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 הלכה. לפקק ממנה הקדמונים שהביאו מהו(
 דף האוצר בית )עיין ויסרי בטהזור בשמו מובא , עלם מוב יוסףרבינוא(

 שר"ש, ארנק נוקע רש"ח החומש, סוף ער בתמוז מ4ז ההפמורות סימני קרב(,כ"א
 בפרדס ברשיי וכן הפסיקתא, ע4יחלוא

 הגדי
 םי"ז , ע"א( ס' דף פרשיות )סרר

 מפמירין לי"א ר"ה שבין ובשבת שד"ש, אר"ק נו"ע דש"ח , החומש סוף עדבתמוז
 לכך כו', אשיש שוש להאזינו ספמירין למוכות, י"כ בין שבת יש ואם ,דרשו
 בשם שם וסיים וכו' מסררן משנין שאין לפי , סימן רעלו מהפטרוה עושיןאנו
 כהנא, רב שפיסק הפמרות אותן נהמי', ר' לאחיו שהשיב .משה בני משולםרבינו
 הזאת והתשובה , ע"כ אחרת בהפמרה לרותליף שלא ונטרו נמנו בפסיקתא()ר"ל
 סימן ר"ח ובה' שצ"ר, סי' מוערים קריאת ה' זרוע באור כלה, מובאתמצאתי
 ונטרו ונמנו בדבר ונתיישבו קהלינו זקני ישבו שעברה בשנה אשתקר sfft1המ"ר,
 של הפמרה באותה ואילך באב ומט"ו באלול שאומרין הפטרות אותן למשליףשלא
 והפטרות מוערים קריאת ב% שם תראה ועור ע"כ. כהנא רב ופסקה הואילההן
 שר"ש אר"ק ניע דלח הפטרות דקריאת עיקר נ"ל ז"ל ר"ת בשם שצ"במימן

 תורה רמשנה לקת לפני דנחמות ז' הנב לפני דפורענותא מ בפסיקתאכמסוררות
 בפסיקתא כך סדורות שאינם בירם היא ומעות וכו' קורין ויש כו' דתיובתאותרי
 די'ת, עכ'9 עיקר נ"ל וכן , זצ"ל עלם מוב יוסף רבינו גלילי מבהב העתקתי וכןכו'
 תפלה ה' משנה בכסף והובא פ"ר מגילה ובמרדכי ע"ב ל"א מנילה תתיועיין
 רמנלה פ"נ באלפסי נסים ורבינו י"ז, טימן תענית ה' המנהיג ועיין , הי"טפית

 ואבודררם י' סי' פ"ר מנילה, ובהרא"ש ס"ד, אות ס"ת קפיאת ה' חייםובארחות
 מהריאל תכ"ה, מ4 אויה ובמור 1 מ ס4 קה"ת ה' שלבו ע"ד( צ"ב )רף הפרשיותמ
 למקור, הפסיקתא דברי הביאו כלם , וע"ב( עיא ?"ה ורף ע'" מינ )דף בתמוז י"וה'

 )כג(. לשנות אין ואחריו הלכה, לפסק עליהם וקבלוהו וקיימוהו , רמפמורותבענין
 בליל שלמה יבינו וז"ל הביא ע"ב( ס"ה )דף לולב ה, הנדוץ בדפרדמב(
 רבינו עשה וכן כן, עשה למחר ונם בה וישב במוכה קירש שביעי ספקשמים
 מאכלו בבית חרשו הלוי יצחק רבינו בןיעקב

~gy] 
 ולמחר , לסוכה חוץ ואכלו[

 וסיים , כו' משמע בפסיקתא וכן ירושלמי כשלמור שלרם וטעם , בסוכה אכלוביום
 ,, ס'ע בסינרה )ע"ש עצרת ד,ועמיני ביום בפסקא לפנינו והוא ע"ש, מהפסי' ראיהוטביא
 אנו דברים וררתה וז"ל: כתבו אבל( ד"ה ע"ב כף )רף פסחים בתוספתג(
 אב ר"ח אסיינן ע"ב 4א ובטגי5ה עלנו, גמרא ומניחין חיצונים ספרים עלסומכין
 צ"ל כסאי" "השמים במקום ברור נראה ?כ"ל, וכו' בפסיקתא כיה כסאי,השמים מפמירע ואנו ישעיה חזון דהיינו ומועדיכם חדשיכם םפמירין בשבת להיותשחל
 וזוין שם ז"ל כי , בהריא ר"ח ר"ה ע"ב ל"א מגילה בתום' וכזה ה', דבישטעו
 ה' דבר שמעו בירמיה מפטיר אלא וסועריכם( חרשיכם שהפטיר כן עונייןאנו
 ה, דבר שמעוירמיה דברי הן ואלו מ"ב קורם דפרעמתא ג' לוסר הפסיקתא עפ"י נוהנין ודאנו לפיוכו'

 נהוג האירנא ומיהו פ"נ טגילה בר"ן וכיה ע"ב, ישעיה חזון
עלמא

 )כיש שגו ח"), סכתם מ6ד כעיג' )כעש t(DUtn פו"ב מפט )ס' זע סרמנ"ס ינוי4נ(
 סגה ירמי', 373רי מסטירין ר5סמס ס3ח הוגמוח, גדגרי כנפוח כנ' )ח"כ קורסמסטירין
 סקדמוגיט כ) סקנטו מס גס' כי מלכד ומגס עכ"). )ומס מיחס 5יכס ס)יסיח יסע",מרן
'"PD5פרסת הממלק במס יוסר טוך חמוס , מון )6 ממטו, ס'6 מגיס ס3ח ססטרח סססקח 
 סי6 ו53מח ססטרוח/ )פתימזון

~1DDO 
 שט4, מון כס' סיo)lrs 6 ס'הס עכס כי 5מח,

 5'ס6 וכן , דס"מ סימן מזון, סמא, .רמ", דגרי )מפטיר גוסגיס 5גו 6כ) סגחnffa~a ,3ועי'"ס
 ס)טיח טמעו, מגיס סכ5'), ויל רכינו 3דכר' מגיס סייחי דמסחסיג5 1)1)5 סג").נססיקח6
 סמחמ)ח ט'1, ססק6 סססיקח6 עם" ססוסיף סמטחיק סוספח מן )ווגס" onto ,עכס ומקחשון,
 ס3י6 טס. 3סרמ3'ס ססגס חס)ח סדר לסוף חר6ס וגן 6'(, סערת )טחן נוגס סיתסעכס
 יטט4 נגממות מפטירין )פיוח מטס לו3 גסני וכן 5ffr1 כססיקה6, ססדורוח כמו סססטרותמדל
 3לניעיח סוטרם, עגה וסריסית )יון, וח6מל  בסוית גממו, ח"3 ס6חל כסלח רזם, טד ת"כמקמל
 כ5ן 'ט O"D )כטסי , מ"כ לסיס סופ נס3יט.ח , מקרס רני נסיסיח 16רי, קומי המשיסיח6גכי,
 . נססיקס5 סס7ורוח וכסכר 6ר"ק, ססשן טסי' פורי, tD~p כספיח עקלם, לגי נממיסקםו%
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xxx~וא
 טפטירין אלא כו', ישעיה חזון דהיינו ומיעריכם בחדשיכם מפטירין כלאעלמא
 להיות ז"ל . הראשונים ומתקנת , הפסיקתא עפ"י נוהגים שאנו לפי די דברשמעו
 נהנינן 5א והאירנא ירר( סי' )שם בדוא"ש וכ"ה כו', דפורענותא ת5תאמפטירין
 . עלל פסיקתא במדרש הסרורות הפטרות כסרר , וכו' שמעו מפטירין אל4דבי

 ואנו שלנו הגמרא מניחין שאנו דברים יש , ע"א י"ח ברכות בהוס' עורואיתא

עושיי
 קורין אנו שאין והכוונה עכ"ל. כפסיקתא ישעיה מהזון כמו חיצונים כספרים

 אם כי כן שכוונתם צ"ל ובהכרח הפסיקתא, כדעת שטעו רק הגמרא כרעתחזון
 כ~, כ"י בפסיקתא נמצאת לא זו הנה כסאי השמים הפטרת ע5 יתכוונותאסר
 השמים בהפמרת דרשו ששם , פ"א הנדפסת רבתי להפסיקתא שכוונו לוסרוא"א
 הפטרה הלא בחרשו", חרש מרי והיה בנביא שהשלים "סמה שם שסיימו כמוכסאי
 רבתי בפסיקתא נמצא ולכן השנה בכל ר"ה בה שחל שבת בכל אומרים אנוזו
 דפרענותא מג' שמעו, קוראים אנו בשבת שתל אב בר"ח אבל , עליה מדרששם

 סימן הרשן תרומת תשובת ועיין להדיא, ובהרא"ש וברצן מנלה בהוס'כמבואר
 דתנן אע"ג שלנו בתענות קורין אנו ויחל ובפ' עור, סיימו פסחים בתוס'והנה - . לפע"ד נראה ומ"ש עיקר פסחים רוזוספת שרברי ודקלה הרבה שפלפלירט,

 )פי"ז(, מופרים טס' ע5 סוסכין ואנן וברכות, בקללות בתענות שקורין )שם(במגלה
 בתוס'וכ"ה

, 

 ברכות קורין רבתענות בנמרא שיש ויהל וכמו שכתבו שם, ברכות
 קורין אנו בתענות נמי וכן שכתב שם, בדוא"ש וכ"ה , ויהל סופרימ ובמס'ו~ות,
 אנו אלא נו',ויהל

 עושיי
 שיש תראה שהבאתי זה מכל . עכ"ל סופרים - מס' עפי'

 עפ"י נוהגין שאנו אשכהן מיהו שכתב , פ"ת סי' תפלה ד4 הגדול זרוע באורלתקן
 בפסיקתא ואמר , וקללות ברכות קורין בתקניות במגלה דאטר תלמודנו, כנגראגדה
 בח"ב הפעם עוד וכן סופרים, בממ' ואמר צ"ל עכ"ל. דבר עמא וכן ויחל,דקורין
 לנהוג דיש בעיני נראה דירן, אתלסור רפליג ואתיך וז"ל: כתב כ"ג, סי' ע"שה'
 של ספרים שאר עפ"י ועושין , דירן תלמוד מניחין שאנו מצינו הרי בפסיקתא,כסו

 ויחל, לקרות רגייין ואנו ויללות, ברכות קורין בתענות במגלה ותנן וכו',אנרות
 אב ר"ח שם במנלה ותו , ויחל לקרות שצריך שם שיש אפסיקתא דסטכינןמשום
 שלפני ובשבת , וף דבר 1PDW מפטירין ואנו הדשיכם, מפמירין בשבת להיותשהל
 וצ"ל לתקן ויש מיס הוא .עכ"ל, סופרים במם' נדאיתא ישע", חזון מפטיריןת"ב
 בסיום צ"5 ואב"כ , ויחל לקרות שצריך שם שיש סופרים DDN' דסמכינןמשום

 פרשיות ד' קריאת ה' זרוע באור , המעותהזה ומשולש , בפסיקתא כדאי,אהפאמר,
 . וכו' ט"ב לפני רש"ה בה שמסורר אפסיקתא דממבינן ונראה שכתב שצ"בסי'
 ומסכינן ויהל קורין ואנן וקללות ברכות בתעניות דקרינן לקמן תנן דה"נ תתמהואל

 בה' אלת סופרים, DDN' וממכינן צ"ל ע"כ, קרינן וי,5 שם שאומראפסיקתא
 דובה נוהגים אנו החיצונים ספרים ועפיי וז"ל: לנכון מובא חכ"א סיטןאבלות
 , וקללות ברכות שאומרים אטרינן מגילה ובמס' בתעניות משה ויחל כנוןדברים
 נוהגים ואנו בחדשיכם. מפמירין בשבת להיות שחל אב ר"ח במגילה אמרינןוכן
 עכ"ל, ת"ב שלפני בשבת בה להפטיר הפסיקתאעפ"י

 לבית, מבית בקידוש מועיל הנאי שאין ש"מ כתב כ"ג סי' ע"ש ה' בא"זר(
 ריב"ל עצרת[ ר21מיני ביום בעסקא ]צ"ל לכם ולקחתם פ' בפסיקתא ראמרינןקשה
 דתנאי למשה הלכה כו', בעיני נראה מיהו כו', ביתו בתוך לקיש צריךאמר
 בפסיקתא כטו לנהוג שיש כו,. בפסיקתא וכרמשמע לבית מבית אפילו בקידושמועיל
 רצה דמברכין וקא והחליצנו, רצה לענין קצ"ט, סי' סעודה ה שם עור וכןוכו'.

 ציון ותאמר בפסיקתא עיקרו מצאתי כו', קדשנו אנא סברכין ו5א םוהחליצנו
)עיין

 שפותהין כרבים הביא כ'נ, סי' הראשונה ערוגה כ"י 5קט, ה(-השבולי
 )עיין דרוהדש הפסיקתא דברי שי והביא מסורת, או ממש בה ישאצבעותיה!
 אביו D~pp ממלא הבן שאם לענין ב', אות %ז פ"א מלכים ה' הבה"מהו(
 בפסיקתא וז"ל: הביא ארם, לכל קודם שהוא וביראהבחכמה

 מוסי
 שיהא ובלבד

 הפסיקתא, QW1 שם, הכ'ש הביא וכן אבותיו, כטנהגנוהג
 , בפסיקתא רבים במקומות מפוירים הרבה ודינים 'דועכות עוד יש זהוזולת

כסו
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 טמא. ה"ה ממנו יצא טהור הבית , הבית בתוך המת טומאה, ttJVS לרונמאכמו
 בתענות הש"ץ אצל אנשים שני להקמיר שצריך וכן ט'( הערה l~SP פרה)פסקא
 הנסוך בשעת פוקקין שיהו צריכים ושהספלים . י"ז( הערה עיין זכרי )פמקאלסייעו,
 או שור בפ' הדרשות מסדור ללמוד יש ובן כ"א(, הערה עיין קרבני את)פסקא
 ל"ו(, הערה (I'?Y בראשינה אל כהררי צדקתך בשבת בטנתה לוטר שישכשב
 וכן תעשר(, עשר )פסקא מיתה חייב עני לטעשר טבולים פירותיו האוכלוכן

 דובה, וכדומה ל"ו(, הערה עיין שמעו )פסקא ולצאת פתוח ס"ת להניהשאסור
 הקורא. על להקל ,' הנה כלם הצגתיםולא
 רבתי. לפסיקהא וכוונתם פסיקתא לפעמים מביאים הקדמוניםז(

 יהודה רפרשתא בפסיקתא כדאמר פרך, ד"ה ע"ב פ"א דף יבמות תוס'א(
 מעצמו שנפרך פרד של מינים נ' בו שיש לאגוז ושראל שנמשלו כו', רביםוישראל
 ד"ה מ"ז פ"נ ערלה ובהר"ש ת"ג, ד"ה ע"ב ""ב זבחים בתוס' סובא וכןעכ"ל.
 פי"א. רבתי בפסיקתא והוא א', סי' צדקה ה' הגדול זרוע באור גם פרך,אגוזי

 , וכו' ציון ותאמר בפסיקתא איתא והכי עשרה, שלש ר"ה ע"ב י"ז ר"ה תוס'ב(
 . שם רבתי בפסיקתאוהוא

 בפמ"א[ נצל בפסוק בפסיקתא כדאיתא זיל, ד"ה ע"א כיה ר"ה הוס'ג(
 ולפני פשיא, רבתי בפסיקתא והוא בציון, שופר תקעו צ"ל וכו', שופר בהדסתקעו
 בחדש תקעו לפנינו עוד שהוא כמו רבתי בפסיקתא הטעות ג"כ היה התום'בעלי
 עליו ורשם "בחרש" מלת הסגיר מהרזים והגאון בציון, שופר תקעו במקוםשופר,
 שם נם נאמר ד4יכה ובסיום ט"מ רק ישנה, נוסחא אינה ובאמת ישנה",נוסהא
 בציוצי שופר תקעו בנביא שהשלים מסה אוסנין נכוןעל

 בפסיקתא הוא ע"ב, בפסיקתא מוכח וכן חד, ד"ה ע"א ע"ה ב"ב תומ'ד(
 לקוהה הישנה הפסיקתא מן הזאת שהפסקא כי אף , מוערה עניה פסקא פל"ברבתי
 רבתי. הפסיקתא אל . התוס' חכמי כוונו ברבתי גם שנמצאה מאשרבכ"ז

 אסרו אבהו ר' בשם ר"ח בפסיקתא מיכל, ד"ה ע"א צ'ו ערובין תוס'ה(
 בירושלמי הוא המאטר ומקור הדברות, דעשרת תניתא פסקא פכ"ב ברבתי הואכו',

 התוס' בעלי שדרך הנ"ל דגנקומות סכל לרעת שהראיתי אף והנה . ה"ג פ"בברכות
 בתך. שהובא המאמר מקוס רשם אשר טניה מאיזה הוספה שהיא ונראה , ג' בפסקאוהוא רבתי" "פסיקתא בתוס' שם ונרשם כו', חכמים סברי כדרשינן אתרוג, ד"הע"א ug' בסוכה אחת פעם טצאתי מ"מ סתם, פסיקתא בשם רבתי הפסיקתאלכנות
 שנתגייר מפרש בפסיקתא , תורתא בן יוחנן ר' ע"א ט' יומא ישנים תוספותו(
 זה הביא שם יומא בחרושי והריטב"א פרה, פסקא פי"ר ברבתי הוא פרה,ע"י
 'מהר"ץ הגאון דוזעורר כבר כאשר בירושלמי מזה זכר אין אולם ירושלמי,בשם
 המדרש )בית הדברות עשרת במררש גם המאמר ומצאתי ב', סי' בינה באטריחיות
 טיפשיות. % בשם המעשה הביא חנונא ערך סה"ר בעל. והגאון ר'( צדח"א
 בתחלה מזלות לי'ב נמשל אדם בפסיקתא ראיתא. מובא האזינו. ריש בתנחוטאז(

 בפסיקתא הוא נכד( ע"ש כו' כשגדל כשור ומתגבר רך שהוא לטלק נדטהכשנולד
 סי' שבת של )מנהג בסתזורים הנדפס בפנהגים וכן תורה, מתן פסהא פ,כרבתי
 זאח"ז שנבראו המזלות ממעטי נשמות למזכיר סמך דורש בפסיקתא וז"ל הביאס'(
 כן כי חשב המנהנים ובעל הפסיקתא בשם שהביא החנהומא למאסר כוון ,וכו'

 להזכיר רגילין לכך בתנהומא המאמר כי ידע ולא בפסיקקא הזה הסמךנדרש
 להעיר ויש כ"ר. בהערה לעיל שכתבתי כסו המעתיק הוספת הוא כו'נשמות

שבתנחומא

 מו5'6'ן עד גס)ווס, )סביר רג')'ן )כך ג6מ5ע מס סגמ65 ססמ6מר )סטר וים)כד(
 לסרן )רג'גו 6"ח וע" סמ6מר, נ6מ5ע סג'מס ומיכל סוססס סו6 סקסת, מן ;מן לוחןומעלן
 כסמן ;סם כ,רוס)מ' סמך otPt~ uh~n )סור סגסגו ~גורי ~ו") )"ז 6)ח 'ו"; ס' מלתי)מכסן
 )תור נסנין ובן )נרמס, 5ן'ק וכר ;כלומר ג'סגס ס) מסג' 75'קיס מטניס כך סקסתיורם
 מנוקר ג6סר רנתי, )סססיקהoa 6( כ6ן וקווי נירוס)מ' hsl eb~n~ ע"ס, ;ו' כניס"גפחן
 סי)כקסין כיון חט)ס )ו 6'ן o)~tls מירד כיון ח6מר סגור קסת נורק 6חס מס ו6מר'1סס,
 ט"מ. סקסת מן ;חן סגיסגס מן קחו זורק כממיסט)'1
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 והשטית ספרי~בטעות בטקום ספרא המעתיק לפני התה ואולי שופטים בסיףוהוא במפרי צל כו', הסתים אל לעמך כפר בת"כ איתא וכן הביא שםשבתנהומא

 כסו מאוחרת הוספה היא שם דוענחומא ורברי ,ת"כ" במקומה והציג הזאתהמלה
 הלקט שבולי בשם שהביא רפ"ג, שבתם" % בב"י rl~v1 הוא, חרש שםשמצויין
 אלו ישראל לעמך כפר בדרש שיש שמעתי שניאר ה"ר בשם מצאתי וז"לשכתב
 יו"כ דל ב"י וסרן שציינתי כמו בספרי הוא מפורש הלא והתימה ע"כ. כו'החיים
 ע"ש. המארכי בשם הספרי דברי בעצמו הביא חרכ"א, ס"סף

 ותעלם בפ' כדכתיב בטלאכתו מהיר איש הזית הח"ר פי"א שע"ר בסררשח(
 פסקא רבתי לפסיקתא המררש בעל שכוונת והאמת שם, ביפית I?y המללכהכל

 דמעתיק או הסרר קצר ופה הזה, הפסוק על רורש ושם דגנלא'כה, כלותשלם
 ז"ל. מדיז"ם הגאון העיר וכן בפסיקתא, וצ"ל בפ'והציג

 הביא קושטאנדינה( רפוס ע"ג מיו דף חנוכה )ה' לרש"י הגדול בפרדספ(
 עלינו מחשבותיך עמקו מאד אמרינן הטלכה כל ותשלך ובפסיקתא בתנחומאוז"ל
 כל ותשלם פסקא פ"ו ברבתי והוא , כו' המשכן טלאכת נגמרה בכסלו בכיהאריח

 הביה חנוכת שיר טזמור ובמדרש , הגדול במררם שם שמסיים מה גם ,המלאכה
 ב'. פסקא רבתי בפסיקתא הוא  בו', וע  נצובת שבעהלרוד,
 אומר אהד כתוב , בפסיקתא מפרש , ו,( ט"ו )דה"ב לו המיוחס בפץ רשייי(
 אנכי. פמקא פל"נ רבתי בפמילףא הוא כו',אלמונים
 הנוכה נר חנוכה בענין בפסיקתא תניא , שכ,ב סי' חנוכה דו זרוע אוריא(
 ביום עליו מוסיף שני ביום ומדליקו, שני ביום עליו מוסיף ראשון ביוםשהווזיר
 ומובא נשיא, השמיני ביום פסקא ג' פסקא ריש רבתי בפסיקתא הוא כו',שלישי
 תרעדו או"ח ב"י ובמרן טדליק~ן, בסה פרק ובטרדכי רכיו, סי' המכה %ברוקה
 סי ה' ערוגה כ"י הלקם ובשבולי חנוכה, ה' בסמ"ג אולם רבתי, הפסקתאבשם
 תפלת מ' ובאבודרהם פ"ע, שבת ובהרא"ש , נ' סי' סוף חנוכה ה' ובנדפסקפ"ה,
 מהרבתי, רבריו לקח השאילהות ובאמת השאילתות, בשם הזה המאמר הביאוחנוכה,
 ומובא ) ש( )סי' ובנדפס קנ"1(, פי' השלישית )ערוגה כ"י הלקט שבולייב(
 עיניו שיהא .צריך יוחנן בשגר אמרו בפסיקתא וז"ל כתב כ"ז(, )ס" רבתיבתניא
 באשה מברך ושיהא טפח הטבלא מן גבוה ירו ושתהא ימין על בידו ושיהאבכום
 הנגינות, על למנצח פסקא פ"ט ריש רבתי בפסיקתא והיא , ע"כ ראש בקלותולא
 בשם "מצאתי בכ"י שסיים כמו הגאונים מן מפר באיזה כן סובא ראה ספקובלי
 רבתי, פסיקתא יכניה מדובתי הביא כאשר בעצמו הוא כי , צרף כהן אבינירר'
 בכוס עיניו שיהא צריך הזה המאמר שהביא בעיני ולפלא י4ב, דקרה לעילעיין
 שיהא והטאטר פיז, סוף ברכות בירושלמי מבואר הוא הלא , רבתי פסיקתאבשם
 י' , ע"א בא ברכזת בבלי ועיין , בירושלמי ליתא ראש בקלות לא באימהמברך
 כו', בכוס נאטמודברים
 דוד שבן שבוע אורי קומי ובפסיקתא . רמ"ד( סי' פרשיות ו' )וי הרוקחינ(

 פסקא רבתי בפסיקתא הוא , כו' צוארו על לו ונותנין ברזל של קורות מביאיןבא
 , לחור הפסיקתא תמיד רשם הרוקת כה רבהי, פסיקתא ברוקח וצ"ע אורי,קוטי

 . י' ובהערה י"3 סימן ה' אות לעל עיין לחור, רבתיופסיקתא
)

 זרועו וראם ומברך מתעטף בפסיקתא שכ'ש( סי' סף ברכות )ה' ברוקת וכן
 ויש פ"ט. ברבתי ג"כ הוא כ, ע באימה המצוה שתהא וסברך אותה טכסהמנולה
 פסיקתא, בטקום רבתי, פסיקתא לתקןג"כ

 רב(, ס" ס"ת ה' קפנות )הי הר"ש תתקנ"ב(, סי' קטנות )ה' המררכייד(
 הביאו כלם צ'(, אות פ"א תפילין )ה' הגה"מ צ'(, סימן פ"א תפילין )ה'הטוה
 יו"ר מה ביו,ד חהעודו'] בה"א נברא העה"ז עולסים צור זל ביה כי הפסיקתאבשם
 עשרת פסקא פכ"א סוף רבתי בפם.קתא הוא , ע"כ למטה אחת נקורה להיש

 בפרשת בפסיקתא אמרי' כך וסיים תפילין( )ה' במנהיג כן מובא וכןהדברים,
 מתן ופסקא , הדברות עשרת בפסקא שצץ בדבריו לתקן יש אולם , הורהמתן
 מנחות בבלי ועיין , ה"א פ"ב חגיגה בירושלמי הזה המאסר נשנה ובאמתלסקור רבתי הפסיקתא את הביאו כאהד כלם כי והתימא סוקרסת אהת פסקא היאהורה
 6"1(. צד א"ב המררש )בית פיז היכלות בטסכת המאמר מצאתי וכן ע"ב,כ"ט

בהסנהיג
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 ה' , מדות י"ג פתרק רשן בשם הביא י"ר( .אות תענות )ה' ברמנהיגסו(
 , דואת בפסקא ברבתי הוא , כו' ציון ושאטר בפסיקתא דאיתא סדות ב' הםה'
 . ב' סימן לעיל שדכאתי כמו ע"ב, י"ז ר"ה דוזום' לרבריוכוון

 בס"ת לישבע יר נתינת היא ירו שנתינת אפשר צדקיהו וכן- וזל: כתב, פזגשבועונו במכרכי קח- ראיתי וכן , קטנות מה' המרדכי בשם הבאתי י"ד סימן לעילטז(
 פסקא פכ"ו רבתי ההפסיקתא כוונתו ענק. בפסיקהא מראמרינן נראה היהכך-
 )הנדפם קם"ח תשובה ח"ג רוטנבעלג מהרים בשו"ת מובא וכן ג' אות ירטי'דברי
 האבינאתיטץ ד"ן מוהר"ר בלים אוצר הרה"ג מידידי והגהות הערות עם .ישןמכ"י
 ראשונה גלות אותו להצלות נבוכרנצר שבא ירמ" דברי פ' בפסיקתא שכתבנ"י(,
 . ע"ש כף יכניהע%

 כות( אות תפילין )ה' חיים ארחות בספרו מלוניל, הכהן ארין רבינויז(
 בקייטא לא תפלין מניה זזין הוו לא ריב"ז כתוב ובפסיקתא בירושלמי וז"להביא
 פכ"ב רבתי ובפסיקתא ע"ב, פ"ב לרכות בירושלמי הוא ע"כ. כו בסתוא%א

 זאת הביא וזקל"ב ID'D הנרי זרוע באור וראיתי , הדברות דעשרת תניתאפסקא
 ברבתי. הזאת הפסקא מרמזית וכן שמור, מלך פי אני פ' ילמרנו, מררשבשם
 קפיאת ה' )שם י"ר, סימן לעיל "יין פכ"א, רבתו .בפסיקתא הוא ע,ע למטהוא. לטעלה א' יש תנין ששני טשמע ובפסיקתא כ'"( אות )שם חיים בארחותוכן
 ארנה 'הכלאכה כל ותללם NpDD1] ]1"ל במדרש איתא ובפסיקתא נ"מ( אותס"ת
 שבת ה' )שם פ"ו, רבתי בפסיסתא הוא , כו' רמשכן הלאכת נגפרה בכסלובכ"ה
 בפסיקתא הוא ע"כ. לעי הקב"ה סזומן.לסעודת אבינו יעלכן בפסיקתאואמריגן הבטי דבריו ובצרוך , ז"ל יקר ב"ר יהורה תיר בנטם גדול מאמר הביא ג'(אוה
 וזול כתב ב,( אות ר"ה ה' לשם בציון, שופר תקעו פסקא מ"א פסקא סירבתי

 בניו את ידין עגך 1DP שייזנה למדוקר מדדיך שתף אדה"ר רקבנה כשדןפסיקתא
 השביעי. פמקא,בדיש רבתי בפסיקתא הוא , כו' רחמיםבמדת

 מפני בפפיקהא דמועם ..)מפרש ע"* סיב דף הנוכה נסרר האבודרדםיוק
 מאנח דבריו ולקח פ, ברבתי הוא ע"כ* בכסליו בכיה המשכן מלאכתשנשלמה
 אוסרים צופת וחכמי ע"א( ע"ח דף התעניות תפלת סרר )שם , י"ז( סי' לעיללעיין
 כוון כו', ציון והאמר בפסיקתא סדאטרינן ראיה ויביאו סדות שתי רם ה' ה'כי

 ציון. ותאסר פסקא פל"א ברבתי והוא , ע"ב י"ז ר"ה התוס'לדברי
 בנשקדים נשא בפ' וירין כתב ג'( סי' פ'ג סוף )מילה באלפסי רויא"זש(

 , ע"כ בכסלו בכנה המשכן טלאכת שנשלם משום בפסיקתא ומפרש יום בכלג'
 נ"ם, אות ס"ת קריאת ה' בא'ח פסיקהא בשם כן מובא וכן פגו, ברבתיהוא

 תרפ"ך. סי' אקח במור הגוכהוגם מדר ובאבודררם פ"ר,ובכלבו
 אין הכבור חק וז9 , שמים( עצי ארון ועשו בפ' )תרומה בחיי רבינוכ(
 בפסיקתא דרשו כך טמטומו, ה, כבוד ברוך המלאכים אוסרים ומזה טקוטויודעין
 . תוה מתן פסקא , פ"ע רבתי פסיקתא למאסר כוון .ע"כ

 אטר כהנא יצב בפסיקתא כדאיתא כתב ע"ד( נעו דף תשא )כי הציגיכא(
 טים , חורה טתן פסקא פ"כ רבתי בפסיקתא הוא ן ע"כ אחריך אברא טהלשור
 שברא שבשעה לפי באייר, נברא %א במק, הקב"הברא

 הקב'"
 כו'., עולמו את

 אמר הציוני כוונת וזה אייר, טזל שהוא שור ר"ל כו', בורא אתה 0ה החשךואחר
 סובא וכן בורא, אתה טה החשך ואחר במאסר עפי אחריך, אברא מהלשור

 במררש, נדרש כך וסיים , ע"א( י"א גדף הגדול רזיאל בנף מהפסיקתא,המאמד
 הפסיקהא היתה .כבר הזה הטחבר שלפני נראה וטזה רבתי לפסיקתאוכוונתו
 טמודרה,רבת*

 אלא נאסר לא משכן ונטשכן את apil ישק % )סקורי רוטורים בעלכב(
 של לטלאכים הקב"ה שצתה , בפסיקתא כדאיתא , מעלה של טשכן לרבותהמשכן
 ויהי פסקא , פיה רבתי בפסיקתא הוא , ע"כ ' למעלה משכן לו להקיםטעלה
 משה. כלתביום

 גראיהא , ע'ב( י"ח רף פ"א )ח"ב סאמיגה יוסף מרו'ר קורש מקראי בס'כנ(
 . א' פסקאריש ברבתי הוא כו', הבבור לנו מחזיר אהה אימתי נוי, ואראה אבא מתיבפסיקתא

הבשיש6
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 זיתים, שני בפיוט חנוכה לשבת ביוצר הישנימ במחזורים המפרשכד(
 פ"ה רבהי לפסיסקתא כוונתו כניי, זו רט-ורה מנורה בפסיקהא כדאיתאהביא
 וצדקתם דיאש לכל מתנשא אל בפיוט , שקלים לפ' ביוצר גם , ההיא בעתויהי

 מביאות שעבירותיהם ישראל של חיבתן וראה בא בפסיקתא כדאיתא בספר,הכתוב
 זה ד"ה י"ג )אות תשא כי פמקא פ"י ברבתי הוא כו', גדולות מעלות ליריאווזם
 ללא אב הנויע אשר איש זכור בפיוט זכור, לפ' בייצר וכן כו'(, וראה באנמנו
 מבשל היה יעקב פפיקתא במדרש חסד, גמלות אל בוזה המפרש הביאעתו,
 לפ' ביוצר וכן , ד'( )אות דזכור פסקא שזב רבתי בפמיקהא הוא כו',ערשימ
 הוא , מצרים זו פרה , כו' שדורש בפסיקתא זו ואגרה , חוק קפאון בפיוטפרה,,

 פרה. פסקא דילן מפסיקתא ולקוחה , פי"ד פרה פמקא סוף רבתיבפסיקתא
 נומצא ולא הפסיקקא בשם מאמרים מהם שמובא כנקומותוץ(

 ברבתי. לא גםבפסיסתא,
 מביאים דקדסונים אשר הסקוסות , הקוראים לפני הצגתי ה, באותדגה
 לדעת הראיתי גם לפניט. בפסיקתא נמצאים דם אנה הפסיקתא בשםמאטרים
 ברבתי, נטצאים ודם סתם, פסיקתא בשם מאמדים מביאים סדם דאבה כי ו'באות
 ;ואינם פסיקתא בשם מאמרים הביאו הקדמונים אשד מקומות עוד ישאמנם

 ברבתי. לא גם דילן, בפסיקתא לאנמצאים
 ש שטות בת' ובפסיקתא , וז"ל נתבו , פסוק ר"ה ע"ב ט"ז יבמות תוס'א(
 ובתוס' ברבתי, ולא דילן, בפסיקתא לא נסצא לא וזה ע"כ, נער נמי מונהמטטרון
 במקום שבע וגורפין יוסיפון, ספר בשם זה הביאו פסוק, ר"ה ע"א ס' דףשלין

 בתוש לתקן יש ואולי , האמתית הגל היא כי ונראה לשבעים" בצדו ונכתבשמונה,
 )פרשה הציוני כמ"ש , היכלות בפרקי או , היכלות בם' צל , ובפסיקהאבמקום
 איל שמך טץ הפנים שר למסמרון שאלתי ישטעאל ר' אמר ע"א( י"ר דףבראשית
 מלכי אבל מלכי, הקב"ה של שמו כעין שיעולם אומות שבעים נגד שטותשבעים
 נער אותיקורא

'QQP 
 ועיין שני, מאטר סוף מאטרות עשרה חלק בעליה הובא וכן

 וכמונה על שסו שנקרא מסמרון up~) צר ח"ג המדרש נבית פכ"1 רבתיבהיכלות
 התום' בעלי ורבותינו , אחד בקובץ היכלוה ופרקי הפס.קתא היה ואלישטת,
 שי' וז"ל שהביא בראשית אגדת מדרש הקרמת ועיין , רקובץ רהתלת ע"שרשמו
 בשם אותו וק-או למם,מ, שסות שבעים ס' התוספת, חרמי בידי ע"כנסצא

 . עייפךפסיקתא
 במעשה בפסיקתא דיש אומר וע"י וז"ל כתבי, כל דה ע"ב קי,מ שבת תוס'ב(

 יהש"ר ואוסרים כנסיות לבתי נכנסין כשישראל דוהם רקאסר אלישע ra ישמעאלדר'
 התוס' ודברי בפסיקתא. נמצא לא וזה . עכ"ל קשות גזרות מבטלין ים בקיפכרך
 ישמעאל ד"ר מרכבה בטעשה בתוס' צ"ל ולדעתי נ"ו( סי' )או'ה ב"י בסרןסובאים

 דר' בפ' צ9 או היגלות, ספר והוא אלישע,בן
 ישמעאלי

 ישמעאל, ר' בפרקי וק"ל
 שהביא אמן ערך יצחק פחד ועיין ישמעאל. ר' פרקי נ"ר נשיא היכלות ס'כי

 סלת להשמיט אלישע בן ישמעאל דר' בפסיקתא דיש וז"ל הללו, התום'רברי
 באור יעיין התוס', חכמי לפני כן היה בהיכלות לפנינו נמצא שלא ואף,בטעשה"
 ר' דאטר רם ובקול בנעימות קרושה לומד נמי ותקנו , סיב סי' שבת ה',רוע

 היכלות. מפרקי נרול מאסר שם והביא וכו', קול נעימות שמעתיישמעאל
 לא דפסיקתא nwp ומידו וג'ל כתבו , והאיכא ד"ה ע"א ירט ערובין תוס'נ(
 במדרש רק בפסיקתא המאמר נטצא לא והנה . עכ"ל בלסה בשסות להםחשים
 הזית. ובריש קה"ר,ריש

 דה2חר בתפלת פ5 ורש"י וזלל: נתבו ועל, ד"ה ע"ב ח"ד מנחות הום'ד(
 ד' עד שישן פרעה בת את כשנשא היה שלמה דבימי ע"א[ כ"ז ]צ"ל כ"רדף

 . ע"כ בפסיקתא איתא ות"נ מראשותיו, תחת בחש"ק של ספהחא והיושעות
 במשלי אמנם מצאתי, לא בברכות שלפנינו ברש"י שם, הרי"ב- הגאון העירוע"ז
 בפסיקתא דג(אכר נמצא לא והנה , ע"כ בפסיקתא כלביתא 04401 סך פירש"יל"א
 ש"כ, רמז ירמיה בילקוט ומובא פ"י, בטסי וליין פי"ב, סוף וי'ר בטדרשרק
 רגנאטר הביא שה, סי'  הפלה זל הגדי זרוע האור שגם וראיתי וי"ר; טדרשבשם
 הטם"ג . ר5סיקתא בשםהזה
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 וז"ל! הביא ע"א( ק"ת רף יויניציא )רפוס כ'" סי' t~WY פ'ת ה' .הממ"גה(
 לשטן, עיבוד צריכין הקליפים כתוב היה )ר"ת( יעקב רבינו יל שהיה פסיקתאובם'

 ברוך טרבינו התרוטה בק' וכן עכ"ל, טבפנים ההיה ולא , מבחוץ תהיהוהתפירה
 רבינו של פסיקתא ובסי וז"ל: ר'ע סיכן ס"ת ב% כתב רו:וס', בעלמגרמיזא,
 לפסיקתא כוונהם אין בו:, הקליפים שם וכתב ס"ת, ריני קצת שם שי'יעקב,
 כש , פסקים ספרי הברו דואשונים כי , פסקים למפר רק לחיבתי, אושלפנינו
 דבשניות, לפירש ברקדמתו בדו~ב'ט ועיין גאון, יהוראי ר' של פסוקותהלכות
 נדולות, הלכות כנון , פסוקות בהלכות הבורים וחברו , כו' הגאונים וחברושכתב
 העתיקן ורקדסונים ע"כ, משגסס אחא ר' ורתכות , פסוקות והלכות קטנות,והלכות
 וז"ל שכתב ס', סים לאווין בסם"נ שתראה כסו לטענו, הפסקים את אחרכל

 ע"א נ"ט נזיר בתוספת וכן , עלם טוב יוסף רבינו שכתב נדופות בדעיכותאמנם
 )עיין ע4ם, טוב יוסף די' שכתב , גאון יהוראי דר' פסוקה ובהלכה אסך,ר"ה

 יכול ולכן ה'(, ID)D זל ראפאפחימ מהרשים מהנאת הנאטים לתשובתבהקרמה
 שהיו היינו תם, רבינו של שהיו ומ"ש , פסוקות להלכות כ11ן שהסמ"גלהיות
 סדר שבו וב"פר כתג ט' סי' א' ערוגה כ"י רי,ט ~בשבילי תראה מזה וכןבירו,
 שהוא וכרומה כו', בתחלתו כתב , תם רבינו של שהיה ירושלמי, ומועדזרעים
 בכתב רבינו כתג הדבר סיום ואחר , ז"ל תם רבינו בן שלמה ר' התבר ירכתב
 פיט h~g )ה' סיימוניות בהנהות לדברי סעד ומצאתי tsttat כו' לי הניכרירו
 שהביא , ( ז'סי'

Yg~t,, 
 ולא מבחוץ תהיה והתפירה כתוב ה" ר"ת של פסקים בספר

 הירוח ועיין התרוטה ובעל הסמ"ג שהביא הטאסר והוא עכ"ל. יו'טבפנים
 הר"ת, גירי שהיה פסיקתא ס' מביא ס"ת ב"ה הסה"נ נם , שכחב כ"א הערהרשיי
 כלל כוון שלא סמנו ונעלס עכ"ל. שבירנו בפסיקתא אינו שם שמביאומה

 בפסיקתא כ"כ א'( סי' פ"ו ריש )שבת אשרי גהגהת שנתב מה מזה וכן .להפסיכךעא
 _t1Sw פסקים לספר ג"כ הכוונה , מתיבתא ריש שלוסררב

 חנסה שעשתה טה בפסיקתא וז"ל: כתב ליראה( שורש )ברהחית ריוקחו(ו
 ענוה עקב ה', יראת הכטה ראשית לרגלה, שוליים ענוה עשתה לראשהעטרה
 , לסמירה עקם ענוה עשתה הני' ושם הזית, מררש ובריש , ת"ג סוף פ"אשבת הירושלמי מאמר הוא רק ברבתי, ולא בפסיקתא לא מצאתי לא עכ"ל. דליראת

 כו', יראה ובתרה ענוה מיליסה[ ]צ"ל סוליתא רמזורה בראשית כרישובתנתוטא
 וראיתי בירושלטי, שלפנינו כלשון התנתוסא בשם סובא תתקס"ב רמז משליובילקוט
 הולמרנו, בשם כן שהביא , ע"א כ"ה דף קיט ברכות על נסים לרבינו המפחהבספר
 וכן וכתיה, צ"ל יראה, וסתרה וכן , מוליסה צ"ל ענוה, סולמא שם בטעותרק

 ד"ה ע"כ קע יכטות בתוס' וראיתי שבת, 'הירושלמי מאטר נמים רבינו עםהביא
 הזית. מררש בשם הזה, המאסר שהניאוהטסוליים,
 מחליפין אין לעולם הברכה וזאת בפ' בפסיקתא רי"וו סיס; יו"כ דל עםוכן

 רק , הברגה וזאת בפסקא בפסיקתא נמצא לא ע"כ. בזכות וחובה בתובהזכות
 בפסיקתא במקום ברוקח לתקן יש לכן ראובן, יחי ב0' הברכה וזאת בספרימצאתי
 . בספריצ"ל

 בשיש ר"ח כשחל וז"ל כתב פסהיס( מערבי )בתוספת פשקים המרדכיז(
 אין דנשסות בשבת בטנתה צרקתך אוסריםאין

 חוזריי
 כדאיתא במ"ש, לריגס

 מדכתיב ליה ודריש ובריה בשבת שובת גיהנם של אור אפטוריקי א"רבפסיקתא(
 ברבתי. לא גם בפסיקתא נמצא לא זהכו',

 טח, לו שמת ושסע מסהפר היה בפסיקתא תניא אונן, י במ"ק שם עודוכן
 פ"א שבת בירושלטי ונמצא , בפסיקתא ליתא גומר, הטסתפר ואחר הספראחר
 ומה קם"ו, סי' ףמ"ק פע וגהרא"ש באלפסי ומובא הנח, פיה שמהות מס'ה"ה,

 שכרעת. צ"ל 'מנהות, ~DD' ובפ' המרדכישהביא
 ידיר קידש אשר דריש ובפסיקהא , ( ר' סי' מילה ד" )כ"י הלקט שבוליח(
 כפסיקתא, ליהא ע"כ. בביתי סה.לירירי כרכתיב יריר, שנקרא אשררם זהטבען
 , ידיר בן ד"ה ע"ב נ"ז מנחות ותוס' , יריד דיה ומב 44ז שבת בחוס'וראיתי
 אברהם שם מנחות ובגמרא ברכה ספרי ועיין , בסוגם הר"ת בשם זו דרשהשהביאו
 הבאטר נ"ע הביא צ"ה סימן רבתי בתניא וכן וגו', לירידי מה שנא' ירירנקרא

הזה
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 שכתב וטה בעצמו(, שרשם )כמו הלקק טשבולי מקוה וההר פמיקתא בשםהיה

 'ןקי. כמו במנחות4
 הביא הזה שרגוחבר י'ד, הערה ה' אות מעיל הבאתי המאור, סנורתט(
 ימי עשרת אלו היסים נעשרת אלא ג כתיב אין ימים בעשרת רצעהבסיסן
 ש', בסימן גם ע"א, "'ח ר"ה בבלי ויעיין , פכ"ג ג שמואל ובטדרש כו',טזסור

 מה שהעירותי בהערה וע"ש , ק"ו מוטור d'1W ובמדרש , פניה ב"ר בטררשרק
 הזית. במדרש כלשונו נמצא ר"5, ש קט"א, בסימןשהביא

 של סדיני אותו tP~ltW כפר% ת"ל בצרקה תקנה לואין שמתכיק
 דבריו לקה רק ברבתי, לא גם בפסיקתא- נטצא לא הזה המאסי ע"כ,גיהנם

 רפסיקתא, בשם אחר טאסר שם מובא הטאמר בהתחלת וע'ש האזינו, הישטתנחוסא
 לקוחוג"כ , בהגחומא הזה הסיום שגם וחשב , תורה מתן פסקא %כ ברבתיוהוא

 , רבתימרפסיקתא
 5י

 לא גם בפסיקתא ביתא אולם .פסיקחא' שם ונרשם כו', אהד והבל אחרגורל

 פסיקתא מצוין חכם לב בטאמר תתקננה, רמז כהטליבילקוטיההטע
 . נ"ב רירה די אות לעיל rtty1 חזית, מדרש בריש תמצא , בפסי(תאביתא
 ובמררש כהנא בפטיסדרב מפורש וכן כו', הברית כורת שר,וא נוי כרתיםגוי

 ברבתי. ולא שלנו, בפסיקתא 5א מצאתי לאהפסיקתא,'

 רבו מפריש יהורה זתוס'
 רבינ, של.

י בש צי סשה

 ג(מךי::ו W~DDn "ן,ג,"גע"ז גגסקי,:ג:
 כל , איפכא שם שגורם שמעתי ואמם תפליןסניה

 בתורה קורא כאלו "פלין הטניח.

 מרוי'ק ומדברי , ע'ן בפידלין נק פמור בתורה למעי ' כ5 בהירהץ קוראבאילו

 א', מזטור שו"ט במררשועיין
 ק

 רבש"ע הקב"ה לפני- ו5 ו
 רוציי

 ליגע אנו
 אני ומעלה תפילין מצות קיימו הקב"ה א"ל פנאי, ' לנו אין אבל נעלילבתורה

 למען שנאסר טת"ת, פפק א המניה במכילתא תני וז"ל כתב תקצ"רס"

 מנח דלא קרקפתא וז"ל כתב , תר"מ סי' מיוטנבערג סהר'ם בשו"ת l'sy1עכ"ל,

 2 , ר,וזפי5ין מן פטור בתורה העוסק כל במכילתא צ גדייטתשע
 , ע"א ל"ו סנן בבלי ועיין ולתפילין, 6לש%ת

 יק
 מיל ביום האבל (מחות נדרש ובפסיקתא : וז"ל 'וכתב מילה דיניליקומי
 בפסיקתא נמצא ולא , מ"ג סי' טינץ מהרים בתשובת הוא דבריו שמקור ועיש ,עכ"ל
 שטעה מינץ טהר"ם בתשובת העיון אחיי ראיתי רבתי בפסיקתא לא . נםכ"י,

 טתפלל, דהמוהל רשילה ביום לדהפלל האבל לדהות שלהם טעמא ואי כו',המילה
וי"א
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 ארוצה נטצא ו5א ליהא הא בירם, פיפיית והרב בגרונם א5 רוטטות ליה ממךוי"א
 בברכות נדרש קיא ואותו זה, אוסרים חהררשניס דקמפים רק , רכהא בשוםזו

 רומסות שם בידו, פיפיות חרב אוחז כאלו ממתו אל ק"ש הקורא כ5 אר'אהכי,
 תוות שתי פיפיות הרב אומר ת"י תורה דברי לענין נדרש ובפסיקתא (גי.א5

 היים ונותנת צרריה בשני שאוכלת הוא הרב אומר נהסיה ר' ושבע"פשבכתב
 המנהגים, בעל שמעה הראה ופזה . עכ"ל כו' מנרגא האי אמינא 5כן , ובער,"בבעה"י

 וסובא_ , השלישי בחדש בפסקא הוא ז"5 סינץ טהר"ם הגאון שהביאוהפסיקתא
 שכתב רס"ר סימן סוף טילה ה' ביו"ר ראיתי ועתה , התקיט רמז תהליםבילקוט
 בירם, פיפיות והרב בגרונם אל רוטטות שנא' המילה ביום 5התפ55 הסוה5יםנהגו
 שםונתב

 הש"י
 דרורה נמצא ו5א ליתא הא כתב , מיג ס" מינץ מהרים ובתשובת

 , כו' ד"ה לענין נדרש ובפסיקתא כו'. נדרש קרא ואותו וכו', רוכתא בשוםזו
 ובהגהת כו', המילה ביום להתפלל האבל כך משום לדחויו ראין שם עורוכתב
 עכ"ל, כו' בהעתק מעות שם יש אבל בקצרה, דבריו העתיקמנהגים
 וז"ל כתב ע"א( נ' דף פע סוכה )% הרסב"ם ע5 בפירש מנוח רבינוסו(
 )ערבי אבות עץ וענף כו' דניאל כנגר רוה עץ פרי כהנא, דרב בפסיקתאואמרינן
 רף Yte סכה % שם עוד בדפוס. החסירה רסוכה פסקא רבתי בפסיקתאלפניו ה" .אולי ברבתי, ו5א בפסיקתא נמצא לא כו'. הנזריה טישאל חנניה כנגדנהי
 זה הרר עץ פרי כהנא דאב בפסיקתא דאמריק מהא( לרבר וראיה a"y)נ"א

 כו,, ערבים רבויו שהיה נמי ואי כו', מקיף שיום כמו דאמרי הוית , כו'"ברהם
 . בפסיקתא5יתא

 אמרינן נמי פסיקתא ובריש וזל כהב ע"א( % ודף רכ5 אבכת בס'טז(
 עלו, וכת המשיח נשמת והוציא הכבור כסא תחת ירו פשט עולמו הקב"הכשברא
 בפסיקתא נמצא HS הזה המאמר . בו' בני את ולראול להבראות אתה רוצהאגל
 הרומה מאמר נמצא אורי D1p~ פסקא פ*ו רבתי בפסיקתא אם ואף ברבתי,ולא
 עבריש מ"ש " ש יעיר גם רבתי, הפסיקתא ,למאמר כוון לא זאת בכ5 , *הקצת

 לרעיון משיחו ישועות עיין , הררשן nPD ר' למדרש כוונתו ולרעתיפסיקתא'
 אלהים, ברא בראשית על הררשן משה ר' סטדרש מאטר שהביא מי"א(,השלישי
 עור וכן , .בריש" במ"ש כוונתו וזו , רוכן האבקת שהביא למאטר קצתהרוסה
 כשהיא יחידה היבנה מלא ההדש ולטד צא בפסיקתא כדאסרינן עש( ט' )רףשם

 פם"1. סוף שמ"ר עיין , וברבתי בפסיקתא ביתא כו', קטנה היאנולדה
 הקם אמון, מלך בפיוט שני ליום ביוצר ר"ה, למהזוו- בפיניש הרוויהיז(
 לא צדיק אותו של מימיו בפסיקתא ואסרו וז"ל: הביא וחיצון, פססירשריפם
 שבעל וראיתי ברבהי. ולא בפסיקתא נטצא 5א , ע"כ וחיצון פנימי ע5 א5אנצטער
 ברכות. ירושלטי בשם הזה המאמר הביא ע"ז סי' שבת ה'המנהיג
 דרשו אספו בפסיקתא אטנם נ4ה, ישעיה האברבנאל הרביח(

 ד~
 בהמצאו

 רק בפסיקתא 5יתא המאמר , כו' דין לגזר מנין ררב משמזה אוניא בראריש
 בצרו ומצוין אהד מאטר שהביא , שמ"א רטז ישעיה הילקומ בדברי במיכטעה

 י"ה ר"ה לנכון ומצוין הזה, הפאמר את ההביא 1ffDW, רטז טתחיל ואהיכפסיקתא,
 זה, על גם מוסב שלפניו, במאסר פסיקהא שהציון תשב אברבנאל ודובעש,
 נמצא לא , כו' מצאתי לא ומנוחה בפסיקתא ז"ל חכמים אסרו , ס4ה בירמיהוכן

 והוא , המכילתא בשם שכ"מ רמז ירמיה בילקוט סובא רק ברבתי, ולאבפסיקתא
 בשם אחר, סאטר סובא בי14ט, זה מאמר לפני אטנם בא, ריש במכילתאלפנינו

 וכן מרפמיקתא, הוא הזה דמאטר גם כי האברבנא5, רוב והשב רבתי,הפסיקתא
 נכנסו תשעה בפסיקףא ג"כ והוא זוטא ד"א בסס' כתב משיחו, ישועתנספרו
 בראשית בילקוט וסובא ברבתי, ולא בפסיקתא, מצאתי לא עכס. בחייםבגזע
 . ד"א מס' בשם מ"ברמז

 בתחלה בפסיקתא ע"א( ל"א דף בערלין )ד' העשירי פרק ופרח בכפתוריט(
 . בבבל ושיל! מא"י ועקרן הרשע נבוכרנצר שעמר ער , בבבל ארזים היולא
 אבילות, ציון דרני בפי איכה בטדרש רק ברבתי, % גם בפסיקתא מצאתילא

רבים - איכה. סררש בשם רפיה רמז ישעיא בילקוטומונא
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 חזכייוה לא אם אף מהפטיקחא דברים הניאו אשי רכיםמ(
כשם.

 איש איש גהעריתי כלם ותסצאס  סאסריס,  הרבה מטנה הביא לד מדרקא(
 סלך זה שרא עטה ונהורא המאסר על דה"א( שם שנסבא מה אולם סקוסו,על

 הטרפים או  המעתק הוספת היא ,בפסיקתא' קצוין אורי, קוטי שנאסרהמשית
 אבל הסשיח, מלך על אורי קוטי בפסקא שם נדרש שכן רבתי, לפסיקתאובווגחו

 דברי הגיא , סי אלף רמז דניאל ובילקוט , כזה דרש נמצא לא שלנובפסיקתא
 הטאמר על רק  מוסבה  במררש  הזאת הטלה והנה "גפסיקהא' סלת נלי טב"רהטדרש
 עמיקתא ללי הוא עולם של גרייתו מתהלת סימון בר אר"י שאפתיה על לאשלטעלה
  ירירי רעת נגר ווה  110( צר ח"ח כיח  )עיין  שם.  גרגתי נמצא שלאומסחרתא,

 אוצר הפעם ועוד 5 הערה 16 צד )רוצחיה נ"י זקס מרו"ש הגדול החוקרהרג
 ושהיא כ"י פסיקתא אל בפסיקתא בטלת שהכוונה שהושב 3,!( צר חיאחכמה
 הישנה, בפסיקתא עינינו וי שהאיר אחר כי שלאחריה, המאסר אל ג"כמוסבה
 מהרש"ז הגדול הרב ידידי כבוד א"כ , הזה דרש שמה נמצא שלא הרואותעינינו
 אפטרתא ערך מלין ערך בס' וע"ע , רובתי על הכוונה ובדברה מונהוכמקומו
 * ט"ז(לאות

 שנמצא מה מלבר קדומים, היותר המדרשים מן ג"כ שהוא וי"ר סררשב(
 אטרות חנילאי ב"ר תנחום ר' פכיו ריש לדוגמא כסו טהפסיקתא רבים מאטייםבו
 והוא מיחה, ולא כך על למהות סירו ספק שהיה ע"י וי"א עד , מהורות אמרותה'

 וכו', אומרים ישראל יהא שלא פפא מר ר"ח משם אחא ר' פ"ז וכן , פרהמפסקא
 מפסקא הוא רפ"י, וכן שקלים, מפסקא הוא פתה לוי ר' ובס"ה קובני/ אתמפסקא
 טפמקא הוא , הכל עושה- ותפלה מחצה עושה תשובה וריב"ל ר"י שם ועורנהמו
 נמצא זה ילבד ציון, ותאסר מפמקא הוא , ציון בנות ה' ושפה פפ"ז ומריששובה,
 הוא כ' פרשה כטו באות, אות מועתקות ממנה שלמות פסקות נם המאסף לקהכי

 דד~ומר, בפסקא הוא פכ"ח כשב, או שור מפסקא הוא פכיו מות, אדיימפסקא
 לכם. ולקחתם טפסקא הוא פ"ל דרנה, מפםקא הואפלט

 ניכ שאבו הקדומים, הטדרשים טן ג"כ שהם וקה"ר, ואיכה הזית טררשג(
 לשונות בעשרה בך ונשמתה נפילה בפסוק חזית מררש כמו ממנה מאמריםהרבה
 כף, תנינן תמן בך ונשסתה ננילה ד"א שם עקרה, רני בפסקא הוא שמחה,אל

 בהקנה אחת חלה שמרתי שלא על רבש"ע תראוני, אל בפסוק אשיש, שושטפמקא
 גוי חנין ר' בשם ר"י החותים בין כשושנה בפסוק , ציון ותאמר בפסקאבא,י,
 בחרש מפסקא הוא היערי בעצי כתפות פסוק החורש מפסקא הוא עם,טקרב

 בחרש מפסקא מכ השלישי בחדש ואימתי  ער באשישות סטכוני פסוקהשלישך
 הטאמר כל , הסלע בחגוי יונתי ער רורי קול חנינא סדראהשלישי:

 הגדי
 הזה

 שעות, בו' לאכול ימיר  היה טרורך שעברתי, כ6עמ פסוק החרש, טפסקאהוא
 מפסקא ארם, יחטא  שלא עי חגי ער סטתו  הנה פסוק תשא, כי מפסקאושא

 פסוק משה, גלת ביום  ויהי מפסקא הוא וראינה, צאינה  אפריון, כמיקהחרש,
 וכן , בריש ר"א שאל הטפנה נפת פסוק , אשיש שוש ספסקא  יוריך, יפו6ה
 משה, כלת  ביום ויהי מפסקא לגני באתי פסוק בשלח. ויהי מפסקא נעול, גןגןפ'
 כשמקא , חטרייא אתו בר"ש ר"א  זהב גלילי  יריו פ' יההרש, טפסקא ישנה אניפ'
 שור מפסקא , וקב"ה נתוכח מקוטות בנ' ארשב"נ טמתקים חכו פ' בשלח,ויהי
 פ' , סשה נלת ביום ויהי מפמקא צב עילות שש רעיתי את יפה פ' כשב,או
 פי עצרת, השמיני ביום טפסקא עצרת היתה ראויה לוי בן אר"י פעטיך יפוטה

 ר"י רבים טים פ' שובה, מפסקא דוד גיח  טלכות מתק אני טשם כהאםשיטני
 בהערותי רשמתי כאשר וקהיר, רבה באיכה כן וכסו דסוכה, מפסקא המייל,הוה
 - מהשתרע. הפצע קצר ופה לאחתאחת

 שאבו , קיבוצם בזמן המאוהדים ממדרשים שרם רס"ר, במ"ר, שמ"ר, מררשד(
 עברו דבר מקים הה"ר פייח , משה כלוח ביום ויהי טפסקא , ואש ברד ויהיפי"ב שם'י טדרש לרוגמא כמו בהעריתי, תמצא וכלם רבים מאמרים הפסיקתאסן

 מפסקא כו' לאלהים אסרו הה'יר בשלה ויהי ד"א פ"כ , הלילה בחצי ויהימפסקא
ויהי
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 אשר בת מרח י"א קבור יוסף היכן ידע משה היה ומנין שם עור צן , בשלהויהי
 בכלת ויצא המעתיק קצר וכו'. משה עשה מה בנילוס קבור חייה איתוהראה
 שעטיה בעטרה פנ"ב סוף בשלח, ויהי פסקא להפמיקתא וכיק חובתו ידיאוכו'"
 אחרי טפמקא הוא פ"ב סוף במ"ר טדרש סשה, כלות ביום מפסקא כו' אסולו

 ושמחו ישראל את מוכיח שדקב"ה אוזה שמעו טקוטות בשליכה ארשב"נ פ"ימות,
 הכמקא הוא ולמה, במלך ד"א פי"ב החורש. מפסקא ג'נ האדם יחטא עלאער ארשב"י שם החודש, מפסקא כו' לצבי רודי רומה פי"א כשב, או שור מפסקאכו'
 חוניא א"ר פי"ג הזאת, מפסקא ג"כ צב עגלות שש שם, משה, בלות ביוםויהי

 אין לנן באתי יוסי ב"ר ישטעעל א"ר שם הנ"ל, טפמקא כו' ד"א התורהליטרמך
 את והשקית דממה את קת ער דמאמר כל פי"ט הניל, מפסקא ג"כ לאןכתיב
 גדול מאטר כו' למשה הקב"ה אזל לחמי קרבני את פכ"א פרה, מפסקאהערה,
 ביום ספסקא כו' לנוי יספת זש"ה עצרת השמיני ביום ז2ם , קרבני אתמפסקא
 , פרה מפסקא פו' אחאב של דורו פזה , החודש מפסקא ר"ה אימתי לזמרדקב"ה לפני דהירת מלאכי כשמתכנסין יוחנן א'ד פ'ב דברר מררש וכן קצרה.השמיני
 בשלח, ויהי טפסקא כו' יוסי בן ר"ש את שאל רשעני של בנו אליעזר ר'פיז
 במדרש כסו הפסיקתא, על ציין הטאסף אשר בטררשים מקומות שיש תראהוכן

 בפרשיות הענין וכל בא זה הנה דודי קול דה"ר סשה אל ה' ויאמר פטייושע"ר
 מקרא על הנדרש הענין כר כי הכוונה כו', לי ואסר דודי ענה שנאסר עמכםער
 מסוררת היא כי יען פרשיות לפמיקר,א וקרא החודש בפסקא בפסיקתא תמצאזה
 דרוש מהחיל כאן כי דודי ענה וצ"ל ט"מ היא "שנאסר' ומלת . פרשיות ארבעעל
 זה, על נ'כ שהתעורר מה י"ז אות החודש פסקא סדרזש הגאון בפי' ועיין .הרש
 רבינא בר ר,א אלהיך ה' אנכי דא פכש בשמיר וכן קע"ת. צר מליןובערך
 עה"כ שנדרש טה ג"כ הכוונה הדברות, בעשרת כלי"ש שדברה עמי שטעהפחח
 בחדש שפרשת ובעבור ס"ב( רירה )עיין השלישי בחדש פסקא דילן בפסיקתאהזה

 פ"א שם תמצא זה וכעין , הדברורו עשרת קיאה תורה במתן מדברתששלישי
 המלאכה מל ותשלם בפ' כדכתיב במלאכתו מהיר איש חזית דויד משה אל ה'ויאמר
 דובתי אל רק דילן, פסיקתא על רבוונה אין כאן אך דפסיקתא, אל מכ רומז ,ע"כ
 שררך תנחומא ר' פתח כך תשא כי פל"ט ריש וכן , דמלאכה כל ותשלם פמקאפ"ו
 הקב"ה .לו אמר העוד בפרשיות הנתוב כענין כלן הפתיחות וכל וגו', הסהראגן
 עד הררנה כל המצא תשא כי פסקא פ"י ששם רבתי לפסיקתא ג"כ הכוונהכון,
 שנאמך לפי הפתיחות, יטעם ויעי" וצ"ל ט"ס ההש מועודיי ומלת רקבנה לואטר
 דגאון בפירש ועיין פתיחות, הפרשות כקא ולפיכך תנחומא, ר' פתח כךשם

 שהעיר מה וע"ש ז הסופר דברי שזה שדהעורר % אות שם בפסקא ז"למרוז"ם
 ר'א ספ"ב רבה דברים במדרש תטצא ובן שכתבתי. כמו והנכון לו, אכר ועודעל
 בפסיקתא כדכתיב למריה, וחתנה ובנה בעלה ושהלך לאשה למה"ד אשיששוש
 אשיש,  רשוש בפסיקתא כדכתיב וצ"ל , דילן לפסיקתא הכוונה אשיש, שושעד
 בשלמותו, המאמר נמצא שםגי

 תמצא כאשר מדפסיקתא טאפטים הרבה בו יש פי מלבד התנחוטאה(
 כל לנפשי אומרים רבים זש"ה דמתחיל בטאסר תשא בפ' נ"ע העתיקבהערותי,
 זש"ה עטלק לך עשה אשר את זכור תצא בפ' שם נם , סופה עד תשא כיפסקא
 טהר יתן מי זש"ה מן חוקת ובפ' ימכור, פמקא כל נעתקה אבותיו עוןיזכר
 ד~תיק תעשר עשר בפ' וכן , דפרה פמקא כל נעתקה מצרים זו פרה ערמאסא
 וכלשונה. ככתבה תעשר רעשר הכמקא כלג"כ

 או שור פטקא עיין לדוגפא , מהפסיקתא רבם מאסרים מובא , בידי גםו(
 . ריבה ועור , ל"ז העפה הברכה וזאת ל"ו, רירהכשב

 , ש סי' צו פ' סוף לדוגמא בה השתמש השאלתות בעל גאת אחאי רבז(

 הרי"1 הגאון וציין כו', מלכות של בטכסיס אמרו, ברכיה בש"ר זכריה וררר"ל
 הטסטר מקור אולם עצ. התנחומא בשם קפ"ב רמו וארא בילקוט תמצא יהוכעין
 ~י. הערה עיין הלילה בחצי ויהי ,בפסיקתאהוא

 על אעיר וכבר הפסיקתא, 9י על חרוזיו יומי הקלני אשר מקומות הדצהציעוקי ובהערותי שהפסיקתא פיונשירם דברי רוב שאבו הקליר ר"א וביחוד הפייטניםה(
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 אמון מלך פיוטו יסר שהקליר ר'( סי' ר"ה )ה' ברוקח טגרמיזא אליעזר רבינוזה
 ל.פתותך שרי חרגון עם שופר נעלה היירי שיסד טה שם העיר וכן רפסיקתאעפ"י
 למזכיך תעורר רחמים מלך היום לך מתוקעי תקיעה קול קשוב בן בחינון,בם
 כתוב לוי ר' דרש ובפסיקתא ר"א( )ס" שם וכן דרגה. ה8סיקהא gy,, מיוסרחלך
 תראה כאשר ע"כ, שני יום של בקיובץ שמעון ר' יסד מן וכף אוטראחד

 עליהם, נוסדו אשר הקטיר פיוטי את תק-א ואח"כ , בפסיקתא והדרושיםהטאטרים
 פיוטים רוב וז"ל כחב ז'( סימן מילה )י כ"י הלקם, משבולי לקוחה והואצ"ו ס" רבתי בתניא תראה וכן הטבעו, אדניהם מה קל ותראה בני, לך יובנואז
 כ"ז( סיטן א' )ערוגה בכ"י שם וכן האגדות, פי 1~5 הירושלטי עפ"י הקלירישל
 תלמודנו ל וחולק א4י תלטור עפני נכליר דברי רוב כי חם רבינו בשםהביא
 והרוויה לוי סמה בפ" מובא וראשן , ורגלי ד"ה ע"א י"ג רגינה תוס' ועיין .ע"כ
 עליהם ויסד הפייסן ממנם שאב אשר הפסיקתא מאטרי על פעמים כמההעירו
 שטתחיל בעצמו ההוא בכתוב הפיוט החל שלפעמים תראה וכן הנשנבים.חרוזיו
 נצב, דברך ה' לעולם בכתוב הררוש טתחיל דריה פסקא כמו בפסיקתא,טמנו
 הפיוט וכן נצב, דברך ה' לעולם מוצב, שיהוק סאטריך אמון סלך הפיוטוכן

 וגן הדר עץ פרי לכם ולקעתם בפסיקתא שמהחיל כמו , הדר עץ פריאקחה
 לרש דסוכות ב' ליום הפיוט טתהי5 וכן כפי, בנילון ארחץ סהרנה דסוכהפמקא
 כי פלא דבר מצאתי ויל קאו. צד מלין ערך ונוין , כפות בנקיון ארחץדקליר
 שלפנינו( דב"י )הוא הרשד"5 שביד בפמיקהא מהדלת נסוכות אחריתיפרשתא
 ארחץ סכות של ב' ליום איר של דקרובץ רהחלת ססש והוא כפי, בנקיוןארחץ
 ובלשון בברוזים דמסיקתא דברי לשונות רק ליר רצה כי לאות כפות,בנקיון
 פטקא עיין הפסיקהא עפ"י יסד יצחק בר שמעון ר' ובן , ע"כ דרכו כפינשגב
 . שלי בהערות עלידם ודברותי כזו, ר~רה פרה , פ"ט הערהשקלים
 עיניהם. למראה הדחה ולא הפסיקחא את הביאו אשר רביםי(

 הקאך ועתה הקרמונים בדברי הפסיקתא מובאה אינה הראיתי ה' באותא(
 עיניהם, למראה היהה ולא מהפסיקתא טאמריס הביאו אשר ישראל מברולי רביםכי
 והביאום בספריהם אלה דברים הכניסו אחרים בספרים מובאה ראיה מאשררק
 היתה ולא פעמים הרבה הפסיקתא שטביא אברבנאל דוב כסו הפסיקתא,ע"ש

 במח"כ לפעמים טעה לכן , שסה על בילקוט מובאים דבריה ראה רק עיניו,למראה
 דרשו וחז"ל א'( )ישעיה שהראה. כמו להיפך, וכן ברבתי, הפסיקתא החליףגם

 בילקוט ומובא השביעי, בחדש פסקול פ"ם רבתי בפסיקתא צ"ל כוץבפסיקתא
 פסקא בסוף הוא , נו' מצרי אנחם הוי דרשו ובפסיקתא )שם( רנ*ו. רמזישעיה
 כנסיות בתי הפ"א אמרו ובפסיקהא )שם( רמ"ח, רמז ישעיה בילקוט סובאדאיכה,
 בדבריו וצ"ל , רנ"ז רמז שם בילקוט מובא דאיבה, בפסקץ ג"כ הוא בירושלים,היו
 שם דאינה בפ' ד"א כו', בפסיקתא רז"ל שדרשו כמו )שם( תפ"א בטקוםש"פ
 ב'( )שם שם, שם המזים "יית ל ררשו יבפסיגן )שם( שם. בילקוטסובא
 בפסיק' אסרווחז"ל

 כו',,
 דגנינו, פסקא ל"ע בפסקא וההד. רבתי,. בפסיקתא צ"5

 קומי בפסקא והוא פסיקתא דג[אמר רוטצית על גרשם רמח רמז ישעיהובילקוט
 ה'( )שם רבתי. פסיקתא הציון חסר רבים עמים והלכו הראשון המאסר ועלאורי,
 ז'( )שם ר"ע. רמז ישע" בילקוט טובא , איכה בפ' הוא , בפסיקתאאמרו

 כיב( נשם רע"ג, רמז ישעיה בילקוט מובא אנכי, ברבתי הוא כו', אמרורבתי בפסיי
 מהערוך דבריו לקח כו'. הלילה בחצי ויהי על ובפסיקתא ובילמרנו פס"בובב"ר
 מאוחרת, אחה פרשה עם מב"ר הפרשיוה ציין ד~רוך כי לזה ומעד צר,ערך

 011. בערוך המובא , הנאבד הילכסנו את הביא וכן , פס,א בטדרש הואולפנינו
 ריל': בפסיקתא לפנינו הוא כו'. המנחה בענין אמדו רבתי ובפסיקתא כ"ז()שם
 מצויו שם וגם ש"ז, רמז ישעיה מילקוט דבריו ולקה ברבתי, לא נהטופסקא
 עד ירושלים, את נחם לך לאבררם הלב"א א"ל על'המאמר רק פסיקתא,לנכון
 דמאכרים שני הביא האברבנא5 והרב הציוןן וחטר רבתי, מהפסיקתא הוא ורימז,סוף
 הה6 , בפסיקתא חכמים שפירשונו כמו ע"ג( )שם . בילקומ שמצא כטו יחרהאלה
 בסמיי זדא,ל לב( (aw שיעי. ron י11ע" בילקוט מובא השלישי, בחדשבפסקא

דרשו
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לפגמטח
 ובפסיק' נגה( )שם nhw. רמז ישע" בילקוט מובא עטיה, רני הוא.בי כו',ררשו
 ויש שלט, רמז סוף בילקתי פובא סוערה, עניה בפסקא הוא כו', בניטא"ר
 בב"ר, חכמים אסרו וכן האברבנאל, הרב הביא שלפניו שבמאמר עורלהעיר
 אלי אחת אבן פשפשין ושני הוא ביהס"ק של mtDn~ שע. לעשות הקב"העתיר

 בפסיקתא ושא , של"ת רסז שם מהילקום לקח הזה המאסר גם . ע"כמרגליות
 ובמאמר רומז בראש פסיקתא הציון הסר שם ביוקומ רק , סוערה עניהפסקא
 הדב וחשב "בש-" בצרו מצוין לי זאת נח סי כי על מל"ח רמז סוףשלפניו

 הזה ההאמר כי ורשמת שלאחריו, רומז על גם מוסב הזה, הציון כיהאברבנאל
 ררשו אכרו בפסיקתא אמנם ננה( )שם שהבאתי. בפסיקתא רק בב"ר נמצאלא
 לו קרה בזה גם כון דין לגזר מנין דרב משטיה אוניא בר אריש בהמצאוה'

 בצרו ומצוין אחד תאמר הביא שמ"א, רמז סוף ישעיה בילקוט כי כזו,שניאה
 האברבנאל הרב שהביא הזה דטאנט את והביא שלרבן רמז מתהיל t"ruil ,פסיקתא
 בטאתם פסיקהא שהצרן השב האברבנאל וריב , וקא י"ת דת. ר"ה , לנכוןוציין

 ארי, קומי בפסקא הוא כו' רבתי ובפסיקתא ס'( (ae זה. על גם מוסבשלפניו
 רבתי בפסיקתא הזה הכתוב פרשו וכבר ס"א( )שם . שנ"ט רמז בילקוטמובא
 שס"ה רסז ישעיה בילקופ סובא -אשיש, שוש בפמקא והוא פסיקתא,- צ"לכוץ
 בילקוט וסובא הנ9, בפסקא. הוא בפסיקתא, אמרו וכן )שם( הפסיקתא.בלם
 מובא אליהו, ויקח בפסקא הוא כו', רבתי ובפסיקתא ס"ו( )זדם שמיו, רנהשם

 צ'ו דף בהקימה )ירמיה שע"א, רמז ישעיהבילקוט
 ע"ב~

 ז"ל ד~עעוררו וכבר
 ירמי' בילקתי מובא טרמו, פסקא והוא בפם"קתא, צ"ל כו' זה על רבתיבפסיקתא

 מצאהי לא ומנוהה רבתי, בפסיקתא זיל חכמים אמרו כן ס"ה( )שם רנ"ו.רמז
 רמז ירמיה בילקומ מובא רק ברבתי, ולא דילן, בפסיקתא לא נמצא לאכו',
 זה מאמר לפני אטם בא, פ' בריש במכילהא לפנינו והוא המכילתא בשםשכ"מ
 נם כי האברבנאל הרב והשב , רבתי הפסיקתא בשם אחר מאמר מובאבילקומ
 ושזכר במקום הנה כי וז"ל הביא שם עוד וכן רבתי, מהפסיקתא הוא הזההמאמר
 ימים עשרת מקץ ויהי רבתי( פסיקתא בשם ושהביא הנזכר המאמר קורם.אסרו
 )כה(. שם מהמכיל,א הטאמר התהלת והוא שם. בילקוט הוא הזה המאטר נםכו',

 הוא כו', בפסיקתא אסרו א'(, ובהושע עוי הרי )רקרמת כ"ב. בישעיהלעיל שהעירותי מה עי' הלילה. בחצי ויהי ובפסיקתא ובילסרנו פס"ב בב"ר כיה()יחזקאל
 לשון העתיק האברבנאל והרב תקי"ו, רסז הושע בץלקומ טובא שובה,בפמקא
 בפסקא הוא כו', ובפסיקתא ( ב' )שם נ'. הערה שובה בפסקא בהערותיע"ז שהעירותי כמו באמצע שלם מאמר וחסר משובש שם הלשון כי המעות עםהילקומ
 כהילקומ דבריו לקה ירשו, ובפסיקתא ג'( )שם 1 הבי"ח הושע בילקוט מובא ,החדש
 מפסקא הונו הראשון מאטר טאטרים ב' שם הביא הילקומ ובעל תקי'ט, רטזהושע
 האברבנאל ודבב השלישי, דבחרש טפסקא הוא , וכו' ואברה ריא הביא ואח"כהחרש,
 ההודש, לפסקא קנס הערה עיין בילקומ שראה כמו יחר, המאמרים ב'העתיק
 הקל"ה. רמז יואל בילקומ מובא שובה, בפמקא הוא כו', ובפסיקתא ב'()יואל
 רסז ירמיה בילקומ מובא דאיכה, בפסקא הוא כו', כפסיקתא רז"ל ה,()עמופ
 %. בישעיה דבריו על מ"ש על נחמון בפסקא הוא וכו', בפסיקתא )שם(רפ"ג

 תקס"ז. רטז צפניה בילקום מובא אנכי, בפסקא הוא בפסיקתא, ואטףו ב'()צפניה
 ד"א רבתי ובפסיקתא ב'( )זכריה שובה. בפמקא הוא אמרו, בפסיקהא ב'(1חני
 פיק הוא כו', רבתי בפסיקתא %( )שם תקסים. רמז עם בינקומ מובאפל'",
 פסיקתא, שם ובמעות הקיע רמי זכריה בלקוט מובא ההיא, בעת והיהפסקא
 ריש זכרי' בילקוט טובא כו', דרשו רבהי ובפסיקתא ו'( )שם רבתי. פסיקתאוצ,ל
 4קח , כו' רבתי וכפסיקתא י"ר( ושם הזה רמאמר נמצא לא וברבתי תקעתי,רמז
 רמאסר אולם הטעהו, רבתי פסיקתא שם ההציון תקפנה, רמז  ובריה טילקומדבריו
 פכ"ה. בפדר"א רק ברבתי, נמצא לאהזה

גם

 3מגי5ח6 דרסו 1מ1? פ"6( רט"6 )דף 6' כח3קיק 6כרכג56 סר3 מיס לעיר ו6גנ)כה(
 ההוגף נזריע, ס/ גתנחו)ו6 וס61 3תגחומ6, דרסו 1מ1"5 ג"5 וכף, וגורזן 6עס ט5 'רכותדרמות
 6 . הקס"3 רמו תנסוקניזקות
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XLIIשוא

 בפסיקתא אמרו וכן פ"ר(, מראשון העיון )ח"ב משיחו ישועות בספרוגם
 העיון )שם tf~W רמז בילקומ מובא דנחטו בפסקא הוא עמי, נקטו נחסו פסקעל

 בניע נכנסו תשעה בפסיקתא. ג"כ והוא פ"א[ ]סוף .זוטא ד"א במם' פ"א(השני
 מ"ב רמז בראשית בילקום ומובא ברבתי, ולא בפסיקתא מצאתי לא בו',בחיים
 כו', בארצנו נשמע התור וקול רבתי בפסיקחא וכם'ש שם( )שם ד"א, מס'בשם
 אספו פ"ר( סף השלישי העיון )שם שה"ש. בילקוט מובא החודש בפסקאהוא

 פסיקתא צ"ל , כו' אוהבים -נ' לו שהיה למלך משל יעקב אלהי בית עלבפסיקתא
 שלקניו ובסאטר רנ"ח, רמז ישעיה בילקוט! ומובא הרנינו, פסקא פליט והוארבתי,
 לכן רבתי" אפסיקתא הציון חסר עמים והלכו מן הזה המאמר ועל פסיקתא,נרשם
 הקב"ה, לפני כלי אפרה רבתי בפסיקתא פרא( )שם . מהפסיקתא הוא זה שנםחשב
 שנ"ט. רמז ישעיה בילקוטו וסובא אורי קומי פסקא פל"ו, רבתי בפסיקתאהוא
 ,ובפסיקתא בפסיקתא" שם אמיש בפסיקתא' אונאמר ארוב שתביא בטאמריםאבל
 אורי. קוטי בפסקא והיא רבתי, בפסיקתא לתקן צריך בכלםאמרו'

 במנורת מובאה מצאה מאשר הפסיקתא את טביא תכסה ראשית בעל נםב(
המאור,
, 

 שתראה, כסו בילקוט או
 )סי

 ע"ב( נ"ט דף אמם' ד' פטיו היראה ששק
 דטוכה, בפסקא הא כו', חיים אוח תודשני פסוק על פסיקתא בטדרש אמרווכן
 דוזשובה ,שער תרנ'א, רמז אסור בילשמ וגם רצע, ס" המאור בטנורתמובא
 למטרונא מעל ישראל שובה nalwn, ענין על בפסיקתא זל אמרו ע"ב( קכ"ג דףפ"א
 תקיא, רמז עמוס ובילקוט רע"1, סי' המאור במנורת מובא שובה, בפסקא הואכו',
 הוא , ט' קבלתי אתאב של תשובתו בפסיקתא אמרו עוד ע"א( יר דף שם)שם
 זה לפני שהביא הטומי וגם רפ"ד, ס" הסאור בטנורת מובא שובה, בפסקאג"כ
 בפסי' אסרו ע'ש( ק"ל דף )י2ם שם. המאור במנורת ג"כ מובא ב"ר, מדרשמן
 )שם שם, המאור במנורת סובא , דשובה פסקא ע"כ, יחף היך דוהיה אטוילך
 בפסקא הוא כו', תוריעני פסיק על בפסיקתא ז"ל אמרו עור ע"א( קמ"ר דףפיו

 ע"ב( קמ"ז דף פ"ז )שם לעיל, כמ"ש רצ,ם סימן הסאור במנורת סובאדסוכה,
 מובא עצרת, תשמיני ביום בפסקא הוא כו', רשעים נקראו ל בפסיקתאאמרו
 תש9. רמז תהליםבילקום

 יאסרו המקומות ברוב בעצם כם"ש מהילקה!, לקח רז"% מסררשי דבריםורוב
 בילקתי, מובא בתנהומא אמרו בילקתי" הועתק בטררש אמרו בילקוט" מובאבטררש
 רי"ז דף פי'ר הקרושה )בשער לדוגמא , לפעמים דמעהו הילקוט שרברי חמאהלכן
 על סנעורייא דמלמר שכל מצינו אחא א"ר בסנהדרין גרסינן ותו וז"ל הביאע"א(
 בסנהררין, ליתא הזה חקטאמר המאמי, כל ע"ש וכו', בעולם מרוממו הקב'הישראל
 בפסי' הוא הזה והמאמר השערה, עפ"י 8"י, סנהדרין ציין שם מקימות מראהובעל
 הביא קמא רמז שמואל בילקוט כך, לו בא ח-וכעות הברכה, וזאת פסקארילן,
 שהבתו הזה רמאסר הביא ואל"כ סנהדרין, מן אחר מאטר , אבשלום את ויכועה"כ
 רטז ברכה ובילקוט פסיקתא וצ"5 מדרש שם רשם )ובילקוט חכמה ראשיתבעל
 בסנהררין ג"כ הוא הזה שהמאפר תשב ר"ח ביגל ורוב Nrp'DD) לנטן l'1YDהתקע
 שהעירותי כמו לליכיייןן במלת הילקוט לשון בר~חיקו במחי נ"ע וטעהשם,

 אליהו דבי בהניא ע"א( כ"ו רף פ"ז היראה )בשער הראה תשוב וכןבהערותי,
 ע"ש. כו' אדה"ר חטא , שלא עד רשביי תני אומר, נתן י בפ' בילקוםמובא
 , מהדב,א אחד מאסר הביא , תשצ"ה רמז תהלים בילקוט רק , בתדב"א נמצא לאוזה

 והמר החרש, פסקא טפמיקתא הוא אדה"ר חמא שלא ער רשב'י תני סן.ואה"כ
 רבתי הפסינץזא את יילקוט וכן , מתרב"א ג"כ שהוא וחשב , פסיקתא הציוןבילקוט
 בריקום ומובא , בפ.ח והוא מפס"ר הביא ע"א( ליה )פי'א היראה שער מהילקוטלקח
 היללם, שדביא סטה באורך יוהר דג!אמר בפס"ר ולפנינו רעעקנ"מ, רסזמשלי
 בילקומ מובא כ'1, בפסקא והוא פס"ר, ס! הביא ע"א( ק"ו פם"א האדירה)בשער
 ולקה פס"ר, בשם הביא ע"א( קם"ח דף פיו התשובה )שער רצ"ג, רטןירמיה
 לא הזה שאמר אולם פס.ר, בצרו שם שמצוין רס"1, רמז ירטיה מילקוטדבריו
 משכני. בפ' - רזית במררש רק ברבתינמצא

 בקדמונים מובאה אותה ראה מאשר רק פעמים, איזה מביאה ב"י מרןג(
רבינו ט,. דוגרה לעילעיין
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 שם"ו( שנת בוויניציא )נרפס קורש מקראי בטפרי מאמינה, יוסף רבינוד(
 לא( כ"ז דף פ"ח )ח"א כמו בי~קוט, מיבאה טצאה מאשר רק הפסיקתא אתהניא
 בעקב שרשו אלא עדעין היו ולא ידעו לא אותי עמי אויל כי בפסיקתא,איתא
 מ"ח דף פ"א )ח"ב רס"ב, רמז ירמיה בילקוט סובא כשב או שור בפמקא הואכו',
 אימתי רבש"ע ישראל אמרו אלהים פני ואראה אבא מתי בפסיקתא כראיתאקרב(
 בי"ומ מובא פ"א, ריש והוא רבתי פסיקתא צ"5 כו', הכבוד 5נו מחזיראתה
 שה הקב"ה זה 5הם ויקהו בפסיקתא ע"ב( ע"ג דף ת"ג )שם תשמ"א, רמזתהלים
 ארם לן לא סימון בשיר אר"י , אבותלבית

 בפסקא הוא , כו' עון ובידו בירושלים .
 לפנינו כי מהילקחם רבריו לקח והמחבר קצ'א, רמז בא בילקוט מובא ,החרש

 הקב"ה שאטר בשעה בפסיקתא ע"א( מה דף )שם בשנויים. רמאמרבפסיקתא
 כו', כדגליטון בלבושלבן ביהו לבן שנגלה למלך מעל כו', משכן לי עשה5סשהי
 רבריו %קח , סשה כלות ביום ויהי בפסקא הוא ע"כ, מרנלימין אלו לבוש לימנק

 , טרנלשק אלו וכן פרנליטון, לבן הטעות עם והעתיק ש"ע, רמז הרומהמילקוט
 בפסיקתא איתא לב( ס"ה דף פיז )שם ניו, דהרה משה כלת ביום בפסקאעיין

 מפסקא הוא , כו' שבעים בנוצג ינאי א"ר לאדם יתרון מה זש"ה עומר אתוהבאהם
 בפסיקתא כדאיתא ל"א( ע"ז דף )שם תרמ"ג. רטז אמור בילקוט ומובאהעומר,
 בילקום גם שם. ובילקה! העומר, בפסקא הוא , כו' בלבבם אטבו %א כתובאר"א
 בפסיקתא אמיינן ע"א( ע"ב פ"י )שם רע"ו, ירמיה'רמז וילקוט תשצ"ה, רמזתדיש
 רחמם בסדת שהוא ער ה' עד מאיר ר' .בעם תני אלהיך % עד ישראלשובה
 ע"ב( פ"א פי"א ~שם , תקל"ב רמז הושע בילקומ סובא ( שובה בפסקא הוא .בו'

 בפסקא הוא כו', העולם נברא באל% בניה רא'א וי לעלם בפם*קתאוכדאיתא
 טעם יש ובפסיקתא ע"ב( ר"ה פי"מ )שם , תשכיב רמז פנחס בילקוט מובאר"ה,
 טוצא אתה יו"כ, אחר סוכה עושים אנו למה וז"ל בתשרי, המוכה לפצוצואחר
 אחרת פסקא כו', הדין את חותם הוא ובי"ס D~p באי על בדין רקב"ה יושבברעה
 בפסיקתא כראיתא ע"א( ק"ו רף )שם , תרנ"ג רמז אמיר בילקוט ומובאלסוכה,

 אסר דבר יוסי ב"ר אבין בשיר הלבו ור' ברכיה ר' יהושע מל אשר הדברזה
 רקב"ה אמר כן ערלים לארץ נכנסים שאתם סבורים אתם מה א"ל ום", יהושעלהם

 טעה פה ע"כ, תשמור בריתי את ואתה ע"מ אצריך 61רעך לך ונחתילאברהם
 והציון הזה, המאמר ש פסיקתא בטועת מצוין שם כי ט"ו, רמז יהושע הילקוטארחי
 פסקא בפסיקהא וכהוא לשבעה, חלק תן שלפניו הטאמר על ומוסב מטקומונשטם
 במאמר שם בילקוט שמצוין כמו פם"ו בב"ר הוא הזה והמאמר , עצרת השמיניביום

 בפסיקתא אסרו מינים הר' מעם ע"א( ק"ו דף פ"כ )שם , זה ע5 נם ומוסבשלאחריו,
 , ע"כ עלינו המקטרגים האומות שרי ננד וי"א ברנה ברין נצחוננו ע5 להורותשהם
 סימן אתרוג ה' המנהיג בס' ע"כ ומובא , תרנ"א רמז אמור מהילקוט דבריולקח
 רבה, במירש מני ר' בדברי יתבאר שזה ונ"ל וז"ל שם שהביא תראה ומזהלנח,
 ללולב, בשביל אלא הזה הפסוק רור אמר אל וגו'. עצטותי כל פתת מני ר' 'וז"ל
 היה לא בפסיקר,א ריאשון המאטר ראה ואילי י כו' אדם של לשררו רומה5ו5ב
 הזה, המאפך גם באתר הראשון, הטאטר לבאר רבה, סמררש השני הטאטרמביא
 עיי"ש, בפסיקתאנטצא

 הצאה באשר רק והביא הפסיקתא את ראה לא כה"ר בעל דראון גםה(
 כו', ברכות הרא"ש וכתב שמעון ב"ר אלעזר ר' ערך ם אות כמו בספרים.מובאה
 ה' באות וכן ברשב"י, ר"א שהוא אמר בפסיקתא , כו' דגליר אלעזר ר' הואכי
 יוחנן, ר' ערך י' ובאות בערוך, המובא 'הפסיקתא הביא יקי בר הונא רבערך

 בפסקא והוא כו', וסליק מטייל הוה ר"י , משפטים מ"פ בם"י מובאובפסיקתא
 בתיספת שם ואיתא ע"א ט, דף יומא תורתא בן יוחנן ר' ערך DW וכןסוכה,

]ישני"
 הפר" הביא , פדא ר' ערך פ' אות , פרה ע"י שנתגייר מפרש בפסיקתא

 בר"ש רפא הפסיקתא שהביא הילקוט דברי הביא שי"ן באות וכן , השיוךבשם
 בערוך עיין וז"ר שם עור וכן בשלח, בפסקא והוא חסוי, יקוני בן ר"ש אתשאל
 כו' בילטדנו ולא ברכה לא טצאתי 5א כו', בשלח ויהי בפ' וזל אצוותא,ערך
 הערה ע" , בשיה ויהי פסקא להפמיקתא כוון' ז2דתרוך במחיב 'מטנו ונעלםעכ"ל.
 אה5 בשם הפסיקתא הביא כבוד, ערך ל אות מבנויים ערכי בספרו גםקצ"1,

יעקב
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 מובאה אותה ראה אשר הפסיקתא הביא תשובה, ערך ת', באות %ןיעקב,
 המאור.במנורת
 סיפיות הרב אומר ר'י , הפסיקתא את הביא מ"ג, סי' שינץ מרום בשו"תו(
 תהלים בילקוט מובא השליש., בחדש בפסקא הוא , כו' ושבעש שבכתב הורותשתי
 . תתפיטרטז

 עם. הש"י המיוחם בפי' ומובאבשלח, ויחי בפסוע והוא ופנ"ד, פעה, ב"ר רבה, 5מררש בפיניש משה היריז(
 . מהפסיקתא יר כתבי ארבעה תכונתיא(

 באוצרות וסטונה ספונה היתה הזאת הפסיקתא כי נעים! קורא ידעתכבר
 בארצות טסחרי בעניני מסעי דרך בעברי ויהי קורא. עין רחפתה לאראפרים
 יד כתב הפסיקתא את גם 5ו אשר יר כהבי המון בתוך ראיתי נכותו, ביתבל ויראני 1"ל, מרושריל הגדול החוקר הרב יהירי פני לבקר ארחי מני ואטאטליא,
 אשר רבתי הפסיקוזא איננה כי ראיתי עליה, עיוני עין שתי ומרי נועק,ישן

 היתה ואשר ז"5, כזמונינו ברברי הסובאה הפסיקקא היא ההיא ברפוס,לפליט
 מטנה, העתקה לי ישלה כי , הנ"ל רוב ירירי פני את ואהלה רז"ל, למדרשימקור
 זכרה הפסיקתא, כל למעני ור~תיק שאלתי, למלאות אלי נעתר הנדיבה ברוחווהוא
 החיים עם עשה אשר החסר ע5 נצח, למזכרת זאת תהי ולנפשו ענובה, אלחה5ו
 , ממנה הראשונה פסקא , עולם לאור הוצאתי ר " ת כ בשנת ועוד המתים,ועם
 אולם ישרון, קדמוניות אביבי בעיני הן מצאה מלאכתי ורץ ותקונים, הערותעם

 הגדול החכם הדב ידידי יר תחת ממנה ד~תקי, עוד יש כי נודעתי הימיםבמשך
 הני, אשר הכ"י אלי לשלות בקשתי אל הוא גם ויאות נ"י, כרמלי אליקוםמוררים
 אח"כ נם משובו, ד~ניקני אשר על הן, ותשואת תורות רב בזה אליו נווךוהנני
 והנה ופארמא, באקספארר, אשר הספרים טאוצרות העתקות שתי עור אלינשלחו
 בהערותי לאחד אחר ורשמתים , הרשרש כ"י לבין שבינם השנויים הוצאתיהאחרים כ"י 1טשל12ה ד"מפר, לפנים לשיביה הרשד'ל, כ"י אל הככורה סשפמ לרצןבהרתי
 בכלל: מזה זה והבדלם האלה, כ"י ארבעה תכונת היקרים הקוראים לפני 5ר~יג141ומר

 בטצרים, ונעתק בצפת, נכתב הוא ז"5, רושר"ל אלי ש5ה אשר כ"יא(
 ? וז"ל המעתיק סיים הפסיקתאובסיום

 סרוק יצחק כטה"ר ושוע הנדיב ונעלה לנבון מצרים, פה אגימאן משההצעיר אני וכתבתים תוב"ב, וקרש עיי בצפת שנטצאו כהנא דרב tlpDDאוכלת
 שכתוב מקרא עליו ויתקיים , דל בתורת להנויה זרעו את ויזכה יזכהו הש"ינר"ו
 גם וגו', אתכם ויברך פעטים א5ף ככם 'עליכם יוק" אנותיכם אלהי ה'בו,

 ליצירהף השכ"ה שנת למנהם "ם ף יום Inpnynתשיה , אסן עולם ועד מעתה ה' אסר זרעך וטפי מפיך ימושו לא שכתובמקרא
 w~tp) השה )דן ושע ע" חה 1 מן חמה פ40 סי חטר תהצמי

 פרה, פסקא הן הלא שאחריה פסקות חסרות ונם פנויים, נייר דפי איזהונשארו
 החסרון והשלמתי כיון ר~רה בשלח ויהי פסקא ועיין לאלהים אמרי ומתחלתבע"ח, ויהי פסקא והתחלת כשב, או שור העומר, הלילה, בחצי ויהי קרבני, אתהחרש,
 נעהק הוא "ה עליה ונרשם הוספה יש רשקלים בפסקא כרטולי. מב"י הלזהרוב
 הלומברדית הנומחא כל כי העירותי קים ר~רה )עיין מלומברדייא" ההובאמספר
 5א אך , תשא כי בתנהומא וישנה אקפפארר, בכ"י לא ונם כרמולי בכייאיננה
 הנ"ל בפסקא עוד וכן רהנהומא( בשם תשא כי ריש בילקומ ומובא שלפגינו,בסדר
 זכר כל אין ואקספארד כרמולי ובכ"י רומי" ימספר עליו ונרשם אחד טאסרסובא
 בתנחוסא ישנו זה מאמר כי קס"ח דקרה )עיין , רשקלים פסקא פה וכלתהמזה,
 מאמר נמצא דזכור בפמקא וכן לוי(, בני את פקד המתחיל בטאמר במדבר%
 ולא כרטולי בכיי ואיננו ס,א" "ע"כ סיים ובסות טצאתי" אחר .בספר ונרשםקטן
 ffp~), רמזרה )עיין רות ומדרש בתנהומא 5א גם ן תצא בי5קומ %א אקספאררב,כ'וי
 נמצא, לכם ולקחתם בפסקא וכן יוסף" את ה' ויהי ~"א דשמעו בפסקאגם
 ור4ט5סתיה [ ההוא בכ"י חמרה דרשו פסקא צ"א(, הערה )עיין כו', ר"ה ע"ב כךפ4א

מכ"י
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 ריאשונה, טהצה עם חברתיה ואני כפי, בנקיון ארחץ סתתלת השנית ורמיצהפסקא, לשתי בכ'י נחלקת לכם ולקחתם פסקא , רמליחות שמקא היא ואולי כהמולי,מכ"י
 הפמקא לסוכה אחרת פסקא שם, ברברה שהעירותי כסו אחת. לפמקאושמהיה
 היא חדש כי עליה יעיר לשונה וסגנון וכהמולי אקספארר בכ"י נמצאת לאהזאת
 והיתה עלא, ב' ע"ז בבלי מש"ס שהוא כו', חיננא ר' דרש מהתחלתה, נראהוכן
 ובאיוב , פסיקתא בצדו ומצוין ותרנ"ד, , תרנ"ג רמז אפו בפ' ומביאה הילקומלפני
 הרב לפני היתה נם מררש, בצרו ונרשם ממנה גרוע מאמר מביא תתקכ"ורמז
 בפסי' זה מאמר ראיתי ברור יותר בלשון וז"ל , שי"א והביאה , עינים מאורבעל
 ביי, ה' במרן ועיין (, % דברה )עיין . עכ"ל כו' דמטליא לחנא שדרש כהנאדרב
 הלקט,, בשבולי שהמובא סכה פ' דגנינו מירש בשם הביא חץ, סיטןפסח
 )עיין הזאת בפסקא יפנינו חש"ו כו', השמח ימי כל הההל גומרין שאיןהטעם
 על שדהירותי טה ועיין . הרניני ממדרש לקוהה הזאת הפסקא ואולי מה(הערה
 המעתיק הצע הברכה וזאת ארדונה פסקא י', הערה ה' אות הרנינו מדרשדבר

 .Bodl .0א Catal.I 160 הספרים נאוצר שטה נמצא אקספארד כ"יב. עצרת. השמיני ביום לפניבטעות,
 מכילתא ב( כדכא ררב פסיקתא א( טפרש: ר' מכיל הוה דתנץ Uri) .0א119
 וז"ל: המעתיק סיים הפסיקתא בסוף ספרי, ד( כהנים תורתג(

 ירבה, עצמה אונים ולאין כח ליקר הנותן ברוך כהנא, דרב פסיקתאלפסלת
 סרב ראפר כל וסיימתי שלמתי כהיי, אלחנן. בר יהוצדק אני ונתחזק,חזק

 ת ת א 1 שים חס שנת ארר, לירח יום בתשעהועשרים בשבת בששיכהנא,
 שש" לאלףלפרט
 יהוצדק הנני ונתחזק חזק מכילתא "סליק המעתיק: כתב המכילתא~בסוף

 מורנו דסשכיל, והנבון ההרם הגדול, האשל אל הספר זה כתבתי כח"י, אלחנןבר
 זצ"ל," אלעזר בר אושי! ר ריבורבנו,

 אשר קטן מאמר רק ונשאר מופה, כלות ביום ויהי פסקא חסרהבד~עחלתה
 ע"א( ט' )דף הנשיאים שני על עגלה בקר עשר שני ומתחיל הפסקא, בסוףהוא

 כל ולב בראשיתו, חסך הזאת הפסיקתא העתקתי ממנו אשר "הכ"י כתבוהמעתיק
 פסקא האחרונה הפסקא ושרה וכן להמנות", יוכל לא חסרון על ירוה מדעאוהב
 ונאבר נחסר והשנים הימים במשך אשר עד ובסופו, נראשיתו ישן מפרבכל המצוי והבלוי, הקרוע הגייר מפאת שהוא לעין גלויה החסרון וסבת הברכה,יזאת
 ורמזרה א' דורה )עיין אבותיו עון יזכור ער זכור, פסקא התחית חמר וכןלנסרי,
 להעתיקה המעתיק שכח ואולי , הלילה בחצי ויהי פסקא כל בתוכה חסרה גם ,ב"ו(

 לסוכות אחריתי פקקא נטצאת לא נם דרשו. פסקא בתוכה נמצאת ולאלמענ*(.
 ולקואם ורפסקא , לעיל( עיין דושתה בכ"י )ונמצאת , מאורית פסקא היאאשר
 כפי, בנקיון ארצץ מתחלת השנית והמחצה , פסקות לשחי שם נם נחלפתלכם
 הראשונה המתצה עם הברתיה ואני דסוכה' "פרשה ונקראת , ררשר"ל בכ"יכמו

 רק הרשר"ל. בכ"י שלפנינו זו כמו מסודרת הפסיקתא וכל אחה. לפסקאושמתיה
 השמיני ביום ובפסקא , בשלח ויהי לפני בטעות הטעתיק הציג תעשר עשרפסקא
 לו שיהא מהו מישראל ארם הלכה , אתרת בנוסחא הזאת הפסקא מחתלתעצרת
 שם גם נמצאת ההיא הנוסהא כלוח ואחר בו' השמיני ביום לסוכתו לאכולסוהר
 מעסקא ניסהאות שתי מצא אקספארד מכ"י שהמעתיק אצלי וברור , וכו' לגוייספת השמיני ביום ד"א , שם וטתחלת , דושי"ל בכ'י שהיא כמו תומה ער הפסקא%
 או הנאבר בילמדנו אחת נוסחא מצא ואולי יחר, שתיהם והעתיק השמיניביום

 אקספארד. מכ"י הזאת מהפמקא הנוסחא אתבפנים בעתקתי ואני (, ל דרורה )עי' ברבתי הפסיקתא כל חסרה ולפנינו רבתי,בפסיקתא
 וזע: המעתיק סיים ובסופו באפריקי, בפאס נכתב נושן ישן כרמוזיי כ"יג(

 שנת דסרסור ביר לכופנה . . . הש. לעזרם ומלואה, הארץאלה'
 יצ.ו." פאס פה לפיק ב " 1 טל

 נמסו, , חזון שמעו, , ירמיה )דברי פסקות ששה בראשו שחסרוה רק ,רתיובתא שרתי רנחמתא שבע דפורענותא תלת rnw הפטרות, בי"ב מתחיל הזהכ,י
ותאמר
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 מפאת וזה , אנכי פטקא מן השנית בחצי ומחתיל סוערה,( עניה , ציוןותאמר
 אחר דף יצא מאנכי, הזאת ובפמקא ושנים, ימים מרוב צרועים היו הקונטרסיםכי
yanאחוה כל אין אשר זרים קונטרסים בין 5ה5אה יד לו והציבו רואוי, לסקוסו 

 ,דברי במלות המתחיל שלאחריו והדף , ואשים בטלת למטה הרף נשלם כיעמהם,
 הקורא ילך ועי"ז אחרים, דפים ב' אחרי כ"א פה, איננו דקרא( )סיפאבפיך"
 לכ"א" בכ"י שם המצוין והרף למקומו, הנודד את שם ל-רהטיב ראוי 5כןתועה,
 דףההר

 ל.~
 נ"י פראנקע9 זכריה מו"ה רגולל הרגם הנאון להרב בט"ע וראיתי

 , דפים ב' תכיל שהיא ציין אורי קוטי ובפסקא מאוסה מזה העיר ו5אכרמיי, הכ"י של טבעו הודיע נ"י קירכהיים רפאל מורו"ר החכם שמרב 69( צר מ)שנה
 הפסקא סיום ואחר , אנכי טפסקא הוא השני והדת , אחד דף רק מחזקתובאמת
 נרול מאסר שם מתחיל ופארמא, אקספארד, רישר"ל, בכ"י כמו שמסייטתהזאת
 ברוה"ק זש"ץ שלום טשמיע טבשר רגלי ההרים על נאוו טה בכ"י( ע"א נ"א)ברף
 ער וכו', הזה הפסוק אמר כנ"י כנגר בתורים לחייך נאוו יתשאל מלך שלמהע"י

 למפרע דפים באיזה ההב המאמר מזה והמעם אותה, שיעשו ישעיה אמרועליה

-(

 ע5 נאוו מה נאמר לכך ער המתאבלים כל משוש המתפיל בניי( לא יש
 ע5 נאת סה הזה הטאמר וכל כ"א, ברף שרחל המאטר סיום והוא וגו',ההיים
 הגאולה ע5 המדבר אוי, קוסי בפסקא הוא מקומו כי הראוי, מטקומו נשמטהררים
 הם אוי, קומי- ט' ופסקא עקרה, רני ת' פסקא פארטא. בכיי לנכון שרגאכסו
 , שם קקיכהיים ריקנם הרב שהעיר ומה . ופארטא אקספארר רוששך, בכ"יכמו
 עקלה, רני פסקא בערוך צ"ל , סוערה עניה פסקא מן פגר בערך הערוך שהביאסה
 הלא עקלה, רני בפסקא נם שנמצא אם ראיה, אינה ראינו לא כי בזה, דקלא
 . כרמלי ככ"י חסרה אשר , סוערה עניה פסקא ולפניה בפסקא נםהיא

 הרשרש, בכ"י לפנינו מאשר אחרת נוסתא היא אשיש, שוש , ירדפסקא
 הערוך שהביא מה הזאת בפסקא שהסר קירכהיים, רמכם הרב שכתב ומהד", בפס'ק' הזאת הנוסהא גם הצנתי ואנכי , פארמא בכ"י מכ ונמצא אקספארר,וכ"י
 היא כרכולי בכ"י אשיש רשוש הזאת רמ0קא רק זאת אין סולמות, בנ'ממנה
 רושרי5, מכ,י שלפנינו ובפסיקתא הערוך, בעל רבינו לפגי היה מאשר אהדתפסקא
 רריה, ג', בן בערך הערוך, שהביא והמלות רמאמיים נטצאים אקספארדובכ"י
 הישרק, בכ"י חסרה והיא ררשו. י"א פמקא בהערותי. שתמצא כטוצמצם,

 י"ב פסקא פנימה. הקודש אל הזה טכ"י העתקתיה ואני ופשיטא,אקספארר,
 בישראל אין שם והסיום בעיר שופר יתקע אם זש.ה לפנינו כמו מתחלתשובה,
 שמו יהברך ומתחלת הוספה נמצא המאטר שבאטצע להעיר ויש קיצץ, בןקוצץ
 סנילפון תפלת; כל נוטרין כשהן כו' תפלה שומע שהוא המלכים מלכי מ5ךשל
~ff

 רגטפורש בשם ומשביעם כו', עמרה מהן ועושה התפלות כל נומל הגדול
 אלעזר ר' משום תני בשמים נצב דברך ה' לעולם שם, מתחיל ואח"םאתכם, לטרי עליכם יבפר הזה ביום כי שנאסר עי כו', הקב"ה ש5 בראשו ויושבתודועכת
 כרי בעה"ז ביסורים אני מיסרך למשפט וימיתיך עד כו'. דרב בתקיעתהדתני

 סאבך הוא ה', לעולם המאטר השביעי בחרש ואימתי לעיל, מעונותיך5נקוחך
 הפסי' אל הזה המאטר כל לר~מיר ויש ממקומו, ונשמט דרנה, פסקא מראשגדול
 שהוא חילו לפני קילו נתן וה' מע"ב( כ"י )דף בכ"י DW מתחיל ואל"כדר"ה,
 שנאסר הטאטר ער , ע"ב כ"ז דף ער והולך לפנינו, שהוא כמו דשובהמפסקא
 , משה הי,ה דבל על מתייל ואה"כ הוא, בכורי ואפרים לאב לישראל אהי'כי
 הפסקא סיום ער הוא בכורי ואפרים מן דשובה פסקא סוף שלם דף באמצעפטר
 הורה רגל ע5 המאמר עד , דסליחות פסקא התהלת הסר גם לפנינו( בפסיקתא)עיין
 יצחק א"ר דסליחות, פסקא באמצע ה-א ובאסת דשובה( ספסקא )שהבאתיסשה
 המרוחקים את והקריב שלם רף שחסר ידע לא והמעת.ק כו' משה הודה הכלע5

 אין הטלות אחר הטאטר מיום דס5יתות מפמקא חסר גם , מטערב טזרהכרחוק
 5א קירכהיים ההרם שהרב תראה שהבאתי מה מכל קוצץ, בן קוצץבישראל
 אין שרמיום והשב רס5יתות, פסקא כלל נמצא שלא שתשב בזה חובתו ירייצא

 מאטרים איזה הזה במאסר וטצא שובה מפסקא הוא vy'p' בן קוצץבישראל
 פה נתחברו כי הקורא יראה כתבתי וכאשר דס5יתות, מפספס הביא הערוךאשר
 ודגה , באטצע וחמר יחד *מקותב'
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 סררם אין ואילך מכאן אבל כסרר, מסודרות הן הפסקות הנה, ערוהנה
 כלות ביום פסקא והציג ונכון, כראוי זאח"ז הפסקית למרר חש לא ורטעתיק ,בה

 הי' ואלי ופרה, זכור ששים, לפני החרש פ' והציג ושקלים, דחרש ביןסשה,
 את הקדים לכן , מכורכות בלתי ממנו העתיק אשר בקיבץ המעתיק לפניהפסקות
 הטוקדם, את ואירךהסאובך,

 אחר בכ"י( ע"ב ל"א )רף המאטר באמצע תטצא בה גם החרש, י"גפסקא
 ממול ילר טוב אחר, טאמר מתחיל כו' רג;ב"ה לפני טה"ש כל טתכנסיםהסיום
 ורסן ע"א( ל"ב )ברף עאכ"ו ה' נאם כאש דברי כה הלא עד כו' יצה"ט שהוחכם
 ש"א דף באמצע שהעתיק ירע לא והמעתיק דשובה, פסקא שלפניו מפסקאנשמם
 טיצרם, מדובר ושם בכ"י ע"א כ"ז בדף הוא המאמר ומקום דשובה,מפסקא
 והוא כו' טה"ש כל מתכנסין בר'ה סתהיל , בטעות הנעתק הזה המאמר כלותואחר
 קצ"א רמו בא ובילקוט אקמפארר, בכ"י לנכון שהוא כסו שלפניו מאמר טןהמשך
 ברבתי, נמצאה היא הזאת הפסקא כל כי החדש. רבתי ובפסיקתא הפסיקתא.בשם

 פסקא הזאת שהפסקא שכתב , קירכהיים החכם דוב את תועה הוליך הזהוהמעות
 אולם , דובתי על יחר בה נמצאו מיספות א.וה רק דיבתי עם טתאמתהחדש
 היתה הזאת הפסקא והנה , היא זר זמורות כרטולי( )בכ"י בה שנמצאהההוספה
 ננד עור היה לא אקספארד הכ"י )כי הזה מנ'י והשלמוויה , הרשד"ל בכ"יחטרה
 הצילני אשר , המקום וברוךעיני(

 הזה. בכ"י ככתבה אותה פלהעתיק טשגיאות.
 ואקספארד, הרשד"ל, בכ"י לפנינו כסו סשה. כ~ת ביום ויהי י"רפסקא

 סאמר שם טתחיל , אלהיכם בה' הרבקים ואתם הסיום אחר הוספה יש בסוףרק
 תקריב טשה איל להקריב, ראיבן בא ער , השבטים אלו תשפילנו ארם נאותהרש
 ויששכר בצאתך ובולון שטח שנאסר ליששכר, פרנסה נותן שהוא תחלהזבולך
 המקריב, ויהי פסקא ט! הנשאר leP טאמר שהוא אצלי ספק ואין , ע,כבאהלך
 הם9ייב, ויהי פמקא פ"ז רבתי בפסיקתא הזה עה'צ דרוש תמצא וכן , לחנוכהג'ק
 . ע"ש פי"ג במ"ר בם-רשגם

 ואקספארד, הרשר"ל בכ"י כמו , שקלים ט,ופסקא
 כ"1( הערה )עיין אבותיו עון יזכר ער ההקהלה כל גמר זכור, ע"זפסקא

 הפסקות גם , הרשר"ל בכ"י חמר וינע עיף ואתה ומן אקספארר בכיי כסווהסיום
 פסקא והתחלת כשב, או שחי העוטר, לחמי, קרבני את דשדש, פרה,שלאחריה,

 זכר( יפסקא קכש הערה )עיין הזה, טכ'י דוזסרון את והשלטתי בשלח.ויהי
 בערך הערוך שהביא טה דזכור פסקא היאת בפסקא שחסר העיר קירכהייםוהחכם
 דנטיב בערך ר~רוך לשון וזה כלל, להפסיקתא ר~רוך כוונת אין אולםדנטיב,
 רזכור לפסחא כוונתו ואין כו', דנמיבא נותן ב"ו זכור, פ' ובסוף תהיה זאתבוי'ר
 וזכור המתחלת פי"ח ויקר למדרש כוונתו רק בפסיקתא. מזה רמז נמצא לאכי
 תהי' ואת דכושקלת מצורע פרשת רל תהי' ואת בוי"ר שכתב  ווה בוראך,את
 תמצא שם פיקה שהיא בוראך את זוור בפרשת ר"ל )כצ"ל( זכור פרשתבסוף

 וכציין אף חזנה , בילקוט סובאים אשר טאמרים ב' נטצא לא הזאת שבפסחאשם העק- ועוד הכתובים, התחלת על ויגר ט! פרשיות ציין החיוך כי וירועהמאסר,
 אין בכ"ז שלי. בילקוט הרפים להשוות אוכל לא בירו אשר טהילקוט הרפיםשם
 , פסיקתא שם ומצוין ליהושע משה ויאסר , רסיד רטז נשלח לילקומ שלווןספק
 ריאשון המאסר אולם כו', בישראל מדבר ד"א תשכ"ג רפז סי תהלים ילקוטורב'
 והשני דזנור( פסקא ז' הערה עיין , ההוא בכ"י החסרה הפסקא ביתהלתהוא

 דזכור. בפסקא והוא , רבתי פסיקתא יציל , פסיקתא בילקוט נרשם שבטעותהעירותי
 שהעיר וטה אקספארר, בכ"י כטו והיא הרשדש בכ"י חסר יצי, י"זפסקא

 קכ"א הערה עיין , שלש בערך דערוך שהביא טה נטצא שלא קירכהייםהרב
 מאומה. חסר שלאוהראה

 העומר, כ' פסקא הלילה בחצי ויה. י"מ פסקא לחמי, ק-בני את יגחפסקא
 הפמקא סיום חסר העומר ובפסקא , הרשד"ל בכ"י וחסרים אקספארר בכ"יכטו

 לקצר, שרצהדטעתיק דברי הם ורדיום אחרשורש" בטררש כראיתא לבושי הרין #w-~isומטייסת
 איש, דרכי % ברצות אקמפארר בכ"י כמו מתחלת בשלה, ויהי כ"אשמקא

 ובכתי
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 ובאמצע שהעירותי כמו שלפניה פסקות הרבה עם הרועה5ה המרה דישדשובכ"י
 מחתיל , יה שבטי עלו ששם כהכתיב שסיים אחר ש5ם דף חסר הזאתהפסקא
 השיא ומי הדברים גי המעתיק ממעות זה ואין קבור, יוסף היכן למשה הודיעומי

 לו נאבד אם כי זאת אין , אינש מעה לא דא ובכנון המאטר באטצע הםלמשה
 וקא(. 'ג ס הערה )עיין להשליטו ידו לאל היה %א n~pD ע"יריף

 רפים, ב' תכיל כי עליה רשם קירכהיים הרב השלישי, בחרש כ"ב,פסקא
 הסיום לבר ולא קל"ב( הערה )עיין הפסקא סוף ער מיומהנ"5 מן שלטים, דפיםב, נאבדו הזאת בפסקא גם אולם , עכ"ל ליראיך צפנה אשר מובך רב טהונשלמה

 , שלישם לך כתבתי הלא זש"ה השלישי בחרש טן , תמרון יש נאמצע גםרק
 ק,1 רף )יפנינו כו' דברים הרוש הקב"ה להם אטר סימא בר יהורה ר' אטרעד
 , שלם רף חסר בה גם כי ראיתי והנה תעשר, עשר ולפני כשב או שור לפניהציגה כי כמקוטה שלא זאת פסקא העתיק טות, אחרי ע"ג פסקא צ"ע הערה ועייןע"ב(
 O"D1 ס"ה רמזרה )עיין נשר יגביה 'פיך על אם ער מהותן, אמרתי לשיחוק ד"אמן
 הפסקא מיום ואצך שלי, בהערות העירותי כלם ועל , שלטים מאמרים חסריםתם

 ויתעלה ויהרומם רקביה דמלכים טווני ס5ך של עמו יתברך תפלה, שםנמצאה
 צדק שופם והוא נוראים כל על ונורא המלכים סלעי מ5ך שהוא ויתפארויתהדר
 כתרים כו' ויעטור צוה הוזו ויהי אסר והוא העולם, כל על וממשלתו אמתודיין
 זה ער וכף, עושר וכתר גבורה כהר הכסה כתר לפניו באין וגלן בעולםגדולים
 . ירים וזהישפיל

 דמסרוו את מטנה והעלמהי הרשד"ל בכ"י חמרה כשב, או שור כערפסקא
 שדקירותי כמו , שלם דף באטצע ג"כ וחמר פכ"ז, ובוי"ר' אקספארד ~כ"יונמצאת
 בהערותי. שתטצא כמו מאטרים הרבה ונם י"מ,הערה

 . ואקספארר הרשי"ל בכ"י כמו כ5ה תעשר, עשר כ"הפסקא
 רישד"ל. בכ"ן כסו עצרת, השמיני ביום כ"ז פסקא לכם, ולקריהם כ"זפסקא
 נמצאת ולא שבחג, הטים נסוך ע5 נוסדה , הסים נסוך הלכות כ"חפסקא

 היא כו', כיצד המים נסוך ותהלתה היא, טאוהרת כי ואקספארר, הרשרשןבכ"י
 מ"ח ו2ם סוכה טנמרא שלם דף הממדר דההיק ואחיב ע"א, סיח רף סוכהמשנה
 בחג, איסור העושה כל הטחוזי יוחנן איר מתהיך ואח"כ וע"ב, ע"א וס"טע"ב
 כשה! נולדו י"ג מתחיל , טסוכה הגמרא מאטר כלוה ואהד ע"ב, מ'ה מסוכהוהוא
 צריך שאינו בזמן הצדקה מן פרוטה הנומל כ5 אומר ר"ע ואב"כ כו', כו'מהולין
 נותן יד כלאחר סחחיל, ואב"כ כו,, כו' לבריות שיצטרך ער העקם ?r נפמראינו
 נות! חברו את הסופר כל תני זוז, ת' לו נותן הרוה בו שהגיע אלא זוז ר'לו
 ראשה שפרע אחר בארם ומעשה , זוז ח( לה נותן אשה ש5 ראשה פרע , זוז ת'לו
 כשחלה אמרו , אחר מאטר מתחיל ואב"כ וכו', וכו' רקע לפני ובאת בשוק אשהש5
 יש מעות ופרשיו ישראל רכב ואמר ןך נו', ט' היו ע'ש היום אותו הנהולר"א
 אח"ו , כו' שכינה ירדה ירירית עשר מהחיץ ואנקז , שאריגם שלחני לי ואיןלי

 גמאתם ובסוף , הקב"ה ברא בריות ז' טאמר ואועז , כו' אבותינו נסו נסיונותעשרה
 אומרים או"ה יהיה שכרו לקנל אכרהם כשיבא ודמיות , אברהם נתנסה נסיונותיי

 ע5 ישתומם קורא וכל , צצ בשטחה אכול לך שנאסר 5ו' ראוי היה מכאןרובה
 בתהלה הביא הזה המסדר קרעתי רק , לזה זה התיחסות אין אשר , האלההטאמרים
 מארר'נ, מאסרים הזה בקובץ נמצאים היו ואה'צ המים. נסוך על בבלי םמאטר
 י"ג הראשון המאמר , שלפניו המאמרים עם וקשור כ5ל שייכות להם איןאשר
 פרוריה, הנווול כל אומר ר"ג השני המאסר , פ"ב באדר"נ הוא מהו5ין כשהןנולרו
 סן רק , סתום טאמר הוא , כו' יר כלאצך הקלישי דינאמר , ע"ג ריש שםהוא

 ומקור , פ"נ בארר"נ הוא וכו' אוצה של ראשה שפרע אחד בארם ומעשההמאסר
 חברו את הסוודר כל תני וכצק נשהבש פה רק צ' דף ב"ק בנסרא הואדמאמר
 )ולפנינו הרוק בו והניע רקק זוז, מאות ד' לו נותן ידו לאחר זוז סאתים לונותן

 וטעתה זוז ת' לה נותן אשה של ראשה פרע זוז פאוה ד' לו נותן הרויתבטעוה
 שהוא סמה קלת בשנויים רק וע"ב, ע"א צ' דף שם ב"ק בטשנה חלוא כו'באדם
 , באדרים לפניו כן היה ואולי רמשנה בד~חלת אחל הזה והמסדר , שםבאדר"נ
 ש5 ראשה שפרע אתך באדם מעשה והתחילו באדר"נ המעתיקים השמיפוולפנינו

אשה
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 המאמר )ומקור פכיה באדר'נ הוא כו', הגדול ר"א כשתלה דוביעי, והמאסראשה,
 המאמר פקד, שם הוא כו', ירירות עשר החמישי המאסר ע"אן מ"ח בסנהדריןהוא
 כו', בריות ז' רו2ביעי המאמר שם, ע"כ להקב"ה, אבותינו נטו נמיונות י'הששי
 פל"ג שם הוא סופו, עד כו' נסיונות י' השטיני, והמאסר , פל"ז שםהוא

 בשאלה מתחלת כי מחברותיה, משונה הזאת הפסקא , הברכה וזאת כיפפסקא
 רבותינו שנו כך לעשורי צריך כיצד וטעה התיבה לפני העובר רבינו ,יתעדנובהלכה

 ער לקרות לו מותר בתורה לקרות שעלה מי רבינו ילמרנו עוד נמצא ואה"כ ,כו'
 זש"ה הברכה וזאת ד"א טתהי5 ואח'צ , כו' רבותינו שנו כך , לא או יברךשלא
 ונמצא רבה דברים טמדרש בהלכה השאלה את הוסיף שהמעתיק וברוריותר, ובלי עורף בלי , הרשד"ל בכ"י לפנינו כמו סופו עף , כו' לחננכם ה' יחכהולכן
 והעתיק , שם באמצע השניה ושאלה , הברכה וזאת בראש הראשונה השאלהשם
 דילן. בכ"י שהיא כמו באגדה החל ואב"כ הזה מדמררש במלהטלה

 תחלתה כי , היא קמיעה ריש הזאת הפסקא , שרה את פקד וה, ל'פסקא
 הקב"ה שעולה בשעה בתרועה אלהים עלה פתת בשר"ל נחמן בר יהורה ,שם
 וחכתה , דריה בפסקא לפנינו שהוא כסו וסיים כו', עולה הוא בדין דין כסאע5

 אולם , בתרועת אלהים עלה שהחל המאמר עי ה' לעולס טן הפסקא,התהלת
 שהיו המעתיק משגגת הוא וזה דשובה, פסקא באמצע שם דמאמר אתמצאתי

 )עיין דשובה פסקא לתוך הזה הדף את ודבניס לפניו כרוכים בלתיהקונמריסים
 כמו המעתיק שר,ו2מיט מאמרים הרבה השנית במחצה ז2ם הסר גם ב'(ידקרה

 בר~רותהשהמצא
 , אברהם את נסה והאלהים האלה הדברים אחרי ויהי פרשת ל"אפסקא

 שנתנסה נסיונות עשרה ומונה והולך כו', לכרמי דודי שירת לידירי נא אשירהעזיזה
 גם בהוספות, פל"א, צ"ל, פכ"ט, פכ"ח; פכ"ז, פכ"ו, 0פרר"א ולקיחהאברהם,
 סיוחרת והיא 118 צר ח"ב המדרש בבית הנדפס , אברהם מעשה בתוכהנמצא
 אלפניו, לפסקא הזאת והפמקא האלה הדברים אחרי ויה( שקורין ר"ה של ב'ליום
 חג' המא יופא יומי תרי דאי4א והאירנא ע"א( ל"א )טנלה הגש מסקנת כפיהן
 נדרש לזה רק דאבה להעיר לי יש הזאת הפסיקתא ועל , נסה והאלהים למהרפקד
 נסיונות, עשרה של זאת, פסקא אוציא בהיים, ה' יניור וכאשר בפ"ע,מאמר
 ותקונים. דקירות aP , בפעע עולםלאור

 שלו כ"י בקובצי ורשם ראססי, די של הספרים באוצר נמצא פארמא. כ"יד(
 פסקות, י"א רק ההוא בכ"י נמצא לא כי הפטרות, מירש בשם 261,נומר
 לא הספר בסוף ידרשו, פסקא וחסרה שריש, אריק נונע יש"ה הפירועמהי"ב
 רק השנה, פרט ולא , המופר שםנמצא

 מצוקות ויצילני , בכושרות אמירים למוציא שבה , הפטרות מדרשאנשתם
 ." אקס דורות, ולדורי נצחים לנצה ושירות, בתשבחות שטו ויתקדשוצרות,
 אחר אורי, קומי בפסקא רק ואקספארר, דישר"ל כ"י עם שוות הפסקותכל
 ההרים על נאוה מה שם מתחיל אור, נראה באורך חיים מקור עמך כיהמאמר
 בכ"י נמצא הוה )ורגנאסר וכו' ישראל קלך שלמה ל"י ברוה"ק ושנה טבשר,רגלי

 וציין המעתיק קצר עקרה רני בפסקא לקיל(, מ"ש עיין אנכי פמקא סוףכרמולי
 אשיש שוש- פסקא , סוערה עגיה לאפטרתא כוונתו באפטרתא" "כרכתיבבפנים
 הצגתי ואנכי כרסולי, בכ"י כמו היא רק ואקספארד, הרשר"ל שבכ"י רפסקאאיננה
 מעתיק טאיזה הוספה נמצאה דשובה בפסקא דילן. בפסיקתא הזאת הנומהאגם

 בנף שהיו מה בכפיהם, אשר החמם מן עה"ב יוחנן ר' דברי אחר פנימה,ומובא
 לקשה וז"ל: הוספה שם נמצאה החוירו, לא ומגדל ותיבה בשירה , ההזירוידיהם
 החמס מן 1'א[ ט"ז בדת ]הא כיצר תענות סרר בפ' תענית במסכת רז"ל' דרשוכי

 ובקאו מריש גזל אפילו שמואל אטר בכפיהם אשר החמס מן מהו בכפיהםאשר
 לה' הודו הסיום אחרי דשובה פמקא סוף , ע"כ כולה הבירה כל מקעקעבבירה
 תמצא מאין החכמה אחד, פאמר מתחיל , לפנינו( )כמו חסרו לקולם כי טובכי

 , בעולם שאינו נמי עצמו שמשים במי אלא נמצאת התורה שאין לך לומרמתיל
 הבור להם שאין מאמרים עור נמצאו ואב"כ , ע"כ כ"א בסומה נמצא הזהוהמאכר
- זה, עם זהוקשור  
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 בנוסחאות, וכשטיים וע5 בכלל, כ"י הארבעה ע5 לדבר שמצאתי מה זהגל
 במערדעי עליהם דברהי המעהיקים, ע"י ושנים ימים סרוב בהם, אשר דבשיותוע5

 כי ואקוה , הפסיקתא לפני מבוא ולשימם לדקרים ראיתי אשר הדבריםאלה - . לתושבותיהםבמקומותם
 אלה, דברים בידיעת נפשם לרוות החפצים הנכברים הקוראים רצק מלאתיברם
 חבה-ו, וזטן בכלל, ררשוחיו וררך הספר, תכונת טענין הרבה, לרבר לי ישרעוד
 חק.רות לערוך החילותי וכבר , אחד( בזמן ושנסדרו הירושלמי, לבין שבינווהיחס
 זטנם, וצל בחוכו, הנמצאים י;אסוראים דוזנאים שמות על גם ולדברהאלה,
 כמעט בכמוהו יעלה הטאמר כי מרובה, המלאכה בי ראיתי יען אמנם א"ב,בסרר
 אספתי לזאת מעשיך, כלה לאמר עלי אצים הנכבדה, החברה וראשי , ש65לחבור
 בסחברתמיוחדת, ספר על זה אעלהכל ואז מצא, עה עד הדברים לשמור 1aS,אל
 שיש מה מהן והמירותי לפעמים, קצרתי בהן אשר ותקוני, מהערותי הוספותעם
 מאמרי את אחתום ובמרם בפסיקהא. וסתומים קשש מאסרים איזה בבאוראתי
 צונץ 5יפמאן מהיי"ט הנפלא רויתי דוב הנדל התייר אל תורה, לרען ע5יזה,
 דו2ערה, אל קלע לא מקומות בכמה כי ואף ענינים, בנמה לעינים לי היה אשרנ"י,
 רוכם עיני למראה עוד היתה לא הישנה והפסיקתא , לראיה שמיעה דומה אינהכי

 תהלה, נאוה לו כי אורה, מ5א בפה בכ"ז היום, לפני שהיא כמו הזה,הגדול
 כ"י, פסיקתא מציאות על העיר אשר הראשון היה והוא בידו, מרגליותדרושיה אדירים, במים צלל רבים, בדביים האמת ע5 עמד הזך ובשכלו , טנביא עריףוהנם
 היקרה סטלה יציאת עי ישמה כי בטוח ולבבי כה, עד ונ'עלמה ספונה היתהאשר
 - . רואות ועיניו עולם, לאורהזאת
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