
 א. ו נמ
 ראשינה פעם ירוא עיניך הדכינה אשר קרסון ספר כל כי ידעתי  ניסן2

 ~rpuh נם , חבורו חכק , ספסרו שם לדעת נפשך תבקש נם הנלה , עלםלאו
 לקש דגךפומם, בעימ ווישוב יקי ההן אם , הערהזיו הספד הבונה עיבריעל
 עתיק בספר כי ואף הנאושש, בטקומה מאמדש ממנו ולהביא ) בו שינםעק
 דגמיו-א לפניך לחת או-ב בטרם ולכן רבות, שנש ונעלם ספון דרה אזכרהלנה
 אטרתי ע5י, הסובה ה' כיד וחינים, ואליותעם

r~'T 

 השוקקה נפשך, צמאון
 לברר בטלאכתי חהרפיהי לא כי ואשה ידי, לאל כאשר דגאנרים, עניניםלידיתן
 - ופכרי. אח וההן בעיניך, וץ ימצאו כי והיה קם4(י, כפיהדברים

 . פסיקהא שםא(
 ממפרי שלמ טפר על מיוסד אענו דשה המדרש בי יע! לדעתי, דצנח rwnהשם

 זו, עם זו וקשר הבור " שאין נפרדות, פרעףחע עי רק טףרעדם, בשארתנמך
 שפסקים, נפרדים דרושים רל פסיקתא, בשם כאלה, ם-רעום קבוצת קראוהיק
 והיא זו, לויראה 4סקא' טפת מאמר כל בהתחלת נמצאת , וספרי בירח2לסיתם
 מרוערל הנאון רעת וניה זה, שם קריאת אל טעם עוד לתת ה"2 בל,צ, פרוצהכמו
 רגם-שיווט על נוסדו הדרשות שרובי יק אפמרהא( )ערך טלין עדך בספרו , %רפ"פ
 פסיקתא נביאת ודומירן, ת"ב ושלאחר שקודם הפטדותויצב פרשיתי ארבע כמו , בהן וזקריאה ומסיימש שמפטעים , בנביאים או ,בתורה

 מהגיי
 וסיום, דפטרה

 בקייאה וסיימו  שפסקו רעו מפמירש, כש הוא , בתלמוד פסקי סלת דצר"צזבי
 שהיו ע"ב( קם" ושבת בשבתא במנהא בנתובש סידרא פסקי בנהידעא וככהזו,

 לרקת הישר בס' מפורש וכן במנחה, כחובש ש4 בפרשיותספטיים
 )סי'.

 קפ"ב(
Ywאו דחורה, פרשעת על שמקבעו המרושים אזעם ע5 ,. פמיקתא .בם5ת הבתה 
 צד )דכא חמסה אפצר הרע בוק, וזקריאה ומשליטים מסיימים ltff נביאים,ש5
(feשם בבאו. נן וקש מהך"ש דגרי ההיבקי נצעקי הרב עירי שהעיד מה 
 . e*p פתיחתא כמו לרעתו 12עא ,זה

 * כהנא לרב יהוסהב(
 סוגה, ב"ר משולם רבינו בתערבת ראשצה נמצא , כמגא לרב הפסיקתאעצם
 דף פרשיות )סדר מלש"י דגרול בפרדס הכתובה רשיי(, של רבותיו בחק)שהיה
 דפורענותא ג' ספני שנדהית רעזן הפמרת לענין נחמיה, ר' כאחיו שתשיב , ע"ד(ש
 שלא ונמיו נמנו כדגא, רב שפסק הפטרות שאות! לפי וז"ל: וכתב דנחסתא,וז'

 כלעביה בשנה אזשעו- חדל: תסרך( פ" רוץ ובנה שצץ סימן מועדים קייאח)ה' הגדי זרוע באור כלה מובאה מצאתי זו ותשובה עכ9, אהרה בהפטרהלהחליפם
 ומאומרים הפטדות אית! להחליף שלא ונסרו נמנו ברבר, ונתיישבו קהינו זגגי14
 עכ"ל. כדגא רב ופסקה ובאיל חהן, של הפטדה באותה וגוילך, aNa- וממרצ,%
 דפטרות לררצת שלא כו' משולם רבעו כתב וז"ל , דמגילה )פגר בטרד.כיוכמגולש
 מקרוב אח שגרפס בדחיטור חק , עכ"ל כדגא רב ופסקה הוחיל כדו"צ ארנקנויע

 טגוח רנהצ וכ! , רבה בדכא דרב בפסיקתא בחב ע"א( מ"ג דף הדברנם)קיצרת
בפ"
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זצצם
 דרב פסיקקא בשם מאטרש ב' רעניא c*~Y נ' דף פ"ו סגה % להרמב"םבסי'
 דרב בפסיקהא מפורש וכן כתב פנ"ח, ב"ר על לרש"י רמיוחס בפ" וגםכהנא,
 מבמש ס"מ י"א, סיס! % אות עיק , בפסיקתא השטמר נמצא שיא )אףכהנא
aaeאות שהיג בספרי חיר'א, דגאו! נם כדכא( רב אל הפסיקתא חבור קשם ד"א 

 ישן כ"י בקלף כהנא דרב פסיקתא סס' אחרט דף וראיתי זל: הביאפסיקתא,
 לרשולים שזכני רדיום ברוך הברבה וזאת חסלה הזה בלשון הדף בסוף וכתובנועק

 , ד4טרוה על דפים איזה יען בבן וראיתי שם ועוד ע"נ. כדגא דרבפסהשהא
 הסלה במקש, טיים הרשול בכ"י וכן עכ"ל, כרגא דרב פסיקתא לישתיעוב
 , וכו' כהנא דרב פסיקתא הסלה , סיים אקספארד בכ"י וכן נרגא, כרבפסוקת
 מביא ופנ'ז( )פי"א עינים במאור וגם , ע"כ כהנא כרב הספר כל וסיימתישלמתי
 הנדפסת רבתי פמיקהא נם האחרונים יחסו אףדון בזמן רק כרגא, מרבפסיקתא
 פסיקהא הספר שער על כתבו ולבוב, ברעסלויא, שקלאב, ובדפוס כהנא,לרב
 רחובו , כהנא דרב פמיקתא הביאו הקרטונים כי ידעו טאשר , כהנא דרברבתי
 המפר בשער נרבים פראג דפוס דכא , ראשון בדפוס כן לא הרבצזי, אר טונוכי
 ותישן  עהיקין מאמרים ז"ל, חכמים העתיקו אשר ה' בשם רבתי, "פסיקתארק

 . ימצאים" מי זיתם אשד , ההאכסנאים ההגאים מפי יצאו אושר ונח-איםנפלאש
 ל-ו )דף ינהמנו זה ובס' וזל עץ, העיר פסיקהא אות היי,א דגאון שםוראיתי
 , כן ה-בר ואין , כהנא דרב פסיקתא f'p , רבתי הפסיקתא מאמר סייטיע"ב(
 ונשאים נביאים מאמרים כדגא, דרב רבתי. פסיקהא שכתב בסרני ראיתיאח'ז
 דרב פסיקתא שגם ואפסך עצ. ורהידכי בתוס' סובא ואמוראים מהגאיםמלוקם
 ,2ההה הקריא יראה זה סכל ענש. כדגא דרב רבתי פסיקתא לה קורין ,כהנא
 זכר נם ונסבא כהנא, רב היה הפסיקתא מחבר כי ז.ל קדכונינו אצל ברורהדבר
 וברה41 רעשא, לץ סנהדרין )עיין רב של הלסירו דראשון ד"א כדגא ורבדרב. קמי אוהה שכיר הפסיקתא על שרגונה וכפשר פסוקש, של פרשיותי מסדרז"ל פירש.י עיין , דרב קסתה סידרא פסק כדגא רב ע"א( ש"ב )שבת בתלמודלדבר
 ן מבבל עלה חייא ר' ובימי כדנא(, רב ר"ה ע"ב קם"ו שבת הזום' וברש"ישם,

 מר' תודה ללכוד לחזי ועלה , סליק כי ד"ה שם ובתוספת , עזב ע"נ מנוצת)עיין
 ור' ד"ה ע"ב פ.ד גיטין הזוס' וברשש, בתום' שם ועיין ע"ב(, קי" )ב"קיורגן,
 %א ירוי2למיית, אנדוה קבוצת כלה היא אשר דכאת, ה~סיקרש סדר ושכהיופגן,
 ובדערוהי בב4, תלמוד סיור קודם ער נסדרה כי , בבל סהכמי 4ע,ר דרש בהנמצא
 , בפסיקתא הסאבך ונמצא אמרי" אבמערבא בבלי בתלמיד נמצא פעמים נטה ביתמצא
 היו כהנא רב הרי והנה , לפניהם מסודרת הפסיקהא העזה כבר כי ראיהומזה
 צרי)בלי

 וחוטפת כדגא, רב ר"ה ע"א ול קדה2ין הו1 עיין אבותיהם( פמםז
 היו, 0וש כרגא רב ל . כהנא שת מי בל ולדעת , אמר דקי ע.א ט"במנוצת
 סניהם בר כדגא דרב מזרמיה חוליפא בר כדגא רב אסה , atp ול  ערוביןועיק
 כד"א רב אמרכו'

 וצאי
 אמוראים נמצאו.הרבה אצ ס', ובא דכדכי שמעמא

 ייצן, ה4 רב של תלמידו הראשק כהנא רב הוא הפסיקתא מטרד אים , ה"הבשם
 שדוש', אריק נונע דש"ח הפטרות ידב של השאשגה שפסקא ולפי עודשפשר
 והן , בפתע ספר היו אלה הפסדות יגב וקבוצת , פקח כדגא בר אבא ר'מתחלת
 אלה הפטרות י-נ נסדרו כרמלי בבש גם י"א( אות )עיין הפמדהז טדרשנעיא
 כהנא בר אבא ר' מהחיל , ירמיה דברי שהיא הראשונה בפסקא וטאשריפתע,
 רוויתו ע"ש אושעיא % שממעש רבה טררש כסי , כהנא רב אל יהסה לכןפחח
 פתח. רבה אושעיאר'

 מבתי. והפסיקהא הפסיקקאנ(
 אין ובאסת לאתת, וההשבות רבתי בפסיקתא דמסיקתא את מקליפורבים

 בזכן וגם בכסות, ואם באיכות אם ביניתן, יש ועצתם רב הבדל אבל כן,הדבר
 לרדב אברז למם' פתיחה לעיין והקר.ומה הישנה היא שלנו דפסיקהא נידרורן,
 ונהחברו כו' הברייתות הברו הו,2עיא פי' חייא ור' וזל שכתב ט"ו דףהמאירי
 תלכוד יקבור בזכק ונמררה כוי(, ופסיקתא סכ"5תא כגק ומזכרו שלא היברקםשאר

 אשו לגבוב( ברעסלויא, שקיטב, נפראג, ושדפסת רבתי הפסיק-וא אלםירושלמי,
בירים
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זצצ8
 כתוב עצסצא בסו .לחרבן תשעע בשנת מסדרה לעגם, סמנה עעירהפירעו,

tfp,בתיו: י " 
ן-ח,

 ,ומ%.ן,ן,:מןי4.מבןש(נ' ןן'.טיגנ
~apn 

ס ,י זד. מ %  ננה 

 שא' ובעיצת,

 וא4-

 . רנקיג ירי , ]נה וע,1:. זח
 השביעי בתיש פ' בפקוס נם  שתייזאי. רברא , ת4תאה פ' תניתא, פ' דברים,עשר הלידע כלזן , אחרווז פמקווז דף דהס5ישי, בחרש פסקת בטקום יש וברומזיושלישי,
סיקחא, שדק כפי דקדסונים, פאת %ריבהנקבעו , ת"ביאחר
 וב?ביען, בשקטות! ברבתי נמצאות אינ! שדיש, אריק 'ע ו נ רש"חוסימנן

 טאד איפמקהזת רני במקום זלןבלילה, ובכבבל

פסקות
 ז

 אטרותם בב" נ",בפסיקהא .ון ! ממ לק אהד נטם
 כבראת האה דצה ודםכרר הוליק, 5א אחר אב בי 85ות תה צ, זו צונחק
ה

צבא בשערה, וממיטש ה4הברבר המהרשים נדרךג םביכהשש5פטקא ' 1בסהבדיודה

ל ל"יףמ(. ן  ל  
~yhbll 

יק :'%ץ=רהוהלמ?'ן3"ה ק,

 ו אחן כ55ק*שחה
ק

 ןוונב:וב גג ג ""עשגומ%יג ב4 בסיהס5ה בה,
rn~e4פיפעת ? הייישימ יפי ז פס"מז ~עבאמש"יאגז י(עניל ךעצם ביבתן כא 

 w1nwp~r =3 נימ"קייוךז' ' י2:ק,"י"מ,
 4מ

WstBOIrnw 

 יעגם ימי"בת tVW וינ" ם *: יצ ייהד *יבפט-9בגג7,כךץ
 ייייש נ?ג2;ג% 5א ,:ישגפסעךש.כע %וני**1צג

 בהרבה 1קגר הם:
 a~vg אמי בר ששאל ף תשא בי פמקא הרטנה בפסיקתא לדנסאדרשותיו*

 המטה כי, מפסיקתא הדרשה את ~aw וכוז וטמחש5 בשגר ברבי תנושא ר'פחה
 ' איי,םיחבתתאדברד"ה: ם" הצהי

 בשם יךו
 יו,

 שם ' ש
 וגו' :ציןייגג ן )ים! פן כך ול ייענהבפסיקתא

 ' כו' הבאגט

 ברב"יבפגי?ותדח'( אים כו', פתח צרויה 'בן יעה י דהה ;ם'בפסיקתאוכ!
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~זטש

 היחשה היוציא 4( הערה )עיק 0בשייקת, -נה ד' בשם ביבי כנבטא ף צחי
 חק ד"ץ, בפטיקתא ישה ר ששקה בפרק החרש תטימא ר' ופתה אחר,באהק

 הרש אבוסי, עץ יוצד זש"ה ברבי, הטימא י בסאטף זכר, פ' רבתיבפסיקתא
 בפסיקתא לפנעו שהיא סמה אחי ובסגתן אההת דרוכה rwn וצהובע5

 די"
 )עיק

 טף ג'ו )8ח עה24טם הריעש. וצא הנבוטא ר' כי ג"כ נזכר לא דשם כזןהעדה
 6' " ובפטעץשא צפרך, ככוס ההיו אל וש-ה איבו, רי בשם תטאטא ר'פתח
 פרה בפסקא %ן אחר, במפנק רק איבו, ר' בשם זה כתחר על החרוטה מובאזכרי
 ירתטע זה מאמד ע9 הוסיף פרד גביבתי פהיות, אמרטע ה' אמתות הכתובעל

 6תה כך זמר, פ' ברבת ובן יץ(, ושהה )שין שנויש איא בו nfy נםדברים,
 הכפסיקתא אפר, משלי זרעוניכם זש,ת תניאי, בר תנחום בשיך אבא ב-ר חגחומאר'

די"
 דבהי, דיבשות מזה ויש אפר, &iw זכרתיכם פתח הנילאי בד הבחום ר'

 עמ8מקתא תראה זה מכל ע"פ * לאחת אהה הצגתק לא הקורא על העמש 'לב*רק
 יבר'ם הדאב הישנה, יטסיקתא את ראה בבר ומסדרה סאובם בזנק נסדההרבתי
 הרבו גם אחרה, המתה בשרר ויתארם לשתו במקצעות ויקציעם סמנה,דיבה

 )פטקא 5רונמא עברי, שישק , ארמי בלשון רהב בפסיקתא שנזכרו כאמריםשמעתיק
 בפמקא לפנינו יעתן, את לרע טובתן 116ב לפרוע זכורים הע ג'( אוה פ"אזכור
 בישומיה 5בה2א ימינזו פבתיה לסבא למינזי ובירין הוו ע"ב( כק- )דףדזבור
 רשע וייה כר בלהקה אוהה שדוצ*או ר'( )באא שם עור וכן ס,ץ( וטיק)עיין
 רוצדון ביזיא לירין אמרק ברייתא דיהון , קומה רעויעא קהלו יפוק ע"ב( כ?)דף זבי בפסקא לפגעו הניק. שחה הדר כק אף אומיים ידויו סימתי לפני הלרהזה

 הנחומש ף פתח איך טרשית הברשתת כל שכן , תטימא ף היא המסדרהנראה כפי גם עלי. בהערות חעטצאמ רובה הץטהם ת?( נ"ב דשדה )עייןאתיקו
 בה-וש%5, חטההשא ף פחה כך נמצא פיר שם כי לוארר והם אבא" ברבי או ,ברבי
 בתצ האה כי טום וצא עפ"ד צרף ידה52מי זיבה ברעמלף ר' המפרשוכתב
 ונציגו בירושלמי היא המונה כי וחשבי סעו המשפיטים , ברבי והבובה"בי'ר'
 קורא וכל אהרון, מזמן היא כי יעיד הרבתי לשת סגנון גם "בירח2לם",חיבת
 בה ובאה עליה, התום ארדון דסק נוששנקא כי וירע נשכיל לפעום חיך לישיש
 שנסצשז )אה , רצר ארדיהם קורא הוא ישראל הבאו ששם פיא( (effy "נל"מר"מלח
 שלא הג'ו( מ"ר פ"1 סנהדרין עיק ,1 פיה במשנה ג"ככבר

 מקוס בוים נמצאת.
 תורה "כשנתנה מאההרת שד,יא תרה , מליצה שם יש פ'כ וכן עללו,בפמיקתא
 מביא מכל שפא ואיל , בלעם אצל ויהקכצו כלו, העלם כל נזרעזע ,ל"2רא5
 מלכי תיראו אל דו2יב, ודבר בליעל ןבני[ לפני פתה הרשע בלעם , כו'יעולם
והופיען בהחמש, בניו על נגלה בכבודו שחקים שתק , ארץ רוזני תבהלו ואל ,אדדה

 רקבנה ושלביש מלסד בפלגי וכן לסיידיו, (תוסר ווצמה תורה לעמו לתת
 שממנו הבמן אשרי נברא, עיבה שעה אשרג ואומרים תצי צדקנו כה2-זלאפדימ
 ושלאנן במה לבו מדהי הוא, נחת ושידדת דקלום ברכה שפתיי אצבועה כו',יצא
 פלאה סוף שמה נמצא נם סף, ניהוה ייה תפלתוכר,

 אם-

 שמחה pa אביי משם

בא"
 ובמיתמרי בבלי מחבסי' אתרא .תלם נזמר לא שלנו ובפסיקתא בה"ב; אלא

 ארבם , זמנם ועל כיי, בפסיקתא באו אשד ראמוראים שטוה על לרבר הותיאשד
 פ' כ' פסקא שם. גם *ותר, להאריך ושכ"מ רבתי, בפסיקתא שבש אותם עלג"כ
 באותה למדום כינה הוצלה בשעה רבנן הנו המהחל ימצ מאמד נמצא חניה,תוק
 שנע בכקיע מהיך מעמה והיה הענן ונשאתו וכו', כננדו ורבצה ענן באתהשעה
 וכף. וכמלאך רם-רניאל למקים שרגיע ער , וכר מצתה שהיה המלאך קמואלבו

 וכן היכלות, פרקי בשם כמנפטים סקו ראובני בילקופ מובא הזהההמאסף

 עה-
 המים כתב בספר כיבא דיה והמשמר . וכו' לקונו כושיים וששר ששיכבהאהדי ומשוטי שנה, מאות חמש מדיך מחבריו גבוה ו2ד,וא מנדלפת על עליו אדרועים

 )אות בפסץ כן בראשית, מעשה מדרש בשם כיח( צד ה? נחמר באוצר)נרפס
 רברים בה נתוספו גם , צש כתן ממדרש גרף סאסד חסדא ברעט~יא( רפוסנ'
 עינים ט"ור בעל עליהם העיר כבר אוטר אהיי קומיבפי

 )פי.סי
 n7mD שאום

- החדש, כדבר לרון היוצאש איזה לי ועמפו רבהזמ~,מדרשי  בה יטצאת נס 
 פ )מקדשת זוכר עין בעפרי ודרגא דגאון ת"ל ויתיר* בחסר ונבלה רבותמעיהע

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



וזזטפ"1.
 ריחף יתיר חסר טעעת מלאה מלה בי ראתי, בפסיקתא התשגיח אין ע"ר( לאדף

 ועצמך רב רגדל יש כי חראח, ולנזכר מכל דגר סקו עכ"ל. גה ופרגי לסיכנודע
 פמיקתא בשם הנדפסת ואת מתם, פסיקתא בשם t1Jsw הוי את וק-אוהליה, השונש קובצינו שני בבר היו דיסקוס וגעל הרוקח ולפני ד,פקיקהא, 1fwנין
 דמועות ולרגשי , למישור העקוב לשים 4זה ורי מפחזיהם, סאמרים והניאו ,רבהי
 אפרים, זרע בפרושו לרונמא שהראה סמו ז"ל, .מרנליות סהר"1 הנאון נסולב, החיי נדהי נם בנה'צ שנו ובזה * לאויע יחשבוה אשר , שלמים וכן רביםמלב
 פסיקתא, בצדו ונרושם כו' מסייס רוה ובילקוט וז"ל כתב , ליה סימן ק-בני אהפסקא

 הפסיקתא על שם הילקט כוונה ובאסת , עכ"ל ליתא שלפנינוובפסיקתא
 ד"
, 

 שהוא דגץז ר"ה בילקוט שטריים שסה כתב נ' סי' פיזר קק וכן , הרבתי אללא
 הילקום כותת שם נם אולם , רחנחומא ניאמר הוא זה כי הוא פזם ,מהפסיקהא
 כו במהצ הרנ"א dw ורחימה טשם, דקריו לקף דהנתקא ונס ד",לפסיקתא
 , רבת" *פסעץש" הרבתי הל שפסיקתח' דל פסיקתא על תמיד טציקהיל"ום
 כתב וי?, צד בגורת אגרת במאסרו ז? חיית מדוחן דגדול דכאון גםואחריו
 וברש"י יושרך( למען דיה ע"א ד' מנילה )עיין ה"פ ברש"י מובא רבתיפסיקתא
 הפתורות בשת הרבה התוספת שכשיכו מניפה סיף ועיין , ל ובוצעתאיכה,
 תדבש דטקומות אלה וגל עכ"ל, ד5סיסתא עפ'י נוהנק שאנו ותשובהדראמות
 אה'צ שהביא שמה הדברים, שמה וערבב דדבתי, אל לא דילן לפסיקתאהכוונה
 הפסיקתא מסקור שאב שאלתות בעל שנם , ז"ל מדוז"ם דגאון טרו מפיששמע
 באמת שה ומאמר למורטסרופום, ר"ע שהשיב ממבמיון, בענין מאמר שמביאעיינם,
 דפסיקתות שתי כי חשב הוא שנם כ2-בריו תראה עכ"פ )א(. רבהי בפסיקתאהט4
 משגות כי היגב הדבר ובררתי בזה, ריבתי ירי יצאתי .כבר כי שחשוב הן,אחת
 מףקדסונים מקומחת כמה הבתתי שמה ז' אות ועיין ביניכן. ערך כל ואין מזו, זוק

 - . הרבתי אל וכוונתם הפסיקתא את הביאואשר
 . זוטרחא הפסיקתאד(

 ד4מעושנ ב( די6, הפסיקתא א( , פסיקתא בשם לפניט נפחתש ספקםשלשה
 הפסיקתא עם החליףוה שלמים וכן רבים אשר , זופיתא הפסיקתא היא ג( ,הנתי

 תבצר זע, אליעזר ברבי פובוה רבייך ועא מזוה א. אביא באשרהישנה,
 המעתיקש הטיפו ופעסום אמר, יל קליעו ברבי פוביות המאטרת, בהבחלתכן

 בנר מוביה גרביננ אליעזר" ב"ר מובךה ר' יאמר מוביהו" ורבנא .סדנאוכתבו
 טכ'צ דברים, במדבר, ייתש, ל )1546( הט"ו בשנת בווינציא ברפסהאלישר"
 דידא.בעל הנאק וביד לספר(, בסטן )עיק קנדיאה א6ט זרחי' ר' ביד ההןאתך
 %712 )עיין ושמזול, בראשית ש נם , כ"י זומיוש פסיקתא היה , הגדוליםשם
 .del -Cod בפארסא, כגלות וצ"ע על פירש טסט נמצא וכן ו'(, משן מ'אות
 הטפרים, באוצר אחת והעתקה .ש05ג, uri )124 .באקספארר 110881(06ן
 דגרלים שם בען ממאון נ"י, יעלליןעק אהרן מוהר,- הנרול הררשון דוב ירירישל
 אסחר, על נלוו מנוח וס' רות, על ישי  שרש בספרו אלקבץ בן שטר"ש ,העיר

 . מגילות לחמש פרושו אתמביאים
 הקרמונים בפי נקיא : היה המפר ושט וטדרשים, תנחהמא, ספרי, ספרא,בבלי, סולמי נאה, בסדר מלוקט הוצרה, על פירוש היא זוטרתא,הפסיקתא

 שמו נעבור , טוב מלת בו כבאמך ונפסוק התחיל סדרא בכל כי ב' 1 מ ה ק%
מבכהה

 סם גנט רנתי, סטמ*קת4 גע ס6כ סס56חומ כע5 6סף 6מו, קלמר עיר 5ך 601)א(
 ע5ינ טום? גו יטסת )ו כטסתן %T מסו פוש ססווויר ודוכס ס5 גר רכיט עמדנו ;סיגסולח
 וכגךפפ קסשס סי' ס'. עלונם כ'* שקע נססך וכן חגוכם ס/ וכסמ'נ כסגי, כיוס ומוריץסיע.
 ס%ס %  כ6טוכסכנ וכן , ntis~o כגא כסס ז6ת סנריו וכי.ו46ס ל סי' שף מגססס:

 ס"ס מכיכי ועיק רבעי, מי,ססיקס6 יכריו לקח עגמו ntpih~o כט5 נס כי ונקמח"גובס,
 ס16 וק. רכסי. סססיקס6 כסס וס דן כלטס מכיף חרולו ס" מנוגס ס' te~a מוקרןס'),
 סגופך גף סרוקם גק לגתי.. hnptge ו44) סם'קסו כסס תניא בכ"כ ס" מגוכיי ל סנדו)זלג
 לכ"ג?"

 סב"
 רנסי. ריפסע(ת6 כפס נוכ
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2ץ8בט

מנימן
 ,שנימסך גגבג ימגש NPp'DDat1 הבס-:ב%:ון משע לסיעינ"חגגג י"" ' " הניצמג וייקןלבי

 ימסתפק tNrV'eerf1 וניא1י
 :'וח"ן שנת פסיקתא'פ יכתבגשש-מ

 זכרון ס ע'בךעסננצוזציכותב כ"ח דףאמור
 עליון החמיקיושי לא* ניח

 לברייעע תחנ'ו ר*א בשנת ימ אלד,י שם קידוש על אחרש'ש
 יונים למלכות ת"ח א' ובשנת כתב ע"ג, Y'D דף בהעלוועך בפ' וכן כו',העלם
 נצי מץ דלףחגנת 4( מחחנ"ו
מ'"
 י.[

 ת'"
 מש ס,קיוגן,מקינשך .ם:)יוכ(ייונ מגי-ען

ם
 awl ץ תחנתו מאת

 שהיעיתתס"ע :גן ל *ת ך
ובי,

 עסק"
 אלכסנררי, מספר דגקיא ד%שםרות מספר חיל ואו גטם היתה נבואה

 ת,, 'א,ף.' .ך :זמש.: ש': נשמנה, .1, מלנותהואשעתס~י
~bnSV, איףt'apr 

 היגולם, לבריית ואתתךאועיישנתאההם,ר החרהתס"ה' זמן טנם

'mr~iדנמ41ר ס ג 
 ג מתש עינים במאור ונשבם  שהבאתי שלפנינו

ה יבי על ח,: שיחיך(בר' מ  nava .,ההן ;צי תג, א n~tlrWPD 

סרם
 כ"י שראה ה-יא ל אית ממ? יא"י תתסליםגעשי'1 41א זני

 % "י 4=' ימ iye 5 "" 2שו%יג"שנבק,="ג

 ייי 'ן
 ש'ש"מג;"""

 ה;ן:שלהמלשנ ,::'::1 י14"' .'י4:
)ptfy'D

 י'( מ"א)בראשיה לעיל( )עיין טוב,
 טוביה דר' פסיקתא לספר שכוונהו שהעיר בבאור וע'ש . ע"כ כסותי פירש םובלקח
 החצית בענין הביאו תק"ם ס" הישר בש קם רבינו 1 בכ"י  ע:היא בראשיתמס'

 ,דרש*
 י הר' הררך כתב בהקדמהו רראב"ע נרקוק בספד שיא

 לקקק מברהתט אי חתפקין ברכת p~y1 י 'יי
 הש.המ-ים ויספו בפ' מע"א נ דף שופטים פ' זוכרהא בפסיקתא מצאתי . ע"גטוב

 ו,נך(עמג ,",.. תמו ותג,, ענ,י2.ג.:, ה"ה ש :יי, ,יס
 סלשון כי , והרא'ש העימור וכוונת כו'/ ואסור צריכה שאינה ברכה הדם ראשש5

 והתהי דגאומם גדעת יגנרכות ש משא פובלקח
 דעת ננד

 הגדול דאב דגנוה אצל ראיתי )אשר כ"י הלקש בשבולי וכן שהבאתי, ~XNDליל

מכאן
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[םמבא

 מנן'גה anaaa~ ש1':עע';"ג'וש ד;מ,
 ובשבוש שח"ו, ס" י'ב ערונה שם עוד וכןלכ:וואיג'ונבפ'פשמות,

 בפסיקתא לפניע מצאתי'יפנ ש ילקן1הכא בנל;]';ו;ו:,1;1;7עיעשבי,עע1ו

 רמילה ען לברך צריך כתבו , צי סם'י טילה זרבהןגול רףיא 1 טילה(י רזהנר
 ין:ייוסינ:ןת,, י.ש ןחש מבבלדר העיטור וכן כו', סטפ דילפינן רבינוווביה וכי.להימד,

 :מיי
 .171 % %.בווע,וג

 t'D"0DraS, יוהיתייגנ צ::ץ(1.:ז::""נגן:.ניןמן::,

 יהצ-ם' בבי סצאיף לא שם, הר-ב הנאי;, יה כתביים בימ'נאיא

 קבלה ניאוצן ין .. ו ו ככו' ינ'בענין
 או-א כממכוהי !

דט"ר
 ק

 שנםזידת"ר, עצן מפי ra1Pi 11 IP'rn~ תיה
 בקמה דתי היאיש דברי ד,זטתיקו ב' ס"ק שם f'en ובן תפגם סי' באו"חהב.י

 'יןינ
 ש"

ע חני, ,שן. ןך4 שגילען ך  
 lwa~ מ'ת'

 שצ-י '
 - בל -כינו ו; ו י- י דינים וכטה סחזל היא  שרפסיקתאשידוע

ה
 ' לתקן

 ו
"ם'קוציץ אחי עצן.  רבא

 החליי
 1 הפםייתא אח

 ' ז
 היעפה, רפסיקהא איננה שוביה דר' זהצרתא אפסיקתא כי ידע לא דילן,בפמיקהא

 וחי דגאונים, את.ה-ביא
 בז

 מה זה ומלבד , ' ה תהנקב,וע~הין ד'א

 :~I1RYDIC י'י',ן( :"ייוג.;':ו';.גיש יךן,ןג"ב,ן ;בןן"יו ו ::יי,ליין ..ןרגןו. יין;ן%..ג..ל

 מצינו אם וששאלתם ח"ן: עיט( ס" תשובה )שערי נאון האי השושה'לרבמצאתי

 דן ז'ל מקדמונינו מא וכך , ישראל קהל כלאה
ך

 דברכהז לכל
ך

1 " %1 1י י"טיך:'11ש2,ל1151יש"
 תםז

 ק., דף ר"ה ה'ט בס 1ffw-1 וביה ne1pa ןו

1
 ' פוביה לד1רי1ר' כוון ואולי ע'ש, כו' וליתא בעמידות

 בזמן

 כתיב תזריעכי
 כו'.( ף) ק

 5פנינו.בתו5":רצאע '
בפסיקתא2
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1מנוא

 ההאשמה כי הראה כשבאתי זה סכל * dp), פיז לרף תזריע ר"מ זחשרתאבפסיקתא
 העצטי, השם את שכחו האחרונים בררות אולם , טוב לקה העצבי בשםהביאוה
 אאע רבים סעו לכן , הנדפסת רבתי ד5סיקקא לעוסת , זוטרתא פסיקתאויכנוה

 שלש" בל שמתם. נשווי ר5סיקתא עםוהחליטה
 הקךוש( רבינו  )ערך קבלה

 מפרים חברו אשר , רבים תנהים נמצאו , הקרוש רבינו איו דורות וב ב,כתנ
 אשר א ת ק י ם פ קצתם, מזכרת לפניך להציג ובדלהי המהברים, ,ןם נודעולא
 צרקירצ בימי העיר משהוכתה הקכ"ק 1צ9 תבר אלף בשנת שכעבר בהכתוב
 הנבואה, להפסקת תיק[ " י'ז *שהיא

 וא*
 וד"א שני, בית לחרבן כ"ז

 וערוך(, בער נהן ר' ערך )אחר מץ ב* גם בשמו והביא . עב"ל ליצירהתתסץ
 דברי דעא הלא בזה, יטעו לא רב דבי דההקי אשר בדבר וכה"ק בל טשואולם
 חשב ואז לעיל, שהבאתי עע, טעם דף שלח בפ' זוטרתא בפמיקתא טוביהר'

 ומביא זמנו, בפירחי וכתב רשת, בזמן חי אשר מובנה, טר' זוטרתאשושסיקתא
 רבינו אחר דורות ל או ב' נתחנר קליי, רש נאק, האי ורב , סעדיה רבאת

 הישבה שהיא זוטרהא ועשסיקתא על ד"2ב עינים טאור בעל הרב ונםרקרוש?
 , בדפוס אצלנו הנמצאת , זוטרתא או רבתי, שהפסיקתא , בפי'ם כעב לכןחרש-ומה,

 דשא ט! ובפרט , מטיוב הדשים וברים בה שנוספו כאלה, אותה קיה היאאף
 שר,י' דבר על שכתב סמה לך, בפ' ברור שהראה כמו , אליעזר ב'ד מוביהבר

 הראה אסור ובפרשת t(1CW1 לעל )הבאתי כו' ועי טשדוכתה הבץ א*בשנת
 לעיל(, 1דבאחי תתנ"1 ד"א בשנת דהום ק-ה2ת על נפשם מסרו מננצא שקהלכתוב
 שהספר להאפיר נ"ע הוא חיוב כי אם , אדית טאיזה נוסף שהבל ~pe איןרנה
 כלאך כדורש החבם דוב בזה עליו דה2ינ וכבר עכ"ל. שגמרא אחה חוברכלו

 לו נתעלף לרעתי אולם עקש. הסטרא לפני ידוי דצבר דןצא דם' כי לאסרדעה, ב* במלין עצה מחשיך זה ההר מי וכתב , ס"א הערה רשוי לשלדותבדאיותיו
 - הישנה. בפסיקתא , זומרתאד5סיקתא
 עש, כזב ועוב, ע"א כ"א עשא, נ' tfy י"א ע"א, טיז ע"ב, ט18 ק-חציןדרס בטסוהת חראה לדונמא סתם, פסיקתא בשם אח"כ הביאנה שרבים חרשהובן
 בעל חק ) זוטרתא בפסיקתא לפנינו נמצאים המאסרים וכל , עש5 ליח ,ע"א
 בהקדשת דך!זקוני נם , להזומרחא כוונתו , סתם פסיקתא תטיס הביא ראובני,ילשם
 ו'( דף )בא ינחמנו בזה כן , עה,ז פירש שהיא הזוטרתא אל ספק בליכוונתו yy' שוערה פירהטי פסיקתא הנוצמא וספרי ז0פרא טכילתא ביר מיביאשכתב,
 עוד מע ע"ב, עפה דף ראה פ' זומרתא לפסיקתא כחמש . עע בפסיקתאובדאיתא

 לפנינו וכזה אמור, פ' בפסיקהא טוביה רבינו מרעת נראה מק ע"ב( ט' )דףשם
 nbe1 בפ' וכן אמור, פ' בפסיקתא טוביה רבינו מדברי ע"4, ,2ם עוד וכןשם,
 כן ע"ב, ציר דף בדכה בזוטרתא היא כו', דדברבה ובמםיקחא עוד( לאר)דף
 דף קרהשים בווטרתא היא קרושים, ש ובפסיקתא עץ( ספד )דף טאפטיםבפ'
 בנדל, זוושרהא פסיקתא מענין יקרן קורא לפניך לתת הזיתי זה את ע"נ.כיד
 המרבר מיוחד מאמר לו ויש )ב(, הישנה הפסיקתא עם החליפים רביםואשי
 כבר ~ ומכ"מ. בפרטגדותיה

 ah 88( % חפלסערטך )סיס%רטעס נמסרו גוס עעס ריסי די ריכס גס)נ(
 814 גד .ומס רגג'1( פגם )וסיף 16,44 כיויניגהמ גדושס גסג6 דרג ססינף6 מניל:נסנף

 פ5 ה"נ נוו, 11 ססמלז נרום 61,כ 1646. פגדססס גשכ וכחג מונים זי hnp~wמכי
 )10ז4מ131210 כספרו ספעס שד סמשמ זס וגסנס סובימ, ר' סל  י מס* כסגך דובפסיקתך
 נדססס רכש bnptDD ממכל רב ס5 דורו כן 6מור6 כרא6 "לכ פכחג: .Th) .1 .ק89

 כ"כ. סגדפטס" מן גממד גגד5ח סי6 1240 מס' סלי מכ"י ס5 סססיקסo51h 6 1646וויגיג"
 blo נכר סנפו סגו 106 65מח מראוססת, %ד גנדל0 סכייו סר*פסק60 סכחכ מסוסגם

 פל% 6מת, מן כי רסס מסוו' )שכ וסול hat, ססיקס6 סי6 וסגדפסת רכת;ססיקח6
 כמגר נוס סט מלמיס וק רכש 6סר כרא16 זרן ססי)ץא bton סרגסי ש להסוכססעומ
 Abate סנדק an)D 56 ערכני 56סן דנריו נקיקי סרכ'נ נסנס שן וסנס נ'(. 6וס)לרע

PerreaaPietro ,5סגיד נ%רמ5, ו6ממ5וגנ  ר%סטק חצ דער דילטקע6ר סר6פטסס6ר 
 1862 מגח מ6י .22 מן נ0סונתו כנזג' וסוך 1240, גזמן ססו6 כשי כדוס דנם, סקל5י
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XTםנמ

 הפסיקתא. את הביאו אשי הקדמוניםה(
 וישאבו , רקרמונים בעיני ויגיה חשובה היתה הישנה רפטיקתא כי אפרתיננר

 בהמו סובאה היא אשר רפקומות פה מביא והנני מאטיים, הרבהמסנה
 באבורררם ומובא , במחזורים נדפס העקישת )בפעמי , נאון סעדיה רבינוא(

 באוצר רגמצא , נאון מעריה רב מסדור לקוהש ר6קיעות שטעטי ספק ואין רותן,ה'
 שופר בחדש תקעו פתח רוב בפסיקתא אטרינן וז"ל ערבך בלשון אקספארדספרי
 רזה. בפה"א לפנינו ירא כו' נו' נכסים אינם ההרשים כל וגו'בכסא

 מ"י, פכ"ב כלים תרפ"ז( )בערלין פרוות לסדר בפירושו גאון, האי רבינוב(
 בפסקא לפנינו ונטצא ע"כ, שמעו בפסיקתא נראטר כי, קנהףלון וז"ל?כהב

 פיז בכלים שמה, הזכרת בלי הפעם עור דוניאה וכ! י"א( הערה נעייןדשמעו
 . קמיה רערה א' פסקא שהעירותי כטו ,ת"ו

 בספר מובא ) סחסיא, בטתא ישיבה ראש גאון הפני בן שמואל רבינוג(
 בקרוש בין תרועה יום בהול לומר יש וז"ל: כתב חרכ"ר( וזיען ע"א, לאאטרלל
 הרועה, זכרון אוטר אחד כתוב דרנה בפסיקתא ראטרינן מהא וראיה בתפלה,בין

 הרועה זכרון ובשבה תרועה, יום בחול שבא בזם! תרועה, יום אוסר אחרוכקוב
 פ"ז(1 רערה יעיין דריה בפסקא לפנינו והיאכו',

 בהפררס בשמו סובא א'( דל ערך בערוך )רמובא סשה ב"ר משולם ר'דן
 הפרשית אזוע נחמיה, ר' לאחיו שר,,ציב ע"ר( ס' דף פרשיות )סדר 9רש"ידלדול
 מצאתי וכן עכ"ל. אחרות בהפמרות לרחליף שלא ונטרו נסנו כהנא רבשפיסק
 פ"ר ובהסרכי תס"ד, סי' ר"ח ובי" שצרב, סי' פרשיות ד' ק-את דל זרועבאי
ד

 הזרות טלות לבאר הפסיקהא על מאד שקד הוא הערוך, בעל ' נתן ובינו ה(
 בירושלמי נם נמצאים סרם רבים כי ואף טמנה, מאטרים הרבה והביא בה,דנסצאות
 על לער וזה הפסיקתא, בשם רק הביאם בכ"ז בהערותי שתמצא כטוומדרשים

 בלי נמצאים בלם שהביא רמאטרים ו% ליה, שקירתו ורב בעיניו יק-תהנודל
 לפנינו, המאמרים נםצאש לא אשר ערכים מב' )מלבד דילן. כ"י בפסיקתאמגרעת
 אוניתא שלוחה, אילה בנפהלי ובת"י רר"ה, בפסע וז"ל הביא דף אן ערךכסו

 זכר אין אבל י"ג, ל שם דפע0 ועור כ"א 5"ט בראשית בת"י נהה עכ"לדחלקא,
 או , ע,ש ע,א י"ג סוסה להמאסר נוון , דסופה בפ"ק צ"ל ואיי , בפסיקתאמזה

אולי
 סחגמומ6 סו6 ממגו סר06ון וסססר 6מד, ממוסר (osl , מסריס '"נ מכע ססו6 תקונן כיוי%'עג'
 כ"כ 16ת1 וסישח' ג0ג56 ס"א גן עמק )יימ' סתגמומ6 וס כפכחי מגמם 6ג' : כתגורלמטחיק
 ממגס DDS(' ב"כ ורסס לכתי ילפסיק60 סו6 ממגו, ספגי 1DD1 . )סכט ל, סגת תפחנמנע
 נססק6 כי ולח סגדססת, רנתי נססיקת6 כמו מן ממן '"מ 6סר פסקות כ"מ וסיומ'ס0מ)ומ

 6חר 'פ ט"ו( 16ח גרעס)וה, )ן' %סג"מ סגם), כצני )ר16ת נקוכן סם מסייס 600 כ'י
 ט"ו ססק6 והידס סוסו, עד סוס סמ6מר ככ"' ומסר , תס6 כי Stnnno 6"7 מקמר עזןוס

 מויו סנ)ס ממיס 0) וכרו ויחע)ס ויתכרך י0ט6ר , סמ0מי) מקמר סס ים , כסמרם _0hpDDסי6
5h1PSוממועדות. מיסים ר6סי ימיו כר0ו0כס )סס 61מר Jtcnbl 6סמסרס 7סמדס פסקך ססי 
 כסג 16 סור פס, מהמוח י"ס ססק6 ססיייס, סיר מדרי למס עמה י"מ ססק6 61מררען, מססיק0* ג6מגס סטתקס סי6 כרכת' )סגינו סגמנ6ת דסמ07 ססק6 כי פיסגתו, רנת'כססיקח6
  olbo סל  סרסתי  כסם ססכ"ס ופסיפס סימנו, לעכל  פסו  סרכן מסכיי  נוי רכה עמדטוגו'.'
 כ' ססע5 פמפס. סטססס בירי ייס  סכרססס, כרנתי מסרס זו  וסמקם סכסמס. פל רמציוכך
 בכין ר' 6מר יסרח  כי' עכס לס 5ין  סערכ תסרח רכינו עמדנו מתמקח ס)עס כמניוימי.
 כקוכן ככר  וס כרסוס, חסרם 11 פסקם ונס ס)עס. כחטת צמרת ו6תס סרחתי )6 6גיס)1י
 61סר י"ז סבס' 11  5כן ככדסמח, ג"כ מסיי כפו  י"ז, ל וסיף ס"ס כמני גיסי מתחקתפנוקן
 ptnDn 5תס לטי ממרס  ססיסס PDD 61ץ דקן, מפסיקח6 ג6מגס ריעחקק סי6 )מגעוג"כ

 ompn סיקל 06ר "מס סססקwlh  6 גס ג%יס  כנוכן  סס  קולס  רילן. פפסיקח5ופיליפס
 ספטסיע סיחיך 5סר סי"ז  כן ל5  רכינו, ילמרלו כפלוח ג"כ  ספסמלס וסר6יס רכתי, כססיקת6סי6

bnp'DDD,סיסיו כפו  מן בכלל,  וטד כ"מ עו כ"6 מן 61ח"כ ר,עסקס. לי יס פנחס וגס  דלן 
 יותל. שד חג') יעכס הנדון )מטלי רסס big %ד 5' 751כרפופ.
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זזימנוא
 אילה נפהלי פ'( צד ח"ב המרחש )בית ויחי פ' לב"ר חדשה לשיפה כווןאולי

 ואיי אביו, את לקבור המערה שפר והביא בחיל במצרים שקפץ מלמדשלוחה
 דחלא. אוניהא והביא הני/ היתה הערוךלפני

 ררך דשובה ובפסקא תהי' ,את בסוף בוי"ר וסל הביא א' קנקל בעךךגן
 נמצא לא אבל , מצורע סוף פי"ט בוי"ר לפנינו דצא , ע"כ לו אותה שלשלוקנקלו!
 הזה כעצם אמר כהנא בר אבא ר' הטאמר ראש כי יען ואולי דשובה,בק0קא
 בפסקא נטצא , שאלהיאל עד למאומה יפה אינו מנפצו שאתה שבשעה טוחעל

 המאמר כל כוונתו שאלתיאל" %ר וכתב המעתיק קצר עטם )ובמררשרשובה,
 בוי"ר אשר רדיום גם כי הערוך וחשב שאלתיאל(. ער פ"י בוי"ר למעלהנטצא
 ולפנינו דשובה בפסקא באמת כ! היק אולי או , דשובה בפספס ג"כ נמצאשם

 דר"ה, פסיקתא בשלח, דויהי לרונסא בשם, רערך ששיאם רפסקות כל וכןחסר(.
 כ"י שני לפניו והיו ,ג( חסרון ובלי יתרון בלי לפנינו רפה כלם , וכדומהדסכה

 ד', זכי דרריא, דסקר, ז', דמם ב', ארגנפין בערך שתראה כמומבפסיקתא,
 מאמר מתחלה שהביא , קל11ן קפה, , פרקדום פקךמ, פלתא, פלפיא, זניותי',זנם,

 ראה לא הנדפסה, ךבתי פסיקתא אולם , מטנה אחרת נומחא ואה"צ ,הפסיקתא
 בתוכה, אשר הזרות מלות לא גם , המאטרים לא הביא ולא דערוך, בעלרבינו
flo1עלמא רבתי בפסיקתא , אנטל ערך בעיוך מפרש וכן , ערובין סי ררא"ש 
 שם, בערוך שהוא כמו פל"ר, רבה ויקרא בסוף צ"ל , כו' ראנטל לנלגלאדומה
 מלבד כי ע"כ פקד" ויקרא ספר במ"ר דאמרינן "ת"ג נתנאל קרבן בעל רחב תיקןוגן

 הטאסר נמצא לא , כנזכר מקום בשום רבתי הפסיקתא את הביא לא רערוךשבעל
 המאמר הביא שע"ז מי' הרוקה גם , בשנויים פל,א בשמיר גם , בוי"ר רקהזה
 הביא ערכים באיזה רערוך, מס' רשימה הקוראים, לפני נותן והנני ויגר, בשםהזה
 רשימה )ר( . הפסיקתאאת

 o('h כ' מגס כסרך כמו כדכריו )חקן ים מקהלות כקיום)נ(
~surt 

 כויסי וכססיקח6
phנערך וכן . וכספוק 5") , עכ") סגח6 גע5ון פרנוס , סיסס 6ת hi3V '6 כחב sur, : כתרגום 

 סתימתך נתרגוט 5") טכ)6 וק) כוי )ינ6 ומדות כמלי) כחולך )ככ וממחת ס0יריס דסירססיקח6
 דסוף כמסיקתך מכמס 0קגס וקן כ', וקן כטפך וכן ד0"ס0. 6' מסוק כחרנוס 16י0"ס0,
 כקרוסין ב"כ וגמחגס ס'. ס" פ'ו גססכם סם וסוך תסי', קדוסיס דסוף כספרך 5") חסיוקדוסיס
 כי ממוריס" "ג6 סמקת )ממזק 'ס ofllnn, ג6 דסמעי כססקח6 מ' מל כטרך ולן ע"כ.)"נ

 סטעס 011 ממוריס, ג6 ךסמעו hpDD כ)) גמש )6 כי מיס( מעלס )סי' כלמטו )0סק6כיונתו
 כע) רילכ6ח

 יתרסס" כמקוס "hpDD" ס5") כערוך )תקן '0 1)סעמיס . כמערס ע"ס טיניס מקוי
 "בפ'" כר"ח סמ)ס סמעחיק )סי סיתרו גי סקס, קכטין סמוכין, 56יח6, 6ומרנדין, סרךסיין
 מקרת, ג', s~bn ס', ג) נערכי ס~6 וס וכעין כססקsff'~ ,6 וס6מח כמרסס, ססכווגסומסט
 כ0סכי6 תדט גס וכססיקח6 5") , וכסביון כמסיס כגסס כ', מט)יוח כ', מט מקטמיך, מ',מם
 ד6נדין( ע) )חב) מלחגו סג6נד סי)מךגו מךלס מסק כסי יטן ססק6, לנסין ג"כ 'סיין סעמ7ט6ח
otoמלמריו ofpln) 6כסנךת 6)וג)ונין, כטרך כמו כדכריו, )חקן יס תסטמיס ססק6. ססק 

 וכססק6 6סוססין, כערך סעמיגו, ט) ומוסב חוגו, )6 כטסיקח6 ס)מ וכס' )כס כ1)קחתסי)מדגו,
 סמ')וח' ר6ס וכסטק6 נ16גך ונרוכ נססק6 געמזגו ככד, נערך סעמדגו, ע) מוסכ , וסב71י

 נקל נערך וכן )ס')מדגו. ג"ככוחחו
.,'6 

 5ע 61סרן מסם ויקבו ונסס'קח6 כו', ')מנגו כרב
 סעמדגו 6ח ססכ'6 חל6ס וס מכ) )כס. רב hpDD3 כעמינו 6' פסן כערך וכןם

 6) ומוסכ ובמסוק. 5") 6)ך, מפקחי ו6) 6ר5י 6) כי וכססיקת6 שין כטרך וכן פסקך.כסס
 )סעמט גס מ0731י. 6רן ו6) 6ר5' 6) כי ע"כ פ;"ט, כנ"ר וסוף כחח)ס ססני6 מב"רסמ6מר
 מ) כטרך וכן מטר. , מגרס כטרכ' כמו , וכססקת6 כמקוס וכססמיס, וסויגו סמדסיסיסטעו
 קש. יימרס )ט" דסיכס hnp סרקסוף

 6נסחון, כערכי וסכי6סכערוך,
 6טקעק"

 דקיכם" "bnplce3 סמקת פטרון נערך טס )ממק )ויה
 נמסוק(, כמקוס כססיקח6, סס )תקן )וש בון פ)פגיו(, 6טקטקי6 מערך סס גפתלכנוכי

 דע0ור(, כמקוס דט0ר )bnipD ("5 גק)עס, מתקסם, hD~Dn, מגגון, ,מ), כגס,51156",
 דויקר6 כסס'/ מגים 6ומרנדין כטרך סס וטור קרטון. 5ין נססק6(, 5") כמסוק )כמקוס כיון5מן,
 כטרך כמו כפסיקתך, כמקוס כססמיס, )סטמים סכ'6 נס וכייר. חס6( )כי כססקח6 5")לכס,
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111[ךמכיא

 . הפסיקתא אח מביא הערוך אשי המקומות מכלרשימה

 פסקאןערד עסקא ןערך

 הלילת בחציןבלסטר
 ר"הןבקינום
 לנם ולקחתםן ה'בר
 קרבשיאתברגן
 בשלחויהיברדל

שם
 עקרהרני

סליחות
 ציוןותאמר
 בשלחויהי
זכור
 תעשרעשר
 כשב אושור
 ירמיהודברי
 תשאכי
פרה
 סוערהעניה
החורש
 בשלחויהי

החורש
נחמו
 ציוןותאמר
שמעו
~יחות
 כלותביום
 הברכהזאת
פרה
שם
 תשאכי
 בשלחויהי
שובה
ר"ה
 מותאחרי
פרה
 השלישיבחדש
 בשלחויהי
 אשיששוש
 הלילהבחצי
 ציוןותאמר
 כשב אושור

החודש
 תעשרעשר

פסקאערך

פרה
ר"ה
זכור
נחמו
 מותאחרי
העומר
זכור
פרה
 עקרהרני
 השאכי

 מותאחרי
שמעו
 בשלחויהי

ההודש
 rls1והאטר
 קרבניאת
 תשאכי
שם
 תעשרעשר
שובה
 תשאכי

סוכה
 השמיניביום
 ירמיהודברי
פרה
 הלילהבחצי
 בשלחויהי
 ירמיהודברי
זכור

 משהביומכלת
 לכםולקחהם
החומש
 בשלחויהי
 ירמיהודברי
 הברכהזאת
 קרבניאת
 הלילהבהצי
 סוערהעניה
 אוריקומי
 כלת ביוםויהי
 ירמיהודברי
שובה

 שעותאבן
אנריאן
אגרדסן
אגשתון

 תנטיאוו
אזטרגדין
אטימוס
אטקטקיא

אלון
אלייסטון
אליקי
אמריא
אמבמי
 מאטר
 ד'אמר
 ה'אן

אנגרבטים
אנטריקוס

שם
אסכולא
אמפטי
אפטיא
שם
 ב'אפי
אפיא
 ומסאפוכן

אפומטא
אפופסין
אפק"יסין
אפרגיאה
אפרכיא
אצוותא
 ב' נסיןארג

ארלוגין
 ד'ארך
שם
ארנון
 א'כי
בזק
ביין
 ב'בלב
שם

החורש
וחורש
 תעשרגשר
ונכי
 תשא:י
סם

ותורש
"יכה

ניומכלתפשה
 הלילהנחצי

 השמיניכיוםנהרשהשלישי
'כור
שיכה
כחורש
."ה
 בשלתיהי
ויכה
,תמו
 השליש'נחרש
 בשלחיהי

:תדשהשלישי
שקשש
(וכה
טובה
 תעשר3שר
 בשלחיהי
 טותוחרי
 תשא;י

 השמיני:יום
חמו
 בשלחיהי

חורש;חדשהשלישי
כור
 בשלת'הי
 השאי
כסי

 ג'ברן
ברת
גאל
גבר
 ד'נד
 ה'גז
נייף
נייח
 ז':פנל ויגל
 ח'גלגל
נלנ
שיור
 ב'גלם
נסס
:נס
 ה':ס

:רדם
:שש
 א'רבב
-כוס
-לטור
 ג'-מס
 %-מס
DD~'ז 
שם
סם
-סקר
סם
סם
 ד'.ק
 יה-ר

-רלמוס
-רריא
 ד'-ש

קבהב

 תשאכי
סוכה
זכור
פרה

חל
זסיון
 ד'זמר
 א'זן
זנם
זנם
זרת
הבס
תדרך
חכנא

חלחולה
חלזון"כ-
חלן
חלץ
 ד'חם
חטה
חמש
 א'חפר
חצף
חרש
 ןעתן-ו יריתיה. ג'חש

 א'מט
סייר
מכם
 ב'פלק
ממיא
ממס
ממיקון
מפית

טרי
 א'
יבדה
ירמיה
 ד'כבש
שם
 ז'כבש
כמכר

כר~קלונות
כלה
כמוך
כמס

 קרקף, כסרך סכה )מסך וכן קרטע. קגדיט'ן, סייט, מדרך, th(hSl, 6גנרבעיס,6)רי6,
 6ס'6 כערך )מקן ש וגס כטרוך. )גנון סמוכך כמו כ"כ יף כטירוכין וסק כטט1ח ,כססיקח6
 כססקמ6 מ5 דסוכס, ק% סרק דוך, 0) 16סו דעתו(, ס" )-1") יסחו סיס 156 סג 6סי6ססכי6
 סס. נטורך )גכון 0מוכ6 כמודסוכס,
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זוצשוא

פמקאערךפסקאערך פסקא ןערך

ההודשקטעהחורשסקטור תשאכי ב'כפף
 בשלחויהילתפרם ציוןותאמרסקרפרה ה'כרם

 הלילהבחציקל טותאהה*ענוגשובהכרומנקיא
 בשלהויהיקרווןזכורעטלק בשלתויהי ג'כרע
 משהביומכלתק5ינון תעשרעשרעפרןזכור ר'כש
 nbe1ויהיקלטוסשטעו ב'ערקא קרבניאתלאם
שםקלק כשב אושור ג'פגסליחות א'לב
 מותאחרי נ'קלרזכורפגר קרבניאת ב'לז

העומרקמים סוערהעניהשם הברכהזאתלתריס
 בשלהויהיקמפןבהרשהשלישיפזמא ק-בניאתלכלוך
 השלישיבהד'קנדיטון כשב אושורפטר בשלהויהישם
 טחה כלתביוטקנחםסוכהפייספרהלשון
שובהקנקל בשלחויהי ד'פל ציקותאמרמאה
 בשלהויהישםהחורש ב'פלטיאהחורשטארת
שמעושםשובהפלסרכוס קרבניאתסנרם
שםקמתר לכםולקחתם ג'פלןהעומרשם
איכהקסם הלילהבחצי א'פלק קרבני-את ד'מח
שובהקסטנרפרהפלתה בשלחויהימם

 אוריקומיקסלפנסזכור א'פן ירטיהודבריטטליות
 טותאהביקפ5 סוערהעניהשםזכורמטר

סליחותקץסוכה ב'פלןשובהמליאות
שסעו*העומרפסנטרר"הטלמר
 בשלחויהי ח'קרביופכלהמשהפפיליון מותאחרישם קרבניאתקקבטן ציוןותאסרפסיפון בשלהויהימנננון
 ציקותאסרקרדקייס תשאכי א'פקרסר"הססאסא
ביומכלתמו2הקרטיןבחדשהשל"2י ג'פקרס עקרהרנימסובן
 עקרהרניקרטע כשב אושורפרזדגסאשמעו ח'סר משלישיבחר'קרמם קרבניאתפרבטאר"הטסקר
 אלילהבחציקאקיבחרשהשלישישם בשלהויהי ב'סרן
 מותאחרי ב'קשרביומכלתמשה ט'פרטשם ג'מרן
סליהות א'רב לכםילקחתם י'פרט ירמיהודבריטתק

 עטיהרנירפע תשאכיפרפיראביוסכלתטשהטתקהא
 טותאחרירתקשובהפריאנחמונביא
 ציוןותאמרשלפשית השלישיבהד'פרתיזמיאזכורנעסה
 טותאחרישלש סוערהעניה נ'פשפש תשאכינקר

פרהשם ירסיהודבריצחןר"הנקלוגוס
 ציוןותאטרשפהביומכלתטשהציון בשלחויהיסבן
ביוסכלתמשהששיתא ירטיהודבריצייץבהרשהשלישיטלי פרהתזז אשיששוש ג'צמצם בשלחויהיסמנטר

שםתחתהעוסרצמת סוערהעניהסמפרינון
אנכיתייר מוערהעניהצצלאהעומרסנטר החורששם הלילהבחצי ז'צראיכהשם
 בשלחויהיתר מותאהריקכרנטביו0כלתמשהשם השלישיבחד'תסוור קרבניאתונבטיןר"הטנקלט
שםתש תשאכיקזמו*מור תעשרעשרמעותיה
ר"התשרי כשב אושורקטה טותאחריסקבטר
דגשר בשלחויהי קזזבחרשהשלישיסקפטם
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xvתבוא
 דגשר0

 אעמש רבים, כבקומות הפסיקתא את טביא זץ, רש"י דגדוי
 בהערותי שתראה כסו , בשם הזכירה שלא אף , הפסיקתא עפ':י רבתובים מפרשרבים
 לא הישנה, להפסיקתא כוון בשם, שהביאה הטקוטות בכל אים לאורע,אוזז

 הוא ב'( א' )ש"ב : בפירוש ומזכירה שהביאה המקוטוה הם ואלה וה(להרבתי
 דפרה, בפסקא כראיתא 4( ה' )מ"א תשא, כי בפ' הוא ( ט' כ"י )שם זכור,בפסקא
 , שקלים דפ' בפסיקתא כ"ז( ג' )ט"ב , שם בפסקא הוא שם י"א()שם

 בפסקא כ""
 איכה, בפסקא הוא כ"א( א' )ישעיה תשא, כי בפסקא הוא ו"ב( כ' )עםשם,
 א'( לנט נעץ דהחורש, בפסקא יהוא ו'( ל"ד )שם נחמו, בפסקא הוא ח.( 1)שם
 ירמי'. דברי דאפטרתא בפסיקתא כדאיתא ( א' 6' )ירמיה תשא, כי בפטקאהוא
 ~lff )יחזקאל שם, בפסקא הוא ב'( ט' )זרם , הימיה דברי בפסקא לפנינווכ"ה

 הוא ב'( ל )הושע רסונה, בפסקא הוא י"ז( כ"ז )שם דזכור, בפסקא הואט"ו(
 הוא י"ר( ד' )טינה דנחסו, בפסקא הויו י"ר( ז' )עטוס השלישי, בחרשבפרוצה
 זוטא בפסיקתא יב( ל' )שם רוכני, בפסקא הוא א'( ט' )תהלים נהמו,בפסקא

 א'( ל"א )שם סשה, כלת ביום ב% הוא ד'( 4 )משלי דהעוטי, בפטקא הוא)ו(
 תעשך, עשר בפרשה בפסיקתא ראיתי כך ט'( ל"א לטיוב )ז(( בפסיקתאכראיתא
 )שה"ש , הזאת בפסקא לפנינו כזה , טות דאחרי בפסיקתא ל',( ל"6 )שם לפנינו,וכיה
 יגד( א/ )איכה החודש, בפסקא לכ ב'( ה' נשם החודש, בפסקא הוג י"ג(ב'
 )שמשם( שם, ג"כ ד'( מ' )דה"ב פרה, בפ' הוא 4(. ב' )דה"א ר"ה, בפ'הא

 פי' .כי הזה שהמפרש י' סימן ז' באות שהבאתי מה עיין כו'. בפסיקתאמפרש
 ע"ב. י"ר דף רש"י תולדות ועיין לרחבתי,. בזה כוון כירוע( ז"ל ההש"י איננוד"ה

 ל"ר בשבת הפסיקתא, את שהזכיר פעטים ב, נמצא לש"ס, רש"יובפירש
 בפסקא לפנינו והוא 1 ע"כ כו' רעומר דפ' בפסיקתא מפרש' הכי, עבי ד"הע"א
 ויש דהעומר, לפסקא טאוחרת היא הזאת והפסקא קע,א(, העדה לעיין בשלהויהי
 שהיא כטו סמוכה, לפניו היתה ואולי כשב, או שיר , אחת פסקול ביניה!הפסק

 בפסקא הוא ) בפסיקתא דרשינן , מע"א ד' דף מגילה השני ופעם רבתי.בפסיקתא
 י"ב. ל' חבלים ברשיי , הפסיקתא בשם הזה המאסר ומובא עקץ( דברה )עייןדהעומר,'
 הנדי בפררםנם

 ששמנרינה(, דפוס ע"א מ"ב דף ר"ה )ה' הפסי' הביא לרשיי,
 ה, )שם כשב, או שור בפמקא הוא כו', לך עשיתי מה עמי בפסיקתא,בראטרי
 בפסיקתא וכן כו' שביעי ספק שמיני בליל שלטה רביט וז"ל ע"ב( טעה דףלולב
 השמיני. ביום בפסקא והוא ווין, לענין מהפסיקתא ראיה שטביא עייפך כו'טשמע
 דש"ח החומש סקו ער בתמוז עי"ז ולש( ט' רף פרשיות סדר )שם , סוג( וערה)עיין

נוקע

 5סי שהעי ג7ו5ס כססיקח6 11"5 עסני6 '"ד( 1' )ממוח ו"5 גסירפ"' btnc ומס)ה(
 ממסוכם עומל )כ7ס גלן  וימממ מכמוס מור מדמו נוטס  סללו  O'P~G לו' לנימת יפקרפיוגעימ

 מעתיג(. מ6י,ס סוססס סי6 רכיסתן כיוס ממקרע ושי ו' ססק6 רכתי כססיקח6 וסלו fp'מס
 1620 ככ6,ע רגדפס וכחגגך . עגעס מ65י סגי נין תמס כפירם"י מוסגר סוס סמ6מרלגן
 ו"5 סרסכ"ס מס4 סמניסיס 1D'DI~t וכגראס סוגת ODD100 ;מ% א , טנךד%ף יפונסלי

 כסירס"י נס סס(. לנתי כססיקת6 רק ס5סגיגו נמכעח6 גם% )651 סמכעת6 נסס nhrססני6
 5פגעו ס61 ססכא סורות כי 61ף רנתי." גססיקת6 סו6 6ג7ס "מדרס : כ"כ יפר( ;69)יסעיס
 לכתי" .נססקת6 סמ15ח כי ברור ככ" ס'( ס4 3לעס)1י6 )ן' 6גכי 6גכי ס5ע לכתינססיקת6

 סוס. כרוס 6% מדלם כנחס יודם ומי , סו6 6נךס מדרס רק רפס ורפ"י , מנט מריוס סוסססמן
 httr נקרעת כ"י סססיקת6 כי סמסנ יימהנחינ;יס %ד nwlo ס"מ כרכי 14ט6" מ5ח)ו(
nntPSר,ססקת6 נסס ככמס 11 כרסס סכה ע"6, 7' מנעם ורפ"י רכסי, סחררת סרגפנח 
 תס5יס פרסיי מוכל ווע6 ססיקת6 סכתכ: ס"ס ס" לא"י סופדות ומיין bttr. מ5ח כ5יסתם
 סע? וע"ז עגב. מממשי 565ף חסין מסרו כתכ 6סר טוני דר' htptDD ס" מהגבס י"ג5'

 רכי דברי כי 5נז ממיחס, מוויוי רק יססוע טרפן SD3 : 11"5 מ"6 כמערס כ5,ך סריססמכם
 סעומר פסקך י"מ כפסקך רכח' כ5סיקח6 'מ165 6כ5 , כ55 אופיס דר' hnp'DD3 ש165 65סס
 סולח ססק6 כי דסטומר, פסקך רען 5סססיקת6 כק סרכחי, Sh כ11ן 65 רס"י 0516 .טכס

 5קומס. 610 כ"י מה?מיקח6 כסרכחידריעומר
 מס ניע 1ט5. ך"ס ע"נ ס'ד מנמות נתוס' גס ומונף hnptDD3, גמ65 65 ר.מ6מרמ(
 ד'. סערן מן %המסעירותי
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XVIסבוא

 נחטי' ר' לאחיו שדו2יב סשה ב"ר משולם רבינו בשם שם וסיים , שד"ש אריקנו'ע
 בדפמרה להחליף שלא וגמרו נמנו בפסיקתא( )ר"ל כהנא רב שפיסק הפמירתאותן
 . ע"כאחרת
 ד"א רש"י עם אחת בשנה )שנפמר ז'9 רש"י של תלמירו שפתה רבינו (ז
 במחזור וז"ל ע"ב, נ"א דף "אוצר בבית הובא )כ"י( ויסרי מחזור בעלתתס"ה(
 דש"ה החומש סוף עד בתמוז טי"ז הפטרות ס.מני הם ואלו כהוב רס"ב ס"ויטרי
 יוסף ר' רביקו מכ"י הסרר העתקתי כך כתוב הסי' ובסות כו' שר"ש ארנקנו"ע
 ע"ב, ל"א מגילה תוס' עיין הססיקתא, עפ"י והוא עכ"ל, עלם טוב שמואלב"ר

 בשנת )שהיה העיטור בעל ז'ש ממרשיליא מארי אבא בר יצחק רבינוח(
 עשרת )ח"ב הפסיקתא את הביא ספרו( בהתחלת בעצמו שהביא כמותתלש
 שיודעין במקרש ירחה רשב"י תני רבה כהנא דרב בפסיקתא ע"א( מ"ג דףהרברות
 דר'ה, בפסקא לפנינו הוא כו' הורש שלזמנו

 מאמד וזיעת טעם במוב מפרש שירליאון, הנקרא יצחק ב"ר יהורה רבינומ(
 . ( ל' סי' ח"א בא"ז )ומובא עצרת השמיני ביום בפסיקתאמתום
 שהביאו סקוסות בשאר אבל ר"ח, ד"ה ע"ב ל"א מנילה עיין התוס', בעליי(

 זי. אות rt~v להרבהי כוונו הפסיקתאאת
 וז"ל פראג( דפוס ע"ב ל' רף פ'ו )בסיסן הפסיקתא את הביא )ח( הראב"ןיא(
 לפנינו הוא כו' תמיסות הן אימתי תהיינה המשווע שבתות שבע שנינובפסיקתא
 הילל ר' קרובי שאלני וויל כתב ציר בסימן וכן , כ"ג( הערה )עיין העומרבפמקא
 הוא , כו' לשבעה טשה שמל דור זה לשבעה חלק הן בפסיקתא דאמיינן הא)ם(

 פעמים הרבה הפסיקתא הביא וכן , מ"ח( הערה )עיין עצרת השמיני ביוםבפסקא
 ז"ל. סרנליית מהר"ז הנאון ביד שהיה כ"י למחזורבפי'

 סיטן ביתא באלפא . מווינא משה ב"ר יצוק כניבינו הנרול זרוע האוריב(
 הקב"ה אמר נ' סימן שם וכן גיהנם, הקב"ה ברא מה מפני בפסיקתא ואמרינןויו(

 בפסוק בפסיקתא ואמרינן ל'( סי' )שם עצרת השמיני ביום בפסקא הואלישראל
 לשבעה חלק תן עצרת( השטיני ביום )צ"ל הראשון ביום לכם ולקחתם בפסקא()צ"ל
 ר"ת בשם טביא י"ס(, סי' קלש ה' , מ"ח בהערה דבריו הבאתי כו', לשמונהנם
 בפמיקהא דאבך וע"ש כו'. עלוי אפתור בר"ש ר"א סטך כר בפסיקתא ראמרינןז"ל

 , בשלה ויהי בפסקא והא , פת מלא התנור ואוכל משואות מוליך היהשבהחלה
 לא הזה דגמאמר כו', שלמה שביסי טפרש ובפסיקתא פזה( סי' תפלה וילשם
 כנגד אנדה עפ"י נוהגים אנו פיח( סיס )שם ד סיטן ח' אלת עיין בפסיקתאנמצא

 ק.,ב( בסי' )שם ג סימן ו' באות שהעירותי מה עיין כו', בפסיקתא ואמרתלמורנו
 עיקרו מצאתי קצ"מ( סי' סעודה נול שובה בש' לפנינו כ"ה , כו' שובהבפסיקתא
 כ"ג( סי' ע"ש ה' ,בח"ב . הנ"ל בפסקא לפנינו וכ"ה , כו' ציון והאמרבפסיקתא
 השטיני ביום בפסקא )צ"ל הראשון ביים ~ם ולקחתם פ' בפמיקתאכראמרינן
 מו,ש )דל ד', r~'D ו' אות r~sy ביתו, בתוך ילקדש צריך אמר ריבתןעצרת(,

 י"ג כתב משה כו' נצבים אתם בפרשה בפסיקתא פצאתי המחבר ואני פ"ט(סי'
 היו שלא מוכיח בפסיקתא רנ"ז( סימן ר"ה )ה' , ל"ב( הערה)עיין הספרי בשם ע"פ פ' במררכי מובא הזה והמאמר הברנה וזאת בפסיקתא צ"ל ,תורות

 מתחיליי
 תענית

 הוא כו', ער"ה טתענין בפסיקתא דאסר ר"ה, קורם יסים עשרה ולא בער"הכ"א
 הפסיקתא בשם הביא שכרב( סי' חנוכה )דו צ"א(, הערה )עיין לכם. ולקחתםבפםקא

בענין
 tS'Dht, 7'ס ע"כ מ"pSln 1 כחוס' וכן 6ס'5ו. 7"ס ע"כ ט"ו הנושח נתוס' מע6)ה(

 י"ג סעע ק6ססט5 סר"ך ממכס סרב וכמנסח ב"כ י"ד זף סמורות קורל סיין גתך. 6כןוסנר
 טיח, כ', י"ס, '"7, סימן ר6כ"ן סיין סעסיריח. מ6ס ונתמית סחסיטית מ6ס נסוף ומיולמ:
.h'Dע"6 ק"מ כדף 6כ5 חחק"ס, חח5"נ, תתקי"כ, חתק"מ, חחק"נ, מגח כעיפו היכיר סם 
 "-ך רק: כחג כעשו In)hlol סמטחיק דברי רומס סיס, הכע ס"6 סגח סנט גוסםמוכל
 סטתה. כס 6סר ססגס סויג סמטחיק 6עס סט51ס." 5כרי6חוכך

 6יגו. 7"ס b~D 5'מ וכרף כנוין, 7'ס ע"6 ט"ו סוטם כתוס' סמוכך סע5, ר' ס61)מ(
 ק6ססע5 מסר'ד סח-ס סרב ונסגסת ט"6 ט"ו דף ס7ורוח ונקווץ ט' סמן ס' 6וח פס"געיין
 ט"ו.סמן
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 ודרשו שמש( סי' מילה ךה' פ'ג ריש והוא , רבתי בפסיקתא צ"ל חנוכה,בענין
 מגילה ברלי נ"ב ומובא לזח( רערה )עיין רהעומר בפסקא הוא כו' בפסיקהא4
 נקצבין מר"ה הני ובפסיקתא'דסוכות , תנ"ג( סי' ר"ת )ה. , הפסיקתא בשם , ע"אר'
 ז'(, דקרה )עיין לכם ולקחתם בפמקא הואכו'

 רוזוספת מבעלי )חר , הרוקח בעל טנארמיזא יהורה בר אלעזר רבינויג(
 חזיה דמגילה פ"א שלהי יהושע פני עיין עביר, ד"ה ע"א מ'ו שבועות בתוס'סובא
 רגרפסת כי פסיקתא, בשם ויכנה דילן, רפסיקהא את מביא רותטישי( אלף בסוףחי
 ואמרינן התורה( ש' חםירות )ה' שהראה כמו רבתי, פסיקתא בשם תמיד קוראהוא

 ראו רמיונא כמה זכיות( שיש )שם השלישי, החרש בפסקא הוא כו',בפסיקתא
 ובפסי' י"מ( ID'D תשובה )ה' שם. בפסקא ג"פ הוא ע"כ, בפסיקתא כו'בסיני
 כ"א( סיטן שבת )ה' הלז, בפסקא לפנינו הוא כו', קלעתם אם אריבילשובה

 סי' 3שם הזאת, בפטקא לפנינו ביה בז' עצרת השטיני ביום רטוטתובפסיקףא
 הוא בפסיקתא. איתא הכי ר'( סימן ר"ה )ה' לפנינו, כ"ה שמעו, בפסיקתאנ'(

 בפסיקתא )שם( , ריק בפסקא נ"ע! ד"א כו', יאשיה א"ר בפסיקתא )שם( ר"ה,בפסקא
 הלך, בררך מרריכך בפסיקתא )שם( , ר"ה בפסקא ג"כ הוא , כו' נחמני בריהודה
 ונקיא )שם( ר"ה, בפ' הוא.לצ פתח, ברגיה ר' בפסיקתא )שם( שם, נ"נהוא
 א( ר סי' )שם , ר"ה בפסקא ג"כ הוא חובינין, כל ותשבוק תשרי בפסיקתאתשרי

 הוא כו' תרליפא א"ר בפסיקתא ר"ג( סי' )שם שם, ע"כ הוא כו', ירשובפם(קחא
 ר"ו( סי' )שם , שםג"כ

 בפסיקר~
 ר"ת( סימן )שם הזאת, בפסיקתא הוא דסוכה,

 אורת תודיעני בפסיקחא שם( )שם רסוכה, בפסקא הוא כו' חייא ר' תניבפמיקתא
 בפסיקתא נמי ואיתא רמ"א( )סימן , דסוכות בפסקא הוא ללב, על נררשחיש

 נקצבין מריה תני בפסיקתא רכלה( סי' ר"ה )ה' , הזאת בפמקא לפנינו כיהדםכות,
 אטיות ה' אמרות רט"א( ס" פרשיות ד' )ה' עצרת, השמיני ביום בפסקא הואכו'

 רם"ב( )סימן כן פסיקהא, ברוקף הציון וחמר' רפרה, בפמקא הוא כו',מרירות
 רציה( סף עצרת )וף פסיקתא הציון וחסר , דישדש מפסקא היא כו' לכם הזההחדש
 )ר4 השלישי, בחדש בפסקא הוא ליחשש, רג~ב'ה אמר השלישי, בחרשבטדרש
D'~Pln'בב' כי להעיר ויש רכ'ח, בסי' כבר מובא כו', דסוכה בפסיקתא ש"ז( סי 
 עש, סי' שבת % א( פסיקתא, במקום בפסחים, ודצ"ל ברוגשה לתקן ישמקומות
 ע"ב(, ו'א ליף בפסהים הא מרפה, ונמצא שחמו דברים, 1%1 בפ'בפסיקתא

ב~

 גם ברבתי, לא נם בפסיקתא נטצא ולא פסיקתא בשם ברוקה סובאעלפעסים שהעירותי . . . באוון ועיין ע"א, נ"ו בדף ההוא בפסחים, צ"ל לבשכ"מ, אחרה, בין להפסיק שצריך משסע שנרנו, מקום בפ' בפסיקתא , ש"כ ס" ברכות בה'
 )י( רבתי. פסיקתא צ"ל פסיקתא בשם שהביא אף עלפעמים , ו' משן % באחזהעירותי

שבולי
 כסיאט כ"כ רכתי, סטסיקח6 מקמרי ססכ'6 ססקומוח גכ5 כמעע כשמו סרוקם כי)י(
 חקר6ס ממס מוכעס רכתי סססיקח6 6סר סמקומוח מכ5 רסשס 5סקור6'ס 61מן רגחי,כססיקח6

 ל'6( ס" לפס )ס' 6'. 6ות ט5"ס לעגיל וסוט לכתי, נסס"קת6 י"מ( סי' כסוכר, )ס'גסס
 סו6 סרנינו, כס' רכתי כססע;ת6 ל"ז( )סימן נ' 6ות ק"מ ססכיעי כחרס נס' סו6נסס"ר,
 רי"ו( סי' )פס 5יס. כ0' סו6 וסממי, רני כס' כסס'ר רט"1( ס4 יו"כ )ס' פ5"ט. סלולופסקך
 טילמן ולרכז נסמוך( ס6גתוג מס עיץ רכתי, וגססיקת6 )ר5 לכת' כטסיר4ז6 סרגיטכמזרם
 כססק6 610 יגוע,כמקוס

 מיס.
 5מס רכתי כס' רכיו( ס4 מטכס )ס' מסכין. קדוד ססק6

 כריס סו6 סר6סון ר,מ6מר כו'. לשין גיוס סמן לסוחר מנוכס גר כו', כמנוכס גרותמך5ע[ין
 ססמיגי כעס ג' סמקם כריס 510 מנוכס גר ספגי וסמ6מר מטגח, סיר מושר ס' כ'ססק6
 ס' טרעס כ"י ס"ט כסנו5י וכן סס6עתוח. כסס ממכס ס' כסה"נ מונם מ65חי1 נסגסס.
 ע"6 ס"6 דף מנוכס חס5ח סדר וכ6כודרר~ס ג', ס" סוף חגוכס ס' סגדסס וכטכס,לקק"ס,
 תרע" ס" 6ו'ח כ"י ומרן סס6עחיח. כעthnb Ph1 5 רבנסס

 סי5מזט כסס מב"ו ד' סי'
 סס6'5חוח, כסס סמסטר נ"כ מוגם וכסר6"ס ממרדכי, 5ו )קודס טור וכן רנתי.וכססקת6

 ססיקת6 כסס מכה, סה"כ סי' מגוכס fo 6'ו וכעל מסרכחי. דבריו 5קמ סס6'5חות נע5 מסקוכלי
5"51hnrDD .כו' ר"מ 50 סוכיר ע6 מכח רנתי ססיג,ח6 כתמ5ח רכ"ו( ס" ר"מ )ס' ככחי 
 נ"כ סו6 כמועדות, סקולים חדלים רשי רכתי ססיקת6 וכרע סס( )מס , 6' פסקם כריסס61
 כ6"י סתר ירוס5יס עחידס 15י 6"ל רכתי, ססיר4ן6 וכלים לכ"ע( סל )סס 6'. פסקתכרים
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 14,שר )כ"י )יא( ז"ל הרופא אבררם ב"ר צדקיהו מרבינו הלקם שבולייר(
 רמ"א( בשנת קלף על נכתב ז"ל םינץ מרוזם הגדול החכם דוב המנוה אצלראיתי
 בערוגה )יב( דילן בפסיקתא לפנינו נמצאים המאטרים הל הפסיקתא אתהביא

הראשינה

b'oכו' מקדר )ננוח מתמ'לין )מס רגחי כפסיקתן רל'נ( סי סרסיות ד' )ס' 6'. נססתן 
 נריר סו6 )ננוח, מחחע,ן למה יחד מלמרש ג' 0ס סכיך וסרוקם ס'י, קק)'ס כרסקןסו6

 וסמסטר י"3(, )6ות 0ס סו6 גרמוסין[ ]5") גדמוסין 1' 'חגו ,ס וראימי 6'( )16חספסק6
 ס" טורח )ס' וכן י(. )6וח מס סו6 התורס 6ת יסר6ל סקג)1 כיון כהה כר6ר"6
 רכתי כססיקח6 רצו( ס" )סס מטומר פסקן סיח סו6 לכחות 0נע רכח' כססיקח6לטס(
 כ"י מלקט וכלנוזי י"ס( )6וח סזכלוח. טמרת ססקb")D 6 סו6 , מלמרוח י כגנד דכרוח"
 כבסרס כ)ו)'ס סינרות 0ע0רח סגדם מדיגו וז"ל סוס, מקמר ג"כ h31D ח' ס" חסלססגין

 ועייןמקמרות.
 נססיק~

bmplr עסלס רגני ניהגו סךנריס עסרח ע"ג( ס"מ )דף 61תמגן 
 )6מר 1ל כט"כ רכתי כקסיקח6 ס'"כ( ס" .ח"כ )סי טיס. כו' 6ור ימי כגגך 6גכ'מלימרות
 הע סרומס ככל 6דס מותרמ"כ[

 סדי
'Sb) סלט רש סו6 וקכרו, לסגיו מוטל מחו מהש 

 )סחוב כאכלס חע0ר ט0ר כס' רכת' כססיקח6 חס"ע( ס" וסהר יסור )ס' קון. וח6מרססק6
 כ"ס. ססק6 סוף רכתי ~bnptDP סו6 כו' קותו מג'חין ממכיס סיו )6 מתורס6ח

וגס~
 לפגי כי יען רגחי, 31ססירוו6 יצוגינו כתירס 50"ל למעלס ת"ס גי למעיר טור לי

 להרסיס סרגיגו סכתונ ע"ס סרגיגו מדרס וזקרן עלמו, כפגי מדרס סהעו ממדרס 5יסרירוקח
 סרגם סחל6ס כמו , סוס מנוךרס מ6מליס סרגם )עתקו רכחי וכססיקח6 ס"6( )חה)יסעיזנו

 1' נקות מיד hp~o רכתי bnptDDJ סו6 הקכ"ס סכלן מה כ) יסלל) מוכס סרגיגוכמדלף מ"" סי חפונה )ס' כמו רכח' נפסיקח6 מ65ת'ס סוס, ממדרס מן סלוקם ססנ'5מ6מריס
 610 כו', יו"כ קרכגוק כגנן סרגיט כמדרם יו"כ עד מר'ס סימיס טהרת ר')( 40 ס"ס)ס'
 נעגין לי"מ( וגסי ריין סל סוף יו"כ )סי ס'. 6וח ססכיטי בחודה פ"ע רכת' כססי)(ח6סג'ט
 סמוגל פ' כירו0)מי וכן וסייס מיותע על לסטכיל הידס וקריך לסקכ"ס 6דס סכיןע3ירוח
 )סס קטטס. סיתם 06 רכינו למינו ססקn~SD 6 רכתי (bnptDD לפגינו הם" יירגמו.וכמרלה
 6ית סמ"ס רנתי DDa' גמ65 כו', עהותיר(ס סורטיס סיסר6ל כיון סרגיגו כמדרס רט"ו(סי'
 ססק6 סמ'ס כרס"ר סו6 עוע, גמקוס סרחן וכלנד סרג'גו כמךר0 רי"ן( סי' יו"כ )ס'כ'.
 רגחי כססיקת6 גמ65 יסר6ל, מוכס סקיו: רכיגו דרס סרגיגו כמדרס סס( נסס נשכיל.לכור
 כ'. 6ות מלס פסק6 כסס'ר ה61 גו' פסע )0וי אסרי סרגיגו נגדרת סס( )סס ט'. 16תממ"ד
 בוסר ההגיגו כמדרס ט,1, ס" רנתי וכת;'6 ר5'ג, ס" עקיריח טרוגס כ"י ס)קט כצנעיוכן

 נמורס 0ס, וכתי וכחנא סלקט כתכולי עוד וכן מל"ט. רכחי כפסיקח6 וסוף וכו'סגיקכ
 ס)קט נסכו)י 6ך סס, רכתי כססיקח6 נ"כ 610 בו, )תקוע צער מוס כע) ס) מוסרסרגוגו
 ומוסכ כר"מ )חקוע כסר מוס כע) 51"ל כעטות, סוס המתמר רכחי, חגית כטל סטחיקועמריו
 כעל עקיכ6 6"ר סס, רכחי כססינ;ח6 לכון ססו6 כמו הטומר, טל ל5 כעלמו, סחוקעעל
 סכין ח"ן סין ססמ ס' כ"י כמרן ר6יחי גס . OC 6סריס כירט עיין כר"ס. )חקוע כסרנוס
 ס6ין פסטעס ס)קט( נסכו)י לסמוכך סוכת ס' הרנינו מדרתגסס

 סס~ גומריי
 רושסמ ימי כ5

 גפסק6 גמ65 סזס וסמ6מר ע"כ. ח0ממ 6ל 6ו'כך נגמול וכתע , יימ5רי'ס סגטגעו לסיסו6
 ג"ח. מערס ועיין . ס"ס ס"ד סוכס כיו0)מי נס 1סוכס.רחרח

 סדר התצמיח טרונס , 0ס כעוצו כחכ כניסר סוס ס6לף כר06 חי סוס הממכר)יא(
 לגו גרפס 6סר עהוחיגו רוב טל כימינו הקירע מס לזכר זס כחכנו וז"ל: רמ"ד ס"סחטגעח
 סתורס חקת nhr סרסת 0סי כעס סטורך )נר'6וח וארבע הקא כסגת שסיגו חורותוגסרסס
 116ן )סמע סמעגי כ6סר כ5רפח 61גדוח ומלכוח תלמוד ספרי ממיס קרונות ו6רכטכעסריס

 ג"ח. סי' סוף רגחי נחגה, נסמו ומו63 כו'. 0מטגו פס מסע סרכגיס מןוגס
 רכתי 3ססיקת6 1' סי חספס עג'ן סר6סויס טרוגס סס 11") הרכתי, 6ח סניף גס)יב(

 עמוד ס;גסח ככיח ויוסכ טרכ קולך סיס ס6ס ממינך, כי' קרי מהוגך ס' ככד תטהרדטסר
 חייל לו קומר וסיס ג6ס קולו סיס ר.קסר 6)ט,ר ר' סל לחוחו כן כו' כוללך ס' 6חוככד
 מוכל-כפעולי וכן סכ"ס. רכתי כפסיקח6 )סג'גי וסוף כו' מחגגך ממס ס' 6ח וככד עמוןכגי

 16"מ כ"' נמרן ומוכך ג', סימן לכח' )כתגה, ד', ס" סוף תפלס ס' למסון כלל סגדפססלקם
 " כסטרם לטע חר6ס וכן חט0ר. ט0ל לססק6 כ"ז סטרם וסיין סלקט. סכולי כסס ג'נסי'

 כעסרס כ)ו)'ן סדכרוח סטסלמ סגדס מניט 0כחכ מ' סי' חס)ס עצן כ"י הלקט מסכוליססכ6תי
 6ות bff)P לכחי 3ססיקח6 וסוךמלמרוח,

'pff, 
 ע"ס. רנתי ספסיקח6 כסס ו6ח סכ" וסרוקת
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XIXמבוא
 שהן לפי , כלם את מחיה ואתה ובפסיקתא , ב' סימן סוף תפלה עניןהראשונה

 )עם הזאה, בפסקא לפנינו ונמצא כו', אשיש רשוש בפסיקתא מפורשיםלבישים ור~שרה ח'( סיטן )שט קרבני, את בפסקא ונמצא , כו' השכינה מזיו נהניןכ5ן
 וודא כו' כנסיא בתי אחר כתלנו אחר עומד זה דההודש בפסיקתא כ"ג(סימן
 ופיוטים בקרובות נהגו אבותינו בימי שגם מצינו ועוד )עם( ההודש, בפסחאלפנינו
 עליו קורא דורו 'היה שמעון ב"ר אלעזר ר' כך.דמך רסוכה בפסיקתאכראיתא

 בפסקא שם נמצא , כו' בפסיקתא כדאיתא יש וראיות ~שם( לפנינו. ופהכו',
 רמצינו קלורי אלעזר ר' .הוא שלטון ב"ר רר(א לי נראה שם עור ~ם,וישמתם
 בפסקא והוא , כו' פת תנור מלא ואוכל טשואות מוליך היה שבראשונהבפסיקתא

 ר' כשב, או דשיר ב6סיקחא טפויש נ"מ ע"ב( סי' השנית )ערוגה , בשלףויהי
 לפנינו היא 6ו', כרוז והוציא למרינה שנכנס ימלך 6של לו4 בשגר רסכניןיהושע
 Ebe על ינאקו, כבור לעולם הענגיה &D) לשם פ"ח(, הערה )עיין שם.בפסקא
 י*ראל דביים ב' בזכות , אמר לוי בשיף דסיכנין ר"י לגנז דיכאתי בפ6יקחאהאגרה
 כיב(, הערה )עיין תעשר, עש. בפסקא לפנינו הוא כו', המקום לפנימתענגים
 דשתי ובפסיקתא קכ'יו( סי' גש6 , שבהגל בשם רפ"ו סי' שבת הן ב"י במרןומובא
 גם )שם( , שם בפסקא לפנינו הוא , כו' אל בהררי צדקתך י2ם דורש כשבאו

 בפסקא שם כו', אל כהררי צדקתך לדרוש שמתחיל סדרן שכך כן מוכיחב6סיקהא
 טחה, כלו"ז ביום ךויהי בש6יקתא מפורש בן קכ"ט( סימן )שפ כשב, אודשור
 הראשונה, בפרכא לפנינו הוא כו'. אעולם מן הם,יקין שכלו ביום כלות ביוםמהו
 rirTT ובפ6יק,4 י6להן' 644ן השביעית )עיונא ק4"ד(. דהרה)עיין

~swi 
 -כץ

 6עליד ~תה לא ש'~תד דכתיב דק מה חסוי לקוניא בו בר"י ריש את שאלבר"ש
 רס"ב( סימן ר"ה סיר העשירית )ערוגה בשלח, ףויהי בפ6קא 65מנו אואכו',
 ~מ, tirrtil בפסקא היא כו', היא 6"ו ונילא הראשון ב"מ ל6ם ולקחא6 ,א."א הני דסוכה ובפסיקתא , כו' רנררט ביושלמי סטר להט ויש h-p שמתעניןויש
 הפט,קהא, על ומומכין ר"ה של י6.6 בשני לרו"גנות ניהגים יש ~ffji-) 6י')6ם
 דסוכה בפסקם הוא בר"הן ומתענין ישראל גמולי באין בהן, שכתוב bi-bDשי6
 אוער כתיביאחר רף'", בפסיקתא יחפיש רפ"י( tbid .ש6 ברירותי, עויןשם,
 שכתב רש"י בשם רנמא שם( לשט ער"ה. בסטרא למנינו הוא , כו' תרועהוו6
/bb,6רבותינו שררינו מה לפי לעד, יקיים אשת ודברך לזמר שנמנו מה דפרד 

 בפסחא הוא כו', דרב בתק4עתא תני בשמים נצב עברך ה' לעולס יר'הב6סיק,א
 תרועה יורעי העם אשרי פתחן .אשיה דר"ה.ר' בפסיקתא רצ"ב( 6י' )שםדף',,.
 לפנית הוא כו' לרם יש בהלינם וכמה קרבנות 6מה לסייע. ימעין אינןואוזה
 נירה שהיה מלך של לאוהבו בפסיקתא ומפורש ש"ב( סימן )שם רר"ה.בפסקא
 שתקנו והמעם שב"ב( סימן י"א  ערוגה )שם דר"ה בפסקא הוא  11ן, המלךלפני
 רסנה, בפפיקתא טצימ לזה ורוטה , כו' בדין נצרקו גי להודיע יו"כ בטוצאילתקוע
 דהוא ידעין אנו ביריה ביין רנסיב הידן אקא כו', כו' פניך את שמחווושובע
 ירש ובפסיקתא ד'(. סימן מילה דף ,שם לכם. ולקחתם בפסקא הוא כו',נצוה
 בפסיקתא, נמצא לא שזה_ שהעירותי י סי' % אות עי' כו' מבמן יריד קדשאשר
 סובאה הנדפם הלקם בשבולי אבל כ"י, הלקט בשבולי הוא שהבאתי זאת כ5 כיודע

 הככתא, איתא הכא דסוכה בהפסיקתא צ"נ( סי' ר"ה נברג פעמים. % רקהפסיקתא
 שמוסב השבו כי גדולות באותיות והציגו המרפיסים וסעו שלפניו המאמר על3סוסב
 בפסיקתא האגרה על וסוסבין , שם עור וכן ,. עיי"ש( שתריח ער"ה המאסר עללמטה
 . רפ"ר סי' כ"י בשבה"ל מ"ש והוא ער"ה, ומתענין הדור נרולי באין בהן שכתובדסוכה,
 כסו דפסיקקא את הביא כ4י, דיקט מיפבולי קיצבי שריא רבתי, תניאט0
 uy~' כ"ז, כ', ייז, סי' כמו בשבה"ל, מובאשטצאה

 ציה, פ"ב ע"ו, ע"ה, ע"נ,
 רצ"ב, ש"ב, רפ"ו, רפ"ה, ריקח, קנ"ו, קטו, פ"ב, מי' כ"י, טשבדו'5 לקוההוא
 שפצא כמו והעתיק בפסיקתא נפצא לא והמאמדוהאחרון ד', סימן מילהדף

ב
 לישראל הקב"ה איל בפמיכ~זא שנינו קצ"מ, עליו מוסיאון י דייג טז(

 לן(. הערה נעיין דר~ומר, בפסקא הוא כו', עומריםכסה
 וגמרו נסנו משולם רבינו בשם הביא העיר, בני פרק מנילה הסררכי,יז(

שלא
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xxמבוא
dwאנו כן שם, עיד כהנא רב ופסקה הואיל שדגש אריק נורע הפמרות לדחות 
 בפסיעזא סדרן וכן כו', פ"ע יוסף רבינו כתב שם זור כי, הפסיקהא עפ"ינחצין
 דש"ח בהמוז טי"ז הפמורת מימני וז"ל כתב מ"ב לה1 דשייכי בדצהות בנמקכו'.
 כף. שר"ש אר"קנונע

 ובמדרש כתב כשדים( אור )בענין נח פ' סיף לתורה בפירושו ררמב",יח(
 . ד'( הערה )עיין אורי קוטי בפסקא 40'ל , כו' אוריקומי

 , הפסיקתא את הביא רמאוד מנורת בספרו אבוהב, יגהק רבינו הרבים(
 כוון , בפסיקתא" ,כינרסינן מתב שפתיו על שמה את ישא אשר רגקומותובכל
 כסו , כלל הביאה ולא ראה לא הרבתי את כי , דילן רפטיקתא אל וכמקומותבכל

 קיא( )סים! שובה, בפסקא הוא צ"ג( )סימן דהחורש בפסקא הוא צ"ב(,)בסיטן
 )יג( קם"א( )סימן שובה. בפ' הוא .קי"ח( )סים! עצרת, השטיגי ביום בפ'הוא
 סכה, בפ' ההר קמ"ש( נמשן כ"ח(, הערה )עיין דלילה בחצי והזי בפמקאהה4
 הא קנ"ר( (ID'D עצרת, השמיני בים ב6' הוא קי"ז( )ס" שם, ג"כ 6(לסימן
 נעוד עם. נ"ע רעיו( )סי' שובה, בפ' הוא רעיה( )סי' שם, יכ רש( )סי'הלילה בהצי ויהי בפ' ר"ל( )סימן משה, כלות בעם בפ' הוא )שם( תעשר, עשיבפ'
 רצ,א( )מ" שם, בפסקא נ"צ ורפ"ד( רס"ב רע"מ )סי' שם, בפסקץ ג"כ נמצאעם(
 רצץ( )6" עצרת, דה2מיני ביום בפ' רצ"ג( )סי' שובה, בפ' רצ"ב( )ס" ר"ה,בפ'

 )יד(, סוכה בפסקא דצא רור .אסר דמאמר ומן שובה,בפסקא
 לעשור, כסא בין לרסמית יש מה חב"ו, סי' בתשובה מיומנבערג, מרריםכ(

 כו', רש"ח הפסיקתא כסימן שובה, להפפיר נוהגין אנוכך
 כוונתו כו' בפסיקקא כדמשמן נ'( אות פ18 תפלה )% טיםונייות, הגהותכא(
 פיק )שם ח( סי' הלקפ משבולי י"ר סימן לגיל מ"ש לעיין לכם, לקחתםלפסקא
 שופר )ה' הפשרות( )לענין ית"ימתא, איתא וכן כו', נחגגים אנו אבל פ'(אות
 בער"ה להתענות שמצוה למרנו לכם לקקתם פ' בפטיקהא' אמנם א'( את4"א
 יו"ר מה מפני דאותי בפסיקתא משמע וכן צ' את פ"א שילין לי ומ'ש .כו'

 פ'ב חגיגה בירושלמי גם ונשנה פכ"א רבתי .בפסיקתא הווי כי לסמה אחתנקודה
 ז"ל דרמב"ם לרברי מקר הביא ב' את ה"1 פ"א שיכש בדל' תראה כןהגא,
 שנובע וביראה, בחכמה אבאיו מקום NSDD הבן שיוזר יהוא מלכים מנוילענין

 בקסקא לפנינו והוא ע"כ, אבותיו כמנהג נוהג שיהא ובלבד , בה שכתבמר5טיקהא
 למלבות, ראויין ישראל כל שמת מלך הוריות מירושלמי שם שהביא ומה מות,אחיי
 )פו(. בסג"מ שמבאת כמוהפסיקתא דברי שם רגיא משנה הכסף וגם ע"א, י'נ דוריות, בבבלי לפנינו נםמפח"ש

רבינו

 כדגרסיגן ור5 ק"מ, כססחיס כדגרסיגן כטעות ע:ודס, גספ סי' טס ~סטרדס נדחס)יג(
 4י. סמורת נס' מזיח נמדדפ ג"כ חסזס ר*5, כסי' סוס סמ6מר סכיך וכןכססיקט6,
 ס5י5ס כמעי וימי ססק6 ספיגתי 6ף ר'5, וסי' h'np 3ס" סיידיך סמם נסעיר ויה)יר(

 מס נס 6גי. סמווס נס' מזיח 3מדרט וק כלסמו bnptDD3 5סגיגו גמ65 65 ז06ככ5
 רמס כסימן גס סוס. כפ' שיח נמדות רק דסס"ק60 גמ65 65 רעיתי, ימס רמך ר'5כס" מסכה"

 bnptoe3 ג~6 65 0סי3ס, ימי טטרח 156 סימיס כטמרה 656 כ6ן כחיכ 6ע ימשנטמרה
 ככני וט"ן מכ"ג סוף סמ561 וכמדרס כ"1 מזמור ס"ט וכמדרס ס"6, כ"כ ככורים נירופ5מירק
 כו' סרת ס0י 5ו W~D 5כט"סכ מט5 סססיקת6 כסס סכם ס' כסמן גס טן6. י"מ דףר"מ
 סכפגי נסעיר עוד 'ס נס 180. הומור סונט ונמורס סג"ס סיר נמורס וק כססי)(60, גמ6565

 ססכיטי כמויס כמכע60 ו6מריגן קמיו נסעק , hnp'w כמקוס מכילתן כסעודי סכרמקומות
 לבד גססן וכן ס"ס. סטלס עיין כמכעח6, 651 וריס נסמיק 6101 תו' כמוך מסוכעססו6
 די*ס. נססתן כ"כ סו6 וכו' מטפיכס מדפו כמודט ושניעי כמןם נמכעח46עו

 6סר ייספר מס מ,כיל סו6 סמכי6ס ונכפה ~bnp'DD 6מ ר6ס 65 כממו כ"י מרן)מו(
11DDס0הם' כסס ג"1 סי' מסמר כלטח כסור, מס למוכל כמו 5"1 סף 0סעז ס' כמו , ואומס 
 3סס קכ"ס סי' ליס סס סר6"ס, נסס ק'"כ ס"ס סס מייס, ntmh גטם b'p ס" obnס'

 מיהצאיוח סגסחס כסס חקס"6 סי' ר"ס ס' , מלקט סכמי כסס רסק סו מכח ס' , הייםקרחות
 סי' מטכס ס' סס, כסול סמום כמו הכ"מ ס" ל8מס'

 יימלוכי. נסס 0רפ"
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1%1 áúך

(סך) :כד:ז:זםזד:%הד áי ז╨גá¢ כ╞הו כ╞יה ,םגúםל ז¢ףú áñזח¢ו íגגה וגáה úו וú÷גñףה קגי╨ו וג¢ וף÷ז╨ וה,זהו ה╨גג╞ úגוגםק.-,[')  ,וה÷גñףá ג"¢ו גú¢זח םץ םי ו¢÷לה 'זי וזה ז╨ג╨ףם קכזñ 'ף
 וúגו╞י

ץ"לקáז  ם"סז
 ,ץ"זץ

-í , , á הáזו כ'ו וגú קáú  (ה' áגו .וזגגלףúגד¢╞ ו 
á2ף ú╞¢י╨ קá╞ú, ם╨ú גñףú טלק .יקגגףם áיáל ÷חה ם¢דה ¢גúםגח % 

, ñו÷ היז 
 ג

גףגá וז,¢ á╞ז╨גםץ כ╨ג¢ךו ¢ñ÷גד¢ךí גגץ ז╨חפ╨ 'םי! ╨זק 'ה) הםףí! úגá) ñ"ץ הúגה╞ היג¢פ םז÷ ה÷סהá 'זי ¢ñח כזגפה וú÷גñף ,  ה¢ץה ך"ל ו÷~ףם

÷
. ' ,╞"¢ו÷לף כגגץ ה¢ץה .'╞ 1 זו ! -  ופל╨
כ,ס~╞  ג:גכ'גג4, :,":ה í'כ, ג זקו ויה כ'¢╞ 1 (╨ , זז ה , ז1"¢0)
íג╨ל á¢ז¢ דץ כי ¢זץ כ"גú זגהí áה"¢ "ף úםףú ñ: זáוáה¢גזí ¢ו'פ, 

ד'ה,;. ל ÷ג╨סג זז; ,ס"ñ╨ קל╨ וז÷.ñף¢  ,í,' ל, ו14: כ╨גגג ╨.., ¢╨ñ'÷וז  .ח÷ף óךק "╨ ח':ה וקה קי╨

-:÷' 
=ñ'כ¢╨ ,כזל לג וג 

,ה"¢ץ  ,הג¢ וú÷גñףá ÷זñףá 9ק ,[כ÷÷ףí áהט÷םז ,íים קג כזז╨ץ~ז5¢.החפñק

. %
ק.כג=  גג גג ' '[ ,גל כזהג כ'". ץקזל הג'ט ÷╨גג íג╨ כ.'ו,
וגáה ╨╞ףה "¢╞- דז¢ח 'גñ (ח'ם  'גףץ

 וה
 כ ' 4-פ ז╨ו

 כ-"גñףá (ץגקל¢
, á¢ק íג╞ל ¢"ץ כך.כגה גי וú÷גñףהז  כגגú ╞ק קלזקלúá áיק

ט;  ג,╨
 .úí, ,¢╨╨úגג הג'

á"ץ "כגק (סי ז╨גá¢ ¢זט .íה¢¢זáו ¢╞ñ) úג¢חק םק םזח 'גףá טקג¢÷╨ ó╞ ה"ם áñדד כ: áו╨קד╨%╨ גקף¢גה 
,'ג

;'1)áגח÷ז':" á1ג'ס0,כםáכז╨╨ץדג וזה ד; ו' áכג 
¢ 

 'גוק¢ק
¢"ץ

.גúים
 6ח÷גññי

 )זחדúיז
.ñף  ¢זךí ñגז ñי 1"ץ úגיגח úיזל ך"╨ לזלם6י íגגח

ñ"1.  גץץ¢ú 1 ,! כ -,-[ ñד ññד !כ - ,י"ñ 2 ד"ל

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



XXIIסבוא

 אורי רקומי בפסיקתא מדאמרינן ביו"כ( נרות הדלקת )על אחר מעם וי"אע"ר(
 סוכה תפלת )סדר זו, בפסקא לפנינו הוא , כו' הפנסים אלו ה' כבדו באוריםע"כ
 דפסיקתא בירושלמי כראמרינן , נו' הלולב מנענעים שאנו והטעם ע"א( צרברף

כהריי
 דנצחן,

 מארחות לקח אלה ודבריו ובפסיקתאי בירושלמי צ"ל כו', בקרבא
 בס' טיבא וכן "ובפסיקתא" לנכון נאמר ושם מ"ז, אוה המועדים תפלת ה'חיים

 ואמרינן ע"ר(, צ"ב רף הפרשיות )מרר לעיל, הבאחי ל"ה סי' אתרוג ה'המנהיג
 דשיה הפטרות אבל ע"א( צ"ה נדף שם עוד וכן כו' דש"ה ומימנם כו'בפסיקתא

 בפסיקתא שנסדרו כמו והכוונה מרויק אינו בפסיקתא" "ואמרינן מ"ש רק , ע"שכו'י
 ע"ב, ל"א מגילה ההום' שהביאו כמו נוהנין, אנו שריש דר'ק נו"ע רש"ח סדרעל
 אבל בפסיקהא. הסדורות הפטורות כמרר שכחב הרא"ש בוכם לעיל הבאתיוכן
 ספני בפסיקתא הטעם מפרש ע"א( מ"ב רף הנוכה נבסרר האכוררהם שהביאמה

 הוא בכסליו בכ"ה המשכן מלאכףשנשלמה
 ברבתי,

 סימן ז' באות שהעירותי כסו
 תענית תפלת בסדר וכן נ"מ( אות ס"ת קריאת )ה' מא"ה דבריו לקה והמחבר4"ה.
 הרבתי. אל בזה שהכוונה ג"כ העירותי ציון, יתאמר בפסיקתא מראמרינן ע"א( ע"ח)רף

 בפסיקתא. איתא דהכי , כו' רש"ה הפטרות מדר ( כ' סי' קה"ת נה' הכלבוכח(
 ביום בפ' הוא כו', האבות על בפסיקתא נררש נכברת לגוי יספת ל"ז בסימןוכן

 בשמו. מ"ש לעיל עיין חיים טאורהות דבריו ולקח עצרת,השטיני
 ומיום ישראל, שובה על דרש מביא ע"ב( נ'ץ רף עשיית )ה' סהרי"לכס(

 מ'צ דף בתמוז י"ז ה' ועיין דשוכה בעסקא לפנינו והוא , בפסיקתא נדרשוכן
 . מהפסיקתא סער שהביא וע"ב, יניא ע"ח דף הפמורת הלוקי והלכותע"א,

 בשם שהביא טה ע"ש קראקא( ד' ע"א קליד דף ט"ו סי' )מגילה אגורה,ל(
 כו'. פסיקתא סררש על סומכי; אלא כן נוהגין אין ואנו ע"ב( קל"ר דףמ )ס" שם עוד וכן חתן. לקני ניררעע אינם שד"ש אה"ק נו"ע דהפ"רות טשילםרבינו

 כיתשא, פ' בפסיקייא מצאתי ,פט"ז( לרש"י המיוחס רבה בראשית פי'לא(
 תשא, כי פסקא לפנינו הוא , וכו' אותנטיית אומות p"D הקב"ה לפני משהאסר
 , כו' רשב"י נפטר כפשיקתא,שכבר מפרש תניין( הוו ר"ה )פליה קרא( רירה)עיין
 שם שטפרש 1DD , כו' בפסיקתא וטפרש פנ"ד( )שם , בשלח ויהי לפסקאכוונתו

 מביאה , ע4"ת בפירושו בספרר, אשר מטרקומטא אשר בר בחיי רבינולב( )יט(י בשלח ויהי בפמקא הוא בפסיקתא, ומפרש שם עודבפסיקתא,
 הוא כו' מניינם כסה לידע אתה מבקש אם , בפסיקתא דרש וכך שמות;בריש
 בפ' שהביא מה אולם , דפרה פסיקתא ובטדרש חקת בפ' וכן שקלים,במסקס
 וטזה טקומו יורעים אנו אין הכבור וכן שמט עצי ארון ועשו בכתובהרוסה
 , תורה טת!פסקא לרבתי כוונתו בפמיקתא, דרשו כך ממקומו % כבור ברוך רג!לאכיםאתגרים

 בערך , הפסיקתא הביא מעריך בספרו לונזאנו, די טהרים החנם הרב"
 דטרטיות ערך , ראיכה פמקא בריונס ארכי בערך בשלח, ויהי פסקאאצוותא
 ראיכה, פסקא נרהצ ערך השלישי, בחורש פסקא כילי ערך הלילה, בחצי ויהיפסקא
 פמקא שבחו ערך לכם, ולקחתם פסקא פרומבולי שיך רהעוסר, פמקא פגאיןערך
 בטעשיות ספרו בסוף גם , משה כלות ביום ויהי פמקא ששיתא ערך , בשלחויהי
 קברוהו הרועים מימיף, ובפסיקתא ומיים , ה"נ פיח הרומות הירושלמי מאמרהביא
 בשלח. ויהי בפסקא לפנינו והוא דכלבא, נפשא נק-א והיא קברו על נפש לוובנו

 דרב בפסיקתא ע"ב(. נ"ך בערלין ד' )פי"א ( )5' עינים טאור בעל הרבלר(
כהנא

 כ0סע(ח6 למתי יום: ג"כ 0"ד סוף ממס, סססיקח6 תונק פעמים ג' מיד 611יתי)ימן
 16ח 0)"6 נרנתי 5ס:יגו וסט כו' 6סט"סי3ס עמס כו' גנוכדג5ר סג6 3סעס פון 1ת6מרלגתי
 ~Ork סס" ססכי6 כמו וסגכון 162(, 5ד מקין טפך )טח1 6סטט'1 כטבוח סם 51סגיטד'.

 הסס ססו6 נסטס סי'( נ"ר )ועיין ס5כ6 מגימל SthelY~b סרוסים סמ5ס וסט 5רס"יממיוחס
 נוי 5סכמ, 5'ס .0חח סוס 5.י ר' נסכ"ח, סססיקחob 6 ססעס מוז סכיך וכן6סט6טינס.

 ברגתי. oa 65 כססיקת6 גמ65 65 6ג5 מסכני, כס' גמ5* 610 מ,קץ ממדרסמסכמן טרי ע"כ, מזית וגמדרמ כסט דלג נססיקת6 ויסורס וכן קו'. סנריח גורת ססו6 נויכרחים
 05 גשססו גי סחשרר h'D) 5"1 דף Dff'D נסיין צנחי המסיקת* 6ס מניף גס)כ(
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XXflIמבהו

 בפסקא הוא כו' נצב דברך ה' לקולם הכחוב על ובפסיקתא ע"א( קע"אי)פ"מ , ע"ב( פ"ר פט"ו , לסוכווז אחריתי בפסחא לפנינו והוא , רממליא לחגא מררשכהנא
 4מ כבד ,ערב שקולו מי על )נא( דמשלי ובפסיקתא עוב( קצ"ז דף )פמ"ה'ה',
 ובפסיקתא ע"א( רס"ר דף )פנ'ר תעשר, עשר בפסקא והוא שחננךן ממהמהונך
 בפסיקתא שווזה טורוס .ע"א( רמיו רף 1UJDj הזאת בפסקא לפנינו והוא ירמיהרדברי
 אנא המלות והסגרתי מיה( הערה )עיין שמעו בפסקא הוא המורים( קנאדשמעו
 בהזרה. ע"ש כצורתם ז' מר ערך הערוך דברי והעתיק הם במעות .כיהמורים"

 רובה בה והשתטש הפסיקתא את ראה אשר מרקרמונים אהד עוד)לה(
 פקוקתא יציין אשר המקומות ובכל הירקום, בעל הוא , רבים במקומותוהביאה
 הילקומ בעל והנה הנדפסת, אל כוון רבתי פסיקתא וכשיציין הכ"י, אל כווןסתם
 אסרתי ולכן מריבתי, או מהפסיקתא שהביא המאמי נמצא פסקא באיזה רשםלא
 מובאים הפסיקתות שתי אשה המקומות מכל , הקוראים לפני רשימות ב'לתת

 דילן, בפסיקתא לפנינו, המאמרים נמצאים פמקא ובאיזה נעדר, לא אחי ,בילקוט
 כל מקום ירעו באשר מזה, תועלת לרקוראים שיצמח ואחשוב רבתי,ובפסיקתא

 יוכלו המדפיסים וגם וברמתי, בפסיקתא, נמצא הוא אנה , בילקוט ומאמרמאסר
 )כב( היטב. באר ומאמר מאמר כל מקום בילקוט, להציגבנקל

רשימה

 ט"י עגיגיס כס מגוססו לורי קומ' כססק6 ונימיי דכריסכמס
~rth 

 סחדס. כדגר )'דון סעפו
 סחיחגי כעקוט סגמ65ת כססיקח6 כתכ ע"כ( )קג'ד כס)"ס וכן הנרסס, מנן כע) ע"כוכמ"מ
 רגחי כססע(ח6 וסול כקוס, מיחס )6מר )מס nph1 l~hcס'

~ 
b~JD 6סדכרוח 7טסרח 6' ססק 

 כסל, וכן רכתי. ססיקת6 כמקוס פסיקתך מס גרסם וכטעות ס' רם, ירמיס כעקשומונך
 הככיר מדרסי 356 ;מ65מ כסב דרכ נססיקת6 "רבתי מס )ס' וו"): כתכ ע"6( רמ"כ)דף
 6מן 6ומוח( )ע' סם ;מזו htilwm )מנ6 מחוקרת. כססתן כי כו' קדמון כס' גוריון כ66

 סמ6מר גמ65 )6 וכקמח עכ'). מכעיס סך ססס )סס וטיגריס ססס )חס ס)סיס nD'S י"ר)6מך
 ג6מל )6 טרח ססמ';י כיוס כפסיקתך סס כי דיקן, נססיקת6 קומות ע' 0) חסנון ל')ס,ס
 סיס סוס יימ6מר סכ) 6~י מסק 6ין וסכן יותר. ו)6 16מות ע' ננד סס ססרש מסקרנתרק
 ס" סוסריס ס' כס'ג וסיין 1)סמ"ט. )סוכות סססקות כ) ממרש גסגי;1 רכתי, נססיקת6)שיו
 סיס. זנכיו כ) סכ'סג פ6כ מקול מבי"ס ישע וע' עד". 16מות סגעיס נ"כ ומונס מוסגע"ס

 כ' וממן וסני ספסיקח6, כסס nhr ססכי6 חחק)"כ רמ, מסקי כ')קוט ר6ס יען)כא(
s~hl")6מס)י. ע) ססקח 

 ססילףsffit 6 ססיקת6 סעקוט כ5י גלסס 6סר סטמיס נ6יוס גגהor 6 ככ) כי ודט)כב(
 למז Shlnn )ינקוט כמו , סמדסיסש 16 סמטחיקיס מסננת ')דטתי גסיס ort יספך, 16לכחי,
 סס'ר 5") ס'"ט(, רמ, )יסטה : מקד וס' סמ"נ כרווחי לק (bSn 1)6 ססיקח6, ;רסס ,ס"ט(
 פג"" פלגתי סו6 ל5"3( למז נירמיס ססכיעי גחזס עס"טוסול

 סו6 ס'( רמו נסס פון ותקמר
 חוס"ז רמו )הטיס סמעו, פכ"ו כרכתי סו6 ( מע"ס רמו (Sh~rot סךנרות עסרח h")Dנלכחי
 וס" ר"ח כרכת' סו6 תק'ע(, רמו )וכריס מ6ד, נקו ס)"ד כלגחי סי6 )י( מכו )כןכמהמר
 סו6 תחקתו( רמז נ6יוכ הסריס, מזי מי"ג כלכתי סו6 תס;"נ( רמז )חס3יס סס'6,כעת
 למ, נתמאס הססך, oh~n ו5ן , פסיקח6 נטעות מסוין סמקימוח ונב) 6גכי, 6גכי סה"נכרכתי
 תחוקו רמו )6ייכ , ר"מ ססקhwl 6 ססיקח6 5") רכתי, ססיקח6 מטין , גטופכ( ד"6 ד'סחח5'6
 נפם'קת6 סו" , ~'ק ויקחו חחק"1( )סס מוכס, ססק6 כקסיקח6 סו6 , סו6( גותי יזע קו6 כי7"ס
 סקכ"ס( עמס ז"6 תקע.ו למ, קסדת סס'קת6( כטרמו סיין ס)מ פ' התקוט )ונט) דס)ימוחססק6
 ,סמ6מליס לנתי ססיקח6 כזדו גרסס )סעוויט גי תדט נס , ע5רח ססמינ' כיוס ססק6 כססיקח6106
 גדו3ס רנתי סספקח4 סקס סעק,ט כט3 )סגי כי כט)') וגר6ס סמם 3פ:'ט גמ),'סתיגס

 דסוגוח, bpDD כמו מסקות כמס מסריס כרכתי )סגיו כי כידית, עתם ס'6 מערנכעותס
 סרגו, מפסיקתא כצוח 16ח מועחקוח ססעח סיכס כחמס גמ165 גס )מ"ח, מנרכס ח6חוסיע
 מססירף6 16חן כי.עח'קו מחסורו 6ח וסס)'ס ר(מעחיק )פכי חסרות מסיו יטן נ' כ16ח דהרתי;6סר
 )סיוגו מתסרוט ארקיח כ' ;מ65 כפ6רמ6 ח"י רכתי סכססיקח6 כ' סטרס ד' 6וח ועחן סקו.כ"י

 כלי וכ5כיוט גס)מתו סיס סעקיט נט). סרכ )ס;' חסים רכתי סס'קח6 סקוסן 61ססר ,שיפסח
 )מגעו, oltbt מרנתי כבקוע סמוכ6'ס ~o5b סמקומוח כ3 נ"כ )סגיך ;וחן ומגגי , ומגרס"ממרון
 מו65 6חס רסע י65 מרסקים ק)"ד( רמ, Sbtnn) '6 , סרסמחיס כמו , 6מליס כמקומותממטיס
 ממס וריכס ס)מס וקן קט"ס( למ, %. )ממכיס מזיח, מדרס גריס 6101 כו' סדיק מוריד5ך'ק
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XXIVטח

 א' ה מ י שר
 נמצאים, המאטרים כמקא ובאיזה רילן הפסיקתא את מביא הילקוט אשר דמקומותמכל

 בפ-א א ונס רפז ןמקום נסצאבטקא ן רמז ןמקים

 החוט )ד(ןקפחשם 8"ט אW1W"ובראשית
 וסםןקצ"א,סםDW~1נ"בשם
 בשלה ויה ן )ה(תוהבשלח תעשרעשרע"ר לךלך
 שםןרב,שםהעהש-פ"אשם
 1DWתמדשםר"הק"אעם
שםשם פותאחהשם)א(שם

~
 'סם

 אמסןרפאשם קרבתאת )ב(כרס ערהה"
 זהרןרס"בשםוכתג4~ותולדות
Nfftpתצא  שםןתלדשםיה
 עםןתמהשם ,זכורה"ההשלח
 שםןרם,שם בשלהההיקרבהגש
 שםןרמ"חשם'סםקם"בשפח
 מרהןשםישו1VDWקע,שם
רעיושם בשלהויהישםבא השמשי 4ילן )0רלבשםביסכלתסשה הוקפ,וארא

 ר"הן ,
 בתדשהשלישין )ז(רפיושם הלילהבחצישםשם

משפקים

 סרסת 1ידכרקט"ט( רמו )מס מזית, מדרפ כר"מ ג"כ וכו', "ס5ף יפול כגו SD עקדמלוס
 מס סמ"ק( רמו )קטים מזית מורס כריס ג"כ גו', סס'ס וכמ"כ המלס 6מר מטי מ:)6לסיס
 מדרס, מסכני כמסוק מזק( כמירס כו', טרכיס סני6ו סקנ"ס 6"ל סעי סר לסגי יסר6לסעמךו כסערי לסת( למז )'למיס מין, ד11יך אונש ;י גל מויו( נמדרס 610 ט', מר תמצתוסמן
 ס5ך , ע'6 קמ"מ דף "'ו סתסוכס סער מכמס סקסית וכטל פקו, מפלי מכרס מ', מזמורסו"ט
 יסליכו כמ51ות כספם סמא( רמו נינווק56 רכתי, ססע(ת6 כסס וס מקמר וסניף , D1pl'oקמרי
 רכסי, thv(o כפתקיתם סו6 כו', כירוס)יס ווסכ כסף כ5 לסכינו טד כן,, מלכף גכוכדג5רום"ס
 רכתי, סתימתך גרסם סיס 161לי סעסר, )סוכ כססוק קס'ר וכמדלם כורכך, 6ת וזכורכס'

 כפיכס 610 כו', מעלפולין לסיות ירוס)ש עתיזס מע"ג( רם, נסס רנתי, ססיקה6כמקוס
 עכירס זכר כידו מש מי כל עו' לפרש גרור תקכ"ס( רמז )מוסע ~י, סחורם מסוקמזית
 6דומיס סוסים וגו' מרככות ד' וסגם b~bl עיני ו6ס6 סקט'ן( )וכריס נרכתי, גמ65 )6וכו',
 וסיס ( תקפ'ס רמ, )סם כלכתי, ג"6 )6 וא' ק:ודס מחגםכגגך

~ps 
 6ר"6 716 יסים ערג

phמעמס י תתק"ס רמו )ממי , סכ'מ נסדר'6 רק כרכתי גמ65 ל6 כו' מלכיות ז' ס5 מלמון 
 מזית, מדרס כריס גמ65 וכו'; לירוסליס וגדכוח גירים מעלז עירו כני סר6ס דום6 כןנר'מ
 610 ס', כס6 על לשכ לנויך 6ססר 6ר"י ס', כמ6 טל סלמס ויסג מ"כ( 6לף רמז)ד'ס
 מןרס כריס 610 ר~מ6מר כל כו', וי~מטולס ר~מסוכמ סיר סתק'ס( רמז נססיך מזית, כליסג"כ

 ע"ג )סס( וס, ססוק מזים כמדרת ג"כ 610 מיין, דודיך טוכיס כי תתקפ"6( רמו )ססמזית,
 )רימ כססוק' טוית כמדרפ 610 כו', קורס לס מכיל rnhn כסטם 6ר"כ כו', 6סנזעלמות
 סמ6מריס ססכי6 סטעס %61י מזית. מןרפ רש ג"כ , תמרס כתכ מבי קמלת דברי תתחס"ס(רמו סי קמלת )רש זס, ססוק מון( כמדרס נ"כ סרעס נרככי למסתי תתר4'ג( רמז )ססממגיך,
 75163 כס6רמ6 סגמ61 כ"י לכתי כססינ(ת6 גי יטן , לס"ס כמדרס סגמ65ש רכתי פסיקח6כסס

 סטרס ד' 6ות לעיל )עיין ססיריס. סיר מדרס גמ65 י"מ, ססק6 6חר ר6ססי, די ס)סססרש
- רכתי. ססיקת6 כסס סני6ס לכןכ'(.  רמו ר4המלת על מיסכ ק"מ רמ( כסוף ססיקת6 סגיין )ב( יימק, 6"5 סמ6מר מן4)א( 
 , h'lp רמו וסתמלח ק"ן ורמו מרמז סוף )ד( כרך, ונסי על ססיקת6 סאון חסר )ג(,

 ססע(ת6. שיון ומסר )ז( YU1. רמז וראטמלת )ו( לל"ו. רמזוריממלת
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מ %xxv

 גש0קאמפא , D1pb ןנסצאנפ(קא יסו ןמקח
ןי

משפמים
ו

 ציוןותאמרתתיראשם החורש' ש"ז
שטעואעפ"יראה פותאחרישע"אשם
,, (תחציף,, לכםולקחתםשסיגDW תעשיעשרתחצ"ב(שםהחורש )ח(שסיבשם

שםתתצ"1שם )פ(שקייםשס"החרוטה
שםשםשם כלותביוםש"עשם
 ירמירצדבריתתקיעשופפיםשקליםשע'ותצוה
DWזכורתהקל"חתצאשםשפ'ו
 תעשרעשרשםתבאשםשםתשא
 ציקותאמרתתקשטוילךנחמושצ"אשם

סליחותתהקמ"ההאזינו מותאתריתקכ"ר(שמיני

הזרע
)%

שם דמממיניביום
שםסא ה

 הברכה

שםשםשםפרהתקנ"מפצורע
שםשטשםשםתקע"זאחרי

שםהתקנ"בשםההודשהרכתקדושים
 יסיג%רבריי"איהושעפרהשםאמור
יכהיקישםהעומרהרה"גשם
ההודשט"ושםר"ההרכזהשם
. 'שםשם אחרת)פסקא (הרנתשם השמיניביום )יא(שםשם לכםולקחתםהרנ"אשם

 ירסיהו רברי

%4%יי2יןצםנשא  ~S1tIfl ,גין45,ב

טרמוקע'רםלכימפרהתשלשחקת
 קטבניאתקערושםשמעותשסעושם
DWפרה קע"חקע"שם ציוןוהאכרשם
 כלותביוםקצ"בשם הברכהוזאתתשנעבלק
 מותאחרי )ינ(קציהשט ירמיהונבריתשע'א)מ(פנחס
 (קצש'שם בשלחויהיהשע"גשם

 wwnכי
שםר"אשם קרבניאתתעחך'זשם
שובהרנ'בשםר"ההשפנקשם
 תשאכי (רכ"זשם השטיניביוםתשפ"גשם

שס ירמיהורבריהשפ"ז%%
רל"ר(

 "נחמו

רמץשם ןשורשההכ"חג
וצךא

5py' איבהרנ"וישעיה בשלחויהיהח"ן
ש

 ומן ממס, כ5ח כיוס מפסקך 610 5מ5ךמס5 רומ6מל ומן )מ( סס"נ. רמו וריס)ח(
 סטון ומסר 6רסכ"ג מן )י( חס6. כי מפסקך ג"כ סו6 וגססי 16מרים לכיס ,ס"ססמ6מל
 וס5יין 5פכעס, מ5ק מן 6מר יחמן ר' ס5פגיו, למקמר ע5 מוסד ססיקח6 ביון )יא(סס,קח6.

 כון. סגימר6 רצאמד סג5 מרגו ויש ד"ס )יב( סדכר. or ד"ס סמ6מל ע5 מוסג סמ"וג'ר
 ס5יון )יג( hnptwo. נסס בטן מוץ תחקזן רמו כרגם כי5קוט וכן מזרם. גשו מ15'ןוכטעות
 4 גגגכומ. ס'1 651 סמ6מל ע5 מוסגססיקת6
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XXVIבוא

 בפסקא נמצא ן ז מ ר ן ם 1 קם

צ
שמעו
 אוריקומי
 תשאכי

 ציוןותאמר
איכה
 ירמיהודברי
איכה
 השמיניביום אוריקומי
 ירמיהודברי
העומר
נחמו
שם
פרה
 השלישיבחד'
 ציוןווזאסר
 עקרהרני
אנכי
שם
 עקרהרני
 סוערהעניה
שם

שמעו
 ציוןותאמר
 אשיששיש אוריקומי
 ירמיהודברי
שמעו
 כשב אושור

העומר
איכה
שובה
איכה
שובה
ר"ה

 NpDD1 נשא, רמז ןמקום
 .-ך
נהר יא(צשם
דפייפיתשרושם
1ffcwשם שם

יחזקאל
~UDW

 העוטר-
 ירםיהודבריtfftשם
עובהשרהשם
DWפסעו,טס,
איבהשמ"רשם
שובהתקי"והושע קרבניא"שפ"בשם
החורשתקי"חשם
שם , )כב(תקיטשם
איכהתקכ"רשם
שובהתקל"ב)כג(שם 1-?ההע"ריוק

שם
שם
שם
שם
שם
עם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם

ירםיהו
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם

רנ"ת
שם
 )יר(שם
רקס
רס"ו
ר"ע
רפ"ר
 )פו(ר"ץ
רצ'צ
רצ"1
ש"ב
שם
ש"ז
 )מז(ש"ח
שייו
שי"ז
של"ג
 )י?(של"ר
שליו
של"ו
של"ה
 )יח(של.פ
 )ים(שם

שם'א
שנ"ז
שנ"מ
 שם'ושס"ה

 רס"ה-ס'ל
-ע"ב
-ע"ו
-ש"ג
-"ע
-צמג
a~w
טי"ב

 יי/ן
שם
עטום
מיכה
צפניה
חדקים
שם
שם
שס
שם
שם
שס
שעם

DW
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם
שם

 )נא(שם
שכיו
שב"ז
שס"ה
ש"ן
שנ"ה
שם

שס"ר
שש"ב
תקי"ו
תקי"ח
 , )כב(תקיט
תקכ"ר

תקל"ב)כג(
תקל"ר
,תקל"ה
הק"כ
תקנ"א
הקס"ז
 )כד(תרכיז
 'תרגע

תרע"ו
השכ"ט
תש"ל
תשל"ח
תשנא
 (תש"ס

תשס"א(
תשע'א
תשפ"ם

תשצ'ה)כה(
 )כושם

תחי"ב
תתי"ו
 )כו(שם

 )כה(תתכ"ז

 פסקך סלק רנתי מססקס6 סו6 רכש טמע יסוכו סמינר ומן נמסק, שור סו)יר(

 ס"ד סוף סס5'סי סטיון מסיחו כיס1טוח ס"כרנג56 וסרכ תקג"6. רם, );יגס ילקיט מייןסרג'גי
 hnp'DP סטון )טו( סטו. וסעקוט רכתי hnpt~p 51"5 מפסיקתן, נסס סוס סמ6מרסגיך
 סרת,. נסוף .)ימ( סטון. מסר )יח( סטיון. מסר )ין( סטיון. חסר כמז( קסר6. נר טןמוסב
 51'5 ס"ס נ"ר oc מ15'ן כטעות)כ(

 ססיקח"
 ג"כ , סהמ למג"ג סמ6מר SD מדלם סטיון וכן .

 סמ6ער מן )כא( . ורהט לג"ח רג"ו מרמז כ) כן וכמו סס. hep'DPJ סוor 6 וגסגטעוח
 ססק6 מן סו6 סר6ס,ן ד"6 )כב( וס. ע5 גס )!וסכ ס5סגין ססיקח6 1ס5'1ן סיומיך מהסכךכ5

 55סט'ס מס5 יסרק) סוכם 7'6 יתקמר מן )בג( סס5'סי. כטס מססק6 610 מקמרון וד.6סחודס
 ססיקח6 וסטיון , סס מסססיקת6 ס61 5יסר56 גט5 6ס" עד חק5'נ רמו וכן ססקת6 ס5-ןומסר
 נמטר )כר( יסר56. מוכס ד"6 טד חק5'כ, רמ, סחמ5ח ט5 נס מוסג חק5"6 רמ( כר6סרכח'
 סמ6מר עכו( גדכוח. גסס סמ6מר ע5 מוסכ ססיקח6 ס5יון )כה( ססיקח6. ס5יון ומסר 6'סכגי
 כסוף "ז( :מון. ומסר סמוךס bpDt מססיקת6 סוPchlo 6 6דס חט6 ס65 עד רסנ"'חגי

 סויט. ומסל וריגה גדיל כן יתן כ' נמסמר )כח(סרמז.
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XXYIIמבוא

 נסצאנפ0קא ן יין ן סקנס ~INPDD 1;לצא ימו ןסקנס

העומרתתצ"ח שםןהחורש תתל"אןשם
 משהביומכלתתתקי"ב שםןפרה התל"גןשם
נחמותתקי"ח שםןשובה תתנ'ר)כט(ןשם
 ' תהנ"טןשם

 דסוכהאחרת )לא(מתקכו שםןאנכי
איכה ס"ואלף דניאלןהחודש תתס"בןשם
 ירמיהודברישם שםן ציוןאאמר תתם"זןשם
שובה ס"זאלף עזראן אשיששוש תתע"וןשם
פיה ס"טאלף שםן קרבניאת עםןשם
החורש פ"בא* ר"הןמטה תהפ"אןשם

נזי .נע[ דתןעש?~סושי :2שן:מ
תר"ר שםן ירמיהודברי תתקל"בןמשלי

. 
 קרבניאת

 ירמיהודבריתתקצח)לב(איכהשם שםןשם
 ציוןותאסראלףל,)לג( שםן  תעשרעשר שםןשם
בחד,ןתתקם"א:ם

:: ( ל"רל"ג :: ן השלישי
 ן תתקןשם

 ו,שלישיבחד' )לר(14 שה"שן קרבניאת
החודששם שםן תשאכי התקנ"בןשם
שם )לה(שם שםןשם רועקנ"גןשם
שם )לו(שםישם קרבניאתןתתל'השם
ביומכלת0שהעם שםן ירמיהורברי )ל( תתקרוןשם
העוכךתתקס'1 כריתן השלישיבחר' תהק"םןשם
 טותאחייתתקס'ז שםן תשאכי תהקס'אןשם
 השמיניביוםתתקע'ה שםןשובה שםןשם
פרהתתקע.ו שם ן משה כלתביום תתקס'בןשם
 השמיניביום )לז(תתקפט שםן השלישיבחר' תתקס"רןשם
שובה ~ח(שםןשםשם שםןשם
,,,, ,,ינחמו'תתצ"זאיוב

 ב' המ י שר
 נמצאים. ה0א0רימ פסקא באיזה ו רבתי הפסיקתא את מביא הילקוט אשר ימקוטותסכל

 בפסקא נמצא ן רמזמקומן בפסקאנמצא רמז ןשקום

,יזששואל דעשרת תמחארב,רצץיתרו
~a"Dפקר כי 

שםע"חשםהרשתת
rpnורף2לםכלהמלאכהףקכףר,2ם אפרים אניי"ג,משופטי, הכבריב ףהיו,קראי2ם ו"2ראל יהורהי"א,וססס"ר, 
מלמם_________ ישראל יזרהיא,n~Dpשם צוריעהיאשם

 סלען. ומסר מסכל עכר ד'6 כמקמל )ל( סיט. וחסר ססטע מכסס סמ6מר מן)כט(
 וגס כן,, דכחיכ מ6י סמלצי 6"ר סמ6מר מן )לב( . פסיקתך %ע מדרס -שדו מווין)לא(
 מסריס וכן סמון מס ומסל )לג( ס5יון. וחסר ירמיסו דניי מפסקי סו" הקירס, רם,ססמ)מ
 יויי רומס מן )לה( ספון. וחסר כ6סיסוס סמ;1;י מן הר( יטכס. סעקוט מכ)ס5'ו;יס
 וס5יון )סנעס מקק חן כס' )לז( דודי. ערס כ0' )לו( ספון. ימסר דסמודס מססק6 ג"כ)5כי

hnptDDממקימו. שמק crזר,עומר. כססק6 ק"ג גמא סמ6מר ומחמקת כמור סמם נס' )לח 
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WSDXXVIII

מקוס
T e -  

 מאשי
 נ0צאנצקא ,פקשןיט,

 רבינו ילםרנולש,תקע"השם פרה,י"ד,ול"גטלכים

קפ"בשם
( ) 

 למנצתעלמ',תרכ"ז תהלים ןו',ותעלםכלרמלאכה
 ק

ש
,ש

 ממ לדודס"ה:תשיתושם
שם

1~dp,'מ'דלמנצחעל%תשכ"נשם אליהו זיקת,ד
 ר"חא',השמ"אשם תעשר עשר,כיה,רכ"אשם
 שיר מזמורב',תשמ"אשם ירמי' דברי,ק"ו,רס"פשם

שם
' 

 אנכי,ל"ג,רעשג
 השביעי

 עכ"א,השצ"ושם
 נוכח

 ברות
 תליתאי פסקאלג,תת"השם זמר ,,י"בשלאשם

 ק,ל"א:של"אץ,
 הדברות עשרתכ"א'התגנז(שם ציון

~ffכלהםלאכה ותולם1',תתס"בשם,שםשל"ב 

 השביעי נחדששתתע"זשם ושמחי ן,לזה:שליוידם
2י(1?12

DWשפי:"ן1,שב
 תעשר עשרב"ה,תתקל"במשלי אליהו ויקח,ד',ש"עשם

 תנייתא פ':"ב,תתשם"גשם ירמי'דבריירם"
 ז:ה,א 1:,הלתתקנ"משם ירם"י דבה,מגתע%
שם ירמי' :י,כ"גש:שם

- 
 ה14לה בחצי זיהי":יתתקס"ר

ג%יא:%ן,ש:5יי52
 מות אחרימ'זןתהק"חשם ירם" דברי,כ"ו,שק"ושם

4eenw)נ(ן3'דעגב1איהושע
1'משו'וייעי )ו(ש

 א.חהקצבןהג,נמ שובה םק'"וויום'ר,4י
מה

 hnp'~D גזגו;יו,י;(ןןל:ןן"::;.ןג:י

 ר' עד מס"ס מון( )פ( י,ו6סין ד'6 ע5 גס מוסב סם סגרן )וו( לגגי נקמיר4מ6מר :::י,;יו4:נ"
 סגמומ"

 ססמ.
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