות יותר חותך בתופת מטרדים חתם,

"׳ל
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 והשפילו הורידו צונץ) הח׳ (וכהוכם הלל החכמים ושני
 האתתי הניחטריא — הקצה אל הקצה חן החלה; הוראת
 הגתסריא אכן ;ואושר והצלחה אתת לימוד לתכלית מביאה
 .צרות ביאvולר להזיק שדרכן שבהן השוה צד וההשתוות שלהם

 :יא) יוד 0סעין לקמן שתראה ישראל(כתו כללת מל
 הגימסריאות עניני שרשי ונחקירה ' נשובה ט׳ סעייף

 וז׳יל כתב רפ״ס שהח׳ וטטריקין,
 בזה קליר,ראשון שהיה החרוזות בראשי שתו חתימת גס וסנה
׳ וגיתטריא׳ נוטריקון דרך כבר הוא ׳(עי  אבל לעיל) לשוני כי

 ללשון מנין אתרו רז״ל שהרי ביניהם! גדול הסיש לדעת
 אנכי כו׳ נתתיך גייס התין אב כי שנא׳ התורה תן נוטריקון
 ותראה ותשבי ות׳יע ערוך ועי׳ קה) (שבת כו׳ נוטריקון
 וספרי וספרא ותוספתא במשנה והנה J הס חלוקים שעניניס
 רק r הנ׳יל גתטריאות עניני כלל מצאתי לא וכדותה, ומכילתא

 • אופניס שני על אותם מצאתי ומדרשים ובבלי בירושלמי
 דרושים כי לבד! אגדה דרך גתטדיא שהעלו אחד אופן

 ומדרשים האגדות סיגטן עס׳יי חפציהם לכל הס
 בכ״לח כגוןימאמרס עשרים)/ (פ׳ לקמן ענינם שאבאר

/לב נדרי׳ ( אליעזר בגית׳ שי״ח כת)! שיתין(מק בגתטריא ( 
ל הדיון יא)! (הוריות י״ב בגית׳ זה  לח)/ (נדה רעא בגי

בזה; כיוצא וכל
פן  איזי מה.מספר שלמדו נראה שלכאורה גיתטריא שני או

 שנינו משל דרך כן! שאיננו דע ודין! הלכה
 א״ר תילי הני מנא פא) נזיר (תשנה יום למד נזירות סתם
 ה) (נזיר תלתין בגימט׳ יה׳ייה יהיה/ קדוש קרא אמר מתנא

ל ענין וזה המשניות בפי׳ הרתב׳יס ז״ל כי — ב ו ק  ואתנם מ
 הא כי לכולם אב וזה / עכ״ל סימן דרך על לזה סתך

 תנין/ התורה תן בשבת מלאכות ל״ט בירושלמי דגרסינין
 סעתים ל״ט תן דילפינין אתר חד שונים/ ליחידים שם ואמרו

 עבודה פעמים ל״ס חן אמר וחד בתורה/ שנאמרה מלאכה
 הדברים אלה של מריבוי מרבה וחד כמשכן שנאמר ומלאכה

כלום חסרה י לא אתרה מן אמרין דקיסרין רבנן כו׳ ודבר

 דרשיו רבנן תתמנעין לא תתגיא ה״א תלתין למד חד qאל
 פאה וירושלמי גדול כלל פ׳ שבת (ירושלמי לח״ית ה״א בין

 ג״כ לכוונתם ולדעתי (א) פ״ב) שני תעשר וירושלמי פ״ג
 ובקשו מלאכית/ ל״ט למנין סימן למסור רצו יען ככה/

 תן לבסוך מסיק לכן !אחרים ממקומות רבים חשסנות
ה ר ת ה לא א ר ס ; ח ם ו ל  מסירת שתכלית כיין כלומר כ

 שתשאר דק אינו וחפצם ישעם כל שבתנין! דבר לכל הסימנים
 איש פה! בעל המשנה חכמי שקבלו המספר התלמידים בזכרון

 תתרחק נביא לתה א״כ א:)! הותרה לא (שהכתיבה איש מפי
ה כזו אסמכתא הלא לחתינו/ מ ו ק מ ה א־ינה מ ר ס  ח

ם ו ל  היא גופא; שבה אצל שנאמרה אלה האחת שהמלה כ
 כזה סמן כי מזרעם/ יסוף לא וזכים ל־׳ט/ מספרה עצתה

 העסוקה אתת תלה רק איננה ימן יותר הזכרון תעודת
 הזה כלשון שתמצא תקום בכל וכן — שבת של ענין באותו

 הנוגע בדבר qשא לך הרי — האמור דרך על יתפיש הכל
 גיתטריא) קירין (שכהיום התלות מרן דרשו לא להלכה!

 רבים חשבונות לבקש אבל בעלמא! ואסמכתא לסימן רק
 גמטריאות! בשם ולקרותס וחיליסס, וצירופם אותיות בתססר

 להם ועשו אחרונים אחרוני ובאו מהאחרונים! נשתרבב זאת
 קצהו ואפס הנודעים רבות הקלות מזה שנצמח עד נוספות!

■ כאן: תראה
ף עי ס א יוד ׳  גלות מיום !העתים קורות ספו״י ולמד צ

 מחשט וחשוב צא ׳ וישראל יהודה
 רמאים משלושים יותר ותמצא ודור! דור בכל שהיו קיצים

 הגיתטריאות! של היד בחזקת ישראל אלפי רבבות בהם שהאמינו
 תאה בתחלת שהיה האחרון רק •אזכיר לא הקיצר ולאהבת

 דיליה כת וכל שהיא צביית״ש שבתי העוכר הוא שעברה/
 הגיתטריאות תחבולות ידי על רבות צרות עלינו הביאו

 כש״ס הקודש בכתבי שתצאו תקום שככל שלהם! המזויפות
 ונוסת התפלות ובסדר קבלה וכתבי הזהר וספר ומדרשים
 תשי״ב או ק״ב במספר העולה תיבות או תלה איזו הסיוטים

צב״ הטמא שם של הגתטריא היא שזו אתרו !תתי״ד או

)̂j( ממוצא שהם בטבור בחיה, ה׳ חילוף שטעם אחד פה כולס שקדמוני והמפרשים‘המדקדקים ,  שיכיא ראיתי ולא אחד
 בימיהם יען ,בזה יש כעיקר טעם לדעתי אולם ,שמונה למספר ה׳ אוח מונה אף מקומות שבשלשה הכ״ל הירושלמי

 סחוס שלהם מ״מ ילא שלתס הא לא היה לא הראשונים חורת בירושלמי כדאיתא חית כצורת ממש ה׳ צורא כתבו
 דיוקנא לספרי להו חזינא בבבלי ממ״ש מוכח •וכן ,כחית סתומה ההא היתה שבימיהם שבתורה מכלל פא) מגילה (ירושלמי

ט) דה״א לכרעיה לה והלו דחית לגגה דתטרי כ ת, חו מנ ה) (גיטין למהך אלא למתך יכמב ולא אמרו וכן (  משמע פ
 אבל הא, של מגגה שמאל רגל להפריד דיקדקו רברבי) בהא למהך כותבין טעמא (שמהאי ובגט דיוקנא ספרי שדוקא
 בשנויס (ותירצו ביניהם ההבדל כיכר במה (שס) מראה והיפה להמפרשיס שהקשה ומהי ממש, כחית סתומה היתה בעלמא

 מכל וסתומה למטה פתוחה הא של עסקה מה טוב בשחר מפורש שכך ,שלמעלה בעוקץ היה ההפרש לדעתי ) שונים
 שהמפרש י״ד פ״ק ט״ש ( המתים להתיית רמז העקיצה ואותה לשאול מרדין בו שנברא מה כל ,הזה העולם כך צדדיה

(בחית) כך אלא (בהא) כך תיקרא אל שאמרו מקום בכל וכן שמונה במספר למנותה אף נמנעו לא ולכן בפירישו), שגה
 וד״א שמחוה ומס׳ סופרים ומס׳ וזוטא רבא עולם וסדר תענית ומגיל׳ וספרא ותוספתא שבמשנה תדע כי ,זה מטעם הוא
 כך אלא כך הקרא אל הלשון כלל מצאתי לא התמונה ובס׳ יצירה וס׳ דציניעותא וספרא רבה ורות וקהלת ,וזוטא רבא
, קרי לשון (רק המצא לא הירושלמי חלקי בכל וגס  היא משובשת ונוסחה חלק) (בריש תיקרא אל א׳ פעם אך ביה)

מקטן רז״ל ספרי יתר בכל שנמצאים תיקרא אל לשונות וששה וחמשים מאות השני כל על שחברתי בספרי שבארתי כמו ־
שקדמוני) המחברים (כדעת מליצה דרך לא ואף ,חלילה חפשי מרצון איננו תיקרא אל לשון לכל בררתי ושס נמל, ועד .

 והבל האותיות חילופי טעם וכן ,קריאתם וטסת ,הקדמוכיס כתיבת ובצורת ,הלשון ביסיד וטיקר שורש להס יש כילם רק
, בס״ד: חדש בדרך
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 ב״ש, כא״ת מתסריא החליפו או שכפי׳יצב״י/ או *שב״פיי
 ס' לקתן (ויתבאר שלהם המינים בספרי ומפורסם כידוע
 שגס / זו קליפה נח גברה כתה וראה בא r ז׳) סי׳ אחרון

 עצמותיו, שניקבו אחר ואף ישמעאל, דת וקיבל שהמיר אסר
 והכניסו רב זמן המחברים בין מרקד השטן היה עדיין

 ויהי והבקשות התפלית ובנוסחי בספריהם הנ״ל גמטריאות
 כתר פי' עם ההפלה סדר כגון ,אז שנדפסו וכדומה רצון
 מלא שהוא סוד) עפ׳יי השנית׳ ובצדו פשט עפי׳ א׳ (צד יוסף

 שלמים וכן ורבים האלו, גמטריאות של הבעל משמית וגדוש
 כזאת ראיתי בשנים רבות (לא ויראה באימה אותם לימדיס

 בראותם ? חטאו הה הצאן ואלה מדרשות) ובבתי כנסיות בבתי
 ההם תי פירושיהם, לסדרהתפלה ונספחו ספריהם שנדפסו

 לבב בר איש שתים, לשם התחלת היוצר חיברם אס יבחין
 טמא איש ימ׳׳ש יש׳'צ מכ״ת אחד חיברם או ,עיניס וטהור

 מאחר — לו יאתר אמור קדישיס מות אחרי ומצורע?
 התפלות, סידורי בתוך להדפיסם אז הותרו שהפירושים

 הרשעים עשו שכן בעיר וישתבחו יהלכו קדוש וכמקום
:ימ״ש הקבורים

 דיליה, וכת ש׳יצ התועב ברשת נלכדו רבבות אלפים כמה
בסעיפיה, וחמשה ארכעה ההוא, הדור רבני ולולי

, נחלת מהשחית חמתו להשיב בפרץ עמדו ,אשר  כמעט ה׳
 ש״צטרס הארור חי בעודני הן ישראל* רגלי נתמוטטו קט

 קודם עוד לרגליך), תכ״ו והס (וסימנך תכ״ו בשנת שהמיר
 תפלה ושום ספר שוס להדפיס שלא הרבנים גזרו כבר זה

 זאת שנתקיים ידענו שנה שלושים ומשך וכדומה, וסידר
 הקימות, באיזה הרבה שנים ז̂ה אחר וגס ועוז, בתוקף

 המבורג) ד' (תהר״תע וששי חידשי מאתר על הסכמה לך יהא
 תוקף על הנ״ל הספר זולת ספרים שאד אמנם וז״ל שסיים
 להדפיס שלא חתור בחרס בקרוב שגזרנו אעמודה, גזירתי

 או שירות או תחינות אפי׳ קטן או גדול דבר ספר, שוס ׳
 זה על והעובר ,אשכנז חכמי רוב י־שות בלי ,בו כיוצא

 בחרס ומנודה מוחרם יהא להדפיס הבא או עצתי התדפיס הן
 גודל ראינו בעין עין כי התחתון, ב״ד ובחרס העליון ב״ד

 ולהשותע ,הקדוש התורה כבוד וזילזול השם וחילול התכשל
 בר' תענדל מנחם הצעיר כ״ד טוב ברכת עליו ותבא־ יונעם
 תכ״ג ורנקפירט ק״ק פה חונה זצלהה אבוגדרש ד׳ -־יצחק

 שנת (דיהרנפורט חיים מיס באר ספד ובהסכתתעל לפ״ק '
 שלא ,אצליגו היא תקנת הזאת כעת וכאשר בזה״ל כתב ־תן)

 מליתן ידינו תשכנו כן על / הזאת ■■בעת ספר שוס להדפיס
 שתיכף הנ״ל) (להתחבר לו נענינו לזה אך ,כהיום הורמנא

 איזה להדפיס הרצועה, הותרה שיהי׳ וזמן תור בהגיע ותיד
 כו׳ לראשונים ראשון הנ״ל הספר הדפסת יהי׳ אז ספר,

ם  וועד בית קודש בהתוועדות לפק תמ״ז אלול כ״ה ד' 'י
 ואזכור ארצות ד׳ רבני של חתימות יערסלוב(ע״ש פה לחכתיס

*־* )ג׳ סי׳ אחרון פ׳ אותם
ת רו  בכללה, שר״י ש״צ כת ונעקרה נשמדה כבר לאל תו

 ראש פורה שורש בעו״ה נשאר עדיין זאת בכל
 של ומגדלים.ספיחים צתיחים הני מפוזרות במקיתות ילענת

 ובשלמי — מטוהרה לא והארז י־־ הזאת נושכת צרעת מספחת
הרמזים דבר מל רק ? — מה ועל הזאת הרעה. נהיתה

 (;שזה הנ״ל, הגימטריאות אדני על המה שיסדו והסודות
 ממש שיש ,חשבו גדולס ׳ועד ומקטנס ספריהם) כל תמצית

 דעה כי ,הזאת הצרה עלינו באה כן על כזה, שקר בחשבון
 הספר, על בדיו גתדבק שבה הארסי כח אשר אחת נפסדה

של אוירו ומעפיש שתתפשט —׳ ר״ל הדבר לחולי דומה

 ומתוכו, תגנו אחרים לסתא יטמא בו המגע וכל עולם,
 מחלתו תוריש שהוא ,יותר עיד אנושה מכתו מחץ כזה ומחבר

 — עולמית הפסק בלי דורות לדורי לבנים, תאב
 מסה מחברים יביאו שבדורינו, לשתועתינו האמין ומי

 הגימטריאות גדרות עלינו לחדש שס, אנשי ומפה
 להרגיל הפיוטים, בסי׳ נוספות ולעשותם שקר, של מחשבונות

 קשות יהודה כני את־ וללמד כוזבות, בדמיונות העם התין
 עקלקלות ארחות להדריכם ,כאילו נפסדות דעי'ת של וזרות

 — אהה וכבושה, סלולה דרך שזהו בדעתם ולהחליט —
— כזה )סיסטעם ( סלול בדרך מללכת ־רגלינו ישמיד השם

א סעיף ד י  בעולם ומתפשט התתדבק ארסי אחד נגע עו
הביאו ונאמנים) רעים לחלאיס (ומסתעף ,

ם, יום רואים שאנו תה והיא הנ׳יל, הגימטריאות עלינו  יו
 והאותיות התיבית חשבונות חושבים שמו וחישבי ה׳ יראי שגס

 בלוטה עיסה , השתים למלאכת כוונים מהם לעשות
 הרקח ויין צופים חנופת רקח מעשה קודש משחת בשתן

 גליא ודין ,רזא פענח חכמה בטוחות שתו אשד ופרפראות
 רפאות הוא כזה שמרקחת וחשבו ישנים) שפתי (עי׳ — רזיא

 של תסטירין ולגלות תויה^ סתרי ^הבין הלב לפקור, העלה
 ועדרשיס והתלמוד המשנה חכמי של תורה ורזי הזהר ספר

 נפלו הבלים אשר ספר איזה של מקרהו יקר כי וגס וכדומה,
 איזה של ט״ת) (או כמספר עולה שהפחלתל בנעימים, לו

 הגיחטריאות כנילי אזי פלוני, קדמון או’אמורא או הנא
 ספר חיבר שפליני חותך כמופת עלמין החליטו־לצתיתות

 הרבה בזה וכיוצא דתיא־, עדים כמאה הגיתטריא פליני,
 זוללא תורה ללא הכל. באתת אבל ,עולם לאחוזת הנחילן

 סגולת של ועצמה כס היא זאת ,יפת) הקיצר (ופה ,אתת
 כל ואחריו והרעיון, הלב להמשיך והרמזים הגימטריאוח

 ואמיץ לב אביר הוא אס אף עקלתון, לדרך ימשוך אדם
 הרשבא עמד לו והדומה כזה דבר ועל השב, אותר אין / כח

 אחד, דרשן בפרומנצייא עמד אשד על שמתא וגזרו דינו ובית
 חותר על מרמזין ושרה שאברהם — והוכיח ודרש וחקר
 מימיך השמעת — ד׳) סי׳ אחרון פ׳ לקמן (עי׳ וצורה

 את והכשיר שהתיר אחד מורה בשביל גדול קהל שיחרימו
 הרשבא, לבב דוה זה על אך — לא לא והפסול האסור

 כאילו, ודמיונות מבהילים לרמזים הלבבות להמשיך שלא
 זה לימוד יקבעו ושלא ,מועל בהם שאין התסלספית בדרך

 — C סיסטעס ( וכבושה סלולה דרך לעשותו לדורות
 זאת כל כי ראו׳. וצוכץ) לגדא (רפ״פ ואתם הדור חכמי

הגימטריא, ן בעני אתת נפסדה דעה משייאת באתנו
̂תציא  והשלישי החסייני, כניד חבירו ובא. מהאחרונים, אחד שי
 לא האס — אלי ופנו נא הוא'.לו. ,הדברים להדפיס הכריע

 על. להעמיס בעקיטן עלינו באתם ואתם — בזה לנו די
צווארינו על לתת חדשות, גיתטריאות של קשה תשא שכמינו

i
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 ב^גמה עוברי לב־הנןליר־^י־׳עתעור על גילה לין ־שאר קול^׳ר/
 אועל כתי חשך-וחלקלקות'עיפתה’תכי ס;ורר הזה/ הככא
̂ —י עלרגנס שובו שיוכו

 שהאירו הקדושים רבותינו של רב מעשה ונראה כא נשוכת
 התיר שילא רב בה, נלך אשר הדרך באבוקית לנו ־

 נשלח א״ל נשתתיה/ תא לשמואל רב א׳יל איש.לעלתא/ אשא
, <}ית שלחו ברישא, ליה ׳ ט  אנא טעינא, מטעא והשיב .

 רבא אוקיס אמיץ רבות ■ובמקו-תות קכא) (יבמות ט׳ סברי
.ודרש עליה אמורא )פלוני או (  לפניכם שאמרתי דברים ,

 כהנה ורבות )חטאת ודם נוחלין יש פ' ( בידי ה־ם ,טעות
 שכל כחדו ולא הגידו •אשר חכמים דברי לאמוכי הצוה. —

 ששגה / עודעא ולנדא).ידפיס צילז (רפ״ש אחד^משלשתכם
 אוכל לא הדבר עצי כבד יאמר א׳ שכל ידעתי אולם וטעה/
 החול ונטל אבן •כבד / השנים) שישכימו (עד לבדי עשוהו
 לני זאת ובכל — טעיתי ־־־* תלת אתור משניהם וכבד
 ראיתיו כי תחלה במצוה יתחיל הוא צינן שהחכם / לי אומד

 לא •לאתר בוש שאינו אלי) במכתבו וגס ספרו (בהקדתת
 תשפי״ו תבואר פה והתנצלותו טו) סעי̂ן לקמן (עי׳ שמעתי

 (כנהוג השירה קלקלה אהבה כי עליו/ משיגו שאני זה
 אחריו דיקדוק -לא רפ״ש את ובאהבתו 0זמנינ מחברי במקצת

 סטר שהטפל השיטה והפך לבקר/ לרע טוב בין חקר; ולא
ר/ את ק ע ח/ וקירת נחת לו ועשה ה  מדיליה עוד להוםי!ה ח

 א״ת ( בגילם וחלופיהן גתטחאות של מליג מנכסי תוססות
 — לעפרא יתיב דהדר ב״ש)

באתרם/ הקדמונים רבותי.צו אותנו הורו כך לא אמנם
הגבור הגדול האל תפלה של תטבע התקין משת . .

 כו׳ הנורא אתר ולא הגדול/ האל אמר ירמיה והנורא/
 בניו הגבור/ אמר ולא והנורא, הגדול האל אתר דניאל

 יש ודם ובשר (ופריך) כו׳ גבורתו הוא היכן בקולרין חסורין
 לעקור יכלו איך היפ״ת הללו(פי׳ לדברים קצבת ליתן כח בו

ע יו לעזר בר אר״י ותשני) תשה; שאמר תה מסירתס  ין ד
ם י א י ב נ י ן אלדה ש ה ת מ ן א י פ י נ ח מ ן י א  לו(ירושלמי ו

 ואיך בבלי) ועי׳ הע^ר בני ס״ס וירושלמי שאכלו שלשה פ׳
 גס ומת ודס׳ לבשי להחניף בגפשינו שקר לעשות נבוש •לא

 אשר דברים שם זעיר שם זעיר ספר על שהעלו למחברים
 משני נשקף משתים וצדק אמת תתרכז לצאת תנלס לארץ יטו

 נפלאות בקולו ירעיס היומי וגלגל והחכמה/ החורה קוטבי
 בטחתי — כוזב אדם כל בהפזו — אית'* יביע ליום יום

 יענה לא ותי — שגיתי שיאמר צונץ החכם של תורתו בגינוות
׳ — ,סלחתי
הכהן יב סעיף  חלק שנטל זו) (בשגיאה מאחיו הגדול ו

זה, שקר וחשבון הגימטריאות להמציא בראש
 מצאתי זאת ועוד וז׳יל שהדפיס בתתידעא לו רב ידיו ״הלא

 ספר באיזה ימצא המצא אס כי להודיע, כתוכרח ״עצתי
 ובנאים בקודמים או אלו, בקונטרסים אשר דברי מעין ״אחר
 למעין היו דברי כי הקורא ידע ,חשבתיס לחדשות ״אי״ה
 הנאמר או הנכחב ענין איזה שתעו או ראו ותחכריהס ״להס

 מטעיהם פריי ׳בתו להשקות מים ברטת ויעשולהם ״מאתנו,
 ושם בהערה נ״ד צד תקס״ד עתים בבכורי לדוגמא ,״יעוין

מה אחרים, בספחס עול יותר וכדומה נון, צד ״תק׳יפת

 בכתובי^■ עוד היה מאשר גם לבי, לשגיוני בהגיוני ״שהשתמשו
, ודברים, באומר רק ״או  מעולם אנטעתדי לאגן אמנם ט׳

 כל לאל ותהלה ,זרים בעדיי תאמריי את מהעדות ״נשמרתי
 בעיני לה הקרוב או האמת קבלת ,זה על יעידוני ״תכירי

 גדול, ואם המאמר או האומר הוא קטן אם שאמרה, ״תמי
 או ראיתי, או שמעתי כזה או כזה רשמתי מפורש ״ובכתב
 דוגמאות איזה ימצאון כאשר וכדומה, לזה הכירני ״פלוני

ס  ת״ל כי ואחרי ,מאמרות בכל וככה ,אלו בקונטרסים ״ג
 שלגו • הקדמוניות בעניני מהנודכייס ספר שום הנחתי ״לא

 והבאתי היטב, בו ודרשתי חקרתי לא אשר בגבולי ״נמצאים
 עוד הנמצא כל הנה הנציךלעניני, כל שמו ביךיאת ״תתנו

 מעין בכוונה בהתקצרות או באריטת המתחדשים ״בספרים
 ראשונה יצא מאתי הספר, שם קרוא מכלי שכתבתי ״תה

 ולכבוד לחכמה יותר לו תחשב והתחדיש כו׳ לאוצרס ״ונאסף
 שלום הדעת מפיצי ■מעשי והיה ידבר, אם מעט ״מסכנות
 ישראל לעס נאמן עבד החותם כעתירת ובטח ״והשקט
 לתולדת (בפתיחתו עכ״ל רפאפורט כהן ליב יהודה ״שלתה

 ראיתי כזה ויאמר שיקבל'האמת ראוי זו תודעה ולפי ,ר״נ)
 לבי אבל ששגיתי, אודה עתה הגיתטי־יאות) (בענין ושמעתי
 מסירת שעשה יתנצל אולי כהן, מפי יוצא זה קיל נשמע אם מהסס
 וכתושמרותז• בדבר ומוכרח אנוס שהיה זו תודעה על מודעה
י מצאתי שכתב דבריו בפתה צת ת ע ר כ ו מ , כ ע י ד ו ה  ל
 נמצא לא ובאמת — מעיקרה בטילה התודעה שכל נמצא
 המחברים כל דבריו, לפי כי• כזו, רבה תודעה ספר בשום
 על להעלות חבלי גליונותיהס, וישדפו קולתוסיהס, ישברו

 יען והלאה, תי^יום דבר שוס יכתוב או ת״ש מעץ ספר
 שנפוצו ומתעייניו יצאו יהודה תמי אשר גנובים מיס יהי הכל

 ואתר יצא הוא יען טמוניםבחובו, שעודם מאלו או החוצה,
ל טלם על כ ה ה ש י ה ו נ ר ב ד  (תק״פד ב״בע והמעיין —ב

 מי להזות באצבע הכהן תראה עליו אשר הדבר ותקפ״ח)
 (מעיר ריגווי שמואל יצחק תהו׳ התפו׳ החכם על חטאת
 נהר מעבר שתביא מיס צנצנת מאתו גנב אשר על )׳גערץ

 קטן פך על לחזור כדאי היה שלא יחזה אדם כל ,סמבטיון
 הדבר, היה אמת אם אף בעבורו העולם ולתרכייש כזה

 בחנם שחשדו ומכחישו לו תחריש איננו ריגווי שהחכם ותכ״ש
 עוד ולא אחרונה), בהערה צדקך הדת בחינת בפי׳ (עי׳
 תהו׳ התפי׳ המפואר המליץ על מתלונן רפ״פ ־ שהחכם אלא

 ציין שכבר מתת התיספות לדברי ציון שהעלים בלאך שמשון
 כתב וכהנה כהנה לב) צד תקצב ב״ע (עי׳ פיק ר״י הגאון

 הורתנא (לר״פש) לו יש האס — הה לנדא, הר״ת על
 עליו שתייבין הלז הציון ותה ציונים, גונבי לתפיס דתלכא
 איש'למצוא כל לפני פתוחים הספרים הלא גניבה, משוס

 אני אותר זה איה, מקימי להראות ציון אצלו ובנה תבואשו
לה אותר ורפ״פ מצאתיה, אני אותר וזה מצאתיה,  שלי• כו

ף עי א י״ג ס ר' תיערבא, דבני קדישין מאתרעירין הזי ת
א״ל לעזר, ר׳ לגבי אתי אבא, בר חייא ־

 דאיקד איגרא חלא לי דיכתב נשייא, יודן לר׳ לי פייס
 הדי ליה כתב כו׳ פייסיה ברייתי, לארעא לפרנסתי, ניפוק
א גדול, אדם לכס שלחנו ו ה ה מ ו ו ת ל ו ל ו ג נ י א  בוש ש

י לא לאתר ת ע מ מי חגיגה (ירושלמי ש שמע שלא פא),ו
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 באייזה עוסק וכשהוא אל̂י יושר אמרי לשמוע/ ירצה לא או
 מאותו (המדבר ספר שוס הניח שלא עצתו על טתב ענין/
 אלו שדברים די לא הנה היטב/ בו ודרש חקר שלא ענין)

 עוד לזילזול'כבודו לחוש שיש אלא / מצדולתו אותו מורידין
 ת״ח זה חכמה תניח נבון בלב רז״ל שאמרו דרך על ,יותר

 עם בן חכם תלמיד זה תודע כסילים ובקרב ת״ח/ בן
 קיש בלנינא איסתירא אינשי דאמרי היינו עולא אתר הארן

 הכי מלכא דסלתא דחכתתא בספרא פז) (ב״ת קריא קיש
 לשטות סימן ירקין/ לעבירה סימן אימן/ סימנין תלת אמר,/
 אומרים קצג)/ בלק (זהר שבוחי כלום ידע דלא סימן מלין/
 צריכין/ אנו אין א״ל הולך/ קולכם אין לתה תאכל לאילני

 הולך*/ קילכם לתה סרק לאילני אומרים עלינו/ תעידין פירותיט
 פט״ז)* רבה (בראשית ונראה קילינו נשמיע הלואי להס אמרו

שי  מודעה שנית בכיך וקרא / רגליך על עמוד כהן אי
 כבר שרח ערך וז״ל שכתבת ומשולשת כשניה

 אך זה/ בערך דברי על השע בלשונית תבין איש כי אמרתי
ץ/ תה לי נתבאר //לא  קורא לכל פת אודיע והנה הש̂י

 אשר קדם תלשונ'ת תלים מדרשי עמדי אין כי //מחברות/
 כראוי/ צד בכל והוראתה מלה כל ביאר בהם למצוא //אוכל
 וצרפת אשכנז ממדינת הרחק צפין ארץ בקצה יושב /;והנני

 דעת שס יוסיפו בשנה בנה אשר רב מזמן החכמה //משכמת
 ענין/ בכל חדשים ספרים מחברי ורבו ותושיה מחקר /;בכל

 מדרש רק בביתי אתי ואין / קדם לשינות בדרישת //וביחוד
 של הספרים באיצר וגס כו׳ יאהן מהחכם הקצר -//מלים

 לשונות על אחד מלים מדרש רק נמצא דסה /;אקאדעתיע
 החכם של מלים המדרש יותר/ ולא קאסטעללי מן //קדם

 החיבורים שאר וכן מיתי/ ראיתי לא הצרפתי //דעזאצי
 בא השאלה דרך שעל ונראה / כו׳ אלי בעמניס //המתחדשים

 (ב״ע לשונך כאן עד בתולה עם שכיכה על זו תלה //הוראת
 בתיקונים.־והגטת דברי ומדי כתבת עוד / פט) צד ^/,תקצא

 מתחלה שחשבתי מה כי פה להודיעי לנכון מצאתי //לתחברותי
 המצרי בהלל חדש לפירש יהודה שארת לתהירת //בהקדמת

 הרבה עתה מצאתי אדם/ עוד בו קדמני שלא ואמרתי ׳0//
 מן א' בשם ההלל cבסו( בריל יואל ך׳ הח' בבאור //ממט

 בתחלת רק אז בחפזי.עיינתי כי אגיד/ והאמת //המעתיקים/
 • קב) צד (שם לשונך ע״כ //הביאור

ה ת  אלו/ אתת באמרי פה גדלך את להראות החלית א
 מה חטאו מה אולם שזכרנו/ רז״ל מאתרי לקיים

 חושדס שאתה והרחוקים? הקרובים המחברים לך פשעו
 ותדבר תכתב או ודברת/ שכתבת ממה עוד ושיגנבו שגנבו
 שבערי הספרים עקד עינם.בבתי ראתה יקר כל הן —עוד־

 ואין חזון/ כל יודעים חפזון, ובלא שומת, ובמדינות מלוכה
 אהללה ובפיוט עבודה בסדר מצאת תהכיולה — רזון במשתנם

 אחרון/ היה שתחברס מהם להכריע יוסי/ בן יוסי של
 דאבות תילי מקיים היית / המנהיג ספר לך היה אס הוא

 לא אשר ועל אחרון/ אחרון ועל ראשון/ ראשון על האומר
 הנמצאים וכיוצא כאינו שגגות על אכן שמעתי/ לא אומר שמע

 האי ידע דלא מאן אטו כי להתרעם לנו היו לא במכתבך
 חשבון על תלונתיט אך — הוא רברנא גברא לאו תילתא
• כאמור לרבים מכשול מלבך שבדית והחדש השקר

ם ר ם ט תו ח  ר המכס מל בעצמך וגזרה שאמיה מה אומי א
 שאס אומר אחהום טרס לשונך וזה לנדא משה

 אהיה בעצמו, השגיאות אלה כל לכדא המכס יתקן לא זאת בכל
 לאור להוציא בדעתי אשר מלים ערך בספרי כולס להביאם מוכרח
 האיש, אתה ח), צד ר״נ תקזבתולדת (ב״ע לשונך ע״כ אי״ה

תסרםם לא שאס — לך ס ו ק י ו אומר ותז.זר חרצת משפטיך
 ברצון )רק מהכרח לא ( אזי ,בעצמך שלך הגמטריאות שגיאה
 ,חיבורך בכל הנמצאים הרבים השגיאות יודפסו ,האמה רודפי
 שחברתי שוניס) מחברים (שעל הבקורה ספר על כתוביס הס הלא

 ״ האמת מי עם ישפוט והקורא בס״ד
ף בא י״ד סעי  הגימטריאות להקריב אחיו את ישרה הלרי ו

 הקליר פיוטי להיכלי פנימה הקודש אל
 והוציא ובבהמ״ד), כנסיות בבתי יראו בבל חוצה היו הנה (שעד

 שאמרו רז״ל כדעת שלא ,הפיעל אל הכת מן הדמיון מחשבת
 ודאי —לז*)' יט* (גיטין מעשה נעשה מדמין שאנו מסכי וכי

 פי׳ ( מזבחו על להקריב משה בבוא ,איכא נמי וחיב̂ר מצוה
 הטועים אבן וימחה פניו, מעל בגמטריאוה מסוה יסור המחזור),

 המחזור בסי' שהדפים שהגמטריאוה ויפרסס הבריות אה המחעה
 לבי נכון — ,קיימין ולא שריריץ לא ,ומבוטלין בטלין הן שלו

 לא ואנכי הלש־ו בזה לנדא מ׳ על שהרי ,זאה שיעשה בטוח
 ומה וז״ל לולב בענין )פ״ל ויקרא ( רבה במדרש הבין ״ידעתי
ס ואחרוג לולב ליקה לעשות ,,עלינו ל ק נ  (ערך עכ״ל יע״וש ו

 חטאי את הלשון בזה קלוון) ערך (שם והדפים חזר ״נקלוום),
 בנפשי החעתי לבב בחמהון שו.גנ אני אענה וטרם פה* מזכיר ״אני

 חועה אדם אחרי הלכתי כי כמתעתע קורא בעיניך גס ״והייתי
 גם הביא והבל בוקסדארף יוחנן החכם הוא בדרך עור ״משגה

 ע״ש לולב בענין (פ״ל) רבה ויקרא מדרש נקלוום בערך ״הוא
 ואנכי כתבתי לכן המדרש בס׳ ראיתי ולא בינהו טל ״נשענתי

 מאמר אקרא עלי גם ועתה המדרש מאמר הבן ידעתי ״לא
 להקב״ה ונקלס חטאתי אתוודה לעשות פלי ומה ״המדרש
 אמנם ואם לניא עכ״ל משגיאות אומנו והמנקה עוריס ״הפקח

 (עי' בזה לו נחת ואין ושחק ורגז דברים עליו מגבב רפ״ס הח׳
 כזאם שאל עצמו רפ״ס הלא בכך, מה עד) הערה ר״נ חולדה

 עכ׳*ל לשם ומטט אלישא ענין מה להבין קשים ודברים לשון, כזה
 אחר אלישע לרפ״ס שנתחלף דמוכח טעות וזה סג), הערה (שם

 הודה קטן דבר העלה בשגגה אס ועכ״ם (יעוש), הנביא באלישע
 וסשיטא הכ״ל, שקר חשבון של גדול בדבר ק״ו לנדא, החכ׳

 להזכיר ,המדפיסיס ולכל לו הוא וחולין חלילה והלאה שמהיום
 סלח יאבה לא פי הקוליר, מלוי ובצוואריהס הגמטריאות עוד
— • הקליר להם

 וצונן) רפ״ס (של קושייתם שעיקר הקורא ידע עתה טר סעיף
 חיבור לה שאין סורו שבה הקינה על שהימה

 בראשה, הקליר חתימה ובלא סמך, באות התחלתה ולמה המלות
 גימטריא עפ״י ולתרצה פעם בכל להזכירה ושילשו שינו וע״כ
 היא סורו שבה באמה כי מאוד, בזה טעו לעיל) לשונם (עי׳

ך הקרובות השלום י ה אאב ו י  כמ״ש לעיל הנעחק( מבך ב
 באוס שם מהחילין שהחרוזים והיינו בקיצר) ור״וה המפרשים

 שנחלקים חרוזים השעה יש אות ובפל נון באוח ומסיימים א׳
 באותיות שמסיימים חרוזיה ראשוךששה בבית ראשייה, בחיס לשתי
 מרוזיס נ׳ שני ובבית איכה) במלת תמיד מהחיל (והששי שווה

 והחרוז , החרוזות בראשי כפול הקליר חחימת מהם שבשנים
̂יא והחתימה המקרא, לשין ממש הוא האחרון  בי ר עז ל א ך

 ברכת וככה נון עד א׳ מן כמו אומיוה י״ד שהם ר י ל ק רבי
 pול ברכוה, י״ד ג״כ ירושלים בונה בכלל) (ועד עד המפלה

ויען המפלה, ברכת של הברכה מענין יש שמיני חרוז בכל
שאות
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 חתימתו) כמל נצמד (וגס ירושלים בבוצה צצתר צו״ן שאית

 בברכות אומרים שהיו ת״ב של הקרובות כאן הפסיק כן מל
ת שכבד אחר שבעמידה, מ ח בנ ס- ן סיי י נ , ב ם י ל ש ו ר  י

 (שניחוססו רבות בקינות ־הציבור על להטריח שלא יצס
 אחר לכן שבעמידה, התפלה בעת טלם שיאתרו דור) בכל

 הקינה ואומרים לאדן יישבים שבעמידה, הש״ע שצתרו
 בקרובות שפסקו במקום סמך באות שמתחלת סור״ו שבת

 שבקרובות אחר רק תהקליר אחד פיוט הכל כי הנ״ל אאביך
 בקינה לכן כאמור פעמיים שתו שגי בבית חתם כבר הלל
 תיו) עד סמך (הן אותיות ח׳ בכל חיבר לא סורו שבת
 שבקרובות ראשין בית דוגמת חרוזים מששה א׳ בית רק

 אלפא הששה סדר על נתחברה סורו שבת והקינה אאביך,
 (מהשמונה בית כל שהתחלת לזה ונוסף איכה שבמגלת ביתות
 מהשמונה אחת בתיבה מתחיל )תיו עד סמך שמאות בתים

 ב א״ הששה מסלר (ואח״כ איכה מגלת כל שבסוף פסוקים
ה מ״ש ועיין כ• לאות עי״ין בהקדיס רק לראשן הסופן ר ע  ה
, שבת שהתחיל וזט זה) חיבר בסוף ו ר ו  שבת שהלח ס
ו וחלת, לבנו, משוש שבת הפסוק התחלת הוא ר ו  הוא ס

 חי ס תתחיל השני והחרוז יועם, שבאיכה סמך אות התחלת
ס ו א מ ת במלת מתחילין ורביעי שלישי וחרוז ו ו כ  ה ס
 סמך באות הגבר אני של א״ב שבשלש פסוקים צ׳ כהתחלת
ו חמישי וחרוז לראשן) (מסוק ק פ  סמך אות יען כף ס
 לשון הוא] ששי וחרוז ספקי, בתלת מתחיל יעיב באיכה

 ועל ,אבירי כל סלה ישבה שבאיכה סמך אות של המקרא
 ובסיף ותשכח, דוה תוהה עד הקינה כל נחרזה זה סדר

 זק״ן ע״ד לת״ביא (א׳יל החרוזות כראשי עוד חתם הקינה
 יומא דחד רב בי בר ומעתה זר ע אל שמו את ר״ם)
 הוצרך לא כי מעיקרן בטילין רפאת^ הח׳ שדברי יודה

 כמספד הציחטריא שתעלה בכדי סורו שכת לכתוב הקליד
 בכדי אלי לתלות הוכרח רק רפאפו׳) (כדעת חתימתו

ר ד  ולחתום לחזור צריך לא'היה וגס שנתבארו התרוזיס ^
 שכבר ואתר הפירט, אמצע• שהוא •שבת בחרוז שתו

 שלישית ופעם אאכיך קרובות בהחלת פעמיים עצתו חתם
 ראויwמר רפאפו* החכם היא נפש בעל ואס כדאתרן בסוף

 האמת על ויודה שגה אשר שגגותיו ברבים שיפרסם לו
 זה ספרו בהקדמת צונן שפשה (כתו שטעה תה בכל

 הראשון בספרו שטפה כל.מה שם שהדפיס בו פוסק שאל
 שהדפים רפאפי׳ מקונטייסי אכן )יעו׳יש עתי מכתב הנקרא

 הוא לדבר דוגמא האתת על להודות דרכי שאין נראה
 שנאה שנה מאות שהתשע ויו) (אות לעיל שבררתי מה

 נחכוין שהקליד לפרש רפאפו׳ רצה בהקינה האמור כבושה
 גמור טעות ובאמת הקליד, זמן של השנים חשך פל

 רבה בקדרש שחפירש חה על היא הכוונה רק בידו הוא
 שהדפים אחר זרפאפו׳ ויו) אות לעיל (שהעתחתי צו פ׳ ריש

 שנעלם בעבור התיטעה מ״ל פירושו )תקן שנת בב״ע (
 בעצתו) או זה על אחד (העירו ואח״כ המדרש אז ממל
הוסיף אך שגגתו מל הודה לא מ כל ועם שטעה ראה

 שנת עתים י(בבטרי האחרת בשנה והדפיס פשע על ■חטא
 על הראיה ואודת הלשון בזה ג׳) להערה צב צד תקצא׳

 שנה מאות בתשע הצדקה ה׳ לך הקינה מסוף הקציר זמן
̂וסיף צריך מלהשמע כבושה שנאה שהיתה  שנמצא שאע״פ לר

 רק שהשתמש נראה מ״מ צו) (ריש המדרש כלשון כן
ל זמנו: חשבון על כוונתו להוציא המדרש בלפין  עכ״

 דבר מכחיש הוא איך לבב ברי גא הביטו רפאפר
 הח׳ כתב עוד האמת, על להודות שלא ומתעקש ברור

 ר׳ וז״ל ל״ז) הערה לו (צד תקפט שנת בב״ע רפאפו׳
 אבן ספר יצירה) לס׳ פירושו (בריש תביא טטריל משה

 הזה האיש נחשד אולם גאון סעדיה רב שחיבר הפילוספים
 בעולם כלל גמצאיס היו שלא ספרים שמביא מאוד אצלי

 ולדוגמא אותם שמע ולאי' איש ראה לא עוד מהם והרבה
 מדברי שס שמובא ותה הקליד לר״א כבודה מספר יודע מי

 הקליד יביא שאיך הזמנים בחשבון נמנע כמעט הוא הקליד
 שהוכחתי כתו אביו שרירא רב בזמן היה והוא האי רב

 וגס לתסזור בהקדמתו ר^יימהייס וואלף ר׳ החכם נגד בת״א
 זה תי מאוד, זר מגאון כבודה) ספד (ה״ל זה ספד שם
 פה וגס רפאפורט עכ״ל ~־־ הפילסופיס אבן הוראת יבין

 יצחק ר׳ החכם הזכירו הפילסופים אבן כי בשתים טעה
 שנת עתים בכורי עיין יגל הר״א ספרי בין ריגוו שמואל
 היינו רומי בלשון הנקרא שזהו ונודע )יד צד ( הנ״ל תקפט
 ה׳ כבוד ספר הוא כבודה וספר — ווייזין דער שטיין

 והשיגו היילנהייס ר״ל בזה טעה וכבר ישנים בשפתי המובא
 בהקדמתו מרגליות זלמן תוהר״א הגאון אבי אחות בן ש״ב

 הכלים אל נחבא הייתי שמעולם ויען אהרן קרבן למחזור
 לכן אדם לשוס המדע בעגיני אגרותיי לכתוב רציתי ולא

 יכתוב שהוא דלתותי על שוקד שהיה אחד לחכם אמרתי
 שטעה,ועדיין מש ולא הודה ־ובאמת שטעה לרפאפורט

 לשון וראו נא באו ועתה — הנ״ל החכם ביד תכתבו
ט׳ א פ ר  הערה לעיל הוכחנו כבר וז״ל תקן בשנת שהדפיס ״

ג' ,  יצירה לס׳ בפירושו בוטריל ר״מ יחם שבשקר בראיות ,
 אודות רק נעירר וכאן הקליר לר״א ה׳ כבוד ספר את ״

 למחזור (בהקדמתו ז״ל מרגליות זלמן ר״א הגאון ״השגת
 למחזור בהקדמתו שהביא רו״ה הרב על אהרן) ״קרבן
י פ ס  והנה השגתו, ע״כ ה׳ כמד צ״ל ובאמת כבודה ״

 ישנים בשפתי זו חלה נרשמה שכן בעצתי זאת ידעתי כבר ״
ת או  סעדיה רבינו בתולדות בטעות שנדפסה אעפ״י כף ״

שכתבתי  נתברר לא עוד אולם לו) צד תקפט (בב״ע '״
 ' זה ספר גוף באמת ראה לא ישנים שפתי שנעל הדבר,

 רת״ב בפי׳ מובא שראה מה רשם רק בעולם היה שלא
 הרבה וכדומה קמיצה בכח, הי קול הי, היכל ספר כמו
 באתת שהוא כתו כבודה רמ״ב בפי׳ כתוב היה אס א״כ

 אשר ישנים שפתי בעל עפ״י לתקן נוכל לא הוראדנא דפוס
 העד חושבים שאנו אחרי אכן רה״ג עד מפי עד רק הוא

 אמר אס עדותו, בלשון אצלינו חילק אין שקר לעד הראשון
קכב) צד תקן (בב׳׳ע רפאפו' ענ״ל כבודה או ה׳ כבוד
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י ומה אומר מה אנו בעח^סץ! מליגו בא כן על אלה דבריו על נא שפטו ההשויה ושוחרי האתת אוהבי נא דנ  א
מד ר״ל שכבודה מקודם זאת ידע חם מדי ויותר כזה ודי יותר מוד דברי להשחית קשה אס או ה' כ
י קטנה מלה לומר ט ת י ע הרבה) ללהג צריך היה ולא ( ט

ה ר יש פ
ה ג ש ד ה ״ כ י״ט בסרק רמב השגה —י פד ר

 החכם בהערה) זיין ושין ויו שין (צד
 בשתותס שקראם מדרשים ועשרים חמשה ומונה סיפר צינן

א אי ת ד ג מדרש בזוהר, המובא א , ב' ר ו ג ר ג׳ א י ה  ב
, ׳ , ז׳ מ הר ש ח׳ ז מ ת ח ו ל י ג  ט׳ חדש, זהר של מ

י מדרש ה ר י ש כ׳יג כו׳ או ר ד , בן ר״ש מ י א ח ו  כ״ד י
ש ר ד , מ ה ר ו ת ה כ׳יה ה נ ו מ  כתב עוד צעץ כיכ״ל ת

 פעמים הרבה שקורא הציוני בשם בהערה) ויו תיו (צד
 בספרים שתצא צונץ הביא ואח״כ הזהר מדרש בשם הזהר את

ר ספר צ״כ שמביאים ה ז ו ג ה ה  המופלא הזהר ,וספר ל, ד
 ואעפ״כ אור יהי מדרש מביא והיוחסין הנעלם, מדרש
 (הנדפס שלו המאור במנורת אלנאקאווא ישראל ר׳ הרב

 בשם מעתיק פא) ושי״א ע״א ש״ב c(7 חכתה ראשית בסון!
 המציא ואח״כ נו׳ הקודש בלשון שורות כ״ד אור יהי מדרש

ר בשם נקרא לתה טעם צינץ ה  היו שהמקובלים תפני הוא ז
 זהר או אור בשם שלהם הקבלה ספרי את לכנות רגילין

 (הנקרא זה לשון על המורים מהלשוגות וכדומה בהיר או
 אור חתה זהרי האורה ספד כגץ ליכט) או גלאנן בל״א
 ויעןי דבריו) אריכת (ע״ש צונן עכ״ל כו׳ קרניים יקר

 נקרא ולמה הה על טעם שיתן ספר בשום מצאתי לא שבאמת
, בשס הבהיר ספר ר י ה ר בשם והזהר ב ה  הוא וצוק ז

 גדול טעות שזה אברר לכן הנ״ל טעמים שהמציא הראשון
 שלא רבים דברים אודיע ואגב בזה שגגותיו יתר ואבאר
למביני למשא אלה דברי יהיו שלא ומובטחני אדם קדמני

והוא: מדע
 ספיקות בספריהם שכתבו המחברים דעת נידע ככר

 ובתוכם לא או חיברו רשב״י אס הזהר ספר על רבות
 ,לזה המיוחל ספרים מטפחת בספרו עתדן יעקב ד׳ הגאון

 והתיקונים הזהר על שם שכתב ההשגות שבכל מליו ותמהני
 הרגיש לא איך השטת מאות משני יותר שהמה חדש והזהר

 (בהקדמתו דהרסנא כסא בעל אחריו שהקשה בהקושיא
ה ראש) בשמים לס׳ ח ל ה שנמצא פ מ ד ק  הזהר לספר ה
 ספרי מכלל יצא יען הוא אחרונים את כי באצבע תירה שזה

 ומכילתא) ותוספתא וספרי וספרא (כהתלמוד הקדמונים
 דבריו) (ע״ש תמחבריהס הקלתה שוס בהם שאין ומדרשים

 מעולם דברים היה לא זה על אליקיסאותר התחבר אני אבל
 המעתיקים רק הקדמה שום הזהר לספר היה לא באתת כי

אשר ההקדמה הדפיסו המה מנטובה עיר של והמדפיסים

 בזה וטעו אחריהם שנמשכו הדפוסים בכל היום לפנינו
:והוא שאברר כתי רבות טעיות

 חזקיה ר׳ במאמר הזהר ס׳ שהתחילו תה הראשון הטעות
עד שאחריו התאתרים וכל פתח א) טו qד ( ע

ת בשם אותם קראו ת ד ק ר ה פ ר ס ה ז  גדולה, שגגה וזה ה
 הששי לאל^ ש״כ שנת קריתונה בעיר נדפס שהזהר תלע כי
 ישכר ר׳ שחיבר בינה אתרי ספר הקדמת סוף מ״ש וכפי (

 שבימיו וויניציאה ד׳ זהר עוד ראה שעא שנת פראג ה' בער '
 בלובלין נדפס ואח״ג קריתונה) כדפוס כך כל מצוי היה לא

 נקראין הללו הזהר וספרי תמד שגת ובזולצבאך שפג שנת
 בוגין חצי (הייני גדול נייר על שנדפסו בעבור גדול זהר

 הראשון דף רק כלל הקדמה בהס אין ובשלשתן )ויותר
, דתלכא ברישהורתנותא בראשית מתחיל  שלפנינו(בדפוס ט׳

ק עא טו בדף הוא זה מאתר הדפוסים) ויתר תנטובה  א
 יש עב חח דף עד ולהלן פחח חזקיה ר׳ מן אלו תאתריס

 שכעת בשביל וזם ,אחרות וניסחאות אחר סדר להם
 (שנת עצתה זו בשנה אזי בקיימונה גדול הזהר שהדפיסו

 קטן זהר ונקרא הזהר ס׳ חנטיבה בעיר גס נדפס שך)
 וקראו והנוסחאות הסדר החליפו ובו קטן נייר על נדפס יען

ת בשם הנ״ל ההאתריס מ ד ק פר ה ר ס ה ז  ואחריהם ה
 וסלוניק וקישטנטינא שבאתשטרלם כל'המדפיסים נמשכו
 העיקר כי גדול טעות זה וכל ופלוניא רוסיא אשכנז וארן
 אמרתי זאת ולברר וז״ב), (ולובלין קרימונה ד« נוסחת הוא

 חצינו כי הזהר ספר של השם קריאת בטעם תחלה להתבונן
ו שקראוהו יש שתות שלשה לו ש ר ד ׳ של מ י פ ) י ״ ב ש  ר

 הקודש ועבודת משפטים ובחיי ונז נו שאלה ח״ג תשבץ שו׳ית
ש שקראוהו ויש וכדומה) גבאי בן לר״מ ר ד י מ ה ר י ו  א

 ואחר )להאזולאי הגדולים וכשם רשב״י מלת יוחסין■ ע׳ (
ר כל בפי נקרא בעולם "טבעו שיצא פ , ס הר  אמנם הז

 ,שתו נקרא ואיך מחברו היה מי נסהפקו לבד הזהר על לא
 שלא מהם אחד אץ כמעט התדרשיס כל לרבות גס אלא
 מחבת שם מאהני שנעלם או תחברו היה מי ספק יהי׳
 השס ואח״כ אחד בשם תחלה שנקראו יש ומקצתן ,וכל מכל

 לי נתברר המדרשים שאר בעניני התבוננתי וכאשר אחר,
 — לו הראוי והתחלתו הזהר ספר של השם קריאת ידם על
 :חלקים לחמשה יתחלקו ככולם רובם שהמדרשים מצאתי כי

 נקראו וגס מחברם בשס שנסתפקי מדרשים ראשון חלס
מדרש כגון אחר בשם ואח״כ אחד בשם החלה .



ת ו זג ש ה
 הושעיה ר׳ •או חיברו <תמל בר רנה אם שנסתסיןו רבה
 ובצתח רקח והקלתת החזקה ליד הרחבם הקדמת ע׳ ( רכה
 ישראל ארן אגדת רבה לבראשית קרא ורשי וכדומה)‘דול

 מדרש וכן רבות או רבה■ מדרש נקרא ואח״כ ב׳) מז (ברא׳
 אגדת או תהלים מדרש קראוהו שהקדמונים טוב שחר

 ר״ל ( רבה שבמדרש האחרונים החלקים שני וכן ,חהלים
 מדרש אותם קורא העריך בעל רבה) ודברים במדבר
 שמתחלה הבהיר ספר וכן לקמן) שאכתב (מטעם ילמדנו
 ברא׳ פ׳ רמ׳יבן (ע׳ הקנה בן נחוניה ר׳ של מדרשו נקרא

 חמישי: חלק לקמן שאברר תטעם מחברים) .ושאר
 יש אבל אחד שם רק נקראו שלא מדרשים שגי חלק
 הוא אם תנחוחא מדרש כגון חיברם מי ספק י

 ושפתי הקבלה שלשלת ע׳ ( אסר או אבא בר תנחומא ר׳
 אם נסתפקו אליהו דבי תנא וככה הדורות) וסדר ישנים

 ובשם מד פ׳ מינים תאור אחר-(ע׳ או הנביא מאליהו הוא
 נקראו שלא אף' בהן וכיוצא רבתי הפסיקתא וכן הגדולים)

 :מחברם היה מי בבירור יודעים אנו אין אחד בשם רק
 אדם שם שים על נקראו שלא מדרשים שלישי חלק

 אולם וכל/ מכל מאתנו נעלם מחבריהם יען
 שם על נקראו אחד מענין רק עוסק אינו שהמדרש בעבור

 תו׳ (ע׳ ויתירות חסידות מדרש כתו בו שעוסק מנין אותו
 כח סי׳ פג מגילה וראש י״ז סי׳ פה ברכו׳ וראש לה ברכו׳
 (ע׳ רבינו משה מדרש וכן לח) פ׳ ריש איוב על שי ותנחת

 לסי הדברות עשרת ומדרש וילקוט) ורקח. עא פב ב״ק תו׳
 שדורש תמורה מדרש וככה הדברות מעשרת רק דורש שאינו

 כיוצא וכל תמורה להם שיש לת)w(שבקר פתים הכ״ח רק
:מהמדרשים בהן

 הוא אולם מחברו שם כלל נודע שלא מדרש רביעי חלק
 אזי רבים ובעניניס התורה חלקי בכל דורש

ל שהוא הלשון שם על נקרא הוא  הפרשיות בו להתחיל מי
 פעם בכל שתתחיל בעבור כן שנקרא ילמדנו מדרש כגון

 ארוך תמנו שיש העקרי התנחותא זה (ואין רבינו ילמלמ
(השגה): לעיל כת״ש נדפס שלא וקצר■

ק ל  להם אין וגם מחברם שם כלל נודע שלא חמישי ח
שדורשים הכתות רב והמה תיוחד בלשון סיגנון ‘

 בראש שנזכרו המקראות שם על נקראו אזי שונים תעלנים
 וכן ויושע בפסוק שהתחלתו לפי־ ויושע מדרש כגון המדרשים

 חזית מדרש נקראיך וקהלת השירים שיר שעל רבה הדרש
 מהיר איש חזית בפ׳ מתחילין שליהם יען חזית) אגדת (או

שיר שעל שכתב רסג צד טו פ׳ ריש צונץ כהחכס (ודלא

 ושקואל ומשל' ליםwתר מדרש וכמוהן חזית) נקרא לבד השירים
 טוב שחר בפסוק שמתחיל בעבור טוב שחר מדרש נקרא
 שמים כונן בפ׳ שתתחיל בשביל כונן מדרש וכן רצון יבקש

ר ספר וכמוהן בתבונה; י ה ב  שהתחלתו על כן נקרא ה
ר בפסיק י ה  שהעתקתי בנדש״ו כצונן בשחקים(ודלא הוא ב
 ומדרש ויכלו ומדרש ויסעו ומדרש־ הדשא מדרש וכן לכייל)
ע׳ אספה ומדרש השכם  כיוצא ומדרשים ש״כ) סי׳ רקת (
 אותם) מביאים (ורבים בכתובים מהwור נדפסו שלא באלו
 זהו הללו במקראות שתתחילין שם על כן נקראו כולם

אכן השאר; על תקיש ומהם האלו במדרשים לומר הנראה
אחד בשם ואח״כ אחד בשם נקראו מדרשים שמקצת הטעם

 שסבלו והפיזור הטילטול רוב מפני שהוא לומר לי יתכן
 היותם זמן ונעלם המדרשים מחברי שתות נשתכחו ישראל

 שים תבלי זוית בקרן מונחים נשארו והמדרשים הארץ על
 כתב לא אחד כל יען מחבריהם; מפי למו יקראו אשר שם

 בישראל(כתו ולהפיצם ביעקב לחלקם ולא לזכרון רק דבריו
 קראו אחריהם הבאים לכן עשרים) פרק לקמן שאכתב

 שרוב בעבור א״י אגדת כלל) (דרך רבה למדרש תחלה
 בתלמוד כמו ונשנו נאמרו שבו והדרשות והאגדות ההלכות
 אם מחלוקות מצאו ואח״כ ישראל בארץ שנתחבר ירושלמי
 שפתח רבה הושעיה ר׳ או נחמני בר רבה היה מחברו
 מדרש לקראו בתראי אסכימו זאת גלל הספר בראש לדרוש

 והאחרונים ( רבה ולר״ה ב״נ לרבה כולל שס שהוא רבה
 הערוך בעל שר״נ הטעם אמנם רבות); שתו מכנים בטעות

 הוא ילמדנו בשם רבה ודברים לבמדבר לפכימים קורא
 מדרש כלשין רבינו ילמדנו הלשון שם שרגיל תפני כדכתיבנא

 הילמדנו בלשון שם נאמרו והדרשות ההלכות רוב וכן ילמדנו
 תחלה שמואל תשלי תהלים שעל המדרש כן וכמו *) ממש
 תהלים אגדת או מדרש בשם עצתו בפני א׳ לכל קראו
 ניתוספו יאת״כ שמואל אגדת או מדרש משלי אגדת או מדרש

 לכן וכדומה שמואל מדרש בשם ג׳־כ שנקראו אחרים ספרים
 שם על טוב שחר מדרש בשם יחד כילם לקרוא הסכיתו

 נקרא שמתחלה הבהיר ספר וככה טוב; שחר התחלתובפ׳
 הקנה בן אר״נ שהתחלתו בעבור הקנה בן ר״נ של מדרש
 שהוא יצויר לא באתת (כי חיברו הוא אס נסתפקו ואח״כ
 בהיר בפ׳ התחלתו ע״ש קראוהו לכן בת״א) כת׳יש חיברו

 ליתן לדין זכינו ומעתה בזה״ כיוצא כל וכן בשחקים הוא
 נקרא מתחלה כי הזהר ספר שם בקריאת כעיקר טעם

 היתה יפן סתם שמעון ר׳ של מדרשו או רשב״י של מדרשו
יוחסין ספר (מיתות אח״כ אכן חיברו שהוא בפיהם שיתה

 נימיןמוםפיא2 ר׳ החכם ואף ר׳ינ) למולדת המרומיו ע׳ רפאפו׳ מרש״ל ונם ר׳משהלנדא ומהח׳ צונן נעלסמהח׳ זה (ודנר
 (ערך הטרוך בעל שהביא מה על שהרי אלו דברים ממנו נעלמו )ערוך ממוסיף (בעה״מ הערוך בספר מאוד ורגיל הבקי

 בילמדנו אבל רבת במדבר זו גירסא מצאתי בזה׳׳ל המוספייא הגיה מלמאטימוס שכתוכשס הילמדנו גשם מימרא אפימוס)
 קורא שהערוך רק טז) (ספ לך שלח פ' רבה הנמדבר על היחה הערוך כוונת באמת כי הוא וטעות סכ״ל, מצאתיה לא

מ צעדו אשר צעל מטיבי משלשה נעלם זאת גס אף המוספייא ^והעלמת וכדנתיבנא לך שלח פ׳ ילמדנו אותו ע  ברגליהם ו
* וצוק לנדא רש״ל המת הלא ערוך ועוסף ערוך •בספר ושמן תייש להוציא מבשר רגלי
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 כאשר ויהי וזתצי חחכדו בשס נסתפקו גרציה) בי׳ דשלא
 דתלנא הורחנותא בריש בראשית שהוא הספר שהתחלת ראו

 שם ודורש הרי,יע כזהר יזהירו והמשכילים בפסוק התחיל
הר מלת  התח'ל בזהר שתות ואלה ספר וכן אנפי בכמה ז
 אופנים בהרבה זהר חלת כן כמו שם ודורש זה בפסוק ג״כ
ר שתו את קראו לכן ה  לספרים במדרשים שנהגו כדרך ז

 לחיך מתיק שאינו פגים בטעם שהאריך כצינץ (ודלא שזכרנו
 והתעיבו השחיתו חנטובה שבעיר תבין ומזה אתת) וללא

 כי כדת שלא בראשית סדרי עליהם שנשתנה התדפיסים
 זהר הנקרא וז״ב ולובלין קרימונה ד' של הסדר הוא העיקר

 באחד ואין יזהירו והמשכילים בפסוק מתחילין שכונס גדול
 זהר תיקוני תספר ראיה ועוד כלל/ הקדמה שוס מהם

 וכולן בראש התחלות שלשה להם שיש ישנים גס חדשים
 בפנים זהר תלת ג׳־כ שם ונדרש והמשכילים בפ׳ מתחילין

 חיבר זמן ■שמאחרים וסייעתו יעכז הגאין לדברי qוא שוגים
 מודים הס אעפ״כ המקובלים) שחשבו (מתה והתיקונים הזהר

 הזהר שנתחבר לזמן סמוך זמנם היה התקינים שתקנו דרבנן
 שתקום נמצא אז) היה יד בכתב הכל התיקונים גס והזהר (

 אינם אס אף הזהר התחלת על ראיה התיקיניס התחלת
 הזה הדבר בגלל זהר תיקוני נקראין שהרי אחד חמתב־ר
ס תיקו שהתה י  ההתחלות שכל ומאתר הזהר/ לס׳ והוספות נ

 שגם ספק אין’ והמשכילים בפסוק המת כילס שבתיהונים
 נוסחת כדפוסי זה בפסוק הוא הזהר של האמיתית ההתחנה

 בתנטיבה קטן הזהר המדפיסיס כנוסחת ולא גדול הזהר
 המגיה בי^הדמת שהרי ועוד אחריר^ס) שנמשכו הדפוסים (יכל

 שהם קורא כל יראה הדפוסים) ביתר ג״כ (הובא שבתנטובה
 מהראוי א״כ הזהר את חיברו וחבריו שרשב״י באחת האמינו

 אבא ר׳ או פתח, רשב״י ההקדמה התחלת שתהיה היה
 מפיו הדברים וכותב רשב״י לפגי המדברים ראש שהיה פתח
 אלעזר ר׳ או קכג) חשפטיס וזהר זוטא אדרא ריש (ע׳

 חלקי ובכל שפתיו/ דל על נצורה אביו תורת אשר פתח
 בסיגגון מתנבאים שניהם אלעזר ור' אבא שד' ראיתי הזהר
 עולם של כבשיגו שהם נשגבים בדברים רשב״י כתי אחד
 שקראם זכו אלעזר ור׳ אבא ר׳ ורק החברים שאר כן ולא

 ז׳) ברא׳ זהר (ע׳ מעלתם גודל בעבור פניאל בשם רשב״י
 להתערעדיס וגס הספר בראש ידרשו שהמה היה וראוי
 משה ר׳ הרב רק הוא רשב׳יי לאו הזהר דברי שכל לאמי.

 היין אנו מפיו אם אומר אני בפיו, הדברים שם דיליאון
רשב״י של הנכבד השם־ את להוציא מטין היה הוא

 ולכל אלעזר, ור׳ אבא ר׳ שתות עכ״ס או ספרו בראש
 רוב כתו סתתיי במאמר הספר להתחיל היה ראוי הפחות
 בריש גדול) (שבזהר האמיתית וכהתחלה הזהר מאחרי

 חיזקיה ר׳ אבל הוא רשב״י סתמי יען דמלכא הורחגותא
 תהאדרא קודם'צאתו ותת ונפקו דעאלו תהני הוה דלא (

 ׳“י למאמר סמוך שהרי ועוד הכי, בעי תאי א״ר) סי^ ע׳
 פטירת על מקונן הוה חייא ר׳ איך מוזכר פתח חזקיה
) qד בהקדמה (ע״ש לראותו יום מ׳ והתענה רשב״י  ד׳
 ועוד זאת, יזכיר לספיו הקדמה הכותב שהמחבר היתכן
 הזהר תתחיל זאת שבעבור כתבו רבים מחברים שהרי
 ראיה זה שאין ואף רשב״י אותיות שהיא בשביל בריש

 הזהר, התחלת הוא שכאן יש לדבר זכר בת״א) כת״ש (גמירה
 קראוהו.מדרש מקצתן זה שתטעם לדברינו יובן וממילא

 (בזהר תתחיל הורמנותא בריש שאחר שבד^ תפני אור יהי
 אור ויהי אור יהי אלהיס ויאתר ויציב) אתת שסידורו גדול־
 פלתא איתברי היך גניזין לאשנחא שירותא איהו תהכא
 כמי :ט״ז qלד זה מאתר הדיחו בטעות קטן (ובזהר בסרט

 ההתחלה עיקר הוא שכאן לימד תקצהן וסברו לקמן) שאברר
 יתכן. ועוד אור, יהי הפסיק שם על הספר את קראו לכן

 יצחק א״ר יהי אלהיס ייאמר תתחיל חדש שהזהר מפני לומר
 התאתריס וכל כו׳ ושתלין הב׳יה דעקרן תשמע מכאן

 בה׳ הדביקים ואתם עד חדש בזהר אח״כ שם שנאמרו
 שבראש הראשונים בדפים גדול בזהר התה כילס אלהיכס

 :מה qלד הנ״ל ר״י של המאמר הדיחו קטן בזהר אך הספר
 התאתרים וכל. כר הדבקים ואתם תו: qבד הוא והסיום

 פ' וככל חדש ובזהר וקטן גדול מהר הסי שויס האלו
 שיהא אחר תאמר שים עוד תמצא לא חדש שבזהר בראשית

ר עליו נרשם ה  מתחילים קטן (שבזהר אלו מאתרים רק ז
 שבזהר המאמרים יתר אבל 0ת qבד ותסייתיס מה: qד

י עליהם נרשם חדש ר ת ת ס ו י ת ו רש או א ד ם מ ל ע נ  ה
 ג״כ נתחברו הנעלם ומדרש חדש שהזהר שסברו ובעבור
 בפסוק תתחיל חדש שהזהר וראו / עצתו הזהר ס' המחבר

 מתחילין שאמרנו הללו ההתחלות הזהר בס׳ וכן אור יהי
 בשם כלל דרך הזהר ספר כל קראו לכן אור יהי בפי ג״כ

 הוא הזהר התחלת שעיקר הוא האתת אולם אור יהי מדרש
 ולק הדפיסיס בכל גדול בזהר שהוא כתו הורמנותא בריש

 דורש שהתחלתי בעבור הזהר ספר לו יקראו אשר שמו זה
 בכמה הרקיע כזהל**) יזהירו והתשכיליס שבפסוק זהר הלה

■ נכון: והכל אגפי ־

 נהסיא (מבינה'יג) לי333 שאמרו אמה והיא יזהירו והמשכילים נפסוק שיתחיל הזתר לספר נאת שכך ילימר הפנין להמחיק *)
 ג׳ (ופרש״י שלישת לכת מזומנין יתלמידיכס אתם ואמרח קול מ3 יצאת מרכבה במעשה התלמוד חכמי שדרשו נעת עובדא
 ומבואר ככון) היפ״מ השנת ולדעתי כרש׳יי דלא מפורש בירושלמי שהרי רש׳יי על הים״מ ותמה השכינה לפני היושבת כתלת

 שובע יאמר כמאן ואתיא בזה׳׳ל) בירושלמי מפורש שליש־ת לכת מזומנים שמסיים שבבבלי עובדא (אתר שם תנינה ירושנמי3
 עצמו הוא זה דאמר שתמאן אומר אליקים המחיר ואני בירושלמי) (ע׳׳ש לע״ל צדיקים של כתות שבע פניך את שמחות
 שנע אלא שובע-שמחוה תיקרא (אל וגו׳ שמחות פסוק.שובע טל שדרשו ומורשים ובפסיקתא בספרי שמפורש כמו רשב״י

ן כו׳ מזו למעלה זו. ג״ע3 צדיקים של כתות שבע שמחות) ראויס צדיקים של פניהם שמחות לשבע אומר חי יו ן 3 שמעו



ת ו ג ש כאה
 ספרא שהדפיסו הוא חנסובה 'אנשי שטעו השני הטעות

 חקותו עיקר ובאמת ̂ תרומה ס׳ בסון: דצניעותא
 ספק אין כי , גדול בזהר שנדפס כמי בראשית בפי הוא
 הזהר שהרי הזהר קודם נתחבר דצנועותא שספרא אצלי

 העקרי בזהר היינו פעמים כ״ח דצנועותא ספרא את הביא
 אחרי מח' תזריכי קעו• תרומה ונב: (בשלחמז• פעמים ח׳

 ובאדרא )’ רסב ואתחנן • קעה לך שלח :קתו נשא :פמך
 הובא נשא שכפ׳ רבא ובאדרא רצא) דף א; פעם זוטא

 ‘קלא קל• קל• קכח• (דף היינו פעמים י״ט דצגיגיותא
 קלט• קלט* קלח־ קלז־ קלז• קלה• קלד• קלג• קלג\

 מוסד ליסוד הוא שהספ״ד לפי קמג) • קמג • קמב • קתא • קת
 בראש הוא לו הראוי מקומו א״כ היטב) (יעי״ש האד״ר בכל
 בראשית בפ׳ שתקומו מתוכו תוכח הלא ועוד ,הזהר ספר

 סוף עד בראשית פ׳ על פירש הוא דצניעותא ספרא שהרי
 הפסוקים מפרש ואח״כ בראשית הוא התחלתו עיקר כי

 וגו׳ מארת יהי אלהים ויאמר וגו׳ אור יהי אלהים ויאמר
 רוחי ידון לא ה׳ ויאמר ומסיים וגו׳ תדשא אלהים ויאמר

 דצניעותא ספרא תאנא ההתחלה (אבל הסדר סיף עד וגו׳
 בת״א) כת״ש פתיחה רק אינו כו׳ בתתקלא דשקיל ספרא
 הדיחו ולמה ברא׳, בפ׳ הוא ספ״ד של מקומו ודאי וא״כ
 שנלחצו מה לדעתי אמנם ,תרומה לפ׳ תנטיבה תדפיסי אותו
 והדפיסו שעירבו להתאתרים וקראו הסדרים ששינו ותה לזה

 כבר כי וזה ,שאומר תטעם הוא הקדמה בשם הזהר בראש
 מהזהר רבות העתקות לפניהם היה מנטובה שמדפיסי נודע

 (כעדות זה כראי זה ראוי לא ידות מכתיבות שונות ונוסחאות
 יש בראשית בפרשה תתמ כן ראו והתה בהקדמתו) המגיה

 • לח :למד • כס * ט״ו בדף היינו ( התחלות כמה בזהר לה
 שבדף ההתחלה שקודם אלא עוד ולא שבכאן) הספר וראש
 שנית ושוב דתילין סתמא כאן עד הזהר מסיים עב למד

 תיקונא ולהלאה מכאן מילין אשתכללו כאן עד מסיים )לח (
 בזוטרא מלין ולהלאה מכאן (מט) ותסיים חוזר ועוד דפרשתא
 חפ׳ ג״כ שתתחיל דצניעותא ספרא לזה נוסף ועוד דזיפתא,
 ירדו שלא תנטובה עיר ואנשי הסדר, כל ומפייס בראשית

 כי האמינו הזהר, דרכי הבינו ולא הקבלה חכמת לעומק
 קדוש וממקום יצאו אחד מבטן כולם בהתחלתן הנוסחאות

 מפה מאמרים לבחור עשנ כן אשר בעיר וישתבחו יהלכו
דצניעותא וספרא הקדמה, בשם הזהר בראש ולהדפיסם ומפה

 שלא בכדי תרומה בסוף והדפיסוהו ממקומו לעקרו התחכמו
 מפ׳ברא׳, תתחיל פעם שבכל רבוא כתורות הדברים יתראו

 כלל שאינם רבים מאחרים בראשית בע׳ שיש ידעו לא אבל
 ר״מ המקובל שהעיד כמו אח״כ ניתוספו רק הזהר מגוף

 מידי קשי: לא ולפ״ז הערה) חיבורי קורדווארר^ע׳׳סוף
 שיוכל אתת והן ,התה נוספות כי הרבות ההתחלות על

 היה שכבר יד כתב להם היו ^ז^זנטובה שהמדפיסים להיות
 ספרא וגס שלפנינו קטן זהר ב שהוא כמו ההקדמה שם כתוב

 מסיים תרומה בסיף (יען תרומה לפי נדחה היה דצניעותא
 בכללו' שהזהר אצלי ברור דבר ועכ״פ ע״ש) ספ״ד הוא תאן
 על לפנינו עתה שהוא כמו מחברו מפי כלל מסודר היה לא

 שבררתי (כתו ככה סדרוהו אחרים רק הפרשיות סדר
 לי אותר לבי הזהר •לספר ההקדמה בענין גם ולכן בת״א)

 שביררו המדפיסי׳) 'או הכ״י (המעתיקים הללו שהאנשים
 היתה כוונתם הזהר, לספר להקדמה דוקא אלו מאתרים
 רשב״י של ורוממותו קדושתו מדל הסכר בתחלת להודיע

 החיבורים רוב (כדרך ותלמידיהם בנו ר״א של נוראותיו ועזוז
 גדולת בהתחלתו מודיעים אחריהם והבאים בעליהן שנפטרו
 ראיתי הזהר הקדמת בכל התבוננתי וכאשר )ומהותו המחבר

 בני אלגיזר אר״ש ע״ב הראשון בדף משל דרך הוא שכך
 ור״י ר״ח כו׳ רבי לי ואתר אליהו ואתא כו׳ מילך פסיק

 (ע״ש כו' דבוצינא נהורא שמעון ר׳ כו׳ באורחא אזלי הוה
 אבא ור׳ כו׳ אזיל הוה אלעזר ר׳ וד׳) ת׳ דף הסיפור כל

 תקיפא קלא חד שתעו כו׳ לחתרי למטען בעי כו׳ בהדי׳
 ה׳ מדף העדן כל (ע״ש כו׳ דאילנא ענפין קל שמע ט׳
 אתיין שכינתא אנפי ודאי ט׳ יתיב היה שמעון ר' )ח' עד

 ט׳ ואתגייר פילסופא ההוא אזל כו׳ לכו קרינא פניאל וע״ד
 (ע״ש ט׳ ואתר ר״א פתח ט׳ לכלה חד נבזבזא הב אלעזר

 דיוחאי שתענא ט׳ שכיח הוה פנחס ר׳ )יא עד ח׳ מדף
 שמעון) ב״ר ר״א (ר״ל ט׳ דקיק נהירו נפיק ט׳ חברנא

 פסקא, מנייהו דחדא ובפותא אתיין צפרין ט׳ עלתא כל ונהיר
 בריה ור״א ממערתא נפיק יוחאי בר דהא בגווה וכתיב חדא
 דר׳ קתיה ברי אימא כו׳ דאורייתא בפקילין ר״ש פתח כו׳

 ר״פ אתא ט׳ וברכי׳ ונשקי׳ ר״ש נטליה ט׳ דהא פנחס
 עד יא מדף (ע״ש כו׳ עלמא כל נהיר ולבתר ט׳ ונשקי׳

 ההקדמה כל סיף עד עב ראשון דף שמן נמצא הקדמה) סוף
וחבריהם ובנו רשב״י גדולת ודוממת מקדושת ס מדובר הכל

ה,3ולל לחמה, וא,3ל לטחיד  כצאה יו3ואוה שנ׳ מנין לחמה ה״מק,3 ולמנורת ולשושדס, ולנרקיס, ,יס3לככ לרקיע, נ
 (ט״ש כו׳ כתות שבע שהס ט׳ הרקיע’ בזהי יזהירו והמשכילים שכ׳ מנץ לרקיע וגו׳ כלבנה יסה שד מכץ לל.בכה וגו׳ השמש
 חר״נא רמז ילקוט נ״ט רמז שופטים ילקוט דברים כ׳ זוטרתא פסיקחא פי״א טוב שחר פ״ל רבה ויקרא עקב וספרי דברים בספר

 שפניהם הן השלישית והכה העמוקה בחכמה משכילים דהוו משוס שלישיה לכת מזומנים שאמרו ומה התע״ב) רמז עקב וס׳
 ומתקבל נאה דבר שזה נמצא )יפ״מ3 (כ״ב הרקיע כזהר יזהירו והמשכילים כמ״ש בעמוקות המשכילים והן לרקיע דומות
 יאיר דבריו ח פה שהתחלת ונכון ראוי רקיע ורום שמיס בגבהי העומדים בדברים עמוקות מושכלות הסין אשר הזהר לספר
 הרטיא דברי ג״כ יתפרשו ועד״ז נכון והכל השלישית כה והיא הרקיע כזהר יזהירו והמשכילים בפסוק צפ־נות לגלות נתיב

 אתמר ובגיכייהו דמיי • אילנא דאיהו דבינה מסטרא יבינו והמשכילים שאמרו תיקונים ובריש )קכד נשא בס׳ ( מהימנא
 כבעל ודלא )יעו״ש ( כו׳ עלאה דאימא זוהרא מן הזהר ספר ״דאיהו דילך חיבורא בהאי הרקיע כזהר יזהירו והמשכיציס

בזה; הארכתי ובמ״א כדאמרן אלא אחר באופן הר״מ כוונה שפירשו הזהר ומפרשי התיקונים בסי׳ צבי חמדת
6



ג ש ת ו ה
 טעמא אתר.בה תאמיזא גכייהה רב אלא לןחש'י, לא״י

 עושה עד עליי ׳שוכן ולותם חיירו על קנאה לו שיש כל
 (יהושע וסנפנה ותלתנה צקלכ תעשה אלא א״ל דין, לו

 ארצוזא תבי צביהה רב הו< אי א״ל (בשמי׳) כתי הכי שס)
 הכי בה אתר חוזאה תני אשא רב טעתא, אתר הוה הכא

 בסנה שוכן ולותם־ חנירו על לגיתה צעקש לו שיש תי כל
 תדרשות כלון מאי שאמרו וזהו ז׳) (ציטין דין לו עושה

 לעיל ועת״ש ס״ז נזיר (ירושלתי שכד וקבל דרוש אמינא
 בריכות לי עשיתי דרשו עצמו שבמדרש וראה ובא השיה)

) (קה׳ מ־ס  עצים צומח יער תהס להשיזות הדרשות אלו ב׳
 כשבו המחברים וגדולי לי) עשיתי ס׳ ('קה״ר התיטרןית אלו

 לזכרון הכתובים להשמין אלא אינם והאגדות שהתדרשים
 היא האלו במדרשים חז״ל כוונת דבריהם קיצר וזה בעלמא

 מפינו זכרונס ישכח שלא בלשונות הכשוביס אל להשתיכס
 רשב״א (לשון ככה הכתובים לפרש כלל כוונתם שהיתה לא

 איוהב ותהר״י הרואה ובש' עותדין אין פ׳ ברכו׳ באגדת
 בעלמא ולאסתכשא לזכר הפסוק הביאו רק ע״ש) הספינה פ׳

 אחד תאתר הוא לכולם אב והנה בהעלותך) (דיקנאטי
 יג) (שתו׳ ארץ דדך אלהיס נחם ולא תיארו וזה במדרש

 מי הארץ כל דרך היאך הארץ כל כדרך עתם נהג שלא
 חכם ומי בשלח) ריש וילקוט (רבה כו׳ עבדים קינה שהוא
 אמרים ישיב הלא הכתוב כן לפרש כיון שהדורש־ זאת ויביו

 אלא (בתתול) הוא נפיש יתיר פלשתים מלת כן חס לו
 יותר המדרש מפרשי שיבחו שדז״ל מצינו ולכן כלאתין
 א׳יר לילה עליהם ויחלק וכתאתדס עצתם המדרש מבעלי

 אתר ולילה שנ׳ שתו לילה לאביהם שנזדמן מלאך אותו יוחנן
 לילה מעשה עתו שנעשה אתר נפחה יצחק ר׳ גבר הורה

 דנפחא טבא לקיש א״ר הטככיס נלחמו השתים מן שני
 רש״י הפרשנים שראש אלא עוד ולא )חלק פ׳ '( נפחא מבר
 על לדבר דוגמא פשוטם טפך אגדות הרבה פירש ז״ל

 פרש״י פב׳) (סנהדרין היתה תואר יפת בת תמי מאתרם
 ולא תואר יפת בתורת דוד אצל היתה אבשלום של שאתו

 לתרץ הרווחנו זה ולפי )ברא' ובא״י ע״ש ( תתש תואר יפת
 תפנינים רז״ל ידרשו תספר אין במקומות אשר רבות ספיקות

 מאנשים וכדומה ויואב דוד ויעקב יצחק מאברהם העוסקים
 שאמרו פסוקים בפיהם שתו ורז״ל ראשונים בדורות שהיו

ע׳ אחרונים נביאים  גיטין־סח פב סנהד' סמך: ב״ק (
 אח״כ שנים מאות• כתה שהיו וכתיב) ד״ה שם גיטין ותו׳

 המקראית בעצמם אתרו שהראשונים כוונתם היתה לא כי
 המוסר דברי לזכרון המקראות הציגו חז״ל אכן כלשונם

 שגורים שהיו הללו המקראות ללשון שהסכימו ארץ ודרך
 גיוס אחרי שהשליכו הללו כעתם (לא לב חכם כל בפי אז

 הדברי תסמיכים היו לא בזתנינו חיו ואלו התקרא לימוד
 בפינו עתה שגורים אינם כי לזכר המקראות לשון על מוסר
 אותה שתו הענין סובל הכתובים פשטות שאין op )כמאז
 הנהגה מהם ללמוד בכדי עולם צדיקי והקדמונים האבות בפי

הסמיכו עקלקלות מארחות ולסור רעה מדה וכן סובה

 ופעמים זה) סי׳ לעיל שהבאתי (כמאמרים הכתובים ללשון
 כבלעם ארץ רשעי שהן המדברים בפי רעות התדות שתו

 ט פתחו שבתליצתם מדז׳יל ויש וכלותה והתן ונביכלנצר
 בני ויריעו הבריאה שבטבע גולמים אלתים לשון ותרון הארץ

 שתש ול״לה והיום מדברת והשכינה קודש שרפי האלהים
 גיהנס של ושר שבג״ע והצדיקים שלום ושר העולם שר וירח

 יפערו יער לחיתו בהמות מתחת הארץ ועל תמעל בשתים
 מעניני עולמים בורא עם ומענות בטענות וישיחו פיהם

רוח תועים שילמדו בכדי ולמוטב לטוב הבריאה הצהגית
 עצתן והכתובים הנביאים שדיברו דרך על ודעת/ בינה

ולילה אותר יביע ליום יום 'ונו' מספרים השתים כת״ש
ר אין דכית יחוה ללילה ת ו ן א י א ם ו י ר ב  בכל וגו׳ ד
 רז״ל שהלבישו ופעמים — מליהס תבל ובקצה וגו׳ הארץ

 ושום תפורש במשל או ־שהיה במעשה כאלו עניניס
 להלהיב האמור לתכלית והכל הבאי בדרך נשגבה במליצה

 הבורא גדולת להכיר ושיבץ קונו לעבודת הישראלי נפש
 את לישכיד רצונך וכתאתרם יראיו על ה׳ וחסדי ורוממותו

 תכיר אתה כך׳ שמתוך אגדה למוד העולם והיה שאתר תי
 שהחכם שבשכיה עקב) (ספרי בדרכיו ומדביק הב״ה את

 ,מדרש ( ישראל של עונותיהם ותכפר תוחל אני ודורש יושב
תר יוד) פ׳ משלי  בשגיה בעולתו תתעלה אני אותתי הב״ה א

 ושומעין כו' מדרשות ולבתי כנסיות לבתי נאספים שישראל
ר בעולמי תתעלה אני חכם מפי הגדה ת ו א י ו כ לא  למ

 טוב (שחר כי׳ בעולמי לי שיצרתי זו עם וראו באו השרת
 ודעת במועצות שאמרו כאלו ורבות י״ד) פ׳ שם תשלי

 למלאכים האמירה שגם עוד ויחכם ותן-לחכם ידוע לתכלית
 מהשטות כמדומה אותיות בהברת איננה הב״ה מפי הנ״ל

 להתתבוננים מושכל בציור נפלא ורעיין נשגב דרך רק הענין
 לבקש שחתרו התסרשיס רוב אכן הטהורות, אתרותיהס

 ומדרשים מקיאות לתרץ עצומים ודחוקים שונים דרכים
 שרשי כי לריק יגעו התה כיסיות סברות עפ״י כאלו

 אלא עוד ולא / שנתבאר ־ דרך על הנס הנה העגיניס
 לפרשם אפשר שאי רז״ל דרשות וגס מקראות יש שלדעתי

:והוא אומר מטעם אופן בשום בזמנינו עתה
ן מ י  שבפ״ס ובתורה שבכתב בתורה נתבונן כאשר ד׳ ס

שונים, עניגיס כוללת ■מהן אחת שכל נראה
 משלים וקללות, ברכות ודרשות, דיקדוקיס והלכות, דינים

 תאתרי נושאי ולדעתי וכדומה, ואזהרות סייגים וחידות
 עשרה לשלש שיתפרדו המה ראשיים חלקים שני תנ״ך

 שמוציאים גדולים נהרים לשני יפרד התלתול ים וככה ענינים/
:פרטן וזהו תנובה תב״ל פני לרוות נחלים י״ג

 ראשיים חלקים לשני יתחלק וכתובים !נביאים משה תורת
 והשני הדינים עיקרי שהם המצות. כל כולל האחד׳ י

 מצאתי ובפרטן ודינים חצות בהם שאין הענינים שאר כולל
. עניניס: לי״ג שנחלקים

יעשה אשר. מסיני לחשה שנאמרו והדינים המצות א׳
׳ בהם: וחי האדם אותם

I
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 מצד עצמם מדעת והנמא'ס ואה-רן חשה שעשו דברים ב׳

אהרן וידבר וגו׳ אלעזר על ויקצוף שני כתו הסברא
 בעיני היוטב חטאת,היום ואכלתי וגו׳ היום הן משה אל י

 דברים ושלשה יוד) (ויק׳ בעיניו וייטב משה וישמע ה׳
 יום הוסיף ,עתו הב׳יה והסכים מדעתו משה שעשה

כו׳ ומחר היום שדרש מדעתו הגבלה) ימי (בג׳ אחד
 שהקריב ופר שמואל שהקריב חלב וטלה )פז שבת (

וכדומה: מביא אליהו
 השעה לצורך שתיקנו וסייגים* גזירות ומנהגים תקנות ג׳

 האחיכס ראובן ולבני גד לבני תשה ויאמר כת״ש והזמן
 את תעשון אם וגו׳ פה תשבו ואתם למלחמה יבואו
 לאחיזה לכם הזאת הארץ והיתה וגו׳ הזה הדבר

וגו׳ הריגיו העם אל יהושע ויאמר וכן לב) (במד׳
ו׳ (יהושע וגו׳ יהושע וישבע וגו׳ חרם העיר והיתה
 שיהיו להגבעינים שעשו ותקנה פ״ד) רבה רות ועיין
 יהוידע ותקנות ט׳) (שם מים ושאב' עצים חטבי

 יב) .(ת״ב הבית בדק לחזק בארון הכסף לאסיף
 ודוד שמואל ובאו משה שתיקן כהונה משמרות ושמונה
 כ״ד על אותן והעמידו )עשר לששה ( עליהן והוסיפו
 נביאים ותנהג פ״ד) תענית ובבלי (ירושלמי משמרות
בזה: וכיוצא עזרה ותקנות

 ומלאכת העולם בעניני ארץ דרך ועסקי תיסר תוכחת ד׳
 בתנ״ך שנאמרו ומושכלות למודיות בטבעיות מחשבת

:אלהיס ויראת דעת אדם לבני ללמד
 המפורשים לאבותינו שאירעו ונפלאות נסים מעשי ה׳

 יראיו על הבורא חסדי לנו להראות הקודש בכתכי
 וכל ואלישע משה ע״י המרים מי ורפואות וסגולות

• בזה: כיוצא
 רבים, ולעמים ישראל לבני החוזים שנתנבאו נבואות ו׳

 שדי ונקמת ישורן לעדת ונחמות ישועות והבטחת
 וברכה הארץ מן זדון להעביר ובקשות רצונו בעוברי

 רצונו עושי לבב לחזק ועדותיו פקודיו לשומרי וחיים
 להקדיש לבות בוחן פני שיח לשפוך יהודה לבני וללמד

 לשמוע מה׳ רצון להפיק צח ולשון ברורה בשפה ליוצרם
התפלה: ואל הרנה אל

 ורשעתם, צדקתם יחוסם והשתלשלות הדורות סדר ז׳
 / צבאותם על ישראל מפקד ומספר וחנייתם נסיעתם
 חייהם והשפלתם, תלחתתס גבורת וכניעתם, גדולתם
:ותיתתם

 ונהרות ימים וגבולותיהם, והמדבריות הארץ גלילות ח׳
׳ ■ : לזה והדומה ותוצאותיהם

 על אוזן "להעיר ליחידים י שנתראו וחזיונות חלומות ט׳
 יוסף של כאלמותיו לחסד ואס לשבט אס העתיד
 וחזיונות נבוכדנצר וחלומות ושריו פרעה וחלום הצדיק
וכדומה: לבלשצר פסיד וחזיון וחלמותיו דניאל

 כמאמרם בת״נך שנאמרו ומשלים וגוזמא הבאי לשון יוד
ובצורות גדולות עדים דנתי׳ הפאי לשון תורה דברה

 דברו כו׳ גוזמא אלא ס״ד בשמים א׳) (דברי׳ בשמים
 לקולם הארץ ותבקע דכתיב הבאי בלשון נביאים
 (ב״ב היה משל איוב ומאמר צא) חולין פב (תמיד

 בת״נך ונאמרו ההמון בפי שגורים שהיו והמשלים טו)
 כאשר כא) (בתל׳ המושלים יאמרו כן על כמ״ש
 וכל שלמה ומשלי נביאים ־ ומשלי הקדמוני משל יאמר

■ :לזה הדומה
א :קורא לכל הנודעים שבתג׳יך וקינות שירים י
y יקר באדר ומלובשיס רמזי בדרך שנאמרו מקראות 

 לב חכתי רק אותם יבין לא ההמוני שאיש המליצה
:מצפוניהם אתרי יגלו מדע ואנשי

 ודברים להם שנודגי עניניס על שנמשכו מקראות י״ג
 איזה על יודע מי אין כעת אמנם ,בזמניהם שנעשו

 נעלם לכן אלו דברים לנו נודעו לא כי נמשכו ענין
 ועל (ברא׳ לנשיו לתך תאתר כגון פירושיהן מאתנו

 יאמר כן ועל כא) (במל׳ ה׳ מלחמות בספר יאתר כן
 ובברכת בלעם שבפ׳ מקראות תקצתv (שם) המושלים

 המלאך ודברי ורעיו איוב ובויכוח' משה ובברכת יעקב
 ותבין שומעת אוזן על אז שנאמרו בהן וכיוצא לדניאל
 לחשבונות דומה הדבר ולדעתי ההם, בדורות אותם
 זמן כמשך לרעמ איש בין שעברו גלול ממסחר רבים

 מרעהו ־איש וישמע •ויקשב זכרון, בספר ויכתב רב
 קצר לשון יכתוב או לבד אחת תלה או אחד דבר

 מאמר או זו תלה וע״י וחקרו, רעהו ובא מאוד
חבירו, לו שרמז רב ועסק ארוך ענין יבין הקצר

 לשונם כלל יבינו לא וחכמיהם, עולם באי וכל
 מוצא אתה כך ,עיניהם ירזתון אשר ואת ,ומעלליהם
 בין לרעהו איש בין שנדברו שזכרתי הללו המקראות

 דבריהם שראשית וכדומה ובניו אב ובין לאשתו איש
 בימיהם שהיו בספרים באורך כתובים היו ועיקרן

 הימים ודברי ישראל מלכי ספרי כגין זמנם קודם או
 שנזכרו להן והדומה עדו •הנביא ומדרש יהודה למלכי

 להבינם שכלינו בכת אין ועתה מאתנו, ונאבדו בתנ׳יך
 לפרש שבאו האחרונים ודורות אופן, בשום בוריין על

 אלף תני אחד מליץ יש אם יודע מי כאלו מקראות
 לאדם הוה מה כי כזו, חליצה של ישרו לאדם להגיד

 בעצתם ורז״ל תאתני, הנעלם דבר לפתור שיעתיל
 לא קרא דהאי תרגומו אלמלא באתרם כזאת לנו הורו
 בדברים גס ותה צל) (סנהל' קאתר מאי ילענא הוה

 תפורש ומקרא לו המגיד לבדי לא'הבין עצמו סהשומע
 אדני ואמרה אבין‘ולא שמעתי ואני ’יב) -(דניאל הוא
 וסתומים חתומים דניאל'כי לך ויאתר אלה אחרית מה

 אני תדקאמר דניאל על רז״ל שאמרו עד הדברים,
 יא) (מגילה טעה דאיהוינמי מכלל בספרים בינותי
בת״נך שנכללין מדות הי״ג הן אלו כהנה ורבות

ה ונכה ר ו חלקים לשני מתחלק שפע״פ ת
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דני ההלכות מיקרי כולל הראשון החלק ̂תצות ו  שהס ר
קדמוניגו, בהם שטרחו הדת יסודי•

 ונושאי ערוך השלחן וכעלי והסת״ג והרמכ״ס והאלססי
 חכתי ואחריהם דהילכתא אליבא שתעתתא לאסוקי גליהם

 אשר התעשה את קיק על להורות מדין מל יושבי דור כל
 ודרשות ואגדה תוסר דברי כולל השני והחלק יעשון

 ובבלי ירושלתי תתלתוד האגדה בעלי ושאססו קדתונינו
 ג״כ בתלתוד תתצא ובפרטן יעקב עין ספר תהס וחיברו

:הללו מדות י״ג . ^
 חכתי שפירשו ופירושיהן והלכותיהן תצות התרי״ג דיני א׳

שבכתב* בתורה הנאתר את להבין התלתוד
 ביד שטו הכללים עפ״י וסברא בעיון הליתוד דרכי ב׳

התלמודי חכתי
 והתלמוד המשנה חכתי שתיקנו וגזירות ותקנות מנהניס
והזמן* המקום לצורך
 בטבעיות מחשבת ומלאכת ארץ ודרך תיסר דברי

• מעגלותיו לפלס האדם לאושר ותושכלות לימודיות
 התלמוד חכתי בימי שנתהוו ונפלאות נסים מעשי ה׳

 לשמן במצות העוסקים וכח התורה סגולת להראות
* רמות חכמות ושאר להם שנודע ורפואות וסגולות

 לעתיד ונחמות וישועות לעוה״ב תענוגים רוב הבטחת ו׳
 לעצבותם ולחבש ה' מלאכת עושי ידי לחזק לבוא

 להשיבם לרשעים עינש והפלגת ■הזה החל הגלות
■ הארץ תן חטאים ויתתו הרעה חדרכם

 גדולתם ,תרבותיהם התלתידים וקבלת הדורות סדר ז׳
• לזה וכדומה ומיתתס ישראל ראשי וחיי והשפלתם

 והנהרות והימים / לגבולותיהס והמדברות הארץ גלילות חי
למושבותיהס* התלמוד חכתי ומקומות לתוצאותיהם

 (פי ובבל' שני) (מעשר בירושלמי שנאמרו חלומות טי
 או בהקיץ התלמוד חכמי- שראו והחזיונות הרואה)
 אדתוך פלוני ר׳ תקיתות) (בהרבה כמאמרם בתרדמה

 מוסר איזה להעיר בכדי וכך כך וראה אתנתנס או .
סנהד׳ תו׳ (ע׳ שעה לפי הנצרך בדבר ששמעו קיל בת
: )כט סיי ובנצתון יא

 דברו וכדתנן בתלמוד שנאמרו וגוזתא הבאי לשין יוד
צא} וחולין פה תמיד (תשנה הבאי בלשון חכמים

 הדבר את המגדל כאדם שהוא הערוך בעל וכתב
 התלמוד אנשי שחקרו וכיון כוי בגידולו ותוסיף הרבה

 גילו הבאי אלא הללו משגיות נאמרו בדיקדוק לא כי .
 שרירא רב תשובת גוזמא ערך (ע״ש ט' הס כן כי .

 דאמרי והיינו וחידות ומשלים הגאונים) בגי האי ורב
• וכדומה* אינשי

א  לר׳ רבנן סמכו כי שאמרו מה כגון וקינות שירים י
אס׳ ור׳ אתי לר' סמכו כי כוי הכי ליי שיו זירא .

 ממתיבתא אתא הוה כי אבוהו ר׳ כו׳ הכי להו שרו
 ליה ומשח לאפית קיסר דני אמהתא נפקן קיסר צבי
0דמסי׳יומלו(פ וההוא: יד) וסנהדי יז (כתוי מ'

 מועד במס׳ שנאמרו והקינות וכדומה (כב) ובאלילים
ה פתח כגון קטן  ני כו׳ ישישים גזע ינוקא ההוא ^י
 נשי כו׳ ספדנא ההוא עליה פתח פליגי דר׳ נפשי׳ נח

 כו׳ אתרי דשכגציב נשי דאמרי ואיכא כו׳ הכי אמרי
• י (ת״קכ״ח)

 דור כל לחכמי שנמסרו רמות וחכמות נשגבים מנינים
 להסתיר ובכדי ולדורשן אחריהן לחקור ודורשיו
 נאה בחכמה להשתמש כדאי שאינם עם מהמון הדברים
 ישחקו נערים אשר לבוש תבלי שהיא כתו וחסודה

 היעוצה העצה זאת לכן בה> ימשלו ותעלולים עליה
 תהלה במעטה חכתה דברי להלביש התלמוד מבעלי

 ברעיון נורא תעשה וסיפור נפלאה וחידה צחה במליצה
̂! במשכיות זהב כתפוחי נשגב  על דבור דבר כס

 ור״י פ״ה) (ב״ב חנה בר בר רבה תאמרי כגון אופניו
 סבי ואגדת (שם) תשתעי הינודואה ור״י משתעה

ח׳ אתוגא דבי  (שם סתריאל בן ר״י ועדות פא) (בכו
 מרכבה ומעשה בראשית במעשה שרמזו והנסתרות פט)
 מימות הקדמונים תנהג היה וזה דורשין) אין (פ׳

 סיפור איזה תסוה תחת החכמה סודות להסתיר עולם
 מסורים החכמה שמפתחות דברים מהם ויש והגדה
 אמנם הראשונים שגנזו אוצר שערי בהם לפתוח בידינו

 אשר תטעם כלל לפרשם אפשר שאי מהם יש
והוא' אומר

 אשי תאתר או חליצה או חידה רבותינו בדברי יש
 הרואות וחשכו חתילתו, טוהר וערפל' אורו, ענן יפיץ

 ולהשיג האתת אור חחרכיו להציץ שכלינו בארובות
 בה שיער אשר השערה אל הקולע המטרה נקודת

 שלא לפי וחידתו/ במליצתו והמליץ המאמר בעל
 נתוועדו ולא רמיזותיו; שהבינו דורו לחכמי רק נתגלו

 והתפתחות הספרים ובידם אז שהיו להמשכיליס אם כי
 qצר לשוא לדעתי כזה תאתר ;כהיום תאתנו שנאבדו

 השערתו; רוח על העולה כפי כעת לפרשו 0צור,
 לפרש בקדשים יד מלשלוח פי לתו יד שנשים לגו ומוטב

 שיש ההפרש ידעי התלמודים בשני והבקי אמת; ללא
 מספרא הקבועות ההלכות שבהם התאתריס התחלות בין

 המאתריס התחלות ובין / ומכילתא ותוספתא וספרי
 יהיו זאת על גס אולם אחריהם הבאים תפי שנאמרו

 דברי שבתן המימרות התחלות להבין פקוחות עניו
 ועניניס הטבעי מהיקש היוצאים ודברים וגיזתא משל

 שכלינו בכח אין או לפרשם כעת שקשה נסתרים
 שההתחלה תמיד' תמצא בתם וכיוצא באלו כלל לבארם

 לי סח או הוה עובדא או תשתעי פלוני ר׳ היא
ני;  המורים תהלשינות וכדומה לי חזי לדידי או ^ו
 שאינם כאלו בלימודים לשמוע האוזן ומעירים באצבע

 ההמוני; איש רוח על העולה כפי ממש כמשמען
 שבהתחלת הסימן כעין המה הללו התחלות וסימני

במלת תמיד שהתחלתן ירושלמי שבאגדות- המאמרים
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) סי׳ זה (הרק לפיל עגיגו שנתבאר דלמה  אמה ולכן ל
 פ׳ רת׳יבס (ע׳ באנדה תקשין ולא הלרש על משיבין אין

 זוטרתא ובפסיקתא ובמדרש ובהקדמתו) פו ח״ב ומ״נ חלק
 (ע״ש המדרשות אלו החוקיס ,ההוריות אלו להורות / 'אמרו

 דאע׳יג הגמרא כללי בעלי כתבו זה ומטעם שמיני) פ׳
 הדין במיקר הוא התנא על לחלוק כה לו אין לאמורא
 מן מקומות בכמה מצינו והגדה דרוש בענין אבל וההלכה
 ברובא תנאים עם אמוראים שחולקין באגדות התלמוד
ע׳ דרובא  ואחרי ח׳} כלל מלידולה דוד מר׳ הלימיד דרכי (
 להתבונן יינעם לנפשך דעת זאת .כל את אותך אלקים הודיע

 להקשות עצמן שדחקו המחברים המדה על הפריזו כמה עד
 רחוקה בדרך וליישבם אהדדי והמדרשים ההגדות דברי

 ואחשורש ואבימלך פרעה בדברי בפילפילם שהאריכו ויש
 זה כפלוני וזה סלוני כתנא ׳סיבר היה שזה וכדומה והמן
 היה שזה■ או והאגדה שבמדרש כהמסקנא וזה נהמקשן סבר
 וכיוצא סיני ואבן רש״ד כבן וזפ ואפלטון כאריסטו דעתו

 מחברים ויש בשר, ויגיעת הרבה להג שהם בדברים
 בטלית אוחזין שנים במשנת הקדוש רבינו בדברי שהעמיסו

 שהכוונה ביניהם וירק זו למעלה זו גנות שתי ובמשנת
 אמנם כהנה ורבות כביכול ■והב״ה והנשמה הגוף על היתה

 פירשו משתעי פלוני ור׳ אתונא דבי וסבי רבב״ח באגדת
 זה וכל אומרם, דעת על כלל עלו לא אופן שבשום דברים

 שבכתב תורה דברי לחלק ההפרש בחנו לא יען להם גרם
 לרועץ להם נהפך לכן פה אותם שחלקתי דרך על ושבע״ס

 הפשט חלק כי נגלות ומהנסתרות נסתרות, מהנגלות שעשו
 הגלוים ושבע׳יפ שבכתב שבתורה קבועות והלכות הדינים של
 / סתרים וסתרי סוד עפ״י אותם פירשו התה ולבנינו לע

 כאן שבארתי המאמרים ולהיפך r שערום שאבותינו.לא
 נעלמו רז״ל וכוונת הנביאים שטונת יג) אות ולעיל יג (אות

 מהם ועשו המחברים באו שכתבתי מהטעמים מאתנו באתת
 והן — אזניו חצילנה השומע כל אשר ודרשות פילפולים

 ,כזאת לכתוב להם גרם הזמן ,כאלו מחברים שלהרבה אתת
 ודור דור בכל ישתנו ,כאלו בענינים מהלימודים הדיעות כי

 הפשט שהבנת דורות יש ומחבריהם, האומה חצב לפי
 ויש הפילוססיא^ בלימוד ששגבו דורות ויש בימיהם, הגבר

 ברמזים שבחרו ויש וקושיות, בפילפול ויש הטבעיות בחכמות
 יבוא' שלפעמים עד דור אחר דור הנהיגו וככה ומידות

 ואח״כ לימודם, וסדר הראשונים דעות ויבטל אחרון דור
 דברי לקיים מתחזקים מאחריהם ויקומו אשר ?ניהם

 הלימודים השתנות שאראך וכמו חלילה חיזר‘וכן הראשונים,
 :והוא לענינינו נחזור ופה ,אחרון פרק לקמן וכת כת של

ן מ י  כתו והאגדות המדרשים שספרי חשבו רבים ה׳ ס
 ראשונה יצאו ככה היום לפניני סדורים שהם

 לדעתי כי כן, הדבר שאין לומר יתכן אבל מחבריהם, מיד
 עתה שהם כתו הספרים והאמוראים התנאים חיברו לא

 המקום לצורך רק נאמרו לא ואגדות דרשות שהרבה בידינו
פעמים רז״ל בדברי וכמפורש וכדומה חידה והזמן,ובדרך

 פתח פלוני ר׳ פלוני, דר׳ אפיתחא פלוני ר׳ דרש רבות,
 בעליית פלוני בכרם פלוני, דר׳ בהילולא אכסניא, בכסד
 את ראה פלוני ר׳ וכך, כך נדרש פלוני של אבל בבית

 מהיקש היוצא פלא דבר להם דרש מתנמנם הצבור
 השירים ושיר בשלח (מכילתא משנתם לעוררם הטבעי מהיקש

 ויש הרבה) וב^י ובירושלמי רעיתי יפה הנך פ׳ רבה
 וקראוהו בקשה נוסח איזה רק לתלמידו או לחבירו למד שלא
ש בשם  תהדר וכי כהנים) ברכת (בענין כדגרסינין דר
 עוקבא לרב חסדא רב אדברי אתר, מאי מציבורא אפי׳

ש  כו׳ עתנו עשה עלינו שגזרת מה עשינו רבש״ע ודר
 אלו דרשות לסבר דעתם על עלתה לא אמנם לט) (סוטה

 ציינו התלמידים אך ספר על לכותבם בכדי בכלל והאגדות
 או כסדר ענינם תוכן או הדרשות ראשי התחלת לעצתם
 שהרי בכה, וזה בכה זה מרבם ששמעו מה לזכרון בדיליג

 והשני כך הבין שזה שתעו ששנים תציגו ודינים בהלכות גם
 מר רז״ל וכת״ש שניהם דברי ונכתבו אחר בדרך הבין

 קז) (זבחים קאתר ליה דשתיע ותר קאתר ליה דשמיע
 כמאמרם שכתב תמה היפך סובר היה עצתו שהכותב ופעמים

 סבר ולא לה תנא יוסי ר' יוסי, ר׳ עילם סדר תנא מאן
 שהדורש ופעמים ואגדות, במדרשים וכ״ש תב) (יבמות לה
 ובחידה לתלמידו,בהסתר או לחבירו רק דבריו אתר לא

 רז״ל כת״ש כלל ברבים לפרסמו ולא לבדו לו שיהי׳ וחליצה
 סבא ההוא א״ל בפירקא למדרשי׳ סבר כו׳ רמי רביגא
 הרב שציוה תהדברזם וכדומה נון) (פסחים כתיב לעלם

 העם) להמון בו שידתה הזרות בעבור ( ברבים לדורשו שלא
 ודרשו ,רבו אזהרת על לעבור אחד של לבו ערב וכאשר

 דבריו, על וצחקו היראה רסן שלחו הציבור אזי ברבים,
 על חזר אחת פעם יודן א״ר ופירנם זן מרדכי וכמאמרם

 מניחה והיה מניקה לאלתר לאסתר מצא ולא התניקות כל
 לקלי׳ ציבורא גסיך בציבורא אבוהו ר׳ כדדרשה כו׳ הוא
 היה כי ע״ש) תתרנג רמז אסתר וילקוט פ״ל (ב״ר כו׳

 ואע״ס שם( מ״כ (לשון חלב לזכר שיהי׳ בעיניהם כמצחק
 זכר הלב וכדתנן חלב יש לזכר גם שלפעמים אות שהדרשה

 המון מ״ת שם) וב״ר מכשירין סוף ותוספתא (משנה טהור
 חשש ובעבור ,דבריו על שחקו זאת יודעים שאינם העם

 ברבים הדרשות מענין לצמוח שיוכל מזו גדולה יותר תקלה
 ענינים כמה על ותלמוד) ותוספתא (במשגה אותר גזרו

 בני ושלשה בשנים לא ואף ברבים אותם לדרוש שאסור
 אין באתרם כללים בידינו ומסרו דורשין) אין פ׳ (ע׳ אדם

 שיר דורשין ואין ירושלים את בהודע ולא בעריות מכנין
 ותעשה מתרגם, ולא נקרא פלוני מעשה לגנאי השירים

 דברים יש רז״ל אתרו ועוד מתרגם, ולא נקרא לא פלוני
 מנשיקות ישקני אתר דאת היכמה הפה את עליהם שמשיקין

 ואותי וכתיב) (הל״ל אותי ה׳ ציוה ואותי כתיב אר״י פיהו
 דברים לי ונאתר לכם שנאמר דברים לי נאתר לרבות) (ו׳

 ללבושך כבשים רש״בן בשם חגי ר׳ ב״ח ר״ש עצתי לבין ביג'
בשעה כיצד הא כתיב כבשים (תשלי) עתודים שדה ומחיר
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 כמתוד^ם ונעשו הנדילו ר״ת לפלהס ככוש שהתלתיליסקטלם
 יוחי כן ר״ש דתל לתה מסייעה ודא הורה רזי להס גלה

 (אוצר) השימה מה לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה
 עצמך את לשקע רשות לך אין כך כריה לכל נגלת אינה

 פ״כ ע״ז (ירושלמי כשרים אדם כני לפל אלא כד״ת
 המדרשים שכל נראה לכן ישקני) פ׳ וילקוט ומדרשים
 כתו פרקים וראשי ציון דרך רק תחלה נכתבו לא והאגדות
 ומגודל שהן כמו אותן שמצאו תלמידיהם תלמידי אכן שאמרתי
 דור אחר דור עמדו כהן שראו חוסר ודכרי קדושתן
 כסם לנגיע לנפשיתם שיראו ומקצתן אותן לסדר והתחילו

 כתו נשארו הכפולים הדכריס וגם סדר כלי אותם הניחו
 כגמרא דמקשילן כזאת מציל קבועות בהלכות גס שהלא שהן
 לחתני סגי דהוי פעמים שלש מקודשת זה הרי דתנין אהא
 (קידושין) וגרסינהו שמעינהו חדא חדא ותירצו אחת פעם

 במס׳ יונה ורבינו סידרם, כך תרבו ששמעם כדרך כלומר
 אלו ה׳ (ע״ש השס בכל גדול לכלל זאת החזיק ברכס

 ובתראי קדתאי כתבו וכן הפרק) עד לתיותה ד״ה דברים
ע׳  בכללי קצו אות או״ח ובכנה״ג ש״פ אות אלי הליכת (

 וק׳יו רת״ה) סי׳ ח״א ורדב״ז פז שורש ותהריק הגמרא
 רבות פעמים שנכפלו דברים שיש והמדרשים האגדות בספרי

 טוב שחר במדרש לדבר דוגמא חסרים שהם מאמרים ויש
 מאות פסוקים ושבע צח צז צו מד פרשה חסר תהלים) (על
 הששה וכן ריש שמאות פסוקים והשמונה אפי שבתתניא קו^

 בהרבה וכדומה תסרים כולם תיו שין מאותיות פסוקים עשר
 כגון כפולים ענינים אחד במאמר תמצא להיפך יכן מדרשים

 אריב״ל לכס הוא מסור (שמס) לכס הזה החדש שאמרו מה
 אריב״ח לו מסרה בנו שעמד כיון שלו אורולוגין לו שהיה למלך
 אר׳יא — — — כיון שומריה לו שהיה למלך
אר״י — ^ — כיון טבעת לו שהיה למלך
ארח״דא — — — אוצרות'כיון לו שהיה למלך
אתרין ורבנין — — כיון אומנות כלי לו שהיה למלך

 חסר בנו שעמד כיון רפואות של נרתיק לו שהיה לרופא
 פא ר״ה וירושלמי הזה החדש פ׳ רבתי (פסיקתא נרתיקו לו

 נעלם לא והנה פסו) רבת ובשתות ע״ש צ׳ רמז בא וילקוט
 וסודות ברמזים בזה שהאריכו הרבים המפרשים דברי מאתי

 הללו משלים מהששה חשל כל על שחהרו וחקירות ומליצות
 שביניהם וההפרשים בהחילוקיס ולפלפל בפ״ע כ״א לפרש
 הדבר אין לדעתי אכן אחר, דבר על תרמז משל כל ואיך
 לקרב אחר משל תרבו שמע אחד שכל פשוטו מידי יוצא

 לכם הזה החדש המקרא לפרש ומליצה במשל הדבר
 גנוז החודש וקידש העיבור סוד היתה שבתתלה שפירושו
 ממצרים יחידו בן להוציא כשרצה ואח״כ הב״ה של באוצרו

 נביאים עפ׳־י תחלה להם מסר תורתו לתו למסור ישראל שהם
 והמועדים התורה יסוד שזהו החודש וקידש העיבור סוד

 שמצאו והתלמידים ומדרשים, ופסיקתא בירושלמי שס כמפורש
 כל אחריהם־כתבו שבאו והמאספים רבותיהם, של המשלים
כאן ואין הדברים בעיקר הפרש שוס שאין qא יחד המשלים

 פעמים ודינים בהלכות גס אומר גמרו וכזאת כלל, מחלוקות
 כל וכן הליגי ולא חדא אמר ומר חדא אמר מר תספר אין

 המאספים ע״י רק ומהותם סדרם נשתנו לא בכלל המדרשים
 סידר זה ,אחרת במדינה וזה בבבל וזה בא״י היה זא אותם

 היה וזה משלי תהליס על וזה התורה סדר על הדרשות
 ופרשה פרשה בכל לכתובים ומנביאים לנביאים מתורה חורז
 ידות שתי ספר עס (שנדפס בראשית אגדת מדרש כתו

 רבים מאחרים נ״ש המדרשים וככל תקסד) בזאלקוי ואח״כ
 נשתנה והלשון הסדר רק הדבר בעיקר אחד סיגנון שהם

 והמעתיקים והכותבים שהשומעים בעבור במקצת לפעמים
 ואריכת הטיצטוליס ומרוב הארץ כנפות בארבע נתפזרו
 מחבריהם שס נשתכח וגס הנוסחאות נתרבו הזה התר הגלות

 דבר שים כעת לני ואין הדברים יצאו מי מבטן נידע ולא
 לעיל שבררתי כתו פלוני או פלוני מדרש חיבר מי ברור

 מלאכת שנתפשטה מעת הזאת הרעה גברה וביותר יט) (פ'
:והוא שאומר כתו בעולם הדפוס

ן מ י  מלאכת כשנתפשטה הששי qלאל השלישי במאה ו׳ ס
 ספרי המעתיקים נתרבו אז ארן בקצוי הדפוס

 במלאכתם ונחפזים הנמהרים והמגיהים והמדפיסים ישראל
 וביותר קדמיניט מספרי רבות טסחאות נשתבשו ידם ועל

 שעירבו ופעמים למו נסתרה דרכם אשר ואגדות במדרשים
 גלולי באו ששיבשי אחת מלה ידי שעל ויש בקודש, חול

 אתת, ללא שלם מאתר לפרש רבות שגיאות לידי המפרשים
 השירים בשיר גרגרים ושלשה שתים דק אביא לא ולדוגמא

 בן לאדקילאין פיו על נושקו הליסר ישקני) (פ׳ רבה
 התודה זו זהב) תורי (ס׳ שם ועוד התורה ולמדו הדסה
 תשה וידי שהת״כ ע״ש כס הב״ה של בדעתו אלקולאון שלמד
 למצוא חתר אחד כל מחברים ושאר קול יפה בספרו ויפ״ת
 תאתרי תחלת עס ולחברם אלו מאתרים לפרש לעצתו דרך

 הר״ת כת״ש היא העיקר כי אתת ללא והכל וסופן המדרש
 בסופר היה מעשה כי דע וז״ל ידות שתי בספרו לינזאנו די

 אדקולאון ושמו בן לה והיה הדסה ושתה אחות צו שהיה אחד
 מוצא שהיה תקיס ובכל מדרשים כותב היה הזה והסיפר

 דבריו וטחב לתורה שיזכה אחותו בן על מתפלל היה הורה
 לכן היא ולא הספר דברי שהם חשב הרואה וכל בספר
 אותר ואני א׳) אות בתעריך (מ״ש עכ״ל למוחקו■ צריך
 המאמרים שני שמביא שתעוגי מהילקוט לדבריו ראיה שיש
 שס ליתא אדקוליאן של ההוספות אולם וסופן בתחלתן הללו
 הקורא אתה ועתה פא) תתק רמז השירים בשיר (ע״ש כלל

 אחר במקום מאוד שגה דילונזאנו הר״מ הוא איך אראך
 ע״י שנתנסתה אחת תלה שיביש ע״י המדרש בפירוש

 בשדה באר והנה ויצא במדרש והוא והמדפיסים המעתיקים
 שלשה אלו צאן עדרי שלשה שם והנה הכנסת בית זה

 המ״כ שם ופירשו קכג׳) רמז וילקיט פ״ע (ח״ר קרואים
 יכן החול בימות לתורה הנקראים השלשה שהם תואר ויפה

 במנין זה מדרש לפרש האריכו מחברים ושאר עקידה הבעל
דילונזאנו חנהס רבינו והרב לתורה העולים קרואים ג׳

י ג׳ .



ת ו ג ש כהה
 שלשה אלו רבה בבראשית ״ל1ו ידות שתו־ בספרו כתב מ׳״ל

ס ני רו א ךג׳ רו ע ה פ״ ס אי רו ט קשה כנסתו שלבתי ק  ככל ו
 וגראה ארוכים קרואים אין ט ועול ארוכים ג׳ יש בהכ״נ

 אות תעריך תלק ע״ש ( עסיל בתורה לקרוא העולים ט לי
 הגס איתר אליקיס ואכי הערוך) לברי־ לסתור שהאריך ק׳

 הוא ללעתי כטועה הערוך בעל את עשה ל״ל שהר׳יח
 קרואים בגירסת הלל המפרשים שאר כתו טעה עצתו

 טעה לילוכזאכו שהר״ת אלא עיל ולא ובפירושי/ (בתלרש)
 באתת כי הערוך בספר ברי״ש ארוכים בהברת יותר מול
 קרואים תלת בתדרש וגס ערוך בס׳ בללת ם י כ ו ל א הוא
 קוריים שלשה אלו הערוך לשון זה כי / קורייס וצ״ל ט״ס

 וללעתי טו) קר (בערך בהכ״לעכ״ל של אלוכים ל' פי׳
 בלשון פירושו קורייס מלת שהרי אמת וגירסתו הערוך לברי

 קיר) (תי:׳ אדון חלפני בפסוק כי אדון וארתי יוכי
 ג׳) (איוב תאדוניו חפשי עבל וכן קיריס קלס תן תרגותו
 קרייסים איתא רבתי ובפסיקתא דיליה קיריס מן תרגותו
 קוריוסיס הב״ה לפני יש שם עול פג) (ע״ש יוס^ הושיב
 ג׳ האמתית^אלו הנוסחה רבה בבראשית וככה פח) (ע״ש

 על התפקחים אלונים שלשה ופירושו קורייס) (או קורייסים
 הנלרש כל שהרי הוא שכך תוכרע ותתקיתו בהכ״נ עסקי

 כו׳ לוד זה כו׳ ואהרן תשה זה צאן עדרי שלשה על שם
 הדור תנהיגי שהיו מפני זו לגירסא יאות הכל וכדותה

 וככה הצאן התנהיגים הרועים כתו עסקיהם על ומפקחים
 / הכנסת שבבית פרנסים או גבאים או מתונים השלשה התה
 זו לדרשה כלל שייכות להם אין לתורה העולים ג׳ אולם

 אין תשובשות ונוסחאות רבות טעיות וכהנה כהנה —
 והתפרשיס מהתעתיקים בתלרשיס נתערבו לתו ספורות•

 אתו ששכרו ותאתין כסדרן קורא והקורא והתלפיסיס,
 שנאמרו הפירושים ללמוד עצתו שמייגע לפניי^בשעה ופעולתו

 חטאו, תה הצאן ואלה לזה, וכדותה הליסה בן אדקילואן על
 הפסולת תתיך האוכל לברר הקודש אל לגשת יערב זה תי ני

 לפעמים ברואה שגו התה וגם ה׳ בעם השרידים לא אס
 ותה ,דולונזאנו תנחם רבינו קגדול תהתבקר שהראתיך כמו
 של התחבריס היו ותי מי יודע מאתנו אחל שאין גס

 אלו qא ,או בכתובים התה עדן (אשר הרבים -התלרשיס
 בתאזני לפלס שניכל בכדי נתחברו זתן ובאיזה נדפסו) שכבר
 מדרש לותר שנוכל ( הישרות הנוסחאית וצדק אתת• משפט
 אתתית יותר וגירסתו אחר תתדרש קדיתה דין לו יש פלוני

 ועותדיס תלוים כאחד שטלס תאחר ופלוני) פלוני תתלרש
 אס יודע ותי יט) (פרק לעיל בזה שהארכתי בספק.כמו

 הללו התחשכי'הספיקות להוציאנו בהיר אור נראה נצח עד
 ברוב הדברים ואריכת ובתראי קלתאי בזה שכתבו תה וכל

 פלוני מדרש נתחבר וזתן עת באיזה צונן החכם של ספרו
 על שאלות רק אינם הכל מחברם היה ומי פלוני או

 השערת רק אינם והתשובות ספיקות, על וספיקות שאלות
 ותשבי* שהתחולל' יען ברור לבר לדעת לבל'חבלי •לברים

כלל ניוונו לא תהס ואחד אחל כל המדרש את ילד אשר

 בחבס היו טמודם אך בישראל־ ׳ולהפיצ© ביעקב לחלל[ס
 בארן וזה פלוני■ בארץ־ זה היחיד ברשות■ זוית בקרן ומונחים

 ספרי הרבה רעות וגזירות טילטוליס כתה ואחר אחרת
 בתו שרף חצים הזתן שן אכלס ותקצתס לטתיון ירדו רז״ל
 של מקורן לדעת עתה ידינו לאל ואין נשארו וחצים אש
 אין לק, תתרום רות עלונו יערה אשר עד הפליטה יתר

 תדאי, יותר בהם זמנו־ לבלות־ אלו בפילפולים להשתקע
 יבעניגי עקרייס לביים שני־ על להתבונן לנו יש אהנס

 נוסחאות על לב ליתן שצריך היינו והאגדות המדרשים
 נגע שלא הראשונים (לפוסיס• במדרשים הנתצאיס הישינות

 דרך איזה על לעיין ושנית כך) כל החגיהיס יל עדיין בהם
̂וא אותר־ כאשר והאגדות התדרשות לנו יתפרשו  :וז

 ושתים כו׳ טפח עוביה פרוכת תנינן תתן ז׳ סימן
 מטבילין כהניס מאות ושלש שנה בכל עושין

 בשנה עושין, ושתים הנוסחא ובש״ס פח) (שקלים אותה
 לגוזמאקתני ותסקינין צ׳) (חולין כו׳ כהנים תאות ושלש

 הפרוכת לטבילת כך כל צריכין היו לא כי כהניס מאות ג׳
 בכל עושין ושתים הנוסחא (פב) ובתתיל בתפרשיס) (ע״ש
 רבה התלרש נוסחת•’ אולם כו׳ כהניס מאות וג׳ ושנה שנה
 ושתים נו׳ טפח עוביה היה פרוכת רבותינו ושנו היא כך

 פג ויקהל (רבה אותה מטכילין כהניס וש׳ שנה בכל .עושין
 קרוב ותעתה )ישנים דפוסים ושאר ופ״פ אתש״ל לי ע״ש

 היו המדרש שבעלי תאחר ונדעם שתענו אשר אא לשמוע
 בודאי בזמניהם היו־ ותקצתם התשנה חכתי לזמן קרובים

 והיינו ־ אחריהם מהבאים יותר האמיתית הנוסחה‘ ידעו
 ר״ל תטבילין כהניס וש׳ שנה בכל ושתיםעושין שהכוונה

 באפי תילתא היא תטבילין כהניס ותיתרא ושנה, שנה בכל
 כאן אין ולס״ז הכהניס מספר במשנה כלל נזכר ולא נפשה
 שהראשי שסברו דבריהם גזתו המעתיקים רק כלל גוזתא
 רק איננה כי• ליתא ובאתה תאות ושלש היא וש׳ של תיבות
 המעשה בענין לקתן• והבן(עת״ש. ושנה של תיבות הראשי

תציפור')נ! אחד באדם
 לנו אין לדעתי והאגדות; התדרשיס של בפירושן ושטת

 שערום לא חדשים: דרניס למצוא תחבולות לבקש
 לשמוע אזניצו ולהטות■ ראשינו לכוף לנו יש אכן אבותינו

 ריטבא רשבא־ רתבם הר״ח׳ התה הן קדתונינו של הפירושים
 איזו על כלליס שתסרו־ וכלותה אחרון ישעי׳ ורבינו ר״ן

 האחרון שר״י' דוגתאילדבר והאגדות■ התדרשיס נפרש דרכים
ע דרכים: ג׳ על הס שהמדרשים כתב הנ״ל  גוזמא מהן י

 נסים מעשי מהם ויש המוכר) (בפ׳ רבב״ח כדברי כו׳
 הכתוב לדרוש שאצו ויש חזקת) (בפ׳ בנאה ר׳ כסיפורי־

 בם שיש ויש לפשט־ שקרובין יש לדורשו שיטלין ענין בכל
 מאלילים) ס״א בשה״ג והובא לסנהד״ בפסקיו (ע׳־ מעט רמז

 בנו ואחריו במ״נ הרת״בם ורתיזת בפיחשיו הרשבא־ ודברי'
 ווילנא (ל׳ האגדות על הנעימים בדבריו אברהם החסידר
 יצחק ר׳ ומאמר אלם כל ביד תצוים המה הלא תקפא)

שיזנוונה הר״ח שפירש ויו) תפילין(ברכו׳ מניח שהב״ה מנין
7



ת ו ג ש ה

 דלבא באובגתא ולחמידיו לנביאיו כבודו מראה שהב״ה הנץ
 וסד הרבתי חזון ואנכי הכתוב אמר בפירש כי כו׳ דמות

 כתב הלא התורה על חולק יצחק ר׳ וכי כי' אדמה הנביאים
 כה״ג ישמעאל ר׳ ראה וכאשר כוי וחי האלם יראני לא כי

 ונשא כסא>רס על יושב צבאות ה׳ ויה אכתריאל קה״ה בבית
 t ברכני בני ישמעאל א״ל וירמיה ישעיה כמו הלב בראיית

 אומרים שאנו וכמו מלאטו הי ברכו כמו הוא ושבח שיר
 ברא׳יבן לשונו גל (עיין הר״ח עכ״ל ממקומו ה׳ כבוד ברוך

 הר״ח בתולדת רפאפו׳ רשי״ל החכם בזה והאריך קכד סי׳
 חנה בר בר רבה מאמרי על והריט׳יבא וחכם) דבריו בחון
 לדידי הכא דאתריגין היכי דכל כתבו והגאונים וז׳׳ל כתב
 אוקיינוס בים מהלך כשהיה היה החלום במראה לי חזי

 אליקים אני בהן וכיוצא זה כל פ״ה) לב״ב (בפירושו עכ״ל
 במדרשי הס מפורשים הללו הקדמונים שדברי אומר המחבר

 ולדוגמא אמרותיהס וסדר רמיזותיהם למבין עצמם רז׳יל
 יהודה לר' לו אמרו תניא תוארם זה מאתרים שני אראך
 מימיהם/ אותה ראו ולא במרכבה לדחש צפו הרבה והלא

 מיכוין קא והא מילתא תליא דלבא באבנתא התם יהודה ור׳
ן בר׳ מעשה אתרו ועוד עייש) כד (מגילה כו׳ וידע נ ח ו  י

י בן א כ  והיה מירושלים ויוצא החמור על רוכב שהיה ז
 במעשה ודרש ראב״ע פתח כו׳ אחריו מחמר ערך בן ר״א

מתוך נעגה מלאך ואף ט' השמים p אש ירדה מרכבה

 הדברים וכשנאמרו כ^ מרכבה מעשה הן הן ודאי ואמר האש
 אמרו בדרך מהלכין הכהן ור״י חוא' היה יהושע ר׳ לפני
 והיו כו׳ ודרש ר״י פתח מרכבה במעשה נדרוש אנו אף

 הדברים וסיפר הכהן ר״י הלך כו׳ מתקבצין השרת מלאכי
ן ח לפני נ ח ו י בן י א כ  ילדתכם ואשרי אשריכם אמר ז

י ואתם אני אף ראו שק עיני אשרי מ ו ל ח בי׳ן ב  מסו
ו נ י י י הר על ה נ י ה ס נ ת י נ ו ו נ י ל  חן קול בת ע

ם י  המהר״שא וכתבאא״ז דורשץ) אין פ' (חגיגה כר השת
 דהיינו כו׳ השתים מן אש וירדה ואמר וז״ל לאגדות בחידושי

 כמראה המרכבה אש השמים חן בשכלם להם שירדה
 כו׳ אחד מלאך שנענה ואמר כו׳ יחזקאל שם ראה אשי

ל להס שנתאמת .דהיינו שכ ו מ  באריכר) דבריו (ע״ש כי׳ ב
 וחכם בחכתה הכן בהם וכיוצא אלו מאתרים הקורא .ואתה

 שיש כתו לבר של כללו מהם לנו הנודעת יתירה בבינה
 ■מזו למעלה זו קודש כתביה כז״ל בין חלוקות מדרגות

 ■בין חלוקות חלרגות יש ככה סימן) זה פ׳ לעיל (שבררתי
 וירושלמי בבבלי הבלילים שינות והאגדות והתלרשיס ההלכות
 על לב ולתת בפירושו להתבונן אנחנו שצריכין רז״ל זמדרשי

 והחכם יותר הארכתי ובמ״א כדאמרן הישינות הנוסחאות
 בעניניס חובתו ידי יצא לא בספרו מלאכתו עיקר שזהו צונז

־ ■ אלו: ■

ק ר ן פ ו ר ח א

ק ר פ  החכם האריך האחרון פרק שהוא ד כ ב
 וניסח הלימוד סדר תהשתנות צונץ

 בזמנינו הנהוגים האחדוניס קבלה בספרי והעוסקים התפלות
 (לעיל אמרתי כבר המחבר אליקיס ואני /יעו״שלדבריו

 מטפס בפרוטרוט פה עליו להשיג רצוני שאין )כ׳ פ' ריש
 פה שגה צונץ שהח׳ כלל דרך כאן אברר לכן שם האמור
 שנין מההתנגדות כלל דיבר שלא המה ספרו כוונת בתכלית

 בשמונה ביניהם שעברו ריבות ודברי והפילוספיס התקובל^יס
 שתכלית כתב בעצמו צינן (שהוא האחרונים שנה מאות

 ממ״ש הללו השנים כל במשך העגיניס השתמת לבאר כוונתו
 עניני השתנות כלל דרך לפרש אמרתי לכן פ״כ) ריש לעיל

 עילם מימות התורה בדרכי הלימוד וסדר והתנהגיס התפלה
 (היינו האחרונים שנה מאות משמונה וביחוד הזה היום על

 לאלף השישי מאה סוף עד החמישי לאלף התשיעית ממאה
 רק פה מגמתי אין כי מאוד קצרה בדרך, זאת ואף השישי)

 וחכמת הקבלה חכמת המה הן לבד עניניס משני לדבר
 הללו הכתות בין המחלוקות נדלה כמה ולהראות הפיליספיא

 וכתבי הנביאים הדת בעקרי נוגעים שאינם דברים בשביל
 וכדומה המצות ענפי עבור רק היתה לא והמשטמה הקודש

שככל המחברים איך וגראה זה לדודינו אבוא אשי מד

 ויען הקדמתי) (עיין חוק בלי פיהם עלינו פערו וכת כת
 לנבון דעת ו^ת כת מכל שינית דעית לכתיב שהיכרחתי

חין לבל נקל  דעה איזו יד מחזיק שאני עלי משפטי י
 אלא אני אין / לא לא / מהם כת לאיזו נוטה או תהדיעות

אה, עין משמחות נחמדות צירות הצופה כצייר רו  גס כל'
 אותם מסדר והיא הנפשית./ מבהילות גוראות צירות יביט
 בלבושו הדור מלך הצייר תזה תקצה אחד נייר על יחד

 לפניו דנין מזה והקצה / עבדיו על רחמיו ופועל דלים חומל ^
 לתכלית והכל — ואמו אכיו בחרבו דקר אשר אכזר רוצח ‘

 — לתוגה או לשמחה מהם שיתפעל חבלי להצייר הנרצה ■אחד
ד עו  הכתות שבשתי השם שאנשי שהגם ותשכיל תדע ו

 לפי איש איש יקראו נפרדות בשהות כולם שזכרתי
 הפילוספיא בעלי ידי המחזיקים בהכת משל דרך חהללו•/

קי/ בשמות/ שיקראו ויש פילסיף יש תוכן, מהנדס/ חו
 מקובל./ יש המקובלים, ידי המחזיקים ובכת וכממה/ משורי/ .
 בכל' בזה/ וכיוצא תגיד רבי/ חסיד, צדיק/ שתות ובעלי ‘

 פילוסופים בשם אלי כלל/ דרך רק אכנה ידעתי לא זאת
 יליהס, ומחזיקים מקובלים בשם ואלו אשוריהס; ותותטס

 מגידים/ רבנים/ בהם שיש אף הרבנים כת כן וכתו
בשם רק .אותם אקרא לא ובממס דרשרם, הוכיסיס/
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ם כת פכולל-/: מ'  רבן או גאון שס לא,אומר ־ננכה־־7.ר

 או ז״ל בלשון אם"ם ולא וכדומה/ הגולה בני כל של
 — המדות להשוות בכדי — כת בשום זצנק״ל- או זצלה״ה

 ולא אלו מעניניס. המדברים הסכרים שמות אזכיר -לא וכן
 שאחרי המחברים כי׳ בפרוסרוס< ■ודור דור שנות אפרש

 דברי וקורא שתביא יש קץ, אין ספרים משו ימות,הגאונים
 הראשון התחבר שס קורא ואינו שתביא ויש שיקדתו, מי

 לצתצס אפשר אי קדם ימי בשנות וככה הדברים; שהמציא
 בפרוטרוט ופטירתס התחברים ולידת וההשתנות המאורעות זמן
 שאינו דבר מלכתוב ידי משכתי ■לכן בזה הדעות רבו כי

 לחבר פה באתי לא כי־ כלל דרך ארשום.הכל אך׳ ברור
 :לענינינו הנצרך דבר לבאר רק בזה ספר ״ ,• ,

מן  אברהם עד הב״ה של כפיו יציר אדם מיתות א׳ סי
 והלימודים התצות היו שנה) אלפים ב׳ (ערך

 לתפלה קבוע עת היה לא :וגס אל•פה; מפה מקובלים רק
 עתים בג׳ להתפלל וקבעו ויעקב יצחק אברהם שבאו עד

 עדיין נסדרה לא /תקנתם אחר qוא וצהרים, ובוקר מרב
 אלף של השניה מחצה עד תקשנה) אלף (ערך התפלה דסח

 תת״ח אלפים ובשני כנה״ג, אנשי ,סדרוה שאז הרביעי
 עשרת ועליהם הליחות למשה ניתנו העולם בריאת אחר שנה

 לו אמר כך רז״ל ואמרו התורה כל כתב ואח״כ הדברות
 אבל בכתב שיהיו וכתובים ונביאים תורה לך הב״ה־כתוב

 פת״ז) (ש״ר פה על יהיו ותלמוד ואגדות ומדרש הלכות
 לסי קבלה דברי נקרא הכל תשה תורת שאחר מה כל לכן

 מסיני למשה הלכה עד פה אל מפה הדברים קיבל אחד שכל
 דרך ועל פד) ידים פ״ח עדיות סב סאה ותוספתא (תשנה

 קבלה דברי או קבלה לשון רז״ל בדברי הרבה נמצא זה
ת לשון שיאמרו אבל מ כ ה ח ל ב ק  בירושלמי נמצא לא זה ה

 מעסקי שמדברים לענינים קראו אולם ,ומדרשים ובבלי
 חודה וסת"י מרכבה ומעשה בראשית תעשה בשם העליונים

ת השם כי מ כ ה ח ל ב ק  איש לכל מהאחרונים נשתרבב ה
 ושתות הספירות בעניני ספר לכתוב ידו את ימלא אשד

 קבלה בעלי נקראים ורמזים השבעות בעסקי או הבורא
 או פילוסיף השם וככה מקובלים; הכולל בשם או מעשיות

 התורה חכמת על רז׳יל בדברי נמצא לא הפילוספיא חכמת
 העוסקים שהחכמות מהאחרונים נתפשט זה שם אכן ולומדיה

 הטבע; שאתר ותה טבעיים, דברים תכינה; בהנדסה,
 נקראין החכמות והלומדים ;פילוספיא בשם קודאין וכדומה

 הקדמונים וביתי חכמה), אוהבי יוני בלשון (פי׳ פילוסופים
 מסיה תחת יחד ואחוזים צמודים והקבלה הסילוספיא היתה

 היו הללו החכמות ושתי גדול, בהעלם והסודות החידות
 ישראל חכתי מספרי כנודע חברתה יד ותומכת לזו זו ועוזרות
 הימים ברבות אמנם ,וכדומה ואפל״טין פיתוגא״רוס ו׳ספרי

 וזה בכה זה הקדמונים, דברי לפרש תלמידיהם באו
 שבמשך עד תורות *כשתי והפילוספיא הקבלת ונעשו בכה
 מתנגדות הכתות שתי עתה ועד לזו; זו צרות נעשו הזמן

V אומרת זאת ולימודם ותפילותיהם בי^נהגותיהס לזו זו

 אומרה וזאת אל בית העולה המסלה וזאת בה ילכו הדרך
 אסור היה הרביעי אלף סיף ועד העיר זו ולא הדרך זה לא

 והוא: שתשמע כמו הדבר נשתנה ואז שבע״ס תורה לכתוב
מן  בגלות הטילטולים ורבו ישראל על הצרות כשגברו ב׳ סי

׳נמנו מישראל, תורה תשתכח שלא וחששו הזה החל ' ■
 הרביעי אלף ובסוף ,שבע״ס תורה כתיבת להתיר וגמרו

 ומגלת תענית מגילת כתבו חמישי מאלף ראשון שליש ובמשך
 מכילתא ספרי עולם וסדר וכיוצא חסידים ומגלת יוחסין
 מם׳ ואח״כ וכדומה כלה ומס׳ בבלי ירושלמי תוספתא משנה

 ופסיקתא דר״נ ואבות קטנות המסכתות ויתר סיפרים
 תאלף האמצעי בשליש נכתבו מהן שמקצת ואגדות מדרשים
 שבע״ס תורה כתבת וע״י האחרון; בשליש ומקצתן החמישי
 דינים בהרבה המחלוקות וגברה שונים פירושים נתרבו

 כנה״ג אנשי ביתי אשר תחת וגם ;ישראל והנהגות והלכות
 במשך לבד; עשרה ושמונה ק״ש רק התפלה עיקר היתה לא

 ותחנות ומזמורים ברכות פעם בכל להוסיף התחילו הזמנים
 עדיין החמישי אלף ובהתחלת וכדומה, והנהגות ובקשות

 והנהגות.ותוסר והלכות הדינים כל שיכלול ספר נתחבר לא
חד, בהן וכיוצא  וגמרו מערבאי דבני גמרא שחיברו עד י
 אלף של הראשון בשליש והכל בבלי התלמוד חתימת אח״ז

 שהוא בעבור אמנם ;הגולה בני כל אחריו ונמשכו החמישי
 נוהגין ושאינן הנוהגין ודינים ואגדות משנה מתקרא בלול
 בדינין ברור דב^ מהתלמוד להוציא קשה והיה ,הזה בזמן

̂י תאה של האחרון בחצי כן על ,הנהיגין  חמישי לאלף תשיע
ר אלפסי יצחק רבינו חיבר פ , מ י ס פ ל א  השמיט בו ה

 בירור רק ואגדות הדרשות והשמיט נוהגין שאינן הדינים כל
 הלכה עפ״י וסדרם הנהוגית ההלכות כל ובבלי מירושלמי

 הוראות מורי על להקל ושמורה, בכל ערוכה פסוקה
 בן יעקב ר׳ ואסף לקט אחריו שנים ת׳ וערך בישראל,

ן ספר הנקרא ובבלי מירושלמי האגדות את חביב י  ע
, ב ק ע  לאנשים יעקב מהעין נצמח רב שתועלת אתת והן י
 לירד לגשת ויראו הלכה של בעומקה לפלפל קצרה שדעתם

 בתלמוד הנמצא מוסר ודברי האגדה אף ולכן ,התלמוד ליס
 התה גס יעקב בעין האגדות כשנבררו אכן כלל; למדו לא

 שבספר ,מהאגדות הלב את המושכים ודברים מוסר לקחו
 התורה, לומדי כבוד עי״ז נתמעט אחר מצד אמנם זה,
 עינו -והשביע אגדות חפניו מלא אסף אשר איש כל כי

 ישראל, מגדולי כאחד מופלג שהוא יאתר אתור יעקב הפין
 דעתם היתה לא הקדמונים בימי אשר שתחת זאת ועוד
ע׳ האגדות מלימוד נוחה  תורת יעשה עכשיו כ׳) פ׳ לעיל (

 היפה שנפש בדברים האגדות תפרשי ונתרבו קבע האגדה
 לרוב עניניס האגדות בכוונת להעתיפ והתחילו תקבלם לא
 החמישי אלף סוף פד אולם הראשונים, שערו שלא ערך •על

ר ה׳ דבר היה עדיין ק־ מאוד ק  אז נכתבו החיבורים כל י
 לתחלתן, מסופן ונגללין תורה נספר מעובדים עורות על

 בפעם רבים פנינים להוציא קשה היה הזה הדבר ובגלל
 הוא רב עמל כי קלה בשעה חפץ דברי למצוא מהספר אחת
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 אל הקצה חן חללו החצילוה פעס בכל נגלול :בשר 'ייגיעת
 קט •במעט וכדומה, האילנות עלי על שכתבו •ואלו הקצה,

 ירבים ילא ההיא בעת לכן ורקבון, בלאות 'חן תמו ספו
 בקיאות להראות שכל ושום מפורש ספר להבין יחכמו

 מי •להוציא •הזמן ־שנא עד שונים ומספרים רבות במקומות
■והוא.: הזאת׳, המבוכה מן ־אדם

מן ־הנייר; מלאכת המצאת נתוודע הששי qאל תחלת ג' ס'
 שתחת ■הדק ■חן'המוך אותו עושין היו •ובראשונה •
 היום) עד נקרא שהו (שעל פאפי״רוס הנקרא האילן קליפת
 •זה נייר ;הסחסת מבלוי לעשותו חכמה הוסיפו ואח״כ

 ידו“ ועל ,רבות יותועליותיו מועטים דמיו רב זמן חתקייס
 גי ,והמעתיקים המחברים של וישעם חפצם מאוד נשתנה
 חפן שלבו ־חקוס בכל בספרו לעיין הקורא יוכל רגע כמעט

 אשר •למפרע ־המגלה את גהקורא ־ולא ; שונים דפים בהרבה
 ימצא ובל יראה בבל עבר וזמנו מחופש בחפש שעתו כלה
 וברבות ,מבוקשתו מקומות ושלש 'אחת ושתים אחת רק

 בו ־ממשמש אדם גל ויד המעתיקים דבו כן ־מייר ׳טובת
 יולהראות ,מחיר במעט נפשו כאות שפרים ׳ולהעתיק לכתוב

 •ידעו:ספר לא •ואשר , לחו ספורות אין מהקומות רב בקיחות
 הרהיבו •גם.המה עתה הקנתו, די ידם השיגה לא כי

 עשות חיל אזרי והמשכילים חיבורים לקנות עוז בנפשם-
 גס (והה ותבונה חנתה בכל הדעת ותרבה הרבה, ספרים
 העוסק ■לבב ־מושנין ששתיהן והפילוספיא הקבלה בחכמת

י הקלה חזה ־נצמח אחר חצד אכן בהן)  לנתרבו כאשר ג
 והשגיאות ־הטעיות לריב פרצו כן והמעתיקים הסופרים

 הקודש בכתבי הישינות 'הנוסחאות ונשתבשו בהחיבוריס
 מאמין ־זה ומי , ־כנודע התפלית ובנוסח הקדמונים ,וספרי
 •אחי/ ימתקוס ליהודים יעמיד והצלה ריוח הזאת שבעת

 qאל בהתחלת כי ־מצחה הרוחה מאותה רבה חבוכה וגס
 אונים תתב כתב •אשר הית״בם ספרי נתפשטו.ג״כ ־הששי
ו כח ואמין ד ה .בי ק ז ח  ימדינים גל ובאו נקבצו שתה ה

 ניסחי וכל הבית בפני (שלא הבית בפני הנוהגים והמצות
ר •והברכות התפלות  כלל עתלקות חבלי צח ולשין נאה בסי

 לעשות דז״ל דברי מכל שנבררו פסקות הלכות הכל רק
 ׳כי אחר ספר •לשוס ישראל מם •יצטרכו -לבל ־והצלה ריוח
ל לפסוק בו למחזיקים 'חיים ־תוצאות מתנו  הלכה •דבר ג

 ־מקור עאיזה ציין לא שהרת״בס בעבור ־אמנם למעשה,
 -נתברר שלא פלוני גשיטה שפסק •ופעתיס , ־דבריו לקח

 וירביהו ■וחצים בחנית .זרוע בעלי עליו קתו לכן , טעמו
 ועי״ז •רודפיו■, מיד להצילו ■לעזרתו ־שבאו ־ויש וישטמהו,

ריו נתרבו ספ  ועד , עצום •בפילפול •והימרים פירושים על'
 ■פילפוצים ־תלהרבות פסקי ילא בנה ־מאות ששה זה היום

 •וחזר אוסר, וזה ־מתיר זה סותר; ■וזה בונה זה בדבריו
 •הדין ־מפורש ׳חזקה ביד כי q6 , גמבראשונה להיות הדבר

 או;להחולקים ־לו אס יאמין מקדושים מי אל •יודע •אדם איז
 מקורן הערה שלא ׳זקנותו:נתחרט לעת עצתו ־והרתבס עניי,

מורה.נבגגים על;ספרו •לבבם וביותר;נתחמץ ,הלכותיו .של

 יש מחנות לשתי העם ויחלק — המצות בטעמי שפירש מה
 ששתעו ויש •יתייחרו, ובכבודו •סרמ״בס ־דעת אחר שהלכו

 כבוס ־לאק ■ומורידו •עליו שחוקו יוסייעתס ■ציפת לחכמי‘
 שרשיה להכות ■והתחילה ־הפיליספיא בימיו:צמחה אמנם אם
 ובעת ואפבלותי׳ ענפיה ׳נגמרו •צא עדיין הפס; מרבית בלב

 ועניני הקבלה חכמת ג״כ מאוד להתפרסם ־התחילה הזאת
 הרת״בס אשר מזה המסתעפים הדברים ^יפר ופעולתן השמות

 ודברי ■תרירפס, ׳■לארץ וישפוך עברתו כשבט הכס במ״נ
 יתי עד יומשרבין •הולכין •היו הרת״בם ספרי מל ריבות

׳והוא: הרדקv הרמ״בן
p 'o ׳  אבי נתעורר הששי לאלך ראשונה במאה ד
 נחמן בר תשה רבינו רבנים •ורב המקובלים ״

 כחס ככל וחתרו הרד״ק הפשטנים אבי החזיק ואחריו
 ואת , חזקה כיד ־את הצילו , חזקה גיד ולא , הריב :להשקיט
 אתנס צעקה, בקול עליו תכמתמרמריס לצדקה, המורה
 שיקבלו צרפתים•/ לחכמי הרמ״בן שנתב שפתים במתק
 שנעת הרד״ק ׳ובהשהדלות יפות בפנים הרמ״כס' עופרי

 לנהוג כבושין דברי זדרש לעיר ממיר רגליו כתת זקנותו
 לקולם שתעו העם ממשכילי ורבים הדמ״בס בדברי כבוד

 שלהבת נכבה לאט לאט הזמן ■ובהמשך השלים לתווך
 ■דברי ־לתרץ והתחילו , האש ותשקע ומריבה ־ומסה ־התבערה
 ואז פניניו, לפרש בת׳ל ולמיין כהלכותיו לפסוק ־הרח׳יבס

 וצעירי ראש למעילה ורבו להתפשט התחילו הפילוספיא •ענפי
 לימודה שעשו זיש •אחריה גרזשכו המדרש בית ותלמידי ־הצאן
 ובספריהם’•העתים בלשונות •ולעסוק עברי לשון והורגלו •עיקר

 •והמחברים ■והדרשגיס הטבע־והפילגספיא., בחכמת שנתחברו
 חותר מל שחרתזין תה •דרך על המקראות לבאר התחילו
 והפילוספיא אבותינו, שערום לא מכפירושיס וכדומה זצורה

 פרי ועשתה אשכלותיה הבשילה עתה גומל בנסר שהיתה
 גם ההם ־ובימים הדבר, ■רע ישראל ■חכתי ובעיני לתעלה,

 שכתב הרת״בן מ״י זוהרה ברוב גתטצצה הקבלה •חכמת
 חסר •ישראל לארץ וכשנסע •הנסתר •ע״ד התורה •חיבוריו:ופי׳

 חכר לתלמיד •וביחוד שתו ולחושבי לאוהביו התירה :סתרי
 בענין מעדותו שנתפרסם עכו דמן יצחק רבינו החקיבל ־שלו

 וכן רבים והלאה אז יותן חומן) פה /(שיתבאר הזהר .ספר
 בימי שכבר שהגם ( ותלמידיו הרה״בן בעקבות הלכו שלמים

בר ;גאון האי רב בימי ^.ביחוד •הגאונים  סודות גכתבו ג
 לבד •ברחזוס וחתומים סתומים יהיו זאת בכל ־הקבלה מפניני

 לחבר התחילו) •ואילך הרח״בן ׳מתלמידי אנלס •רב ■ובהסתר
 הקבלה יחכתת עס״י רז״ל ■ודברי הקודש כתבי ולפרש ׳ספרלס

י פפ״י• ופירשו. הזהר תספר ■קונטריסים שהשיגו •ויש נ ר  ג
 כלן ־מצאו •רבים לא אמנם רז״ל •ומאמרי •המקראות =בקודש
 •רביס^לנן עלתה/לדתיס העתקתו •כי הזהר:כולו של יגאולתו
 לאט •וגברה הלכה הז^• של דרנו פפ״י הקבלה חכמת

 הן עשתה לא גולם ולהלן הששי .qלאל ראש(נה■ ־ממאה ־לאט
 סימן) ^לקתן •עיין אז (גשנדפם רביעי •מאה תחלת עד :לה

י הששי qb6־ ;בהחלת חזרה;צהתתוטט •הפילנספיא וחכמת ג
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 <םפ^ למי סטריס אין ושגגית טטיות יא3•לה וחרביס אדרה בן שלמה רכיני הרוטיס אביר ממד ההם בימים
 רעה ועוד למים, היי מאשר יותר עוד נשתבשו קדמונינו הפילוסטא לימוד דבר מל סרובינציא אנשי והחרים דינו ובית

וכילק כארבה ורבו חיבורים שניתוספו נפש ומדיבת רבה מרמזין ושרה שאברהם שדרש הדרשן על רבא גודא והיטל
כהנה רעות ועוד ספר על להעלותן כדאי היו שלא מענינים המליחים ראש אמנם ואם , לזה הקנוס ועשו וצורה חותר על
 מאה והחלת שלישי בתאה ועכ״פ ,לפורטס אפשר שאי ׳מגילה להרשבא ■וכתב בפר,ן עמד הבדרשי הפניגי ידעיה ר׳

 הפילוספיא בעלי נתגברו שכבר הגס הששי לאלף רביעי בעד להמליץ אופיר, בכתם תסולה לא ■ואחור, פנים פפה
י , ונאמו שפתיו ארשת הועילו לא זאת בכל ועמו, עירו  שנתפשטו הכתות שתי ספרי הדפסת ע״י ■יסד והמקובלים ג
הפילוספים ע״י לא ׳ישראל •מנהגי גשתנו לא ■בכל;זאת ;בעולם מל קנו יעיר הרא״ש הגחל הנשר ■ידאה הרשבא אחרי
ברמז לחיבוריהם אז גתבו המה ימן •המקובלים מ״י לא ואף הטורים, בעל יעקב רביגו האדירים, בניו על ומרחף גוזליו
ם, לכת והצנע עולסיגזבמס, לזכר אשר ־והטהורים, הקדושים בניו ושאר ה תי םדעו לא שגדפסו קבלה ספרי ומעט ע

ם, עדרים תלמידים והעמידו ספרים, הרבה שחיברו  עדרי
 שלמדו הפילוספיא מכמת על כחם ברב התמרמרו התה וגס

 הדברים בשביל שנעשו והגזירות והחרמות ,ונערים זקנים
 מהמחברים ותשובות שאלות ספרי מל כתובים המה הלא

ם,  התחדשות שתזמץ ותדע ■תשכיל הקורא ■ואתה מאמרי
 הגס'שנתרבה שנה ■וחתשיס מאות שני עד!משך־ הנייר מלאכת
 סימן) לעיל (ע׳ מבראשעה יותר הספרים כתיבת

 הץ ■לפזר חכרחים היו ■יען גך־., כל נתרבו לא עדיי,ן זאת
 עזי 1יחלפ עברו:וזמנים ימים וגם ,כתיבתם בשכר משיר

סוגים והוגה ■הכתות רבי ספרים וחמשה ארבעה שהעתיקו

ח מצרו  סגולה יחידי רק כי :כמגהגים לשנות ■חיל .למשוח ג
 בקרן מונחת המקובלים תורה היתה ועדיין , במו פסקו

 ברבים לפרסמה הזמן מחכמי לה ניחן לא •חיפשה כי זוית
̂י ה׳ מאת נסיבה שסיתה •עד  נשתנו אחד ספר הדפסת שע״

והוא: ;רביס, ומנינים התנהגיס
 לאלף רביעי ■תאה תחלת שנדפס הזהר ספר -סיבןן
 בפומבי.ובראשם הדבר פחשים שהותרו הששי . י
א מאתו אשר דלטאש יצחק ר׳ הכולל הרב  המהיר אומר ג
̂־ס כי ואס ■הזהר) בראש (הנדפס פסק עפ״י  מח.כמ^ רב
זאת בכל .לזה הסכמה הה מנעו הרבלס יוגדולי הדור

בשתים הדפים מזבח ע״ג להעלותו שיח) (שנת דינו גשנפסק חדשים ספרי;מחברים שכן וכל ,העצלים הפועלים מכתב
מנטובה בעיר שך) •(שנת אחת בשנה הדפסתו לו ;עלתה שגמר קודם ^ושמיטות שנים ובשרו שארו כלה אשר שיש

ובזמן )פ׳ לעיל בזה שהארכתי הה V( קרנמנה ובעיר לחלקם שיוכל העתקות כך כל לראות שזכה ועד ,ספרו
גרמה וזאת שונות במלעות הדפסתו ׳ושילשו שרנו כבור לא התחבר נפטר הזמן שבמשך ויש בישראל, ולהפיצם ביעקב

/ ■ישראל תטצת בכל הזהר לימוד גחפשט מועטת שבשנים ולא וסם ■מעש סופרים של מקק געשה או ספרו נשרף או
הקדיש בזהר איתא וכך ?ך בותביס קץ אין וחימריס ע״י כדברים שישתנו העת שבאתה עד כלל, לאור יצא

בדברים וג״ש הגמרא נגד שהם בדברים אף פיו מל !ופוסקים והוא► אחת, הלאכה . •
ע׳ בו שנתחדשו נתחדשה ששי לאלף שלישי ■ממאה דאשינה במחצה ה' סיכון ע״ב כ״ג דף להקנדיאה לחכמה מצרף (
וכפוסקיס) הגמרא ׳פסק נגד שהם הרבה־דינרסמהזסר שצזושב פארותיה שלחה ההרה ועד הדפוס הלאכת *

 להשפיע ולט לאבותינו ׳והיאשמתדה המדיגות׳/ בכל ונתפשטה
 הטוב את וצרות׳, רבות ־רעית עלינו ■למביא גם הטובה לנו

 שהמחברים ׳ורחבה, גדושה*׳) מלאה בפדה מידה נקבל
 ■תיעף לא כי קץ, ■אין הרבה ספרים עשות תגיל נפשם
 ולבלות ההעתקות עביר דב מחיר לתת האז לה מוצק לאשר
 להודיע בכדי ■ידות •כתיבות סך איזה •יוגתרו עדי ימיהם
 ספרו שהשלים בעת עתה אכן למרחוק, ■המחבר של טבעו
 אלף וישמחו ייראו ■מיניו כביר לא ובזמן הדפוס לבית צותנו
■ומתיר אחת, •בבת ויותר ספרים אלפיים או מאות ושבע

 אשר המקובלים ספרי לכל ראש הוא הזהר ספר באמת גי
 •הרבה כשפנו עי״,ז •ולכן כמוהו קם לא ־ואחריו היה •לא לפניו

 וזזזל בנימין משאת •בש״ת מ״ש תראה ומותר ישראל ;ממנהגי
 מכריע שניה בכף הזהר ום׳ אחת בקף •י^אל ■חכתי גל אם
 בעת גס יומה’ סי׳) (ננ״ש ׳חיים אנו מפיו הלא כי כילם את

 התפלה יוסדר ■ותלמידיו ;הארי.^לומא גתבי. אז שנתפשטו ההיא
 גיתוספו שעי״ז הקבלה׳, וסודות גוונות מפי׳ פירושיו עם
 ובהמשך , -מל;פיהם גשתנו דביס ומנינים ,מנהגים ■טוד
ובדומה^, ורמזים וסודות יגיתטריאות כותבי גפרבו הזמן

ת, כסף אגורת אחד כל  בלימודם התנהגו בחצותיו והמוסקים ס ;בתורת וההוגים לקצוי ■דברו ■ירוץ תהרה יומד אח
 שהורגלו ממה שונים ודרגים אחמם איפניס ימל ובתעשיהס רצויה) ■עבידסו ־(אם מחלו מפרי וישבע ירחוקים וים ארן
 וותעשיהם ולימודם את;ט^מם ש'.נו וביותר שלפניהם, בדורות החכמות המפשטות ■הדפוס ע״י הרוחנו ■גס ׳, יקר הון

 הטבע״ הפילוססיא'וחכמת אחרי שנמשכו האנשים מדרך הנודעים למרבה טובות ׳וכהצה לתשויה גפליס ומדעים
 יוגץמלגיי המקראות לפרש בישראל דדכס;מלפנים שהיה ותסת והמדפיסים :תהמגיהס ל3׳נק הרע את יגס אולם ,לכל

מ31הנ חכמת מפ׳יי ירז״ל יומדרשי אגדות ־ודברי המצות ■ושוב ברצוא ■ירוצון הבזק יוכמראה בתלאבתם הנמהרים
 קדש?ן לומר אין מה כי •והתזמ יהג״לזשה •הפתולזה המלאה לידן ה״מז32 לומר ;שאפשר למשפט מי3■חש :חורפי בימי *)

̂.מז31 וי־.איתי ומרןמב. הקודים,. לשון צחות לפי באמצע  הגעולהה תמלאה ) פארטוגחיש ■המתלןה (עם ■הפפרדיס של ר
‘ ’ * והרחבה הפמומה - .
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ת ו ג ש ה
 ור׳ית ורמז סו?; דרך על הכל לסרש ההחילו והטלוספיא,

 יושבי הרמים כת ואף וכדומה/ וגימסריאות וצירופים וס״ת
 דעות אחרי לנטות מבלי- המלך בדרך ההולכים מדין על

 הקבלה בחכמת עצמם להשתקע יורלים ואינם הפילוספים
 בראשונה אשר תחת כי הלימוד סדר אז נשתנה עציהם גם

 שכלו השערת עפ״י דינו ופסק הלכותיו פוסק הרב היה
ראש או כהרמבס או האלפסי כדעת אם  תן כחד או כ̂י

 לאלף רביעי ממאה ראשינה במחצה ועתה ובתראי, קמאי
 הדעות כל יוסף ביתה ואסף קארו יוסף רבינו עמד הששי

 כשנים הכריע חולקין והראש והרתבס שהדיף ובמקום
 הרבנים אחריו ונמשכו בש״ע־שלו הדינים כל וסידר מהם

תס ועשו ותלמידיהם/  להקל כמותו לפסוק בספרו קכע תו̂י
 כל כולל חיבור להוציא מתכוון היה הוא ואף ולהחמיר

 רבים; לחיבורים יצטרכו שלא בזמנינו ׳הנוהגים הדינים
 חלקו האחרוני' ויתר הר״מא כי החשבתו נתקיימה לא אכן
 השלחן בעלי על פירושים ונתרבו וסברותיו הכרעותיו על

 עוסקים מספר אין ותשובות ושאלות חלשים -וספרים ערוך
 שהיה לכתות הדבר וחזר הדין לפסוק איך וטייא בשקליא

 תאור ספר והחרימו עמלו דורו וחכמי הוא הב׳יי של ובימיו
 מן מזריא ר' הכולל החכם הגדול המיקר שחיבר עיניס

 הפילוספיא לחול הרביעי מאה במשך ועכ׳יפ / ) האדומים
 הרבנים, בין כחס רפתה המליצה ודרכי הולך.וחסר היה

 ם׳ ע״י ועוז בתעצומות חיל אזרה הקבלה חכמת וכנגדה
 עד המקובלים ספרי ושאר ותלמידיו האר״י וכתבי הזהר

 אחד איש בשביל הדברים נשתנו שאז החמישי מאה תחלת
■ והוא:

מן  ותלמידיו׳׳, צבי שבתי קם חמישי מאה בתחלת ז׳ סי
צבי' אחר רצין והיו בלימודיו/ עולם והרעיש

 והאמינו נבונים, לבב משך חטאתו ובחבלי המונים, שבור
 אחרי אף והדיחו הסיתו ותלמידיו דתו, שהתיר במשיח

 שבכל להראות ,בחיבוריהם כתבו וגימטריאות רמזים ,היתו
העם לבב והניעו מוריהם, שם מרומז המקובלים הפרי

 כל להטעות בפיהם, נזרקה מינות .כי אחריהם, הבאים
 ואף מישראל ורכבות אלפים ס האמינו ותחלה דורם, בני

 מרקד. השטן היה עדיין חכ״ו בשנת דתו שהתיר אחר
 •המון הרעה באמונתם שנשארו עברו ושנים וימים בי׳ניהם

 לכתוב‘ ׳הרבנים וגדולי ישראל חכתי שהיכרחו עד ,רב
 על חרמות וגזרו לתו כסל מדרכם שישובו עיירות להרבה

 והטילו ספריר^ם הלומדים ועל הש״צ בכת הר^מינים
 והפזמונים והבקשות התחינות יפקדו ולא יזכרו שלא שמתא

 ההוא חכמי'הדור שלדעת ויען שר״י ש״צ ביתי שניתיספו
 -הקבלה לימוד שנעשה ממה הזאת הגדולה הרעה נצתתה
 עצתן תלו כולם הרשעים ותלמידיו ש״צ כי בימיהם עיקר
 בהם חראין שהיו הארי וכתבי הזהר ספר הוא גדול באילן

 וגס •הש״צ אמינת על מרתזין שלדעתם רבים מאתרים
 האד״י י3כת וביחוד המקובלים ספרי זייפו הללו הארורים

 מלימוד ידיהם את הצנועים משכו והלאה מאז לכן לוריא,
 הפילוספיא ואף ,והגימטריאות והסודות והרמזים הקבלה
 הראשון, לאיתנה חזרה לא וגלמודה עזובה אז היתה שכבר

 אתרו כן על מכאן, וקרח מכאן קרח העיון בעלי ונשארו
 בהוויות קבעי תורתינו לעשות קדתונינו לדרך ונשובה לני

 בגדולות נלך ולא ומפרשים ואגדות ומדרשים ורבא דאביי
 רגל' נתמוטטו ההיא בעת לכן הקבלה ובנפלאות הפילוסטא

 כת וגברה / כבודה נתמעט הקבלה חכמת וגם הפילוספיא,
 הש״ס שיטות וללמד ללמוד ותלמידיהם והחריפים 'הרבנים

 נתרוממו ואז ,מגעת שידם מקום על בהם ולפלפל והפוסקים
 זה את זה המנגחיס ת״ח של כבודן וגתגלל התורה של הוד קרני

 ארעי לימודים ושאר- קבע עשו שבע״ש תורה ולימוד בהלכה
 במשך אמנס ה(כה של לעומקה לירד היתה חגתתס כל כי

 פקלתין דרך לרכס ארחות וילפתו פילפול בעלי נפרט הזמן
 כך וכל אחיהו, איש לנצח יגשו באחד אחד והתפלפלים

 לירות קשקס דרכו אשר על ושינון בחידוד הלומדים נשתקעו
 המבקש הן מאוד הרחק המטרה מן להלאה חציהם אופל בתו

דהילכתא אליבא שתעתתא לאסוקי הנרצה לתכלית לבוא

V

I
י ע״ש וויכציו ד' הפנינים מבחר ס׳ סוף נדפס עליו והתתומיס החרם נוסח *)

וחבירו מלאך חיים שחיבל מהימנותא וספר יוסף ושארית ,דיחודא רזא חיבור המה הלא הש״צ כה של המינין ספרי **)

 עכ״ל הללו הארורים כחבי ע״י מאוד נזדייפו האר״י כתבי וביסוד הקבלה ספרי בין התערבו הארורים ותלמידיו־ שר״י צבי
 מלך ישמח בעזך ה׳ המזמור הכתלים מל כותבים היו ש״צ שבימי כתב הקנאות ובתורת למד) דף חב (במטפחת יעבן

 יתר לפרסם היה ומהראוי ד׳) דף (ע״ש משיח שהוא שר״י ש״צ על לרמז הכתר צורת ובאמצע נאים דיוקנאות ומציירים
 השכינה פני מקבלים שאינם רבה) וירא (ריש המינים המה החנפים את לפרסם מצוה כמאמרם הללו הזייפנים המחברים

שנת אמש״ד (יי צבי חמדת מספר אמת דוגמא רק אביא לא הממבר אליקיס ואני מסכים הפנאי אין אכן )3מ (סוטה

i



I
i

t

כחת ו זג ׳' ש ה
 חרה5 ולשון שפה ובלננגי .לרוננץ, להם נהפך 'זהפילפיל

 והחל'צה י !הבן ידעו ׳ צא טבר' לשון צחוש כי / ידברו
 דבחיו לכלכל ילט לא שהרב טל כך כל תהם נתרחקה
 יליו'לקרב למל חצטוריו יטן לה״ק, והניון הכת'בה בתשפס
 הפילפול חטישה יום בכל בטובו לחלש הסוגיות ולרחק

 שלא טל בזה ימיהם חבלים והיו חילוק, לומר שיוכל בכלי
 שהפריזו אלא טול ולא אחרים, לליתולים פנאי להם נשאר

 וחלברי כאלו פילפולים - הקולש בכתבי להטתיס המלה 'טל
 היה שזה הטלו בהם וכיוצא והחן ואחשורש ואבימלך פרטה
 כהתקשן סבר ואחשורש תנא וזהיכאילך פלוני כתנא סובר
 לרך טל לאור יצאו רבים וספרים וכלותה כהתצרצן והחן

 ברוב כי חרייהו להו שארי לש״ש היתה שכוונתם והגס זה
 יפטירו טליחו שילכייגו לין לנטלי חקוס נתני החקוחות

 וכתבי הנביאים כוונת היתה הזאת לאחר ראש יניטו צשפה
 פילפול לפלפל התלמוד חכתי לפת טל טלתה ככה ואס הקודש

 החילוקים טל וכתבו הדור גלולי קתו ולכן כזה הבל של
 ההם בימים היתה זאת וטול הרורותיי) האלו ופילפוליס

 בבה״כנ כשדרשו בפילפולס הרבה נשתקפו שהרבנים בטבור
 תוכחה בדברי להאריך הזמן להם הספיק לא לכן החילוקים

 לטיר חכם שיבוא התנהג היה כן טל הטס חון לה ומוסר
 ותפלה לתשובה הטס לבב לעורר דרשן או מוכיח נקרא

 והי והגה הגיס שבר זטקת וזעקתם הצומות ודברי וצדקה
 כתיקונן המצות ולעשות •ידיהם בעולתה ישלחו לא להען לזרזם
 צלקת יל ע׳ל קובציס שהיו 'יונעם ולחוכיחס כהנה ורבות

 מוכיחים ויש רגלם, כף תדרוך אשר תקום בכל פזרונם
 של והפרנסים הרבנים ת״י שהיה הכולל תתעות שנתפרנסו

 לרשות ספרי חיברו מהלרשנים ורבים ארצות**) ארבע
 ותהיינה ספר על להעלות ראוים היו שלא ויש ,הערך יקרי
 המינים ספרי בשביל וגס זה ומטפס הדור לחכמי רוח תורת

ויתר החמישי במאה שנתפשטו שר״י צבי שבתי כת של

 רבל של; בוועד גזרו חקומו!לפרשס) כאן (שאין הטעמים
 בתלינת שנים כתה משך ספר שוס יודפס שלא ארצות ח

 עליהם שררה שנהגו הגלילות ויתר •ואשכנז ורוסיא 'פולין
 באר ספר והסכמות בהקדמת (כמבואר ארצות ל׳ רבי’

 בהסכמות ועיין ע״ש ספרים ובשאר ליהרנפורט ל׳ חיים מיס
 לאדרה פ״פ דפוס טוב לקח ספר טל ארצות לל׳ הרבנים

 על לרשות אברהם בן יצחק תולדות ובספר תס״א שנת
 החילוקים ועניני לפ״ק) תנא^ שנת פפ״לא ר' התורה

 ארצות ל׳ רבני ושררת והמוכיחים והדרשות והפילפולים
 נתשך ועזוזס תקפם ומעשה שלהם הוועד ובית ופרנסיהס

 כת גברה ההוא הזמן ועל חמישי תאה qלסו קרוב על
 הושפלה והפילוספיא הקבלה חכמת אכן ואביזרייהו הרבנים

 פילוסף ידי שעל על מדרגתה לפי אחת י כל פלאים ותרד
 (עיין מזה מקצה המקובלים ידי תומך ואיש מזה מקצה אחל

 במקצת) זה בסניף שנגע לקונטריסו רפאפו׳ ליב ר״ש הקדמת
והוא: רב, שינוי הדברים נשתנו

 מלחמתה נתעוררה הששי לאלף חמישי תאה סוף ה׳ סימן
 בני אחינו בין והפילוספיא הקבלה תורת של

 ורוסיא, פולין בארצות הדרים ובין אשכנז תושבי ישראל
 הפילוספיא להקים עתו) (וסייעתו גלול פילסוף קם באשכנז

 יל' לתמוך שם בעלי עמלו ורוסיא ובפולין ולסעדה,
 שחה ,גלולות כתות לשתי ונחלקו בראשם ומלכם המקובלים

 העמיס לשונות ולימוד הפילוספיא יסודי לחזק ספרים הדפיסו
 הקודש כתבי וכל משה תורת העתיקו כביר לא שבזמן עד

 לעשות תעשה ואנשי חסידים עמלו ופה אשכנז, ללשון
 נשק לקראת וחצים חנית לעורר השמים למלאכת כונים

 ביניהם/ המחלוקות יוסיוסרבתה אשכנז, של תריסים והגפת
 עם גלשון ומדברים וליקלוקיה עברית בשפה הוגים הללו

 ,קבע ומלאכתם החכמות ועסקי הנגלות לימוד ועושין ועם,
ולשונות צחות לבר יאבו לא אלו אמנם ארעי, ותפלתם

 מתניהא אנא ידענא ילמ3 ולא ידענא חילק לא אמר א׳ וכל כזה וחילק פילפול על מרה סצעקו יראים וספרי של״ה עיין *)
 בבל בני משא״כ כו׳ ומפרקין מקשין היו א״י בני דגם וודאי הא וז״ל שלו בח״א המהרש״א אא״ז מ״ש וראה ידעכא

 וכל משובח ה״ז הבל של בפילפול היותר צד על לכוין היודע כל אשר הזה שבדור חילוקים דוגמת מפלפלים שהיו דחפשר
 כזה פילפול כי כו׳ דהיצכתא אליבא שמעתחא להו סלקא לא וע׳ייכ מחבלים להו נדקרו מבירו דברי לדחות מכוין א׳

:פה) דף ב״מ3 (ע״ס עכ״ל מכוקש לתכלית מגיע ואינו האמת מן האדם מטרידת י ׳
 הנהיגו הללו כוללים רבנים וארבעה לובלין לבוב, פוזנא, קראקא, היו, ארצות n של הרבנים בהם שישבו העיירות ־ראשי יי*)

 פיהם ועל כו׳ ומעהרן ביהמן איטלייא ארצות על פרוסה ומצודתם ואשכנז ורוסיא ואוקרייצא פולין ארץ כל על שררה
 קהלה כל והצטרכות והלוך בלו מנדה והארניניות המסיס וכל ,הללו הארצות של והמנהיגים והפרנטיס הרבנים כל נתמנו •

 ספר על כתובים הס הלא גדולתם ופרשת וגבורתם תקפם מעשי וכל ידם תחת היה הכל הכלל לטובת שהיה מעות וכל
 העתים השתנוה שבכל והוא לענינינו השייך אזכיר אחד דבר אולם שנזכרו, מעיירות עיר שבכל הפנקס של הימים דברי

 להם איו כי מרחוק הקראים כת עמדו בכולם ,שבארנו פילוספיס) רבנית (מקובלים כתות השלשה בין שעברו ריבית ודברי
 משה הורת עפ׳׳י המצות כל שמקיימים אומרים הס (כי שבע״ם בתורה נחלה ולא והפילוספיא הקבלה בחכמת חלק

 שרצונם שמענו לא ומעולם הדור) ורבני חז״ל לקבלת שיצטרכו מבלי שלהם הכת חכמי להם שפירשו כפי הקודש וכתבי
 גדוליהם הקראים שלהו ,ארצות ד׳ של הרבנים ממשלת כשגברה אמנם ,דרבנן מצות לקייט אתנו להתאחד מדרכם לשוב

 ואס הוועד־ רבני עס יתווכחו הקראים שחכמי שמבקשים צח בלשון עפת מגילה עם ארצות ד' רבני של הוועד בית אל
 בבית רבות דמות בזה ונאמר ,וריעות באחוה אחד לעס להיות אתנו ויתאתדו מ״פ3ש הורה עליהם יקבלו מנוצחים יהיו

 חמשה משיגה להם וכתג הוועד ית3 מראשי שהיה קרעמנין אבדץ שמואל מ׳ המסו׳ אח״ז קס אז להס להשיב מה הוועד
ו הללו חיבות ל ״ס א י ן הקרא נ י ן א י ח א ת ם מ ל ו ע ); (משניז ל ס׳ ק מ״
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 ותלאכתס קבע תסלחס ועושין בגסתרות/ עופקיס אך ,זרות
 / וסודות רתויס מס״' מצוה הכשר ביתרון ומלקלקיס ארעי

 יותר נתגלה ובימיהם, ותלתידיו, הארי וכתבי הזהר שבספר
 ספרל ניסח ובץ ,ומנהגיהם אשכנז נוסת שבין ההפרש

 ,והנהגותיהם המקובליס) ילי להתחזיקיס כן ר!ראו (האתרוגים
 בסגנון כת b של והאנהגות והדינים התשלות נוסתי ונדפסי
 מיושב יד של תפלה מניחים המקובלים משל דרך שלהם
 ג״ לאחר בנהb וברכת מעומד, והאשכנזים הזהר פפ׳*י
 לקדש ואין בח״ה תפילין להניח אין המקובלים שלדעת ימים

 בספרים (המפורשים הרבה וכדומה ימים ד אחר עד הלבנה
 אוחזים הפילוספיא בעל ידי והמחזירךס ויו) סיי לעיל פ׳

 כתבו הללו הכתות חשתי אחת וכל האשכנזים/ תנהג תמיד
 נאהבים היו יהםTותלת ורבותיהם סברתם, לחזק ספרים

 מחשבתם להוציא שלהם כת b בפרן לעמוד בחייהם ונעימים
 שלה, הכת כללות לטובת מדרגתה לפי אחת כל הפועל אל

 נפרדו הראשונים, ותלמידיהם רמתיהם שנפטרו אחי* אילם
 כח פצרו ולא לדרכו איש כת כל של תלמידיהם תלמידי
 מחשבות ויסודות פתודים על הבגויס ספרים בעצתם לכתוב

 הכתות ראשי דברי על עצמה סימכת כת כל אך ,רבותיהם
 קבלתי כך בחיבוריהם וכותבים והנהגה במעשה שלהם

 ותלמיד רב וכל חרבותי, שתפתי כך אומרת וזאת תרבותי
 בתה בונה אחד כל מאתריהם ,קתו אשר אחרון דור של

 במשך זאת ובכל רוחו, על העולה ככל מדעתו לחדש לעצמו
 נת הכתות, שתי בעלי ונתחזקו נתתממו ההיא העת

 בהדפסת חיל עשות וגברו הלכו קפילוספים ידי המחזיקים
 ותורה הרמבס־ ספרי ועל אשכנז ולשון בלה״ק חיבוריהם

 מאשרים יהתקובליס יתידותיהם/ תומכים וכדומה נבוכים
 ואותו ותלמידיו האר״י וכתבי הזהר ספר פי על דרכיהם

 הרבנים כת אמנם יחפצון דרכיו ודעת ידרשון יום יום
 הלכה שזכרנו הנפות שתי בין כתווך שהיתה והדרשנים
נפשם בחלה שחיהס הפילוספים וגס המקובלים ני ונתדלדלה

 הטו ולא ד} סי׳ (לעיל הסכרים והפילפולים בהתיליקיס
תיהספס^ לק והמוכיחים הדרשנים לקול אזנם  ,הדרשנים בי

 ‘החילוקים ובטלו הדרשנים פסקו בימיהם לכן ,(סתוכיחים
 ד׳ רבני כבוד ג״כ נלקח ואז והעצומים הרבים והפילפולים

 ונתעוררה פולין) תלך פקודת (עפ״י ופרנסיהס ארצות
והוא: הדור, רבני בין חדשה מחלוקת

מן  התפו׳ הרב עמד הששי לאל^ ששי תאה החלת ט״. סי
 בנו בן קנאי. בן קנאי עתק יעקב גאון תפארת

 לעשות שהפליא רבגים רב נגד מלחמה וערך *} קנאי של
ת בחריפות ספרים או קי ב ב ו סו׳ ר מ  רבי בשמו ה

 שחשדו מת״י שיצאו הקמיעות בדבר אה״י, אב״ד יונתן
 יצאו וחכמיה הדור גדולי וכל הש״צ כת ברשת שנלכד יעבץ

 להטיל בשופרות ויתקעו המלחמה נשק לקראת גדודים
 נשתברו קולמוסי! וכתה תפה ואלה חפה אלה ושמתות חרמות

i כתובים הם אb הדבר שנשתקע פד נשתפך דיו וכתה p 
 ספדיס שחיבר יעבן הוא qא אז, שנדפסו הריבות ספרי
 תתיך עמד ובפילוספיא הקבלה בחכמת בקי והיה רבים
 בדברי יחד הכתות שתי לדקור בידו רומח ויקה העדה

 בעניגי וסברותיו הרמ״בס נגד דרך קשתו יגידופין, חירופין
 מדאי יותר עצתו שקע .אשר על עתו והתיונח הפילוספי״

 נבוכיס מורה ספר של דינו וגמר וחזר חיצוניות כחכמות
 שהרמ״בס מסברתו והוכיח ח סימן לעיל (ע״ ללמדו שלא
ם, התורה את כלל חיבר לא כי ט  הרבה נגד חרבו 9ושל נ

 ימינו מק לנקר קשתו חץ ויורה הפילוספיא, בעלי מחברים
ע׳ שנית עיגיס מאור בעל של  מל וגס ויו) סי׳ לפיל (

 וביותר ותרה גדולה צעקה צעק ורוסיא שבפולין המקובלים
 סוללה ושפך ד'ק בנה בו ססדיס מטפחת ספרו רושם עשה

 ככולו שרובו בראיותיו והרבה הזהר, ספר של ארמון צנתוץ
 כתבו דיליאון חשה ד רק ובנו יוחאי בן תר״ש כלל איננו

בקי היה לא הזהר ספר שהתחבר והוכיח **) מדעתו

ם ן3 תיה י)3צ !3 יטקב (ר״מ יט״בץ הנקרא פמדן׳ 3יפק ר׳ הרב כ ח  1א( חרמה מד ורדף לאלהיו קנא אשר צבי ה
מל הקנאס ראש ששפורטש יעקב גאון של בנו בך היס צבי והחכם בהערה) ז׳ סי׳ לעיל ע׳( ש״צ מתלמידי חיוו תלויהכ . ״
ההס* בימים שנעשו העתים לקורת המיוחדים בספרים יעוין בימין שהיה עצמו צבי השבתי דבר '

 בכיצמו המציא דיליאון משה שר׳ ממנו שנראה אייר סיפר קונטאכטינא ר׳ מחסין בס׳ ממ״ש היא מזקה היותר הטענת
 ״ מקובל המפו׳ שהלב תמצא לכן הלז הנורא הסיפור כל מהיוחסין חסר בידינו המצוים הדפוסים שבכצ ויעך הזהר ספר את

 i הששי לאלף כ״ג בשנת היה ליאון די משת ר׳ וז״ל כתב חכמים אמינת בספרו שלום שר עד אבי מהו׳ אלהי ופילסוף
ו שלא בקוסענטינה הנדפס יוחסין בספר שנמצא לי שסופר מה כפי הירחסין כתב כו׳ הרשב״א של דומ3 י ת י א * ר ד ע

ה כ  הגיד פילסוף בשום או ספר במוס שמו נמצא ולא הוא מי ידענא לא אחד שאיש כתבו מי ידע־ ולא כתוב’ שמצא ה
כדי ברשב״י הדברים תולה ושהיה הזהר ספר מחבר היה שהוא הזאת לאשה הגיד ז־יליאון משה. שר׳־ לר סיפרה אחת שאשה
מה וכל המלאכים ושמות וגיהכס ג״ע ומדורות מהיכלות הזהר בס׳ שכתב מת כל אמת הוה זה (ואס רב מחיר ליקח

.היוחס־ן] דברי בתוך חכמים אמונת בעל הסגיר זה, [כל גמור) שקר הכל לרשב״י־ שנגלה. לטוב זכור אליהו בשם שם שכתוב
 תורה מל רע שם המוציא בוערת באש לדון שעתיד והאק השמים אלהי וחי כו׳׳ הדבר• על דיליאון משה ר׳ פי את ושאלר

 שלזם שמואל הרר ולכן גמור שקר שזה יכיר דבריו ומבין בו הקורא כל ,חיברו שהוא נשבע הוה משה ר׳ שאפי׳ שבט״פ
 שלוס שמואל אמר הללו, הדברים הזה האפיקורסת על כתב יפה בקושטאכדינא] הדפוס לבית יתזסין המביא״ספר [ר״ל ^
 פולס של כבשונו שהם דברים ללענה ההוסכיס יבינו ולא ידעו <א מתיק צדיק מל הדוברים סכלות בעיניך רואה. הנך *

^ וטענותיהם וראיותיהם לאלמלתר וישימו יחשבוהו לזר החדזום הספר ודברי חכמים׳ אמונת במל טכ״ל מועיל בם ואין ה
פחד לא זאת בכל , הקורהיס על חכמים אמונת בעל שהטיל הגדול והמורא הוה האיום כל ואתר וכ״ו) כ״ה פ׳ (ע״ם
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 בספה) ('עו״ש התלמןד דבר' סותרים ושדגריו במקראות
 כי הכתות שתי רגלי להתמוטט התהילו והלאה אז ותן

חד, ללחיס זיינו כלי הימבץ נתן לשתיהם  בגי אומרת זאת י
 בקי שהיה היעבץ דברי על ונשענים החת ובנך החי

 אומרת וזאת ̂ בה ההוסים כל ונגד נגדה והתריז בפילוספיא
 גדול מקיבל שהיה היעבץ כי התת ובנך החי בני כי לא

 ספרי לכל ואחרון ראשון שהוא הזהר של וזהרו כבודו נטל
 נזדייפו' לוריא הארי שכתבי באצבע הורה וגס הקבלה

ובהערה) ז׳ סי׳ לעיל (ע׳ ית״ש צבי כשבתי מהאדוריס

ת שהיעבן יען אמנם  חקיתורד ובאיזו המדה על מאוד הפי
 ומפי■ כרסיות סברות כהה הנ״ל הכתות משתי בדברו

 רושם ספריו■ עשו לא■ לכן.. תדאי יותר אותן לחשוד השמועה
 בכלל. מהכתות אמת שוס של. ודרכה. מנהגה לשגות קייס
 בסיתניס שזכרתי■ בעתיס פעס בכל מאז שנשתנו דרך (על

 ארחת ילפתו לאט. לאט אבל פרק'זה) לעיל עיין הקודמים
 הכתות בשתי־ אחרת גססה.רוח הזמן שבהמשך עד דיכס

א- אומר/ כאשר ס ״ ו

 על כהב הנמצא כל אמי לרנד מוב ביך יבחר ■בו אשר ספריס מטפחת ספר לחבר עוז בנפשו והרהיב היט^ז של ו2לב
/ ור״מ הנעלם מדרש כגון בו שניהוספו ובמאמרים העקרי בזהר נמצא דבר שמין ומה הזהר של אדותיו כו  ובתחלת ו

 ד׳ [שביוחסין ויכוח אוחו של הלשון מקצת העתק לידו הגיע חכמים אמונת בס׳ גס וז׳״ל הימנז ■כתב המטפחח ספר
 ידי בו שלח וכמעט יקרים בדמים ממרחק שהשגמיו עד שקטתי לא ואנכי הספר בנוף ראה לא גלו אפס קאנשטנטינה]

 היטבן סכ׳׳ל עיני־ ותראינה לידי הספר א3ש עד לדברים האמנתי ולא לנס ויהי מפיו הצלתיו ובמריבה ובכת כו׳ שלוחי
 המחבר אליקיס אני־ אכן הענין בדיו־ העתיק לא אך ע״ש) ל״ז (דף הנ״ל היוחסין <לשון העתיק ח״ב ובמטפחת עב) ה׳ (דף

 וקנה למשמעתי סר אשר אחד גביר לב על דברתי רב) במחיר ספרים לקנוח בידי ואין כפי מיגימי בצער (המתפרנס
 ותהי בזה״ל כתב הספר שבשער דע והוא זר ולא ראו עיני אשר את מעתיק והנני מרתק מארץ רג במחיר בגיבורי אותו

 שנת (היא קדשו ממעון נ״ע״ו״ר כי שנת סיון לחודש תברכו כה ד׳ יום בקושטאנטינה) הדפסתו (ר״ל מלאכתו ראשית
 היוחסין כתב הדפין) רשימת טדיין נדפסו לא שם כי אח״כ דפים (שני הרמ״בם עניני סיפר אחר הספר ובתוך שכ״ו)

הששי לאלף נ״ג שנת לומר (רצונו הזה בזמן היה האג׳ירה א״ל מואד והוא באוילא שוכן מליאון משה הר׳ הלשון בזה
לדור מספרו ולמטן ״ —י )כו׳ המשקל ס׳ שחיבר מליאון טוב שם ר׳ אז שנפטר היוחסין שם זכר זה קודם מעט כי
 ישאבו מופלאים דבריו שהיה שכנראה הזהר ספר על לחקור הלך עכו דמן יצחק שר' כחוב שמצאתי מה אודיגיכס אחרון ״

 זיוף.אמר דברי הס הקודש לשון הס ואשר ואמת, קבלה דברי שדבריו נראה ירושלמי לשון הוא ואשר העליון ״ממקור
 ראיתי ולא להם בא קאין הזהר ספר בידיהם נמצא אשר הוא) דמוכח וט״ם התלידיס (בדפוס התלמידים את ״-ושאלתי
 ביד ונפל לארגון החח והביאו לקאטלוניא ושלחו ישראל בארץ אוחו מצא שהרמ״בן שאמר מי יש מכוונים, ״דבריהם

 דברים יכתוב דבכחו הכתוב שם ידע משה שר׳ רק רשב״י של חבור היה לא שמעולם אומרים ויש ,ליאון די משה ה״ר ״
 עיר אל ואבוא וחבריז, בנו אלעזר ור׳ רשב״י שהוא .גדול באילן עצמו חולה היה רב מחיר בהם יקח ולמען ־״מופלאים

בלכתי לי שיראהו באוילא ישיבתו בבית הנו יוחי בן שמעון ר׳ שספר לי וישבע ליאון די משה ר׳ שם ואמצא ״ואליאדו״ליד
בעיניו חן ואמצא קרובו רפאן דוד ר׳ ושמו זקן חכם שם ואמצא אוילא עיר אל ואבוא באריבאל מח יתו3ל ו3שו3ו ״שם

 העתיק (במטפחת נתברר כי החכם ויאמר לא, אס אמת היה אם הזוהר ספר אמתית נודע היה אם לאמר ״ואשביעהו
 משה ח כי הוא האמתוח וסבת בודאם היה הכיתב בשם משה שר׳ בודןזי לו יוחסין)3 כתב נתברר רק וליחיא נתבאר ״

 מה כל היום ואותו וכסף, זהב רבות מהנות בהם ולוקח ההוא עמלכוח אשר לעשירים ונפלאות סודות כותב היה הנזכר
 כל ובחוסר ובעירום ובצמא ברעב ובניו ואשתו פרוטה, אפי׳ לו נשאר לא מותו שביום עד מפזר היה מחית שהיה

 ובחייו גדול עשיר שהיה אוילא די יוסף הר״ר אל ביוחסין) וליחא במטפחת היעבץ הוסיף (והלכתי קמתי מיתתו ובשמעי
 ביד שתשלח יפה במנה אשתו מיד הספר ותקח הגדול לספר תזכה דודים עת עתך הנה עתה לו ואומר גדול ממון לקח׳

 הנזכר משה ר׳ אשת לה ותשבע הנזכר משה ר' אשת אל אשתו ביד מתנות וישלח עשה וכן פרומה כעת שהיא ״אשתך
 הלא אתר בחכם עיונך תולה אתה למה לאישי ואומר כותב, היה ודעתו מלבו רק לאישי ספי לו היה לא ״שמעולם

אותם יתעבו לא הס שתדעחי אומר הייתי שאם ענני ואישי לך הטיב כי ויודוך כותב אתה משכלך כי לומר לך היה ״טוב
הגי׳ במטפאת אמנם ביוחסץ הוא (כך דברה אח״כ וחבריו ברשב׳׳י אותם מולה אני ולכן בהם מחנות לי יתנו ״ולא

̂) ״ נשמטו (במטפתת יצחק אמר ,דוד ר׳ הזקן החכם אלי דבר אשר הדברים אלה ,מכוונים דבריהם ואמצא בתו עס דברתי
טודרס ר׳ בן הלוי יוסף ר' שמו מופלא חכם סס ומצאתי טאלאבירה סד ואגוא מאוילא ואסע יצחק) אמר אלו מלות ׳3״
 בידיעת מנעת שידו מת במטסחת) הוא וט׳׳ס שרוו,ולדעת ואחקרה העמיק מטפחת3( לדעתי ממנו ואחקרה המקובל ״
 לי נותך היה כי הוא דברי אמחת וסבת אמתי תזהר ספר הנזכר משה ר׳ ביד היה כי באמת דע אלי (יאמר ,בזהר ספר ״

 ממלא לו שימך ממני• שנאבד לו ואמרתי הקונטרסים מבין קונטרס,.אחד לקחתי הזה הספק לבחון ואני ״קונטרסים
 ביניהם ואיך וארא קונסרם לי ויכתוב המתאחר הקו^רס וראשיה נו הקודם הקונטרס אחרית לי הראה ויאמר מקומו ״
 לי ואמרו לטוליטולה באמי את״כ ,מזה גדול נסיון היש אחדים ודברים •אתת שפה .רק חת6 תיבה אפי׳ כלל שינוי ״

 אחד העתיק (במטפתת אחר מעתיק היה לאדם הקונטרס נתון שאולל,,קודס בחננה איננה הלוי יוסף ר׳ החכם ,/שבחינת
 טכ׳׳ל הנ״ל יצחק ר׳ דברי כאן עד לאחרים, כותב היה בביתו אשר הקוכטרסיס אותם מתוך ואח׳׳כ לעצמו הוא) וט׳׳ס

 אמת מגידי מפי שמעתי וז״ל שכתב מקכדיאה יש״ר להתכס לחכמה מצרף בם׳ עוד ראיתי המחבר אליקים ואני היוחסין
 לשון מכל ספרים אלפים כמה האקאזעמיאה ר׳׳ל הרועים עקד מבית לקחו אידילבורגה עיר הספרדיים כשבזזו ש׳׳ס שבשנת

 לרומה לחשמן שלחו וקצתם סבל משא וארבע עשרים כל על הזהר ספר שם גס בקלף כתובים קמשיס ספרים כמה וביניהם
 של בדורו הקבלה שלשלת ימת (יף) לחכמה מצרף עכ״ל מהם קצת שולחו לספרד גס באוואריאה דוכס לקח וקצתם
8 והבן: רשב׳׳י



‘rr ת ר ג ש
ן מ ' ד ס  הששי לאלף ששי מאה של שניה במחצה יו

 הגלגל עלינו נהפך יתום דור זה בלורינו
מ, שערום לא חדשים ומנהטם ודעות כמדות  ט אסהי

 המחלוקות עניני שנית בפיך קרא ינא ■קוס הקורא אתה
 שמחזיקים הללו ני הנה, פד שזכרתי הדל הכמות בין שהיתה

 רבותינו תדברי להכריח חיבורים וכותבים הפילוסטם, ידי
 בבה״בנ, ראש ופרוע בגילוי להתפלל שמצוה הקדושים

 השמפיות, מצות ולבטל / ראשון ליום שבת קדושת ולדחות
 ורבות פלסתר הקודש כתבי ועושין הנביאים בכבוד .זתזלזלין

ה), לחיבר הקדמתי (עיין כהנה  ידי שמחזיקים ואלו ז
 תכלית שעיקר שהחליטו מהם יש ,והסודות החקיבלים

 ולא לבד דפ״ת בי״נה חכ״מה ובמוחי בלב היא העבודה
 ודיבר שפתים בניב ,מתפללים ואינם בפועל החצות בעשיית

 חב״ד במוח ומכוונים והברכות התפלות מהרהרים רק הפה
 בציבור מתפללין שאינם ויש וכיוצא והקדושות התפלות כוונת

 במחשבות ראש יניעו דק בשפה יפטירו לא ביחיד ואף כלל
ת שקורץ רוממות נ נ ו כ ת  שאיננה מצוה שכל שאומרים ויש ה

 זרים ממנהגים וכדומה לעשותה, אין יחד ושמה לגוף
 ובשמותיהם בהם הבקי לכל ומספריהם חהס העולה רוח ודברי
 האחרונים של וסודות הרמזים לימוד עושץ המה ובכלל

 ואני וארעי, טפל אצלם הראשונים תורת אולם ■עיקר,
שומע יחסדני לבל זה פרק בפתיחי( גליתי אותה מלפנים המחבר

 ביל מחזיק או הדל מהכתות כת איזה אחר ניטה שאני
 שונות צורות שצייד כצייר רק אני אין כי המערערים

 אך א׳) סי׳ (פ״ש מהם שיתפעל מבלי מבהילות ותמונות
 ־ידי המחזיקים הכתות שבתוך לבב אגפי כל ידוו זאת על

 שבזמנינו והרמזים הסודות בעלי והתומכים הפילוספיא
 האדם בגי דברת לשמוע אוזן יטו כאשר לבס סגור ויקרעו.

 בימינו, שנדפסו זה) סי׳ (שזכרתי החיבורים ובראותם
 תגיל העמיס חכתי בתוכינו, שנתייסדו הזרים והתגהגיס

 בעצמס ישראל מבני שהמחברים האח האח לאמר נפשם
 ותורתם קלמיגיהס וחכמת ונביאיהם ׳הקודש ספרי יבוזו

 מתינו בת שבר על יזולון דמעות עיניהם השלמים הרבנים
 על ראש יניעו בשפה יפטירו והתמימים הכשרים האנשים

 לעמוד חבלי יביטו ומרחוק מנגד העומדים הדור חכתי
ק פ  נחלת מהשחית הדל) הכתות (של חמתם להשיב כ

 במסתרים האתתיים והמקובלים הפילוסטס ישרון, עם
 אינם לתה יצרחו ומר עריצים וגאון גוה תפני נפשם הבכה

 חכה לתת בלבותם הישרים וגדוליה הדור חכתי תתאססיס
 מהדברים וכדומה כאלו פלסתר וכותבי מחברים בט דרסן
 בלב יתן הש״י דבר של כללו השומע אזני תצילנה אשר

 לריק ניגע לא למען ויראתו אהבתו ובלבבינו זמנינו תתנרי
 לבטח ישכץ וישראל יהודה יושע ובימינו לבהלה נלד ולא

אמך.

כ״ב להשגה א׳ הערה
א יען היא כך הדברים תוכן לדעתי ר פ ס ה  ש

רי פ ס ה א ו ת ל כי מ ה  פירש עיקר המה הן ו
 (פ״ו מצות ג׳ רק שם אין בראשית ובספר שבתורה החצות
 תרי״ג למספר המצות מוני כל לחשבון אף גה״נ) הילה
 תרי״ג מספר •בסיני למשה נמסר לא המ״בן לדעת ^(כי

 לא לכן הרת״בן) בהשגות להרתבס המצות ם׳ ■ריש יעוץ
 כראשית ספר על תיוחד בחיבור הירש התנאים חיברו
ר (רק התורה ■ומצות קבועות, הלסת בעניני ב  אגדה ד

 שמועות קצת נסתעפו שמהן ואגדת'בראשית רבה שבבראשית
א נתחברה אמנם דרוש), דרך שנתגלגלו ומכות ת ל כי מ  ה

 הזה החדש מפרשת בא תסדר התתחלת שתות ספר על
 הראשונים הסדרים בשתי אבל זה בספר ראשונה תצוה שזהו
 ס׳ על דכן חצוה שום שם אין ■בא ה׳ והתחלת וארא שמות
 תרומה (יככה הדל תטעם פירש שוס במכילתא אין ■פקודי
 בתורת במקומו ונתפרש לכד בה״תק במצות שפוסקים ■הצוה

 של מסיום כדמוכח מהמכילתא שנחסרו תאתר או כהניס,
 י הר ם ה וכן יעו״ש), שבמכילתא תשא גכי משפטים

נקרא כן גלל יחד ודברים שבבמדבר המצות פירש שבו

 וישלחו מפסוק נשא בה׳ מתחיל הוא ספרי) רבים בלשון
 הספרא אכן ,במדבר שבספר הראשונה מצוה שזהו בעבור

 ופרשה פ׳ שבכל ויקרא ם׳ היינו כהניס הורת על פי׳ שהוא
 פירשוהו שלא סדר שום בו נחסר לא חצות, כמה יש

 היוצאים והדינים הקבועות ההלכות עותק עפי' בספרא
 שהתורה מדות הי״ג עפי׳ ופרטיהן בכלליהן הללו ימהתצות
 זה שן עשת מה שן, עשת מעיו רז׳יל שאמרו וזהו ■גדרשת,

 תורת כך רתחיס כתה יתידות כהה תתנה עושה ■אתה
 קלים כתה דיקדוקים כמה מצות כתה בה יש כהגיס

 וילקוט רבה (ש״ה ט׳ נותרות כמה פיגולים כתה וחמורים’
 נדרש יהא שלא בספרא פרשה שוס ואין מעיו) פ׳ •שם

 מדות תשבע או ישמעאל ר׳ של מדות תהי״ג תדה איזו ■שמה
י וככה הגלילי) ר״י של מדות (ול״ב הלל של ר פ ס  הוא ה

 שהספרא ובעבור הנ״ל, מהדרשות פרשה בכל ג״כ ימלא
 ועיין ש״ה שגת בוויגיציאה) יחד ונדפסו ־נפתקו והספרי

 ז וכן אצו מדות '״ג הציבו נן5 ספרא) מלת ישג?ם שפתי
ט סגורים שיהיו בכדי הספרא בתחלת הלל של ׳חלום  ג

צונך כדברי ולא ■ומפרי ספרא לומדי
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־ ם ב מ ר  המסכתות סדר סמיכת על טעמים למצוא טרת ח
 החזיקו ואחריו סלרים הששה בכל זו אחר זו

 ברכות מם׳ הסדר על הבבלי גלסס וכן רבים מחברים
נק׳יט זת״ן סיתנא בהו ואנחו באחרונה ונדה ראשינה
אדם קדמני שלא דבר לי אותר לכי כו׳) תועד (זרעים

בסדר שהן אעפ״י ב״ב ב׳׳ת (ב״ק בבות שהשלשה והוא
על ראשונה וראיה ,קודם נתחברו התה )אצלינו רביעי

 הענינים שס על נקראו שכולם התסכתות שמות תן הוא זה
 כו׳ עירובין שבת כו׳ דמאי סאה ברכות בס שמדובר
 כלים כו׳ זבחים כו׳ שבועות סנהדרין כו׳ קידושין כתובוק
 שם על נקראו לא שזכרנו השלשה אתגס / תקוואות אהלות

ת נקראין רק בתו שנדברו המאמרים נושא בו  וטעתא ב
 כשיקום עולם של בתנהצו שידוכי תפני לומד יתכן דתילתא

 שוס קיבלה לא עדין אשר אומה על חדשי תלך או שר
 להם לתת הברית במסורת להכניסם וירצה ודת, נימוס
 שיצוה הוא הכרחי היותר ר^ה ותורות והתשפעיס חוקים

 ודבר — לחבירו איש שבין והמשפטים הדינין תחלה להם
 המן נס חסני (לבד שבת שמצות לתדנו משה מתורת זה

 תורה, מתן קילס נצטוו במרה ודינין בשבת) ירד שלא
 אתת הדיין אמר הדברות עשרת שמעם אחרי תיכף וכן

 אותר רבי לפניהם חשים אשר המשפטים ואלה למשה
 שבו הדין על הזהיר כך הדברות על הב״ה שהזהיר כשם

 ובא תשה תות אחרי ויהי ס״ל), רבה (שמות תלוי העולם
 ותיקנו דינו ובית הוא עמד לישראל הארץ להנחיל יהושע
 תרובה פ׳ ב״ק (עיין לתבירו איש שבין ודינים רבות תקנות

 רבות תקנות ועוד תקנות מהעשר פה מתון נזקי ה׳ ורתבס
 הוא כן תנת שעל עתהם יהושע והתנה בש״ס) המפוזרים

 שלתה תימות וכן שם) ורמבס (ב״ק האיץ להם מנחיל
 אלא עוד ולא ,כאלו רבות תקנות נתקנו הסופר עזרא עד

 תיקון ועזרא יום בכל קבועין דינין בתי שיהיו שתיקט
 כתובו׳ תו׳ (עיין ועיר פיר וחמישי'בכל בשני קבועין שיהיו

 הזקן ר״צ תקנות וכן ר״י) בתירץ דינין שבתי ד״ה ג׳ qד
 רובם התלמוד חכתי ותקנות אושא ותקנות התשנה ותקנות
 שבסוף מרפא חכמים ולשון לחבירו אדם בין התה ככולם

 שם רז׳׳ל וכמאמר ̂ העולם תוקון תפני סייתו תקנה כל
 בספר להכתב נאסרו שבע״פ שדברים ויען פ״ל) (ב׳׳ר

 התירו השכחה ותגבורת ישראל וגלות הטילטולים מפני ורק
הנצרכים ההלכות ספר על להעלות לה׳ לעשות ועת משום

 pר תחלה. כתבו ש^א היא דמילתא אורחא לכן / לישראל
 שבין והעסקים. נזיקין הלכוס היינו הכרחיים היותר ההלכות

 שעה בכל. לב״ד לבוא שמכריחה ודייני בדוני לחבירו אדם
 ולכותבס הללו ההלכות תחלה לקבץ התלתוד בעלי והוצרכו

 אחיהם את לשפוט ישראל דייני שידעו בכדי ספר על
 וכדתק עולם של קיותו עיקר הן הן כי ושלום אמת משפט

 השלום ועלי הדין ועל האתת על קיים העולם דברים נ׳ על
 ושלשתן פא) (אבו׳ בשעריכס שפטו שלום ומשפט אתת של

 (ירושלמי שלום נעשה אתת נעשה הדין נעשה אחד דבר
ה כל אומר גמר אלעזר ור׳ פד) תענית ר תו ה ה י לו  ת

ט פ ש מ  (ש״ר הדברות עשרת אחר דינין הב״ה נתן לכך ב
 דנזיחין מילי יקיים חסידא למהוי הרוצה שאמרו וזהו שם)

 ואלה של הפרשיות לפרש האריך משפטים ריש והרמ״בן
 (ודבריו הדברות עשרת סדר על כולם שנאמרו המשפטים

 מכרעת הדעת לכן שם) רבה בשתות ומפורשים לקוחים
 ומתחלה בבות*) השלשה שהן נזיקין הלכות ראשונה שכתבו

 (ע׳ חד חשיבי־ בבי דכולהר משוס מסכתות בשם נקראו לא
 שי״ז דף רלב״ח ובשו״ת דע״ז, ופ״ק עצים לגוזל בס׳

 כיני אח״כ רק מסכתות) סקראוס רב בי מה״רי על השיג
א השם והנה מסכתות, אותם ב  התחלקות וכן בש״ס רגיל ב
 התלמוד לחתומת שקדמו בספרים חצינו לבבות חיבור איזה
 קתא לבבא שנתחלקו תמצא עולם ובסדר בתוספתא כגון
 לדעת חד השיבי בבי דכולהו והגס בתרא ובבא מציעא בבא
ר נכון טעם לו יראה יוסף רב ד ס  הללו, הבבות קריאת ל
א הראשונה שקראו תה ב א ב ח  אדם שנזקי חהני הוא ק

 בהן נתעסקו דינין והבתי יום בכל להיות ובהמתו-רגיצין
 מציאה עניני אבל קתא, בבבא אלו הלנות קבעו לכן יותר

 אח׳יכ סדרו כך כל מצויס שאינם וכדומה ושו^ ומפקיד
 באמצע להיות ראוין הלכותיה יען א מציע בבא וקראוהו

 היינו האחרון הקצה ובין יום בכל המצוי הראשון הקצה בץ
 ומכירת הבתים וחזקת קרקעות וחפירות שותפין הלכות

 לזאת אשר רחוקים לעתים רק שאינם וכדומה הספינות
א ונקראת באחרונה סדרוה ב  והתר (והרתבם א ר בת ב

 תציפא ושמותיהן(קתא לזה) נחתו לא והתוי״ט נחת והכף
 פל תחלה העלו לבדנה המה שרק עליהן תוכיח בתרא)

 היתה וזאת בהן לעסוק, שהוצרט הגדול ההכרח בשביל ספר
 ממאמרי לדברי וראיה סיימו, בחרא ובבבא לימודם עיקר
קא ואנן הוה כנזיקין תנויי כולהו יהודה דרב בשני רז״ל

̂י לשין דייק והכי (*  כו' א״י תלמידי כל וקנן כו׳ אנטינטס במיני חן חב״ה לו שנתן ס׳ זו משכה נשנית רבי בימי רש
י המסכתות וסידרו כד׳ ששמע מה. א׳ כל אמר וכשנתקבצו כו׳ סדוחת מסכתות היו לא ימיו ומד ר ב ו ד י ת י ז  לביס■ נ

 ושאר והאגודה: הוזלה נזיקין סדר ללמוד היה הישבות ראשי ומנהג מציאות) אלו ם׳ שילהי (מ׳׳ס מ׳ לבדם ינמות ודברי
־ • י ־ - ■■ .‘בכאצזונה: נזיקין פירושם'טל בסבו רבים מחברים
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Ji ^  J ת ו
כו׳ כו׳ ס'דריי כשיתא טובא חתנעז  כ״ד הענית ל (בי

א כל ופר״שי 0ק״ סנר^דרץ ר מ  אלא הוה לא שלהן הג
 מזיקץ לתד: סנהדרין ועי׳ שס (סנהדרין נזיקין בסדר

 לערוך והראה נה לצד בהערה זאת זציין וצונן קרנא דבי
 אותך) תראה אני אשר את ותבין יעו״ש תלמוד ערך

 יעסוק שיחכים הלוצה בתרא בבא בסי^ ששנינו זהי ולדעתי
 כמעיין והן מהן יותר בתורה מקצוע לך שאין מתינות בדיני
 הסיום כעין וזהו ב״ב) שבסוף אחרונה (תשנה הנובכי
 תזיע לא ומנה כו׳ בה והפוך בה הפוך אבות פרק שבסוף
 בבבא לבד דנזיקין בבי תלתא היה לימודם שעיקר בעבור

 האחרונה) שהיתה היא כן (כשתה בתרא ובבבא התחילו קתא
 בהלכותיהן, לעסוק וזירזו הזהירו ב״ב בסוף זלכן ־סיימו בה
 בין התה ככולם שרובם אחרות שבתסכפות ההלכות אכן

 בידיהם אבותיהם מעשי אחזו ואחד אחד וכל למקום אדם
 כן גלל עליהם לשאול דין לבית לבוא אותו שיכריח מי ואין
 ספר על זלהעלותן בהן • להעמיק מתחלה להן נזקקין היו לא

 פוק לו השיב בזה חכם לשאלת. אחד ־שהוצרך וכשאירע
 השיב &ו אבותיכם מתנהג תזוזו אל או דבר עתא מאי חזי

 אינם אס׳ לישראל להם הנח או ,בידיהם אבותיהם מנהג
 שזה הברכות נוסח של בספיקות וכן וכדומה כו' נביאים

 פפא דרב בפותיה מרגלא היה אחר נוסח נהג זזה בכה אומר
 משנים יותר ואס לתרווייהו נתרינהו הילכך ■תמיד לומר

 לכלהו נתרינהו הילכך ספא רב אמר אזי נוסח באיזו נחלקו
ט׳ (עיין ר  רפאפו׳ ובקונטרס שם וראש ובאלפסי ■יא: ב
 אולם מס) סוטה ואו תענית סמך: ושם נט ברכו׳ ועיין
 ״שכע״ס דברים ספר על להכילות הדבר פרושים שהותרו אחר
 ועוד !למקום אדס שבין ודינים הלכות גס אח״כ כתבו

 תיקרא אל מלשון הוא ־תחלה נכתבו שהבבות ראיה ■לי ־יש
ך אלא כך  וספרא ותוספתא במשנה כלל נמצא שלא ג

 מיקרא אל לשונות נמצאו בבבלי אכן לבבלי שקדמו וירושלמי
רק המה ב״ב) ב״מ (ב״ק בהבבות אמנס מאוד הרבה

 שהארכתי כמי גררא אגב רובם אלו וגס תזפיר מעט
 בתלמוד נמצא שלא הסיבה ג״כ היא זאת ולדעתי בת״א,
 (וצונן מסכתות כבשאר אגדה דברי וב״מ ב״ק על ירושלמי

 שעיקר בעביר טעס) בלי זאת העיר בהפרה צ׳יד צד
ק תחלה היתה לא חיוקשתם  של הקבועות ההלכות לכתוב י

 לא ■אבל ומסכתות אכדות ניתוספו ואח״ז וכדאמרן נזיקין
 בידינו, עתה שהס סדר על זו אחר בזו המסכתות סדרו

 שאחריהם הדורות רק למשנה, סדר אין בידם כללא נקטו כי
 שהרי אחד סדר על יחד הסכימו לא אך סדר להם עשו

 ואף הבבלי מסדר בסדרן משונים שבירושלמי המסכתות
 אצלינו האחרונה היא לבבל') (ירושלמי שבשתיהס נדה חסכת

 צד בעצתו צינן (וכמ״ש נשים בסדר מסודרת היתה כבר
 רק מהבבלי כלל איננה שקלים מס׳ שעל הגמרא וגם נד)

 מש׳ שעל הגמרא וככה מהירושלמי, העתיקוה התדפיסים
 ושפתי הדורות בספרי (עיין אשי רב אחר סדרוה תמיד
 למצוא ובהראי קדתאי שהאריכו מה לכן תלמוד) אוח ישנים
 בידינו הנמצא בבלית בגמרא שסדרו המסכתות לסדר טעם
 האחרונים גדולי על לתמוה יש וביותר כעיקר טעם איננו

ם כת עי ס לעשות טרח זה התדה על שהפריזו מי כ  ח
 אחריה, הבאה מסכת של בראשה מסכת של סופה לנעוץ

ה סתמנים הביא וזה ש ע ח ת ק  גתטריאות להיציא ר
 שלהן והסמיכות וסופן הפרקים ראשי של ואותיות מהתיבות

 לוריא האר״' תלמודי מכתבי סודות במו והעמיס בש׳יס
 ובמ״א והתלמוד התשנה חכתי לבב עלו לא אשד ז׳ילה״ה
 להוכיח רק כאן מגמתי שאין יפה הקיצר ופה בזה הארכתי

 שוס לגו ואין מקדתוגינו להמסכתות תיוחד סדר בידינו שאין
 בטלו ממילא זלפ״ז אותן לסדר התחילו זמן מאיזה בירור

 בש״ס יש דפים כמה בספרו צונן החכם שעשה החשבונות
 מי ועשרה דורות עשרה נגד עשרה תספר להיציא בכדי
 ע״ש עצמו צינן (כדברי עשר אחד הס אולי — ■יודע

ויותר* דורות עשר שנים או בספרו)

1■

כ״ח להשגה ד׳ הערה

ה ! ב ר !  הטעמים בענין ברואה שגו ומקובלים חוקרים ד
 הוא גדול באילן עצמן תלו ׳ובחנם ־והנקודות

 בזה' שגו וביותר מעולם דברים היו שלא בדבר הזהר ספר
 מינים עאור על3ז החייט ספד בעל לכת מטיבי ארבעה
 אור בהקדמתו והרמב״מן שלו ספרים במטפחת והיעבץ
 פט) (מענה יוחאי בן ספר בעה״תח ואהדיהס ׳לנתיבה

בי שזה ויען ׳וכדומה,  אברר לכן אדם קדמני שלא חדש ד
רי,  הקדמה המסורת (במסורת בחור ר'׳אליה תמדקדק דב

זהנקודות שהטעמים אתרו שמקצתן חלוקות, דעות הגיא י־ג׳)

 התורה עם ניתנו כו׳) שורק חולם כו׳ זרקא מונח (פשטא
 שאמרו ויש ,ויסדס הסופר עזרא 'וחזר ושכחוס מסיני

 שאחר שכתבו רבים-העתיק •ומססרים התציאס עצמו שעזרא
 ־הביא ז ואח״ 'אותם''הנקדנים המציאו התלמוד חתימת

 כמסורות בעלי בימי בבלי תלמוד חתימת אחר שהושמו סברותיו
 יסדו והמה נתקפא מאוד שהיו.בקיאים טבריה אנשי היינו

 הס וראיותיו ,בידינו עתה שהם כתו ־והטעמים הנקודות
 בש״ם :הללו ,ונקודות מהטעמים זכר שוס■ חצינו שלא ■מתה־

גרשיים-נוי תלשא :געייא •(שגילתא ־משמותם •■ובמדרשים•;וגס•
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ג ש לאת ־ו ה

1

 ^שלא ינוכה ארינ' לשון שהן כו׳) חלאפום הירק צר' וכן
 והא דוד אותו ששאל דיואב וממובדא ממיני למשה• ניתנו

כ^ לדבי׳ שיילי׳ אזל קרינין זכר אנן א״ל קדנין זכר אנן
 הנקודות היו לא מדיין התלתוד שבימי נראה כא) (ב״ב
 וכדומה טממיס פיסוק זה רז״ל שאתרו בתה שהאריך (וע״ש
 אמנם המפרשים) שפירשו מתה אחר בדיך יתפרש שהכל
 על כתב מינים תאור בספרו האדומיים מן עזרי׳ ר׳ החכם

 מעם בחור מעיניך עפר יגלה מי בזה־׳ל בחור אלי׳ ר׳
 נזכיר אשר המקובלים ספרי נדפסו לא שבזמנו היות עם כי

 אלהים ברוך הזה כהיום הלא מבוארת שהתנצלותו באופן
 תתערנות והתיקיניס והזהר הבהיר כל סיתעת ואוזן רואה עין

 הקנה בן נחוניא ר׳ מפעולות החיצה יצאו אשר האלהית
 זן אל מזן המפיקים המשנה חיבור לפני וסייעתו ורשב״י
 בצורתן.ושמותן.ככל והטעמים הנקידות על טהורות אמרות

 ־ והחייט בשלח פ׳ בחיי רבינו ראה' i תהתה נודכי אשר
 דמיין המאמר זה הבהיר בשם שהביא השתות במכירכה

 ובזהר דאמש בגופא דחיי כנשמתא דתשה באתוותא נקודות
 ולהאי סטרא להאי לנטלא רשו אתוון לכל לית השורים שיר

 אתיין כד נפשא בלא כולןכמפא אתוון בנקודין^ בי סטרא
 התיקונין ספר ובהקדמת בקיותיה^ אתקיים גופא הא נקידין
 אלין נפשין/ ואתוון רוחין ונקודץ נשתתין אינון טגימי

 תאמר ואס !גבוה העל גבוה כי עד ־— אלו בתר מתנהגין
 וההפסקות ההברות אלא אינם שזכרו אלו ונקודוא שטעמים

 ויתר בין כי הנזכר התיקונים בספר חזי תא ,פה על שנלמוד
 בראשית זהר וכן / סרי תתני ותקוני חתשאה תיקינא חלקיו
 אדם נגישה אלהיס ויאמר ופסוק לאור אלהים ויקרא פסוק
 הס ומזה מזה כי ידגי והאדם פסוק דפוס'קרימונה וזהר

 אצלינו אשר בצורחן כיון והטעמים הנקודות שתות כתובים
 וצניעותא האידרא ספר בשם ובפרט שהים ולא אחת לא

 האלהות תגירכת על החייט ג״כ שהביאם תה כפי דספרא
 הבינה מספירת באו שהאותיות ואמר השתות מערכת פרק

 שתה/ הכתוב ככל מהכתר והטגימיס מהחכמה והנקודות
 ידים לנו יש יען הבטול תבואר הנזכר הבחור דעת כי הרי

 קודם לבד לא נמצאו למיניהם ץהטעתים שהנקודות תיכיחות
 עצתו) והוא התשנה חיבור לפני גס אבל הגמרא חתימת

 נגינתי יאתר אמר היום עומד עתנו אס בחור) הר״א (ר״ל
 במטפחת היעבן החזיק ואחריו גט) (פ׳ עינים מאור עכ״ל

 עניני וסוד רמז בדרך תבאר שהזהר לומר שלו ספרים
 הזהר בעזר וז״ל שכתב )■ויו דף ע״ש ( ונקודות הטעמים

הי/ יעשה כו׳ יתירה לתיבה ט׳ אור תופיע  לאות וכן צ
 כו׳ אורו ענן יפיץ עליהם כו׳ ומלה פעל שם וטגים נקוד
 במקומות הזהר על רבות קושיות הימכן הקשה ולכן פכ״ל
 ונקודות טעמים עפ״י סלא המקראות דורש שהזהר שמצא

 לנתיבה אור בהקדמתו הרמב״חן וכן בספרו יעו״ש שבידינו
 חן בתשואת דבריו יושיבח עיניס מאור דברי כל לקיים בא
וז״ל.ואולם הרמב״מן גתב הבחור .סברת. ביאwשר אחר כי

 זאת סברתו. את ביטל עינים) (במאור בינה אחרי בעל
 הבהיר ספר והם הראשונים המקובלים מספרי הבחור) של (

 qא אלא הגמרא לחתימת לבד לא שקדת< והאדרא והתיקינין
 כצורתן והטעמים הנקודות שמית שם ונזכרים המשנה לחבור

 נדפסו לא שבימיו הבחור בעד כמתנצל ואתר אצלינו אשר
 עימד עתנו אם עצתו והוא ההן הספרים נתפרסמו ולא

 הספמם תן הראיה שאין אף והנה נענתי ויאמר יודה היום
 מכל החתימה עליהם בא שלא אסרי כך כל תכרחת ההם

 אחרי ואולם ט׳ והגמרא המשנה על’באה כאשר הגולה
 בעלי רז׳־ל מדברי בחור הר״א לדעת בלל הכרע שאין

 אמרי בעל שהביא המאמרים הס כדאי ט׳ קמו כי התלמוד
 בחור הר״א סברת בפניהם לדחות הקבלה תספרי בינה
 נ״ט בס׳ עזרי׳ ר׳ החכם דברי בעיני יישרו פיהם ועל

 אליקיס לוני אבל הרתב״מן ענ״ל דבר פשר היודע מספרו
 טלס אחריו הבאים וכל הרמב״תן דברי יען אומר המחבר

 אברר לכן עינים מאור בעל שיסד היסוד על עצתם סמכו
 יפלו וממילא מאוד רעוע הוא הזה שהיסוד קורא כל לעיני

 ואומד ואען יסודותיו ענ הנ״ל המחברים שבנו הבניניס כל
 הדרך לך להאיר עיניס מאור בעל מעיניך עפר יגלה מי

 מראשן לבטלן אתריו כל על חשיב והנני חאפליה בארן
 ושיטת בשיטתו שהלכו היעבן־והרמב״תן דעת ולבטל סופן עד

 חזקות בראיות ואכררם אחריו חייט.והבאים יהודה דבינו
זנצחה:

 יצאו והתיקונין והזהר שהבהיר מינים התאור ת״ש .אי
 לפני וסייעתו ורשב״י הקנה בן ר״נ מפעולות החוצה

 הבהיר שבס׳ הגס ט ליתא זה כל עכ״ל המשני: חבור
 הספר בשער הדפיסו תי״א) שנת באמש״ד ראשונה (הנדפס

 הקנה בן גחוניה .ר׳ של נפלאות סודות הבהיר ספר בזה״ל
 אנשי,פולין בבקשת בדפוס שהובא בינה קנה חכתה ■קנה
 סדר ובעל ישנים השפתי כתבו וכן עכ״ל אחד איש מ״י

 חיברו.אכן הקנה בן שר׳יג רבים מחברים ושאר הדורות
 ספר מגוף ,וגם בת״א שהארכתי כתו כן הדבר אין לדעתי
 נזכר לא הקנה בן ר״נ של ששמו סדא כדברי מוכח הבהיר

 שם מוזכר ואח״כ לא ותו הספר ,בהתחלת א׳ פעם רק
 ד׳ רחותאי ר׳ שרכיה ר׳ גגון ואחרוגיס אמוראים שמות

 רבא דהא כבבלך ;לשון מביא גס א׳) (ע״ש״דף אמוראי
 ומאי שם ’ כתב עוד זירא ר׳ לגביה שדריה גברא ברא

 דף (ע״ש כו׳ בתו׳ כדאיתא ההוא קול זולתי רואים אינכם
 שהוא הסגול ט׳ קטן בפתח ונקודה שם כתב עוד עד) ג׳

 שם שקריאת יודה לא ומי עא) ג׳ דף <ע״ש כו׳ קטן כפתח
 ,מקומו ,כאן' שאין כהנה דאיית יעיל מבתראי הוא קטן פתח

. לעיל): •(עמ״ש
 וסייעתו מרשב״י החוצה יצאו והתיקונים שהזהר ׳ות״ש .ב׳

 אותר בא לא שהרי ליחא זה גס התשנה חבור לפני
 וכבר לעיל כת״ש שי״ח שנת מד הזהר להדפ',ם ־המתיר

נמבקן הזהר ספר מל .ונשנה שנאמרה •המחלוקות הודעתיך
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ד/ הזהר ק פ  ובתוכם המפרפריס שגם אלא מול ולא ה
ק ר״' הגאון מ  כו״ הנעלם ותדרש מטתנא שהרעיא שאמרו ע
 דבר הזטרו לא זאת בכל הזהר ספר את ממחבר אינם

 ובפרט הערןיי הזהר בגי^ שניתוספו הרבים מהמאמרים
 אל באו ט נודע ולא ממש בתוכו שנבלעו בראשית בס׳

 בין המבדילים הסימניס לבקר דעתם על עלתה ולא קרבו
 וסימנים בו שנתערבו ההוספות יתר ובין העקרי הזהר גוף
 סימני הוא לפנינינו והנצרך במ״א ובארתים התה רבים אלו

 שופר מקף זיקא ט׳ קמץ שורק (חולם וטעמים הנקודות
 אין העקרי הזהר חלקי שבכל ומצאתי יגעתי אשר .כו׳)
 וכוונה פירש להם יש פה והתוזכרים כלל זכר שום ההם

 חולם (באתת' שתוזכרין בתקיתות אכן שאברר כמו אחרת
 העקרי בזהר שנבלעו הוספות התה טלם כו׳) זרקא כו׳

 כולם לפרש אני מוכרח זאת ולברר ,לב על שם איש ואין
 צורתן: וזהו הסדר על .

 דסתיתין סתימא זהר הרקיע כזהר יזהירו והמשכילים
 נקודין דתלת רזא ט׳ וגנוז סתום זהר כו׳

 נגוני כד נקודה ורוחא אתוון גיפא ט׳ חירק שורק חילם
 אתשט ד׳ ברא׳ (זי^ר כו' ונקודי אתוון נטלי נטיל דטעתא

 וזמין קרא ויקרא מהו יום לאור אלהיס ויקרא )טו דף ד'
 ט׳ חירק שורק חילם נקודין דתלת חילא תאן ואחיד ט׳

 ליראיו ה׳ סוד אדם נעשה אלהיס ויאמר יז) דף (שם
 הולך שיפר מקף זרקא ט׳ כו׳ דסבין סבא ההוא פתח וגו׳

 ור^אדס כד) דף עד כב דף תן בראשית (זהר כו' סגולתא
 זחנא ר״ש קם כו׳ בה •אשתמודע לא וכי כו׳ חוה את ידע

 קא דסבין סבא אדהכי'הא כו׳ ללדת ותיסף ואמר תניינא
 בג״ד כפולות שבע כו׳ איהיחירק לתתא איהו אי כו׳ נחית

 שמהן ז׳ לקבל קלין ז׳ כו׳ חש״ק ואינק אמש ט׳ כפר״ת
 השמיטו האחרונים מאתרים אלה והנה ט׳ ט׳ ית״ץ אב״ג
 שעל הדפוסים יתר וכל אמשטרדם י' (שהוא קטן בזהר
הר ואתר פינים מאור בעל הוסיף לכן קטן) נייר ז  ו

ס ו פ ה ק ד נ ו מ י  שאינם לפי עכ׳יל ידע והאדם פסוק ר
 גדול) נייר על (שנדפס קרימונה ד׳ לבד גדול בזהר רק
 פינים מאור בעל הראה פה שהעתקתי המאמרים כל ועל

 המחברים כל וכן ונקודות מטעמים שמדברים באצבעו
 התה יען הזהר ספר בשם הללו מאמרים מביאים שקדמני

 באותיות או היריעה בשילי נדפסו (ולא בזהרעצתו מובלעים
 כי מאתם גמור טעות זה כל אכן ההוספות) כיתר קטנות

 והמעתיקים ישנים גס חדשים זהר מתיקוני הס המאמרים אלו
 משה ר׳ המקובל העיד וכן העקרי בזהר להכניסם הזידו

 הגהה בשמו שנדפס רמוניס פרדס בעהת״ח קורדווארו
 כאז עד כ״ב מדף וז״ל לד) דף זולצבאך (ד׳ גדול בזהר

 עכ״ל מוכיח והלשון מהזהר אינו עב) לד דף פד (הייסו
ה ק״  יתר וכל אתשט׳ ד׳ שבזהר דע הקורא (ואתה ^

 פב מט דף פד פא י״ז דף מן הס אלו מאתרים הדפסים
 ומשה במ״א) וכמ״ש וחליף ויתיר בחסיד שם וטלס'
שהרי לדבריו ראיות ואביא חכו יהגה ואתת קאמן! שפיר

 שבזהד דק חדש ובזהר בתיקונים עיקרן האלו התאתרים כל
 ■קאמרי שאר כמו והמדפיסים המעתיקים אותם הכניסו גדול
 הפקרי בזוהר שהכניסו חדש וזהר ותיקינים הבהיר ספר
 שס אין בתנטובה ראשונה שהדפיסו קטן בזהר אמנם שס
 אולס בסופו ולא הזהר בתוך לא תהס אחד מאתר אף

 מן המאתריס שהשמיטו (הגס באתש״ד שאחריהם התדפסים
 ספריהם על קופצים להרבות בכדי אעפ״כ) לןvולר ידע והאדם

 מקימן איפוא אלו מאתרים כל הזהר חלקי ־בסוף ציינו
 ועתה באמש״ד ג׳'כ בעצתם שהדפיסו ובז״ח בתיקונים

 בסו!: קי״ז) אתש״ד ד׳ ס״ט (תיקון בתיקונים וראה בא
 . הלשון זה המגיה אמר וז״ל הגהה יש ידע והאלם המאמר
 זאת היא האתתית שהנוסחה ונ״ל מוטעה מצאתיה דלעילא
 גלול בזהד והנה המגיה עכ״ל כו׳ לסבץ סבא הא אלהכי

 תאתרי הכניסו זולצבאך) ולי לובלין ד׳ (ואח״ז קרימונה ד׳
- הזהר גוף בתיך ג״כ התיטכיה והלשון האלו התיקונים . ־

 רזא כו׳ וגנוז סתום זהר המתחיל במאמר עוד נא והתבונן
 • למנגני לתנועי כגווני יזהירו והתשכילים ט׳ נקילין לתלת

 ובקטן הראשון בלף הס גדול שיזהר ( אלו תאתריס כל ט'
 / בהקדמתו התיקונים ספר על כתובים כנם )טו לדף נדחו

 לשין ■ בשינוי חדש ובזהר י״ח ובתיקון ולהלן ואו דף תן
 בספר המתחיל תאתר כגון והמלפיסיס המכיתיקים שהוסיפו

, מתחיל התיקיניס בהקדמת ושם כו׳ וגנוז סתום זהר הזהר
׳ בהיר זהר וגנוז טמיר זהר כו׳ יזהירו והמשכילים כך הלשון

 כליל זהר לעיינין כברק ומבהיק ניצוצין זריק זהר בשחקים
 סומקא זהיר זהר כסיהרא חיוורא זהיר זהר כחמה ירוקא

 זהיר זהר וסימק חיוור כליל זהר ככוכב ירוק זהר כתאלים
 סטרא לכל שביבין וזריק בפטיש דתחי כתאן עיבה לכל
 דף תיקוני׳ הקדמת ( כו' נשתתק כתה זהרק זהר מהאי הכי
 חלש זהר בסיף שנלהסו בתיקונים וראה בא ועתה א׳)
 והתשכיליס בזה״ל עצתו זה תאתר עד) לב ף7 ווינציאה (ל׳

/ ולא ונטז טמיר זהר איהו הרקיע כזהר יזהירו י  כת
 ומבהיק ניצוצין זריק חכמה,יזהר לא בשחקים בהיר זהר

 זהר גלולה דא כסיהרא חיוורו זהר בינה, לא לעיינין
 סומק כליל מבהיק זהר גבורה, לא כמאלים סומק זהיר

חוודדא  כליל זהר נצח, לא ככוכב ירוק זהר תפארת, ו
 בפטיש לתחי כחאן עיבר לכל זהיר זהר הוד לא וסומק
 יש המאמר ובסוף כו׳ יסוד לא סטרא לכל שביבין חריק

 וכ׳״ימא הש״ה את״ר ר״ת את״ז הלשון בזה הגהה שם
 השיריס* שיר וזהר חלש הזהר שהגיה רמ״ז המקובל והוא
 )7חס״ טצ״ר שנת בוויניציאה שנדפסו והתיקונים ואיכה ורוח
 לתב. בסאלינקי הנדפס בזהר זה תוספות נמצא בכאן

 בבית כי לונזאנו ד״ו מנ״חס ר׳ הר״ב ר״ת הרתד״ל
 כתבוארהס חלש שיזהר והתיקונים ההגהות נמצאו

 '^י*'קיכ%ס שכחב מה על שירש היה שזה ז״ל השער)
) שהעתקתי התיקונים הקדמת ר״ל אליקים (אתר ש ״  מ

 כלי דברים כו והוסיף הסדר ט שינה ושהתדפיס
יזכין 1^' ההג^^ לשון מ״כ פירושו
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 עוד וע"ן לעיל שכתבתי מה■ ובחון וחקור הראתיך אשר את

 המתחיל תאמר עא) קון) (דף תורה בסתרי וירא ריש בזהר
 ויתבאר נו׳ זהרא בדליקו דזהרין זהרא זהר וצו׳ והמשכילים

 בעבור כן נקראת שבזהר •שהתוספתא לעיל • שכתבתי תה לך
 זו דוגמא כי העקרי- הזהר אחרי אחר ממחבר שגיתוספה
 הראשונה בתוספתא ג״כ תראה וז׳יח בתיקונים שהראתיך

 לכתר רמז ברא בראשית שזה'תוארה בראשית פ׳ שבזהר
 השתים וגבורה, לגדולה רמז את ,לבינה רמז אלהים חכתה,

 עכ״ל למלכות רמז והארץ לנה״י רמז ואת תפארת הוא דא
 שבזהר בארתי ובת״א ( )עב לא cp ברא׳ (.זהר התוספתא

' ‘ מלי '  לספי׳ המקובלים שקראו כתר מלת כלל נזכר לא העקרי
 במטפחת שכתב היעבץ דעת לסתור ראיות והבאתי הראשונה

 ומזה יותר) קלמוניס התה שבזהר שהתוספתות שלו ספרים
 אומר אני ועוד העקרי לזהר שנספחו ההוספות לכל תקיש

 קורלווארו ,משת ר׳ התקוכל כהכרעת /מוכרע שמתקומו
 תוספת־ הוא הכל העקרי בזהר שנדפסו הנ״ל שהתאתרים

 שם עא כד דף בראשית בזהר שהדי הזהר מגוף כלל ואיננו
 דף באותו ואח״כ כו׳ שופר תקיף זרקא ענין לדרוש מהחיל

 שופר תקיף זרקא ואמר פתח בזה״ל כתב המאמר בסוף כ״ב
 ‘ כלום יותר דורש ואינו המאמר ונפסק עכ״ל סגולתא הולך

 ימין נקודת פתח המתחיל מוסגר -מאתר שם יש אח״כ רק
 שבמאמר זו ודרשה עכ״ל הברית ארון ותסיים כו׳ תלך ה׳

 שכבר עא) לד (דף לקמן שם ברא׳ בזהר הוא המיסגר
 אלו דרשות עיקר באתת כי תוספת שם שהכל לעיל נתברר

 שבסוף חדשים בתיקונים התה הלא שופר מקף זרקא של
 ויג) ויב וט׳ ח׳ ודף ויו ה׳ דף וויניציאה (ד׳ חדש זהי

 יט ותיקון יוד תיקון ריש ( ע׳׳ש אנפין שבעין של ובתיקונים
 ס״ה) ובתיקון שס ובהגהה נו נה נד נג דף כא ותיקון

 בגין יעקב אוף המתחילים בראשית שבזהר התאתרי׳ וכן
 דתלין ורזא כו׳ בתראה דגלותא דוחקא קידשא ברוח דחמא
 עלאין ואתר ר״ש פתח םגילתא. הולך שוחר תקף זרקא
 ארון כו׳ ימין נקודת כו׳ שלשלת דא תרועה כו׳ שמעו

 ברא׳ בזהר הוא יעקב איף המאמר שהתחלת עכ״ל הברית
 אלה הברית ארון המאתדים וסוף י״ג שורה עב כ״ג דף

 ע״ב לסוף סמוך כ״ד דף שס בזסר הוא ט׳ השתים תולדות
 הנ״ל חדש זהר שבסוף בתיקונים הנם הנה אלו ומאתרים

 (על ישנים לתיקונים שייכים וכולם כב) דף פד כ׳ (מדף
 (פ׳ הזהר בגליון תפורש וכן י״ג תיקון לסוף אנפין.) ע'

 פסוק עד מכאן יעקב אוף יג שורה וז״ל כ״ג) בראשית
 יג תיקון התיקונים לספר שייך עב כד בדף תולדו׳ אלה

הנ״ל המאמר שם נדפס לא שבתיקונים אודיעך עכ״ל(ואני

 דף מראש חדש הזהר והוא כאן חסר בזה״ל שס נדפס רק
 נתברר הרי אמשט׳) ד׳ ור״ל עכ״ל דף׳כו׳ סוף עד כד

 מגוף אינם׳ בראשית שבזהר ט׳ זרקא הטעמים ששמות.
 ג״כ מהטעמים בלק פ׳ הינוקא במאמר שתמצא תה וכן

 העקרי שבזהר מקומות שאר בכל אכז הזהר .מגוף אינם
 על כלל הכוונה אין טעמים פסקי או טעמים לשון המיזכר

 לו יש תאתר כל רק כו׳ זרקא מונח פשטא הנגינה טעמי
 מאמרים העקרי בזהר שתמצא מקום בכל וכן אחרת כוונה

 או הוא אלה משתי שאחת תדע נקודות בסוד העוסקים
 חולם הנקודות על הכוונה שאין או תוטעת נוסחה שהיא
 לפניך פה שאעתיק זה מאמר לדבר דוגמא קמץ שורק

 תוארו וזה שנדפסו,,.בתוכו והנוסחאות ההגהות עם כצורתו
 ובגין רחמי דההי^זצהיר בגץ אלהים דאקרי הויה .תנינא
 דרחמי אתוון ונפקו גרעיני[) (לא מניה חתערין דדינין

 גרסינין) (לא דינא אלהיס) (ולא אלהיס ונקוד כתב
 (ד׳אמשט׳ קטן הזהר כו׳עכ׳יל תליתאי הויה) אדני (לכתיב

 מוטעת ונוסחה וכ׳ יוד) ויקרא פ׳ דפוסים ושאר ברלין וד׳
 ובד׳ ולובלין קרימונה (ד׳ גדול זהר כנוסח והעיקר היא

 וראיה כו׳ תליתאי כאלהים ונקרא רחמי כתב זולצבאך)
 תחת נקודות כתבו קטן זהר של הדפוסים בכל שהרי ■לזה
 אין גדול זהר של הדפוסים בכל אולם ואלהים הויה שם
 התחלת שהלא כדברי מוכרע וממקומו תחתם נקודה שום

 דנקוד נקט ולא כו׳ אלהים לאקרי הויה תניינא הוא המאמר
 דאקרי הויה כתב יא) (דף להלן שם תפורש וכן אלהים
 יוהד ועוד דינא תני׳ ונפוק רחמי דאחמר כתה אלהים
 כגין אלהים דאקרי אתר דאית וז״ל מות אתרי בזהר ממרר

 דמהפני ט׳ רחמי אתוון והא אלהים אקרי אתאי הויה אדני
 כו׳ אלהיס ליה וקרינין הייה כתב כדין לדינא רחמי חייבא
 ואתנגיד ברחמי אתוון בדינא ונקרא ברחמי כתיב ובג״כ
 אלהיס אקרי והעי כו׳ תנייגא דרגא כו׳ בסטרהא דינא

 שס גדול בזהר וע״ש ס״ה קטן (בזהר עכ״ל אתווין באלין
 חלקי שבכל שמצאתי ממה אצלי ברורה ראיה ועוד ושם)

 לשון פעמים ועשרים ממאה יותר בו שיש העקרי הזהר גוף
 שורק חולם קמן נקודת על מורה מהם א׳ גם ואין נקודה

 לומר שיכולני פד אחרים ענינים על תורים כולם רק כו׳
 שיוכל שתים או א׳ במקום נקודה לשון תזדמן היה אם שאף

 בששים בטילה אחת כל היתה שבילינו נקודות על להתפרש
 הוספה איזה או המעתיק טעות שזה לימד אותט להכריח

 א׳ שאין ומכ״ש העקרי הזהר בגוף שנבלעו ההוספות כיתר
 ציון נקודת על תורה רק הנ״ל נקודת על שיתפרש מהם

הארץ מרכז נקודת או שבעגולה תתרכז נקודת או וירושלים

) דף ברא׳ (זהר מחשבה למהוי סליק ודא נקודהחדא ברישא גיביד הטקרי, הזהר חלקי שבכל נקודה לשון כל לד הא (*  ב׳
 מרין ויו) (שם שריא נקודא כו׳ דאמצטיתא נקודה כו׳ בהיכלי׳ דקיימי עלאת נקודה ג׳) (שם דנמיץ בנקודה דנקיד
 נקוד אח קא) (וירא איו נקודות טח) לך (לך דישובא דאמצמיסא נקודת טא) כח (ר-דשת חדא נקודה ז') (שס נקודין

 אתזנע נקודה מתהלא )רכו (ויחי אמצעימא נקודה (קפו) עלמא דבל ונקודה כו׳ דטלמא נקודה. קפג) (וישב מלטילא
 (משפטים וישקהו נקוד ד׳) (שמות טלאה נקודה (רלא) הקדשים קודש קיימי נקודה ובהו/י (דכט) טגולה ההוא כל

) עלאה דנקוד (קכז) לעילא עלאה נקירת קכו) (מרימה קדמאה מלאה נקודה קכד) ) לנקודה סחרניה (קלו ז (קנ
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 או נתר ספי׳ מלאה החשבה או גיהנס או ג״ע אי והשתים
 מל חרתז או בקליפה או שבקדושה מלטת או בינה או חכתה

 קדושת מל או תהויה ה״ שבאות פניתי רגל מל או יוד אות
 האותיות שפל שבתורה הנקודות על זו וכדותה תלכתא שבת

 וכדומה אביהם צאן את רחוקה ובדרך איו כמן חלתעלה
 ופסוק טעם לשון כל וכן )בהגהה פה כולם שהראתי (כתו

 כת״ש אחדם מנילס על חורים כולם העקרי הזהר שבגוף
 שדברי בלבד זו שלא שבררתי במה רק כוונתי אין ופה בח״א
 שגם אלא ויאבדו בתהו יעלו וסייעתו עיניס תאור בעל

שהביאו וחוקרים חקובלים תורניים המחברים שאר שיטת

 וספרא הזהר בשם והנקודות הטעמים חענין מאתרים
 פלא ויותר היא שגגה הכל וזוטא רבא ואדרא דצינועותא

 האירא והל דצניעיתא ספרא ושניתי קריתי הלא בעיני
 של תלה איזו שמה תיזכר שיהא תצאתי ולא וזוטא רבא

 שהמחברים כדאהרן אלא טעתיס; או נקודות תיבת או נקודה־
 העלךי הזהר נוסחת עם הזהר של הנוספות י החליפו הנ׳יל
 נהחכס פה אירע וככה הנ״ל השגגות כל להם נצמח ותזה
 המקרי הזהר שזהו וסבר תהיתגא הרעיא לשון שתפס צונן

:וליתא

משלושים הר יו ט׳י׳ש קפא תצוה ( כו' כו׳ קדמאה נקודה יוד (קסב) נקילה דא קדמאה ה׳ כו׳ קרמאת נקודה  
קר קפ״ד (שס אמצמיתא ונקודה כו׳ נקודה איהו אחרא סמרא נקודה) לשון עסו'ס ס ו ם מעשר י י מ ע  נקודה) לשץ כ

ה רנוז עד רג דף מן (ויקהל כו׳ כוי טמירא נקודה כיתשא) (ריש דשמשא נקודין ם ר יו י ) מעשר ם י מ ע  טלאה נקודה כ
) פשרה שנע (פקודי כי׳ יכו׳ ס י מ ע  דא נקודה כו׳ נקויה חד )3קנ העלותך3( נאורייתא נקודין דאינון מעשרה ס

 אש:ימת נקו־ר כי׳ חדא נקודה (רי) טלאת נקודה (קצג) עלאה דנקודה קפח) (נלק נאמצעיהא נקודה קטא) לך (שלח
רסד): (שם טלאה כקידה ׳רסד) (ואתחנן קדמאה נקודה ר״ר) (פנחס נקודה נההוא כו׳ לעש־*

ע *} ד ו מהם אחד כל אמנם וצוק רפאפו׳ של אשבונותהם ־כחנהי־לפי שזה ו נ ו ב ש ף ח י ו ז ו מ כ ו ת  רפאפורט כי מ
 יעקב בירבי אלטזר עולים בהמליכי אומצו בהתהלכי לפניו )מלכ׳״י ( אנסיבה וז״ל )לטיל שהטאקמי י״ב בהטיה ( כתב

 קיליר יטקב בירבי אלטזר מני ור״ל מני כמספר מלכי כי שבח קינה בראש דרכו שאחז או כו׳ מלכי מלת והשמיט קיליר
 מהחרוז יותר טשר טולה אחת כל אלטזר מני וכן כו׳ אלטזר התמימה כי נעשר טטה שבשתיהס כזי וזה רפאפו׳ ■פכ״ל י

 שהדפים נקוכטריסיו זאת תקן לא למה יקשה אכן קיליר במלת חז׳ינא קא קרת וי״וד קליר שצ״ל לתרץ אפשר והיה, אכסיכה
הח׳ טל לתמוה יש יותר הרבה •אכן זה), כטטית כך כל מוכרחים שאינם טעיות הרבה שס שתיקן ותקצב תקצא אח׳*כ.־(שכת

 אלעזר כמספר ס״ד אלף עולים כו׳ אנסיכה הלשץ נזה שפ״ה) צד (בהערה כתב רפאפר של הנימטריאות כשהגיתיק צונץ
 החרוז כי מוחלט שקר וזה בארובה) כסומא פו׳ רפא כל■-לשון שהעתיק (ע׳יש עכ״ל ̂ו׳ מלכי ומלת קיליר יעקב ב־רבי

ספרו) (שיסוף הטעות בלוח צונן הוא ואף מלכי מלת פס קנד אלף או מלכי) מלת (בלא נ׳יד אלף רק עולה אינו אנסיכה
 היה איש שהפסוק פלא דבר עוד חמצא קנד אלף באמה עולה אנסיכה שפיוט ולפ׳׳ז י— כזה מפורסם ־טעית תיק־ן לא

 הפסוק מספר הנה לפיל) (כמ׳יש קליר אלעזר וכאתימת שם בגמרא שהובאו שונות הדיננות ככל שעולה שמו איוב עוץ אק3
 במסירות להקפיד שאין צינן ולשיטת פחות א׳ רק עולים אנסיכה והתחלת לפי־מ הנ׳״ל קליר וחתימת קנ״ה אלף הוא

 שבתחלמאיוב הפסיק וכמספה הכ״ל שבגמרא הדיעות ככל ג׳*כ קליר..עולה וחתימת אנסיכה שהחרוז נמצא א', של ויתירות
 מבילין צונן דאקטר •ליפמאן אני כזה צונן כחתימת כן וכמו רפאפארט כהן ליב יהודה שלמה אני בזה רפאפו׳ בסתימת וגס

- נטדע) נדאקמר נרגש ר*יו׳*ל אין ארצית בשאר אכן המד נשמע דאקעיר בהברת בפלניא (בי .
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