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 '( ומפריו. המחברתולדות

 תורס גדולי ולדיקיס סייס )תנע תוער סיס נחיני"ם ייקף 13 ייקף י3יהרב
 13 היתה יחרה וענוה חורה 3כחר ינוכהר IW5D וסוס קמרד13נרינח

 בילטונ" וקופריס חכורס סל גדילה נעירוגר
 להיפרס עטר ס6ר3ערי בונתה

 3עו( סםוקיה
 נו"

 טו3 וחכר  חללויריר לוגרולי סיס  וסול ("ל ";ר רנימ סננה
 על ר3ת6 דינך 33. ע1נהס ו'ו;נ D~D) קי' הר"; 3ן רני ;ו"ח )ע"י רא-6;ל3כ.

 : מכ"לעיר

 : הן וחלו יקריס קפייס ייחכר 3על הל ר"'והר224

 דף חלוצות פתרון 3קפרו 6ל)נול. הר"; 6וחו והומי תחורה על מ!יר*ר~נו6'(
 וסרג Dp~1 3הקרומז חרדים קפר ונעל ( 6ינוטררס דפוק )ל"3

 3ר6;יח קפר ונפי' כחג 5' עמנה שיה nlah פרק' נפירו; ע5))וס)נחנר
 תרשי  נוירון לולמס חני נספרו  גר%סנברג  וולמס ר' וסח' פיר;חי;ח3רחי

p'nDoוריח זל% כחלקתן וור"י  ספל  פירוסיס ווכת"י? ertbll מיג כת"י : 
 חכמימ סמוקר יוליל. י"יויי  ל"ייייתי  רימתנירי h~P הנפ; לך לךפי-שת

 גופתיכו:  ?ולירו  תיבותינו  לפמותיכוסולירו
 תקרין )נכל וכווח' ועירין ח"6 ת6עח וונכל החקד.ס )וכל קטכתי וישלחפ'

 ר, o~no 6ח סמלתי ופכ. ולכי כח)נ'qp1' ;6 הרנרי ונ"נ מנוןוינכל

 טבון תרגום ל11הי;ר6ל
 וקו"

oalnlto 0416 כל D1~p 'להגדיל דגר והס.3נ 
 33כי ס")מר 61)נח חקר כ' "דם ננכי מקעור ")נח 31'ן )נעלה כלפ. 6)נת3ין
 ר3קס (hlD' %6 "רוכ' "ח חו"ק עוסיס יסכם  Db כריי%  רבריס  מלי הס"דס

 ועסית וכן חקך ימחק לפקוס לסלחה 36ל ונונמפחחו ;היחס עח)נח י5חקעם
עינך'

 תו""
 חו*4 *3ל vwn לעערה להוליכו "גל  "יגח "3יו .Jpu "ה יוקף לקנור

 הקעור ----

 ין'ו ס63תי 6חר פרקים רקעי רק הר3 1וחולרות כ6ן כחבתי ל6*(
 פר"כקפורי ר6סיכס סו65ס 1npb ינגלח על כחיני6ס י"י פ.רום 3קפרי63רוכ0

  ווירלנורג 6טכסיח ונפחיתה תרנ"מ D51ha~hD סמיה תו65ה חרנ"6 טנח %'6'
 הסס, וער 1%11 לי  מלורה ווס סונזסתי  וכין%לל18
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 ועור חקל לעסות עולס ל3ור6 ונכון 6))ח כי 116ח וכקרך 6חד יועלה כלפ.ס6עור
ts~hכי וקחו סו6 חקר סכי oh לו תחן 1)ס 5דקח : 

 גנניס 6חס oh נו ינקה נו יכחס פירס נח)7'6ס ייסף י' סיג נחס מקץפ'
 : סחקחוסו ער עין ומעליס לפכיכם טי)ווע"נ

 ר3 כגון 3ל133 16)ח ודוגר חכות ע' קוף תרחק סקר י)רנר משפמיםמ'

 כי ר"6 3סס נח)ני6ס יוקף ר' וסרי מקלחות נסס ורס"יקפר6
 : ש'3 5"ד מנסס נ"ר נפרק ס6))ור סומנסס על רויחסו6

 סו" סרו"ס סוo.~_shn 6 עלך סל3 כי לננכס נכל עקבמ'
 סו6 ססו))ע

 6חר וסיס ירכו יחבוב 6רס ל3 שנר ועלו י)עסיסס כל 6חסע3ין
 וסיתם וס65ן סרועס לכוכן ))לפכיך יצ"ר רס"ע בתפלתו ))תפללעסחקידיס

 : o'1_sho וסקי סל3 עלכוונתו
 6יס קורת 3ה סניטת לפ. כן נקר6ח מעין 3ח עיכו 3ח כ6יסון האזינופ'

'DSIכ11ו לסקעין ונחוקפוק 6יסין '6))ר קמכם בעין הנרקיח טס5ורס 

 סמנת יום על 6וי)ר אגח סנחון סבת וכן למקטינו יוד 13 סועף 6קיךה6))ינון
 63.סון כדו סחורם מסית לפי קיטון נקריח 6ו סתוקפוח ומבהין על ער3 עדימנרנ

 : ע"כ כחיוי"ס ר"י חמ.כס, תסיס סנה ,.סין כקר6ח נה3 ;"ל ושנידלילם
 ירסיס נפ.' פירמת. וכנר י)"6 ופ"ר h~D3 ג"כ סנטיו ירע" נ!יררש3י(

 רהכלין כח"י ירסיס נסי' כ))65יס טס ס))ו63יסורנריס
 בתזכיר סטייכסכיירער דנר' לדקו 31;ס ע"OU11 6 רף י"3 קיי)ן3ק*רלקרוסע

 גח)ף6ס ר"י למירוס ס6סכ0ית 3פתיחס 3דנריי. טעיתי ו6כי 2(18 .;ש24
 קתח. ר" סו6 ))חברו ק6רלקרוסע טסכ"ח. 61ו)רחי עליו טחלקחי נוגס י";דף
 קי"ז רף  שליקית עכס 473"גריפיע סינרי תחי 3ווכח3  סכחנחי )1ס ג"כועי"ן

 : סם טיסייח'  עקו))וחומרקס
 cs" פרטתי וכן : )כ"ג פ"6 פ"* נפירום ע;כירו תסיס, קי על מ!ין4רשנ'(

 : תטלי SD1 'רסיס על נפ.רוסו ג"כ יחניטו סחנרחיתעליס
 טכחנ יגס ועיין .hin)o nlhDpph3 885 14 ייסל', ס' על מ8'ר4רלןד'(

 ונענע 5סספירד כח"י נרסיווח ניינויער  סתכס"ורחו
 1יאו'01וי 17'01(1יו21( 11,(ויו3(14 זך .א 709 :1 ע"ד פ'6ונפירום

 : וא' כל ולין י)חעטי 'ם פירקתי וכן כחגמ'6
 3פ" פרעתי וכן )נע6 פ,, h~DS נפ.' סניף קהלת סי על פררארשה'(

 ט"נרמיקסלח
 ופ""

 עם מ4ס ר6ס נפשק פרטתי וכן כ"ס
 : 6סנח 6סיס6סס

פ"שמ
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 נטנח תיככען כחי עפ"י 1hS" סול6ח' 6סי npb" תגלח עי נ!יר4ךשר(
 : לס"קחרנ"6

 ירתיס tps נפירוסו סווחנר סרג 30'16 6סי כדריס תקכה על כן'ך*ן11;'(
 :כח"י

 סעחקוח טחי )תמים וומ1כ1 כוננת 6חס הומשחלח לענורס ס!יך4ךלםח'(
 : ק5ללעג ת6נעפי6רע טלנכח"י

 : וז"ל ת"ג b"D 36ומ לפרקי נפירוסו סרנ ושכירח עקסוח ך~דקינךךןמ'(
 : טחנרחי חחנוניס ננקסחוכחנחי

 סלוכי תקים והועתק ערני כלטין oSDsb נור נסינו "כיכ3יס "כייח כמפר"(
 .6ר36יסען ריע טייינטניירער ועיין ומלס 5ור נסס )לס"קהלתוני

 סהרנ כל לעיין כרקה סנגל ונכל מנ"ל. נתקוס וניינויער קק"ו דף5ינער;עלונגען
 ;" כחווי6סר"

 נם6ר ומס יד לו סיס וגס 631גדס בסלכם בהורה נדול מיה
 ירסיס פי' סעחקח.ס כנר 5סי פירושיי ס6י ג"כ 16לי6 6;כה ohlחכתוח
 : משעל 6ל ינכח תחענח' לסופיך חיל ישרני נרחירו וח' כונת 6חס ופ"תעלי
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מבוא.
 רבי ספרי על שזח"ה החכם העירני אשר סאת שנה עשרים טלאו הזאתבשנה

 טלאכת המלאכה אל וקרבתי לעצתו ושמעתי ש א י ט ח נ ן' ף ם ו י ן ב ף ס 1י
 והדפסתי סייעתא לי נתט השמים ומן אסתר מגלת פירוש לאור והוצאתיהקרש
 ובג'ל אבות לפרקי ופירוש שננת אתה הטתחלת העמדה פירוש האחריםטחבוריו
 לראשי וברכה חודה נותן והנני מש4. פירוש על המוגמר ברכת לברך זכיתיהיום

 פפרי והדפיסו הפועל אל מכח מחשבתי להוציא בעזרתי שהיו נרדמים" "מקיציהחברה
 נ"י סיטאנסען דור טף'ה החכם להרב נתונה תודתי ובפרט יצ"ו. החברה הוצאותעל

 אשר בווארשא נ"י פאזנאנסקי אברהם שטואל מו"ה החכם ולהרבבקאפינהאגין
 את לקרו14 יהרה חכה לי הראה האחרון ובפרפ והביאורים, הכ"י על עיניהםשמו
 שטרינא פעילים ותקונים יקרות הערות וכמה כמה ע"י עיני האיר וגם ההגההנליוני
 מרומים! שוכן ישלם הורה ושכר טצוה שכר ושכרם והילא כתא יישר פיבותאלמרי

 וננוו ספון היה עולם לאור מוציא אני אשר משלי על נהמיאש בן ר"יפירוש
 הפפרים באוצר הכ"י וכעת ו"ל1( מיכל חיים מהור"ר של וכת"י מפרים גנויבבית

 ונעתק המזרחים אותו שכותבים כמו רש"י בכתב נייר על נכתב הכ"יבאוקספורד2(.
 אב לחדש עשר בשנעה מלאכתו והשלים לעצמו כתבו אשר בירריגו יוסף ר'ע"י
 הטחבר* מות אחרי שמם מאות כשתי ועשרים, ושבע מאות שלש אלפים המשתשנת

 אני ונם נישראל טבעו טרע שכבר אחרי בקצרה לבא אוכל המחבר אורותעל
 יעיין ברבר לעיין והרוצה ממט. הרפסתי אשר הספרים נשאר עליו הדבורהרחבתי

Geschichtezur Zunz, 86- 8. 1866 7,111 8. ןנ. Steinechneider, 
 .Neub~uer, 429]- 8 18%,ן9ב Review quarterly זר .8;[709
07100-der Verzeichniss Landauer, 118]; 8. 1 2518. Po~nanski, 

Bamberger,]. 8. . ] 10 8. Earlsruhe 1% Hand~hrifien taHsehen 
 הדפסתי8(* אשר נחמיאש בן ר"י לספרי בהקרמה שנתנתי ונטה .2018 111 .1178

 לשרב משלי פירוש יזל: 681 סי' ס"ה יף תס"ח, האמטרג ח,ימ, אפיית עין1(
 שסף כתב: של"ג רף האחור ובמפתח .61,], של"ג בש' נכתם נחמיאש גן יוסף ולרביהמאירי

 לכלשהו(. יכול שלא גירדיגו )עעא ? ט.. בירכי יוסף ירי כתב שלי 687 משלי פ" נתמששן'
 8862. סי' נייבחער רשימת2(
 אבות פרקי פירוט 1888; והרצבורג בכ"א וסבוא תרנ"א פפד'מ אסתר מגילת פירוש8(

 געועללשאפפ ליפערארהאע היידיש של ובאשי ריטנתי בספר כוננת אתה פירוש תרס"ז;פאקש
 1909.פפד"ם
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מבוא111ץ

 על פירוש נ"כ בפ"א שהזכרה הספרים טלבר חינר ז"ל שהטחבר כ"א להוסיף ליאין
 22 ובהערה פ"נ פי"א )ע' איוב על פירוש גם ואפשר י"ז( פ' פזז )ע' השיריםשרר
,(awהיום. מדפיס אני אשר משלי לפירוש שנונע בטה רק כאן לרנר לי אין לכן 

 הראשון החלק כ"א פ' פ"ח עד הספר טתחלת חלקימי לארבעה נחלקפירושו
 כ"ד פ' עד השלישי החלק מתחיל ואו פ"י י"ח פ' עד כיינ פ' טפוח השניוהחלק
 פירוש טחלוקת טשונה וחלוקתו הרביעי. החלק הספר סוף ער כ"ה וטפ' בכללועד
 חלקים. לחם'שה שהלקו ז"ל מאירי מנחם ר' כמו משלי ספר טפרשישאר

 על ביאר ספריו. בשאר בקרש דרכו כפי הטחבר הרב הלך למשליבפירושו
 וירושלטי, נבלי הש"ס דרשת ע"פ הקרא ופירש ביאר המדרש!(, וע"פ הפשטפי

 ולקט אסף הקדש, לשק דקדוק וע"פ ותיגומים מדרשים קטנות, מסכתותהתופפתא,
- לפניו היו אשר טשלי פירושי טשאר גםאטרים  נאבדו אשר פירושים ובתוכם 
-סאתנו  טבחר מספר לדבריו ראיות והביא טשלו ונחסרים יקרים פירושים והוסיף 
 בתוך מובאים טקומות בהרבה וממליצים. וממשוררים הפילוסופים ממומריהפנינים,
 משם נבעו אשר המקור למצוא באפשרות היה ולא ד"א או י"ס כשם פשתיםהפירוש
 אכן טשלי, על יתייא ואבן מאירי בספרי נ"כ המירושים אותם מצאתי וקצתםהדברים

 טפרשים טפי ששמע פשטים הביא מקומות בהרבה אומרם. שם נרשם לא שםגם
 פה נאר טלפניו אשר הקדש ספרי מבארי כמנהנ אוסרו. בשם דבר ואסראחרים
 לקטן(. )ע' הישנה ספרדית בלשון או ערבית נלשק הטלותושם

 והסופרים. המפריםרשימת
 היתה וטלאכתי בפירושנו הובאו אשר והסופרים הטפרים למרר באתיועתה

 הדבור הענין זה על הרהיב כנר פאזנאנסקי הרש"א החכם שהרנ אחרי וקלהנקייה
 ואלו והלאה. 1 18 ע' ח"א ביבליאגראפיע העברשישע פיר נצייטשריפט טיוחרבמאסר
 : סדרם ע"פהם

 לבר הטסכתא שם לפעמים טעתיק התלטור דברי נהעתיקו י. ל ב ב ד 1 מ לת
 שם ולא המסכתא שם הזכיר לא המקומות ברוג אכן הפרק, שם גם הוסיףולפעמים
 י"מ בשם שונים פירושים הביא עור שאמרו. דרך על או רז"ל דרשו כותב: רקהפרק
 ער טקורם למצוא א"ע ויגעתי טאומה רשם ולא בנלי בתלמוד סקורם אשר פ"אאו

 טקו0ות נכסה טשונות המהבר הביא אשר והגירסאות מנעת כהה יד שידימקום
 שהביא נטקוטות אכן בפרא. מקום בכל זה על להעיר היה אפשר אי אנל שלנומגירפאות

 הטחנר לפני שהיה אחרי גרסאותיו חלופי על עין לשים יש משניות ז"ל המחנרהרב
 ס"א( פ"א אטת נ0ירושולפרקי )הניתז ירושלטית משניות סדרי שתא ידכתנ
 ה' יראה פן הפסוק על שהביא כמו לעינים לו היה טשלי פירוש כתבו בעת נםאשר

 שהוא הקדש עיר בירושלים הכתוכה סררי שיתא ובמשנת י"ח(:)כ"ר
 וכו'.בידי

 נטלה אותו כנה ולפעמים הירושלמי מאמרי וכטה כמה הביא סי. ל ש ו רי
 סקוטות ובאיזה ירושלטי או ירושלמי ובתלטור רק ולפעמים י"ר( פ' כ"א )פ'בגמרא

 ע"ר אפרש ועתה הפשט ע"ר הפרשה כל פי' run כ': לה' פירושו למשל ע,,1(
 שפסקתי. למקום ואהמרחמררש
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צצטבוא
 סקור טצאתי החיפוש ואחרי ירושלטית מ' שהוא ציין ולא המסכתא שם רקכתב

 בירושלמי.המאטר
 י"א פ' ברכות ותוספתא ל"א פי פעו מניאה קטא בבא תוספתא א. ת פ ם 1ת

 תוספתא טניא כ"ח פ' י"ז פ' רפאה, תוססתא ל' פ' מרשה ובאותה וכ"ה, כידפ'
 דסוטה. תוספתא כייז פי כייר ופי פיינ יייח ופ'דפסחים
 י ב ר ד ת 1 כ א הזכיר ונפירוש מהם אהדות ג"כ הכיא ת. 1 נ ט ק ת 1 ת כ סט
 א' פ' י' פי הניא כלה ממם' וברייתא י"ס פ' נ' פ' סופרים ומס' פ"ח פ"הנתן
 סקורה. להזכירבלי

 בתלטור טמנו שנטצא טה ע"פ אחרות פעטים בפירושו מביאו א. ר י ם ןב
 כתיב ט"ו: פ' טייו פ' תושיבך; ננירים ובין מירא בן בספר וכתיב ח': פ' ד' פיכסו
 ובפ' כ"ר: פ' י"ח פ' וכו'; בלילות אף אומר סירא בן רעים עני יטי כל מירא בןבם'
 נספר וכתיב : בי פי כ"ה פ' ; וכו' ביתך טתוך רבים טנע סירא נן בספר כתיבחלק
 שם. 1 ונהערה פ"ב י"ס פי ועי"ע וכר. תררוש אל ממך במופלא סיראבן

 ומתרגמינן לפעמים וכתב הרבה פעמים מזכיר אונקלוס תרגום אתתרנום.
 אונקלום! תרנום דביי הניא אשר המקוטות הן ואלו תרגם. ואונקלום או ותרגשואו
 בהרבה וז"ז פ"א ד' פ' ל"ג; ופ' י"א ופ' פ"נ ג' פ' י"אן פ' ב' פ' י"טן פ' א'פ'

 תרגום יונתן. תרגום בשם מקום בשום התרגום כינה ולא נביאים תרגום טןהמלות ביאוי נ"כ הביא וכן פ"כ פיינ למשל נ"כ מניא התורה על ירושלמי תרנומטקומות,
 גרסאות הכיא הרבה ובמקומות וכתוב כתוב בכל כטעט ולמוכיח לער לו היהמשלי
 המקומות. בכל שנסמן כמו שלגו טשלי תינום עם שוות אינם אשרהתרגום
 ל"א. פ' ו' פ' בשטו ימזכירו לעינים לו היה הזה המדרש א. ת ל י כמ

 ן וסי פ"ו ד' פי י"בן פ' ג' בפ' ומזכירו בפירושו הרבה נו השתמשספרי.
 פ"י; י"א פ' פ"ח; י' פ' וכ"ו; פ"ו פ' ח' פ' פ"נן וי פי וכיד; פכ"נ פייו פט"ו; ה'פ'

 פ"ז. כ"ז ופ' כייב פ'פכ"ה
 לו היה סגילות וחמש התורה חומשי חמשה על הזה המדרש ה. ב ר רש רמ
 בכת"י כי העירותי בהערותי טקומות ובכמה טשלי בפירוש פירושים להרבהלמקור
 שלנו טנוסחאות משונות לפעמים הנוסחאות היו הטחנר לפני היה אשרהמדרש
 אמרים. בקוצר אלא כשלטות הטררש את הביא לא מקומותובכמה

 פ' כ"ז פ' בפירושו והניאו המחבר ביד כנראה היה הזה הטדרש ו. נ ד מ לי
 בהערה. ע"שי"ב,

 כתנהומא לפעמים וכתב בשמו טאמרים  הביא פעמים  הרבה א. מ ו ח נת
 ו"'ווב' פ"א פיינ  פיז; פ"ב הטקוטות: ואלו.הם ציינה. לא ופעם הפרשה צייןופעם
 י"א פ' וכ"ו; פ"ז פ"י פיט; W"D וכייון י"ט פ' פ"1 פ"ו; פ'יה פגן פ'  פ"רוכ"בן
  ושון  ז' ה', )עשש(, פ"א ט"ו פ' י"ז; פי ט"ו פ' וב"ז; פ"ז י"ב פ' )עי"ש(; וכ"דפ'יב
 )ע"ש ול"נ ל"ב פ כ"ג פ' וכ"ה; ב' פ' י"ט ם' ונ"א: י"ט פי ייח פ' פ'יון י"זפ'

 כי, 4ר, י', שחי כ"ח פ' וב"ו; ב"ב יקח, י-ר, פי כ"ז פ' כילו; פ' כייה פ'בהערה(;
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מבואב
 ע"פ הם הטקוטות וכל )ע"ש(. וי-, פ"ו פנל וכייר; כ"ג פ-ר, כ"ט פ' וכ"נ;כ"ס

 מהר' להתנחומא רק המתאים אחר טקום יש הכלל טן כיוצא ורק הרנילרחנחומא
 משומת הגירסאות הטקוטות בכל ואמנם שם( ובהערה ל"א פ' כ"נ פ' )עי'באבער
 הדברים. סרר בהם ונהמך נתרחבו נתקצרו גם נדפוס מאשרהרבה

 היו כי שלמות ביותר וכנראה לפניו היתה א ג ה כ ר' ר א ת ק י ספ
 ע-ם והביאה טשונות, לפעמים נוסחאותיו ואף סאתנו שנאבדו הפסיקתות אותן אףלפניו
 החרש בפסיקתא פ"כ: פ"ר לטשל השונות. הפסקתות נשם כ"א בשמה לאהרוב

 י"נ פ' רשקלים; ובפסיקתא י"ס: פ' ט"ו ופ' ליד פ' י"י ופ' פ"כ פ"י ;השלישי
 טייו פ' 3(; תטיר)וע"שנהערה וכפסיקתא כ-ה: שפפ' החרש; ובפסיקתא ייצ:פ'
 בהערות )עיי, הנכונה הגירסא לפניו והיתה נ"נ כפיסי והוא דר"כ וכפסיקתא כיד:פ'

 שובה. נפסיקתא "נ: פ' כ"ח פ' ירמיה; דברי ונפסיקתא פ"נ: י"1 פ' שם(;רש"ב
 ו'( פ' ופייל פ"ז ט"ו )פ' רבה נפסיקתא הב.א מקומות בשני כי להעיר יש זהעם

 רבתי פסיקתא אל ולא אליה כי ברורה ראיה ויש דר"כ בפסיקתא נמצאיםושניהם
 פא,נאנסקי(י(. הרש"א ע.'ז )והעירני 8 ה' 181 ע' עי' טחברע,כיון

 סהרנה נפירושע מונא טוב שוחר או תהלים מדרש או תהליםאגרת
 ה'; פ' פ"ו פי"ז; מ"ג כייז; פ"א והם: תלים אגדת או חלים סררש בשםמקוטות
 ר'; פ' ט"ו פ' כ"ר; ופ' י' פ( ט"ו פ' י"ג; % י"ג פ' ל"ג; פ' פ"י כ-ה; פ'פ"ח
 ח'; פ' כיד פ' בייב; פ' כזה פי י"ר; פ' י"ט פ' כ"א; פ' יקח פ' כ"ג; פ' 4'1פי
 נאופן טחברנו לפני הסרשיות מספר היה כי לציין ראוי זה Dpl בי. פ' כ"טפ'

 בהערות. זה שנרשם כסו לפנינו טאשראחר
 נדול יותר בשלטות לפניו והיה כתוב בכל כמעט הכיא משלימדרש

 מריש טשלי מררש שהניא ו' פ' חייו פ' שנראה כסו שבירינו טשליטמררש
 כטררש ,ו דרשה ג"כ לו היה ורש"י באבער בהוצאת אף חסר אשרהפרשה
 בהערה(. )ע"ש שלומשלי

 י"ט. פ' פ"נ בפירושו הביאו אליעזר דר'פרקי
 מררש והוא י"ז פ' כ"ט פ' בם.רושו המחבר הרב הכיאו מרות ליבאגדת

 שלשים על הרב שכוונת לומר ואין היום עד רשיטות לרושמי נודע לאאשר
 לה. ענין אינו כי הגלילי יוסי ברי אליעזר ר' של סדותושנים

 בכמה בפירושו המחכר הביא לס גורעים בלתי טררשים ושאר אגדהמררש
 )וע"ש מקומו נורע ולא וכו' קלון מרים מהו ונמררש ליה: פ' פ"ג למשלמקומות,
 רצון יהי עולם ר"ש בתפלתו מתפגול מהחסידים אחר והיה כ"ג: פ' פידבהערה(;
 א.ש נפש כפר על ה' פ' י"ג בם' ; מררש טאיזה לנכון והוא והצאן, הרועה לכונןמלפגיך
 שהשוה השקל מחצית על זה פסוק ממרש ובטררש כתג: גערה שמע לא ורשעשרו
 אגרה; טררש בשם ג"כ הביאו רש"י אכן מצאתי לא והטררש וכו' ועני עשירבו
 זה ברע יפול רשע מלאך ונטררש : כת' ברע יפול רשע מלאך על יי'ז פ'שם
 מררש נשם רש"י הביא מקורו מצאתי לא אשר הטררם זה וגם וכו'בלעס
 ובטדרש וכו', המקדש בית זה רב חוסן צדיק בית ונטדרש ו': פ' פ-ו פ'אגדה;

 דרי היינו ררנה, "סיקתא הנ"ל(: הח' ג"כ שהעירני )כפי המקומות בשני צ"ל יאולי1(
 מהגא(. דוב )סגכוה
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%1מבוא

 שהיה ראיה ומכאן זו ררשה ג"כ הביא וכש"י הפרשה טריש חסר שלטטשלי
 "ט פ' שלט; טשלי ממדרש גדולה יותר נשלטות משלי מררש לרואשוניםלהם
 ורש"י וכו' יוסף על פותרו אגרה ונמושש כתב: וט' שנאוהו רש אחי כל על "פ'

 וכו' 1Stm פרעה זה רשעים סורה ובמדרש : כ'ו פ' פ"כ איתא וכן זה, סררש נ"בהביא
 הניא כזה ופ' כ'יב פ' כ"ד פ' שבידינו; במדרשים לא אבל ברש"י נ"כשנמצא
 ומצאתי אגדה טררש נשם ררשה הביא כ"ז פ' כ"ו פ' שלס; נטררש שאינומררש
 ורע רעך אגרה ובמררש : כתב פ"י כ"ז פי כ"כ; פי רבה במדבר בטררשקצתו
 ליתא הדרש זה נם וכו', אחרים לאלהים לצעוק ותלך צרתך ביום תעזוב אלאביך

 במדרש תאנה: נוצר פסוק על י"ח פ' שם שהביא מה וכן שלפסנו.נמררשים
 שם וכן שלט, בטררשים חסר וכו' מום.ף ומחר טעט מלקת היום הזאת תאנהמה
 הוי מהעצורים משה שאתה שכר ובטדרש ללבושך: כבשים הפסוק על כ"ופ'

 עיטיר איש כעיניו חכם פסף על י"א פ' כ"ח פ' לפכנו; ליתא שרה נהםלוקה
 התימיר, זה יתקרנו מבין ורל הרב זה עשיר איש בעיניו חכם אגדה ומדרשכת':
 לוה דוטה ענין רק ובמדרשים נש"ם מצאתי לא ותלמיר דרס הדרשה זאתגם

 ונער על ת"ו פ' כ"ט פ' פ"ו; רבה וקהלת טשלי ובטדרש פ"נ הורידובירושלטי
 ג'נ טכיאה זו ודרשה וכו' ישמעאל על דרשו אגדה ובמדרש אסו: טבישטשולח

 בך יוכיח פן דבריו על תוסף אל ו' פ' פ"ל אגדה; מדרש לרשום בלירשיי
 וכוי ונשים מוסים שלטה שהרבה לפי אלו פסוקים דורש אגרה ובמררשכת':
 0(. הערה 181 ע' )ע"ש משלי במדרש איתא במננון ומשונה זה מדרש קצתודק

 פיו. י"ס ש ועי"ע א'. פ' ב"ז פ' ל"ה, % פ"ח ג', פ' פ"י הביאהמסורה
 ספר והוא בהללי, נטצא כך צרק וכתיב קרי ארץ איתא: ט"ו פ' בפ"חהללי.

 ההללי שהיה העיר והרר"ק שום שרש בשרשים גם במכלול הרדייק שרגיאוהללי
 IS~y ההללי ועל לעיני, לו היה נחמיאש בן להר"י שנם ואפשר טוליטולאנעיר
 א18יEncyclopedia .70 ,111 .ע179

 אברהם ר' בשם פירוש ר' פ' י"ב ופ' ה' פ' פ"ו הובא בפירושנו אברהם.ר
 את ,ה בשם כינה פשו ל' בפ' ואטנם המחבר. כוון מי אל לנו שרע ולאפתם

 ע"ש.דיאב"ע
 נוומיא'ט בן והר"י אחר סטקום לנו נורע לא זה שם גליני. ןי אברהטר'
 לרי יפה פי' ושסעתי וגוי: חנמים את הולך פסוק על פירושו כ' פ' י"ג בפיהביא
 שבדורו. חכריא בני טן תר היה ובל"ס ז"ל, גליני ן'אברהם

 מטנו שנשארו מטלי ספר ג"כ ביאר הראב"ע הוא עזרא אבן אברהםר'
 הפירוש אכן XflIB) ,%1 134 נט"ע פאזנאנטקי הרש"א דברי )ע' אחדיםציונים
 הרב ברורה בערות שהעיר כסו אצבעותיו מעשה אינו לו הסכונה בירנו אשרבמק"ג
 נראה והאמת הדברים אחרי וז"ל: 186 צר 1840/41 ציק כמ"ע ליפפמאנןד"ר

 משה סר הוא אלא הנה ער לו המיוהס טשלי על פירוש חבר לא ראבייע שהחכםבעליל
 על הראכ"ע פירוש וכן כזה"ל: 76 צר מ"ע באותו רייפמאן הרזי כתב וכןקטתי,
 פסוק על לרשכ"מ יופי מכלל בס' כי אתם והאטת ממנו. אינו בירינו אשרטשלי

 רייפמאן רברי )וע' הריי"ס בשם  הוה הפירויט רכרי טכיא תמיר תשגהכאהכתה
 פירוש הוציא הורוויץ ורח"ט 1841( .0א 48 אריענטס ד'בליטעראפורנלאטט
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מבוא11צ

 ע"י זה לפני עוד )ונדפס תרט"י בשנת טז"י ע"פ אברהם כרכת בשם לטשליהראכ"ע
(Driverנחמיאש בן והרזי 44(. ש"א בההוקר רייפטאן דברי )עי' 6 אינו זה ונם 
 ול"א; כ"ו פ' פ"ו י"ס; פ' פ"ה ; ז' פ' פ"ר ל"ג; פסוק פ"נ בפירושו הראנ'יע דבריהביא
 מ"ז פ' ט"ו; פ' י"ס פ' בהערה(; )ע"ש וכ'ו וכ"א י"ח פ' י"א פ' וכ'; י"ס פ'פ"ז
 כייג פ' וכ"א; ו' ד' פ' כ"כ פ' וב"ז; כ"א כ' פ"א פ"כ וב"ב; י"ח פ' י"ט פ' ל"נ;פ'
 פירוש אותו לקראות רגילים אנו אשר הפירוש דברי הביא המקומות וברוב א',פ'

 אשר והבאורים נחמיאש, בן הרייי בימי גבר אליו נתיחם כי נראה טוה אשרהראב"ע
 דגרי הביא ט", פ' בפ"ל אברהם. ברכת ס' על בהגהות העירותי שם מצאתיםלא

 פי' ד' פ' ב"פ פ' הטחנר ומהביא ומה אברהם ר בשם לו בטיוחם המובאשהראב"ע
 בברכת הראב"ע לדברי מכוו; והפירוש הראב"ע וצ"ל טיס שהוא נ"ל אבוןהר'

 שטו. את הזכיר טבלי הראניע בפירושי ממפר אין במקומות השהמש מזה חוץאברהם.
 פרקי בפירוש נם נ' פי בפ"ר ממנו פירוש הביא שוש!. אב! אברהםר'

 ובלנס דורו, מבני היה והוא מטנו פירושים הביא מ"ו וס"ה מ"ג פ"ר י"ז, מ' פ"גאבות
 גם הראייש, בשו"ת הרנה פעטיס הוזכר אשר שושן בן מאיר בן אברהם ר'הוא

 פרקי על פירוש חבר אשר r~lw ן' יוסף ר' של אחיו היה ואולי הבאו,האכוררהם
 תליז. דף געשיכטע צור צזנץ, ע'אבות,

 י"ט ה' תשנה על הנורע המירוש ממת הביא הנורע, מסעות נעל הדניאלדר
 שגה. ש' גנאח ב! יונה לר' השרשים בסי שנמצא מה ע"פלננון

 אפשר ואי אפרים, רי החבר מפ" כ"כ: פ' י"ח בם' הניאו אפרים. ר'החבר
 דורו. מכל היה וכנראה הוא מי לדעתלנו

 אנזמרה אמרים ר' טפי נ"נ: פ' כ"ט. בסי הביאו אבזמרה. אסריםר'
 צור צונץ, שהביאו זמרה אבי אסרים בן יהורה ר' של אביו שהוא ואפשרז"ל,

 זה. לפני שנזכר אסרים ר' הוא ואולי 424, דףנעשיכטע
 וגוי אב טומר חכם נ! הפסוק על מירוש הניא ס"א י"ג פ' ז.ל. דודה"ר

 יותר( שנראה )מה או קמחי דור ר' על כיו! אם לברר יכולתי ולא ז"ל דודמר'
 אחר. דור ר'על

 לכה"ק ובפירושיו השרשים וס' מכלול ס' הרד"ק בספרי קמח.. דודר'
 דור ורי בטעות כתב לי פ' כפ"ג וס"א הרבה כמקומות בחבורו הרבהשתמש
 בשמו שנדפם נמו קמחי יוסף רבי לאביו שייך וזה וכו' תריב אל פירשקטחי
 הטאירי נ"כ שהביאו ז"ל קמתי דור ח פירוש כתב י.פ פ' פ'1 ח'; צד חוקהבספר
 1' פ' פ"ז ; י' צד קטחי יוסף רי לאביו חוקה בס' נמצא זה פירוש וכעין י"אבשם
 רוד ור' : כייה פ' י"ב פי שנב; ש' שלו השרשים מספר והוא ז"ל רד"ק פי'הביא
 דוד ורי ח': פ' י'יח פ' שחה; בשרש עכ"ל וכו' ישחגה איש בלב דאגה פי' ז"לקמחי
 : סי פי כ"ו פ' להם; ש' בשרשיו והוא וכוי חלקים הם כמתלהמים פי' 1"לקמחי
 המדקדק יונה ר' בשם כתו' שכר ובשרש חול בשורש ז"ל קמחי רוד ר' פי'וכן
 ורר"ק כ"ז: פ' ל' פ וכו'; ככה שפירש כת' ז"ל אחיו סשה ר' ובשם וכו'ז"ל
 הקמחי בשם הביאו מקומות ובכסה חצץ. ש' שלו שרשים כספר והוא וכו', פייז"ל

 רדה ~rr הלסח. פי' י,: פ' פ-זו21א:
 תיקיי

 שית; ש' בשרש-ו וזה ונר מנח
 ח': פ' י' פ' חטב; ש' טשרשיו והוא וכו' התובות ז"ל הקטחי פי' פ"ז: פ'שם
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 י.5 הקטהי פי' י"ר: פי י"ר פי לבם; שי שם והוא וגו' יתעמת פירשוהקמחי
 כ"א: פ' ב"ב פ' בהערה(; )וע"ש שג ש' שם והוא וכוי אחור יסוגו מגז'מוג
 פ' כייו פ' קשט; ש' שם והוא וכו' קושטא אטת תרגום הקמחי פי' קשטפי'
 רנם. ש' שם והוא וכו' ביחד אבנים קנוצת נמרגטה פי' הקמחיח':

 אביו לנו: נודעים הלוי טודרוס רבי שני אבואלעפיא. הלוי טודרוסר'
 אחיו ובן 1"ל עליו שכתב אחרי הרמ"ה של אביו שהוא ונ"ל אחיו ובן הרמייהשל
 ללצים אם פסוק sv כאור לייה( פ' )פ"נ הכיא והרב ליטים. צעיר היה הרמ"השל
 כאילו הנסילים מרים וכל ז"ל הלוי טוררום ר' פי' : קלן מרים ונסילים יליץהוא
 רב פי' ז"ל הלי טודרוס והרי : סי פ' כ"ו פ' הפעם ועוד וכו' לעצמו קלוןעושה
 ובסוף וכו' לעלוקה פי' ז"ל סעדיה והר' : טייז פי ל' ro ועוד וגו' כלטחולל
 הפירוש בראש גם כוה לחק וצריך ז.ל, טודרוס ר' פ" זה ע"ד כתונ:הפירוש
 0(. ה' 184 ע')עי'

 עטו ודבר המחבר של דורו ב! היה '( סטרא?( אבו )=ב אכתמרא יהורהר'
 ז' מה1פ' ולא' 1"ל. אבתמרא ירורה רי טפי : ר' פ' י"ר פ' טמש"כ כמ"שפא"פ
 סרבי ר"ת טרא"ת ויהיה צרפתי מפרש זיק טרא'ית בהביאו טחברנו כיון אליו כישערתי
 שנפוץ אבו בכנוי צרפתי מפרש נקרא כי לוסר קשה אבל תמרא, אבו~יהודה(

 האסלאם. בארצותרק
 הביא ואם אב ס' טחבר בעל הנודע המדקדק קריש. אבן יהורהר'
 הרני אלדד ר' את ששמע קריש ן' כתב וכן י"8: פי ה' פרשה על מטנופירוש
 211113. ,1 120 במ"ע פאונאנסקי הרש"א מייש וע'אומר,

 לטוליטולה משם בא אשר טנירונה אברהם ב"ר החסיר נירונדי יונהר'
 זה אשר משלי על פירוש ג"כ חבר הלוי מאיר רבנו טות אחרי תורהלהרביץ
 חסר הוציאו ע"פ אשר והכ"י לאווענטהאל, ע"י-הר"א לאור יצא כביר לאזמן

 שפירוש המו"ל לרברי ראיה להניא שיש אפשר פירויטנו ועייי ובסופו,כאמצעו
 בכמה הריי דברי הכיא נחמיאש נן שהרייי אחרי שלם מעולם היה לא ימהרבנו
 הביא לא מהברנו אף שלפנינו יונה רבנו בפ.רוש שהסר המקומות ונכל פסוקיםוכמה
 ום"ו ת"ג פ-ב יונה: רבית דברי בהם סובאים אשר הפסוקים הם ואלו מפירושיו.דבר
 s~rr )ורייי ופ"ל פירש( דל )ורי'י ופכ"ו פירש( ניל )ור"י ס"1 פ"נ ; ז"ל(2( רייי שפיי)וכסו
 פ"ר פיייג ז"ל(ן ר"י )פי' ופיל פכיא פרא ופכיו; פירכם ז"ל )והר"י פכייג פ"יפי'(;
 )ור"י ש"ז פ' כ"כ פ' פי'(ן ז"ל אר"י ט"ו פ' פייכ כ"ח; פ' פי'יד פי'(; ז"ליהרני

 מחברנו השתמש גנאח בן יונה 5ר' השרשים בספר המדקדק. יונהרי
 כ"ג ובפ' פייג, פ"ו כמו פי' ז"ל הטרקרק יונה ור' כתב ולפעמים אהדיםבמקומות

 פני על צף מחנלים עשוי דבר חבל( )ר"ל הוא כי פי' המרקרק ור"י כתב: ל"דפ'
 המדקדק יונה ורי כתכ: כייח פ' פיל חבל; שרש ננאה בן ר"י משרשי והוא וכו',המים
 שמם. שרש שלו השרשים בס' והוא פי',ז"ל

 נייבויער. רשימת ועי' אבומרה אפריס ר, 5ע'5 שנמצא כמו אבזמיה צ"ל ואולי1(
 ימה. רבה אצל ימצא שא כי גהערה גרשם ז"ל ריי סי' בו שהובא מקם בכל9(
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 משלים חברנ"כספר אורה ושערי אנוו ננת ספר טהבר גיקאטליא יוסףו'
 טשל~ם ובספר : י' פי פ"נ פעמים, שתי הצדקה על סמנו אהד משל מביאומחברנו
 י"א ופ' וכו', טתרבה החלב אמו משדי יונק שתינוק זטן כל ליניקה לה"ר משלטשלו
 יונק שהתינוק זמן כל ליניקה הצרקה גיקאטליא יוסף ר' והטשיל בזה"ל: הביאו כ"דפ'

 פייג אבות לפרקי בפירושו עור המשל אוהו והביא וכו', מתרבה החלב אסוטשרי
 שהתיוק זטן שכל ליניקה דומה הדבר למה צדקה של משל ומשלו ב,ה"ל: י"זפי
 וכו'. מתרבה החלביונק

 בם' והוא ז"ל קמחי יוסף .ר' פי' כ"ז: פ' י"ב פ' נשטו הניאו קמחי. יוסףר'
 ד"א הב"ה כל מחולל רב פי' ז"ל קמחי יוסף ור' נ,ה"ל: פ' פ' כ"ו בפ' ועורחוקה,
 בעל ונם בהערה( )ע"ש אחר מטקום נודע לא זה ופיי וכו' העולם כל ובוראטחולל
 קמחי. דור ר' אצל לעיל ועי'יע הריק"ם. שם עליו להזכיר טבלי זה פירוש הביא יופימכלל

 פירוש חיבר אשר גיאמ שלמה בייר יעקב רי שהוא נראה גיאני. יעקבר'
 דעפ בליטרטורבלאטט דוקעם בט"ש קהלת ופירוש 152 4 פארים כת"יאיוג

 ובחברם ,1. 120 צפה"ב גם"ע פאזנאנסקי הרש"א שכתב מה ועיין ,(1, 687אריענט
 הפסוק משפט פי' ז"ל ניאגי יעקב ור' כ"כ: פי וי פ' והם מטנו טירושים שלשההביא
 יוצרו, את רג הוי טן רב פי' ז"ל גיאני יעקב ור' : י' פ' כ"ו פ' ; ובו, אחריההולך
 וכו'. השיאני והנחש טנז' בטשאון פי' ז"ל ניאני יעקב ור' כ"ו: פ' פרשה כאותהועוד

 לס' פירוש ג"כ כתב עולם יסור ס' מהבר בעל אחי יוסי ב"ר ישראלר'
 וכתב : ח' פ' פ"ט מדבריו בברור שנראה כמו נחמיאש בן ר"י לפני היה אשרמשלי

 והר"י וכו', מטנו נפקדת והחכמה חכם שהוא החושב הוא הלץ כי ז"ל יוסי נ"ר ישראלר'
 ז"ל ישראל רי החכם את שאלתי ואני : ג' פ' ג' פ' כטייש פא"פ עמו דבר גחמיאשבן
 מכל וכוותי זעיראן האמת וסכל חסדים מכל קטנתי אוגק6ם תרגםלמה

 חסריי
 וכו'

 ר"י החכם את וגיאלתי בי: פי כ"ט פי ועור אבות(, לפרקי הרג לפירוש הקרמתי)עי
 ר,ובא ועוד בהערה(; שם )עי' זה ישראל ר' אל כונתו כאן גם ספק בלי אשרז"ל,
 פי"ב: פי"ח פי'; ישראל והייר ג': פי פ"ו ז"לן ישראל ר' פי' ,ה דרך ועל י"ז: פ'פ"נ

 וכו'. פי' ז"ל ישראל רי והחכם פכ"ו: פכייא ; וכו' הזה הפסוק בפי' האריך ישראל ר'והחכם
 אם הכונה מי אל לרעת וקשה הר"י1( פירושי הובא אחרים במקוטותהר'יי.

 ישראל ר' אל או קמחי יוסף ר' אל או המרקרק יונה ר' אל או גירונרי יונה רביתאל
 וכו'; אשיותיה נפ6 מנזרת חושיה פירש ז"ל ור"י ,': פ' ב' פ' ה20(: ואלו יוסי,כיר
 חסר הנדפס גירונדי רייי )ובפירוש וכו' הפסוק טעם יהיה ז"ל רייי ולדעת : ג' פ' ויפ'

 ר"י והחכם פי"נ: פכייח ז"ל; ר"י פי' כך א': מ' טיייג כ"ד(ן פסוק עד ו' פרשהמריש
 מפני ישראל ר' אל הכונה אולי )וכאן וכו' למלחטה ובא התחפש מגו' ארם יחפשפי'

 וכוי. המוכיח למכה התי"ו תתפש נידים טעם ז"ל ר"י ולדעת פכ"ח: ל' פ' ; החכם(שקוראו
 פירוש ג"כ כנראה חבר הרמייה הנקרא טודרוס בייר אבואלעפיא הלוי טאיררי

 ו'( פ' ל' פ' המהבר שהזכיר ז"ל מאיר לרי מסורת טעטי ס' שהוא )ואפשר משליעל

 גירונדי. יונה רבנו אצל לעיל המסומנים אותם מלבד!(
 בהערות. הא6 המקומות ככל יע,,2(
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 טה נ"ל העיון )שאחרי כ'יב פ' 6"ז פ' כסו בחבורנו שהביא הפירושים שאבשמטנו
 פי"ט בידי(; טעות הטאירי טנחם לר' הוא שם שהביא משט שאותו בפניםשכתבתי
 המאירך. אל ולא הלוי מאיר רי אל כיון כנראה ג"כ )אשר ז"ל רמ"ה פ' והואפכייז:

 ובפירוש בהם כראוי והשתמש הרטנ"ם סמרי ירע הטחנר טיטון. בן סשהר'
 גם הרטבך(, בטעות בכ"י ונכתב ד' פ' א' )פ' רעות טהלכות דבר הזכיר שלנומשלי

 וכל הזאת הטרשה טעם כי כתב ,"ל והרמנ"ם פכייג: ו' פ' עי' למורה לו היה הטורהס'
 ומתוך בוה"ל: כתב פיייא פכ"ה המורה; טפתיחת והוא וכוי זה בספר הכתובותהפרשיות
 מלשון טועתק לשונו וזה פניו כמו אפניו שמפרש נראה המורה במטר ז"ל הרמב"םדברי
 כמו ריך... אכול מצאת דבש פי' ז"ל והרטביים פי"ן: שם ועור וכו'. עברי ללשוןערבי
 שמואל ר' העתקת לו היווה שלא ונראה הנבוכים. מטורה בח"א( )צ"ל בפ'יאשכת'
 י"ז פ' פרשה מאותה וכ"ג לעברית, מערבית העתיק עצטו שהוא כ"א לעינים תבוןאנן
 תנון. בן הר"ש העתקת של מהלשון יותר וקצר טשונה הלשון שםשאף

 סשה ר' שהואאותו ונ"ל פכ"ו, י"ב פ' בפירושו הביאו נחמיאש. בן טשהר'
 שם. שהעירותי כמו הרא"ש כן לר"י יהורה זכרון כשויית אחדות פעמים המחכר נהמיאשן'

 ב1הייל: W"1D כפכייג התורה על בפירושו השתטש מהכרנו נחס!. בן משהרי
 י"ב. מ"ט לבראשית מפירוריו והוא וכו', כחלילות כמו חכלילות ז"ל הרטבייןוכתב

 קמחי. דוד ר' אצל לעיל עי' קמחי. שה מר'
 העתיק משלי sy גאון סעדיה רבינו של הערני מפירושו גאון. סעדיהרי
 הם ואלו סעדיה(. רבנו בספרי השתטש ספריו בשאר )גם פירושים כטהטחברנו
 נ' פ' ו' פ' ופכ"ז; מייז ופ' ז' פ. א' פ' בשטו: מעריה רננו דברי הביא אשרהמקומות
 י"ב; ופ' ח' פ' סי פ' י"ג; ופי ג' פ' ח' פ' וי"ח; וט"ז ו' פ' ז' פ' ופשט; ופכ"וופייט
 צדיקים וזרע ינקה לא ונקה מגז' שהוא ליר יד בהפוך )פיי מכ"א פי"א פל"ב; י'פ'

 פי' נטצא לא 65 באכער טהדו' ובגרפם זרעו גם אלא עצמו צריק ימלט לאנטלפ
 ופכ"נ; פם'יז פי"ט כ"רן ופ' ז' פי פי"ר צריקים(ן לזרע הביאור רק ליר ידבהפוך
 לעיל(* עיין מודרוס, ר' צ"ל השנית )ובפעם פט"ז ל' פ' ; פי"ן פכ"ו ; פכ"ופכ"ה

 קטתי. דור ר' עי'הקמחי.
 נזה"ל: פיט כיינ פ' טהכרנו הניאו הספררי המשורר גבירול כן שלמהר'

 הר' שער הא' בחלק הנפש מרות תקון בספר גכירול בן שלמה רי בזה האריךוכבר
 פכ"ט: פי"ר ועי"ע בהערה(. ע"ש הנפש, חיקק מדות בפעות יבכ"י ותטצאבקש
 לכ"כ הפעם עור מנשנה הנ"ל מספר והוא וכו' הגוף מהולי הגרב כאשר החכםואמר
 ואמרס. DW3כייה

 רבנו בפירושי המחבר הרד שהשהמש למודעי מהצורך אינו כמעם י.רש"
 נ' פ' והם: בשטו רש"י שמביא הטקומות לטנות אלא כונתי ואין גרושה בסדהשלטה

  ופל"אן בהערה( (w~rv  ופי"ו ג' פ' ח' פ' י'; פ' ז' פ' פי"ד; ה' פ' ל"ר; ל' כ"ז גיפ'
 פי"ז פט"ו כ"ט; כ"ח טייז פ' פי"ד פטייז; פי"ב וכ"ה; פט"ז פי"א ח"ן פ' י'פ'

 פכ"ו ופכ"זן פי"א פכ"ה פ."רן פכ"ר לין ופי ח' פ' פכ"ג ופ"ח; פייב יייז פיופכ"ח;
 .הפירוש טוה חוץ י'. ופ' ט' ופי ד' פי פכ"ט 1'ן פי פכ"1 כ"ג; ופ' סי ופ' ו'פ'
 5(. ה' tss ע' )עיי רש"י טפירוש נטלה טלה כמעט הוא הספר סוף ער פלייכ ל'מפי
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XVIטמא
 שנקרא ז"ל הנניר וכתי י'! פ' בי פ' אלו: במקומות הובא הנניד שמואלר'

 יייפ: פי ה' פ' וכון וכטהירות במרוצה נו ללכת האדם שיכול לפי מעגל( )ריילכן
 ז"ל והנגיד : ב' פ' ו' פ' ; וכו' לי הנינו שניתי ומה טענין תשגה פירש ז"לוהנלר
 שכה אישון נקראת כתב זייל והנגיר ב': פ' זי פי וכו'; לפרעו זמן 6 קכעפירש
 ח' פ' וכו'; הזהב רביד מגז' מרבדים פי' ז"ל והנגיד ט"ו: פ' שם וכו'; השינהתהיה
 חדל פי' ז"ל והנניד פכ"ז: פיייט צדקן שופטי כל נמצא ויל הנגיר ובכתיבתפפ",:
 ואם אחר ממקום גורעים א.נם האלו הטקומות ורוב וגו'. אני חדל מה ארעה מגז'בני
 משלי. על פירוש הנניד שחיבר ואפשי סהנרט, לפני ספריו היוכן

 לפרקי לאסתר! בפירושיו )וגם נפירושנו המחבר הניא לחכטהפרפראות
 בם' החיד"א כיק. ספר איזה אל ידעתי ולא ככ"י( עורנו שהוא לירמיה ונפי'אבות
 ר"א )והוא אפרים ומר' מגרמייזא אלעזר טרי גטטריאווז סי שראה כתכ הגרוליםשם
 כספר אכן בתוכו. כפרט ומשלי בכלל נ"ך גם אם כתב ולא התורה על שמשון(ב"ר
 אי לקרטון וגיט8ריאות בנופריקק טשלי פירוש הביא 435 סי' פ' אות הספריםאוצר
 הם ואלו לזה((. כיון ואולי 0.071א רח"ם כת"י ספרי בין והוא להרוקחאולי

 פ' פכ"ג; פטייו פי"גן י' פ' בין פ' ד' פ' הנ"ל: פרפראות בהם שהובאוהמקוטות
 פכ"ב. פכ"ח פי"ז; פכ"ז די; פי פכייד ה'; פיכייב

 או החכטה מליצ. מאת סאמריס טאד הרגה פעמים מחברנו הכיאעוד
 טאשר או הפילוסופים או הלשון צחי או הטוסר בעלי או הטומרמליצי
 במבחר או הפילסופים במוסרי אס נמצאים והמה לוה וכדוטה אחד חכםאמר

 טליצי ואמרו א': פ' ד' פ' והם: להם דומים בספרים או והגדר המלך בנן אוהפנינים
 מליצי ואסרו פכ"ה: ו' פ' המנינים; בטבחר והוגש וכו' נפשותינו הולידו חכמינוהמוסר
 פ' שעשועים; בס' והוא וכו' יפה באשה מסתכל לתלמירו ראה אחד חכם כיהמוסר

 הפנינים; בטבחר והוא וכוי מומר וקנה שתרצה מי בן היה אפילומופים בנטרו פל'ו:ח'
 י' פ' שם; והוא וכו' נוכח שאינו מי את המוכיח הפילוסופים ואמרו ז': פ' פ'פ'

 ואמר פי"ט: שם שסן והוא וכו' תואנות מבקש הרע החבר אחד חכם ואסרפי"ב:
 ואטר : כ' פ' שם והנזירן המלך ובנן שם והוא וכו' אתחרט מדבר כשאני אחרחכם

 ושאלו פי"ג: י"א פ' הפילוסופים; בטומרי זה כעק נמצא בפיו, השוטה לבהפילוסוף
 והוא וכו' לחבירו סורו גלה אחי איש כי ואטרו . . . אחד חכם ואמר . . . אחדלחכם
 הנסיונות אחר( בטעות )וברפוס אחר חכם אמר וכאשר : א' פי פיייכ הפנינם;בטבחר
 כלות הראנה אמר וכבר פכרה: שם הפילוסופימן במוסרי והוא וכו' תכלית להםאין
 פי"ג שמן והוא וכו' אחר סלך על ואמרו שם: משונה(ן )בלשון שם והוא וט'הלב
 שם הסניניסן במנחר והוא ההוצאה חצי נסטון הסיפוק אחר חכם אמר וכאשרפכ"ג:
 וכה ז': פ' פי"ר גטין; בגמרא מאטר והוא וכו' בישי זיני החכמה מליצי ואטרופכ"ה:
 אב המילוסומים ובטומרי הפנינים במבחר זה כעין וכו' טערב ממלכי טלך כיאמרו

 בשם פכ"ה כפכ"כ הפעם עוד )ונשגה פכ"ט שם שסן נמצא לא המלך עםהמעשה
 לרשב"גן הנמש מדות מחקק והוא וכו' הגוף מחולי הגרב כאשר החכם ואמרואמריץ:
 הקרא על כוונתו כנראה ושם פני תצהיל תורתי החכם אמר וכאשר פיייר:פפ"ו

 לתורה, בפירושו הנמצאות ב'גה"ם ר"י של הגימטריאות גם נתכנו זה שבשם עור י,חע1(
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 טערב טמלכי אחד מלך כי המוסר מליצי ואסרו מי"ד: מט"ו פניו; תצהיל ארםחכטת
 אל המוסר טליצי ואטרו פכ"ז: פ"'ז הפנינים; במנחר והוא וכוי גירו אויביונפלו

 הגאוה היא טה אמרו וככר שם: שם; והוא החזירים לפני המניניםתשליכו
 שאתה סי כאהבת תכטת לא הטומר טליצי אמרו וכאשר ו': פ' פי"ט שם; והואוכו'
 וכו' לך שהרע למי מחול המוסר טליצי ואמרו פי"א: שם שם; והוא וגו' מתנות לונותן
 צוה אחר סלך כי ואמרו שם: מנלה; מש"ס אלא המוסר מספרי אינו מאמרואותו
 סכת 'המוסר מליצי ואמרו פכ"ט: פכ"א הסניניסן כמבחר והוא ובו. אסירים עדתלהרוג
 השרשים שתקיימו המוסר מליצי ואטרו : פי"א פכ"ב ; יבם והוא השכל אור זריחתהבושת
 נטקומו יונה רבינו פירוש )עי' הפילוסופים וכמוסרי הפנינים במבחר והוא וכו'בלנבוה
 ועור וכו' חזק שכעסו מי המוסר מליצי ואטרו פכיה: שם המו"ל(; שם שהעירומה
 ושניהם וכו' הכעיסהו ארם עם להתחבר כשתרצה המוסר מליצי אמיו וככרשם:

 יתמעטו הקנינים טעטו המומר טטליצי אחר חכם ואטר ר': פ' פכ"ג הפניניפןממבחר
 כאשר פ"ט: וישם וכו' גדול סמק קנה פלוני אחד לחכם ואמרו שם: ועודהיגונים,
 פכיינ: פכייה הפנינים; בטבחר נ"ב שלשתם וכו' הפנינים תשליך אל הטוסר מליציאסרו
 סטבחר ג"כ שהוא נ"ל וכו' אויב לך יהיה שלא הזהר הטומר טחכמי אחד הכסאמר

 פכ"ז ירעתי; שלא 'אירעתי עד ירעתי לא אחר חכם ואמר סי"ב: סכנו וכןהפנינים,
 פכ"ג כ"ח בפ' הפעם )ועור הטשבחך טחבר טונ המוכיחך חנר אחד רכם ואסרס"ו:
 רעות מדות בעל אחר שאדם ואמרו פכ"א: '2ס הפגעים; כטנחר והוא ואמרו(בשם
 ללמוד רגיל היה אומות מחם.רי אחר כי ואמרו שם: הפילוסומים; בטוכל.י והואוכו'
 והוא וכו' טחנף מוב הטסל העונד כי אמרו : ד' פי כ"ח ס' הסניניסן במנחר והואוכו'

 והוא וכו' טרכותי למרתי תורה הרכה החכם אמר וכאשר פרא: שם הלבכות;סחובות
 נחובות זה כעין וכו' ההודאה עם גדול חמא אין אמרו וככר פי"ג: 'סם תעניתןבגמרא
 כטבחר והוא וכוי ונאנח דואנ חברו ראה אחד חסיד אמר וככר סי"ד: שםהלכבות;
 אדם כעם לא לעולם הטוסר נעלי ואמרו פכ"ב: מכ"ם הפילוסופים; וכמומריהפנינים

 השם שיהיה כדי השפל הלשק צחי אמרו ע"כ פכייג: '2ם הסניממ; נמבחר והואוכו'
 מצאתי לא וכו' הקהל עס התחבר הלשון צחי ואמרן פכ"ז: ל' פ' שסי והואמגביהך
 ופכ"כן פי"נ פי"א פפ"ון י' פי אלו: למאמרים מקור מצאתי לא זה זולתמקורו.
 פ' כ' פ' פי"כ; פי"ת פל"ב; סמי; ס"ין פי"ר כ'; פ' פי"נ 7(; ה' )ע"ש פכ"הפי"ב
 וי ופ' וכו' מתפלל מהחסידים אחד והיה פכ"ג: ר' פ' שהביא מה גם סכ"ר. ופכ"וי'

 תהיה נא ואל המשורר ט"ש ולמד מ"י: ופי"ח וכוי פריוס אומר הטשורר וכןמכ"כ:
 סקור. להם מצאתי לא וכו'שואל

 הקדש. לשין דסדוקעניני
 נלשון רפה כפה החכור וי"ו לנאר כדי מחברנו הביא אחדיםבמקומות

 עפש6 ערבי בלשון וטשסעו 3( והיינו ינעם לנפשך ורעת י' פ' ב' פ' כסוישמעאל~(
 אם פל"ד פ"נ ; ינעם לנפשך דעת אז בלנך נאה חבטה אם טשטעו זהוכפסוק

 כמו הערבים שפת את המכינים או הכותבים לפניו אשר המחברים אצל גם רגע יזה1(
 באכער של בספרו )ע" הראגיע ובפרט גנאח גן 'גנה ר' אלפאסי, אברהק בן רודהקראי

arammatiker418 Esra 168 
~ibraham 
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 חן; יתן לענוים אז עונש יתן השם אם פירשו חן ית! ולענוים יליץ הואללצים
 הנטול עולם היינו אחרית יש אם כ6' תכרת לא ותקותך אחרית יש אם כי פי"ח ב"גפ'
 הכמה אם ר"ל אחרית ויש מצאת אם לנפשך חבטה פי"ד: פכ'יד תכרת; לא תקותךאז

 טעשקות ורב תבונות חסר נגיר פמ"ז: כ"ח פ' טובהן אחרית לך יהיה אזטצאת
 להראב"ע צחות ס' ע' מעשקות, רב הוא בי תדע אז תבנות חסר נגיד כשהראהכלומר
 בערוגת ארקוולטי הר"ש שהניאו התנאי לחשיבות הוי"ו והוא עיים. כ"א פיורראר

 בתכונה שטים נונן ארץ יסד בחכמה ה' פ"'פ במ"ג ט'. ס" הוי"ו שמושי פ"בהבושם
 וכתבתי העזר בית נקראים ברעת בהכונה בחבטה של הללו והביתין כתכ וגו'בדעהו
 ח'. אות הבית שמושי פ"ב הנושם ערוגת וע' השימוש ביתבהערה

 בהערות מייש ע' כ"א פ' פכ"נ פיייט, פי"א פכ"ג, י' פ' שהניא ההשואה וי"ובענין
 ז'. סי' הוי"ו שטושי נ' פי הבושם נערוגת ארותו על טצאתי ואח"כ 6 הי 63עי

 ערביות.מלות
 שם: ועור בסר, עליו משוך חסר של שהוט למי בערב קורין וכן פל"ב: ג'פ'

 ירירי לפ"ר במר. הערב קראהו והנסתרת הנעלמת הצורה פניו על שנראיתובעבור
 ש, סור .וגם )"ץ( יישך שהוראתה שץ הערבית הסלה אל פה הכונה סימאנסעןהר"ר
 השימוש(. אות היא נסר אצל ב' אות )וא"כ במקרא סור סלת של לפירושו אשואמקביל

 אלעקליא אלצורה הנקראת השכלית צורה כאדם צורות שתי כישם:
 או'3אציצימ צ"ל אולי אלקאפיטיאה; הנקראת המתוארת וצורה 31i~bhllא)5

 המיוחדת. ריל31ה~(ק**ט4ן
 בלשו; הנקרא שהוא פי' ג'ל טעריה ורב . . . נשקפתי. אשנבי בעד : וי פ' ז'פ'

 חלק. ulnnel שנטמא שבאךערב
 ידידי שהעירני )כמו צ"ל לידהן, לשמנים קורין ערב בלשון וכן פכ"ה:פי"א

 אלאדהאן הערכיות( המלות פירושי רוב טנעים ממם איטר סא,נאנסקיהרש"א

 שמנים. ועטש()(והוא

 וכוי ניאוף בענין אלא במקרא תטצא ולא וכו' רגליך את ותפשקי : גי פיפי"נ

 ,Handlungsweise unmoralische .b~se , % 5 ר"ל ערב, בלשון נמצאוכן

 הסרות מעלות הן מעלות יצתי כי לרבות גם טעם וכו' דעת בלא גם : ב' פ'פיט
 אל טתיחסות ןע%א%...והשכליות 5מש3נ אלנטקיא כמאיל ערסהנקראיטבלשון

 הגיון במלות הרמכ"ם שהפריש כמו שהוא ונ"ל הנפש, אל מתיחסות והמרותהדעת
 הנפשיות. ורתכוניות המרותפי"ר

 הדקות אבנים הם חצץ חצץ, פיהו ימלא ואחר שקר לחם לאיש ערב פי"ז: כיפי

; וצא תצא ערב בלשוןנקראים  - .Steinchen 
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 4[ להמלה כונתו ערב, נלשק הוא וכן . . . לא כסו מה ופעם פכייר:שם

 לא.שפתרונה
 שקורין ערבי ללשוז קרוב הוא כי וי"מ וגו' תארב כחתף היא אף פכ"ח:פכ"ג

 פאונאנטקי(. הד"ר הערת )והיא בהערה שם ע.' ן43נ(ל43_1ז אלחפפה רעה חיהלכל
 ערבי ללשון קרוב טזליה הון ותרגום וכו' הון יאבד ,וטת ורועה : ג' פ'פכ"ט

 סול. לסלת טאל ענין טה נדבר הערה יש ושם 4(נ, מאל להוןשקורין
 ללשק קרוב ניבוי תרגם והמתרגם הנסות השינים הם מתלעותיו פי'ר: ל'פ'

 ןנ4(ע4. אניאב למתלעות שקוריןערב

 הנקראת המים משרצי שרץ והיא ... לעלוקה פי' ז"ל מעריה והר' פס"ז:שם
 פ(נ3צ. היא עלאקה, ערננליטו;

 3טאף בערבי הנקראת שהיא פי' ז"ל המדקדק יונה ר' וכו' שמטית פכ"ח:שם
 .Lkbai. והוא קטאף[ בטעותןבכת"י

 קראדר, ערנ כלשון הנקרא ארם כצורת שצורתה חיה סי; שמטית וי"משם:
 הטשנה פירוש ועי' Affe, =ם 053 פאזנאנסקי( הדייר שהעיר )כמו צ"ל ספקבלי

 ט"ו. פיח כלאיםלהרטב"ם
 נוספים(, תקונים )עי' תשמרת ונערב וכוי ורועותיה ותאמץ פל"א: ל"א פישם

 בהערה. ע"ש צ"נ4כטכ( תיסדו-ת צ"לאולי
 שניו הראות הוראת בערבית הזאת למלה כושר, ובערני וכו' ככישוריטם:

 שיש ונראה לכאן(, y(rt א.1 שבירה שהוראתה כסר הערבית להטלה )וגםונרומה
 בכ"י. טעותכאן

 נערבי נקרא ביום להתעפף עשויים מהם ויש וכו' הלילה כסות הוא סדי,שם:
 וש אור טחרגם והרס"נ ככ"י פעות כנראה כאןנפלה גם ניספים(, תקונים )עי'ארידל

 בלע'ז,מלות
 קונריפייא. קונריסייאן ונלעז יבצע כי חנף תקות טה כי פי"ט: א'פי

Ilegierde,== 0061018 neuspani~ch 00%61818 =ב cobdi~ia, Altspanisch 
 .cobdician altspani~ch Verb das Dazu LUsternheit 3 .1ע-005

 ,פ8מש hlitteilung dialektisch. verulutlich cobdici~ Form)88פ181ת
mirder hier, Iloefele Oberlehrers Ilerrn 608 Freunaes verehrten 

 andern den bei aueh בלעויי'ם Auch 885. Winke wertvolle פ6188878
Dank!)meinen .866118 
 כלע"ז, אסאבכיש חיים סבות פי' תוצאות חיים תוצאות מסגו כי פכ"ג: ר'פ'

 הזאת. המלה פכוין אפשר וא. טיים ספק בלי ישנא!
 בלעת, אפוחיראן לחוק הצדק ידגימו פי' צדק יחוקקו ורוגנים פפייו: ח'פ'
bezw.ajustara )זפו. 

~jilstiran 
 schligt זסד אחוסטיראן =ם

~loefele 6%0פGel~echtigkeit .aJustlr) 
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xxסבוא

 וי"א בלעי'1 טספים( תקונים )עיי קריאן אכזרי שארו ועוכר פי"ז:פי'א
 לא אשופרין grausam == ,cruel פסרד בלשון כנראה היינו קריאןאשופרין;

 ע"ז. פירושמצאתי

 תקונים )עי' בלעזן בלרנזה זה טיושר למחסור אך טיושר וחושך פכ"ר:שם
 לכוין. אפשר א. ןה ונםנוספים(,

 ברבה כתף טצאתי טיטביר לראש וביכה לאום יקבוהו בר מונע כ"ה: פ'שם
 כוונתו. הבנתי לא )עיש(, כלע"ז אואפאנארהפארפה

 שאחרים ונו' הןיתו ואל ס"א וכו' המיתג ואל תקוה יש כי בנך יסר : י"ח פ' י"פפי
 אטיינדאש: נון פונגאש נון ובלע"ו אותו ביסרך נפשך את תשא אל אזיטיהוהו
 000 או steche; 10%4פ. srarte וםירושו pungas noa 648ט860 בל"סוהא

 Steche == 8684108 008 pugnas 10%1ם ט11trachte )410407(, 2ש[ם
 dich (vergreite Leben seinem .nachמון0[ם

 קנילייא, בלע"ו הנקראת חיה טין והם וכו' עצום לא עם שפנים כ"ו: פ' ל'פ'
 Eanincben. ופירושו conejo בליםהיית

 תתפש בידים ופעם רבאייגלו ופ" עקרב על יטטטית איטת כי"ח: פ'נטם
 Araignbe הצרפתית הטלה אל ונוונתו כאן נפל שפ"פ נ"ל ניריה, אורבת היאכי

 )וכן ארייניאה שם ונ"ל בלע'ז ארגיזא שמטית על הביא ונרש"י Rpinne,דהיינו
 LVI). 80 ריווי )עי' הנ"ל והוא ה'( ג"פ בישעיה עכביש רש"ימתרגם

 טלה והיא מרש"י וצא הזה הלעו ורפיה, שקורין בכישור י*ח: פ' ל"אפ'
 Wirbel .verteull) םפ 607 )601פ[ע68ם8[1צרסתית

 משרש מפרדית מלה שהיא נ"ל ארימאננאר, ורועותיה ותאמץ ל"א: פ'שם
zurUck~treifonAermel a;= .arremangar 

 וכוומצ כאן ם ~D*W ניל נוספים(, תקונים )עי' אלבדיריאת כעטהשם:
 klug. דהיינו advertido טשרש ספררית מלהאל

 בני מנהג פ"נ פ"ז טחברט שהביא שטה להעיר ראיתי מאמרי אסייםנטרם
 הרשים וגם ישנס אחרים מחברים ג"כ הביאו לזכירה אצבעו על דבר לכרוךארם
 טלרציהר טאמר עור ועי' קסייו, ס' בי וכוח דן סטה שגי כחריעיין

~iuhameda- Aherglaubenischer 167. עי ברלינר( הר"א לכנור )שי"ל אברהם ברכת בהטאסף 

1
 סשה יעקב פר' ד%ערב נר לטפר לציין יש בירריגו יוסף המעתיק אורות על
 הטשפדו0 אותה ד"א בירריגו )וב"ס ביררוגו שמשפחת שכתב ע"ה ע"ד צדפוליראנו

 ירידי ע"ז )והעירני למארוקו ספרד גרוש לעת באתה אשר ספרדית טשפחההיא
 )ווצא ביררוגו רפאל ח 196 צד שם ועור פימאנסע0 דוד פרוסיסיר החכםהרב
 . 20(. ע' arab. zur-.66נ Litteratur סאזנאנסקי אצל גםהנוכר
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111סכם

 הזה הקר חם'רוש להוציא וכני אשר תיל השגמר ברנת לכרך באתיועתה
 ג"כ שאוכה יה"ר העתיר על מתמללים העבר על שטורש וכשם עולםלשר
 אחרים. וספרים להרב ירמיה פירושלויציא

 לפ"ק. תעו"ב סגת "שענלאנקע'

 על. צ:אמבערגעך חלוי שמחח מרח חרוד'ג מרר בלא"א אשטהמשה
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 אחדים.דברים

 רבי טפירוש ההגהה עלי את נרדטים טקיצי לחברת טזכיר בתורנקראי
 נוכחתי ובטהרה נופחאותיו יושר אל ניחור לבי שטתי מיהלי על נחסיאש בןיוסף
 כל על שכושים טלא פירושנו בו שנשתטר כאוקספורד היחידי הכ"י כילדעת
 יותר או אחת מלה ושם פה להוסיף אם עלי הזק ועמור עמור בכל וכטעםגרותיו
 ההרפסה כלות ואחר סאתי(, נובעים התקונים כל כסעפ )כי להסירם או לשנותםאו
 נהכ"י סטך להם יש טתקוני הרבה אטנם כי וראיתי מהפירוש צלמייאור ליריבאו
 שנעשה בההעתק סקורם אשר שבושים יש וכי הספר( בסוף נוספים תקונים)עי'
 יוסף ר' הטעתיק אם ששגג השגיאות רבו עור זאת בכל אבל אוקספורד,מכ-י

 בכ"י שחסרונם הרבה מקוטות לסיגל יש כן העתיק. שסטנו הכ"י כותב אוביררינו
 18, ה' 120 ע' 4, ה 84 ע' 3, הי 28 ע' 3, ומ 21 עמור )עי' מתוכוניכר
 אשר דמשלי הנתוב אף חסר שלפעמים ער 8( ה' 125 וע' 15 ה' 122ע'

 עשה לא היעתיק וכי וכדומה(. ה' כ"ו י"מ, כ"כ למשל )עי' המירוש יסוכעליו
 עיים וזה שלטה שורה על דלנ פעטים ריבה כי טוה גם נראה באמונהמלאנתו
 ובטקום i[omoioteleuton), שקורין קמה לה דומה אחרות אל אחת מלה מןהרוב
 כ', ה' )עי' להשלימם הנקל טן היה ומדרשים מש"ס נלקחים בפירושים כוהשאירע

 בכסה יורע סי אנל כיב(, וכיה כ'.ה כ' כ"נ, י"ה שיו, פ" פ"1, ט"ו כ', י"נ פיו,ח
 נעתקו הראוי מסקוסם שנעתקו הרבים הפירושים נם כזה. עוד אירע אחריםמקומות
 כראוי טקומו על הכל בא ברפוס ופה הטפרש של ולא המעתיק כאשמתלננק
 t[w*pl 7 ה' 38 ע' 10, וה' 4 ה' 86 ע' 2, ה' 81 ע' 4, ה' 17 ע')עי
 88 ע' 11, ה' 76 ע' 6, ה' 65 9 4, ה' 66 ע' 5, הי 55 9 4, הי 48ע'
 143 עי 5, ה' 136 ~ף )(1, ה' 122 ע' 13, ו" 96 ע' 1, ה' 04 ע' 7,ה'
 ]ע"ש[ 8 ה' 174 עי 1, ה' 169 עיי 1, ה' 166 ע' 4, ה' 1)(1 עי 7,ה'
 לכל גלףות יצפעותן אחרוות גדולות פעית לסמן מהראי עוד 5(. ה' 175ועי

 מהמעתיק. נובעות שהן עליהן טוכחת חזותן ושכולן ונו'( 5ה. 102 ע. 6, ה' 91 ע' 4, ה' 48 עי 5, ה' 45 עי 2, הי 32 ע' לטשל )עי'קורא
 הרבה טקוטות עור נותרו ופעות מכשול כל להסיר השתדלותי נכלאולם

 לרנירם יכלתי מהם )ומאחרים השאלה סימני בהם התוססו סתיו לרם נמצאשלא
 אי, פ' וי"ג, יייכ ,י וכ"ה, יייז וי כ"ו, ר' והם: לירי(, אחיכ שבאו צלסי-אורע-ם
 ות"ז. י-ב ל' כ', כ"ה כ"ג, כ"ב י', נ' לי,י"א
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%%111 אחדיםדברים

 נאטבערגער דומ"א הרוב ע"פ רשם מחכרפ של הסקורות מקום טנאהאת
 שופת הערות העירותי וכן הטוייל שהחפירם במקומות עליהם הופפתי ושם פהורק
 מטני. שנובעות אותן ציינתי לא לכן הן טעמות כיאכל

 את ואחשוך הפעם לדבר ארצה לא וכדומה ותכונתו פיכו הפירוש, גוףעל
 בקארלס* בכ"י עדיין שהת ירטיה פירוש לכשיתפרסם ובפרפ אחרת לעת אי"ההברי
 הרנה כי אעיר עתה כבר ואולם לאור. להוציאו מיער באמגערגער ושהד"ר14הע

 ושסלנר למכביר שהביא והמררשים התלמודים טקומות עיי לפירושנו 4 ישחשיבות
 1~כ-~כ( עי לעיל )עי' אחר טטקום נודעו לא אשר אגדה טדרשי בתוכם ישנםכי
 הגירסא להעטיר הרבה פעמים יועילו אעשר לשופת שנויי הנודעים באותם גם נטצאהנה

 14 ע' 16, ה' 11 ע' 9, ה' 7 ע' )עי' בההערות נסטנו אשר אותם מלבר והםכתקונה,
 4, ה' 29 ע' 2, ה' 28 ש 11, הי 26 ע' 6, ה' .24 ע' 9, ה' 21 ע' 11,ה'
 82 ע' 6, הי 70 ע' 9, ה' 65 ע' 6, הי 55 ע' 2, ה' 41 ע' 10, ה' ע3ע'
 16, ה' 112 ע' 1, הי 101 ש 1, ה' 100 ע' 7, ה' 91 ע' 8, ה' 85 ע' 8,ה'
 8, הי 124 ע' 7, הי 121 עי 2, הי 119 ע' 5, ה' 116 עי 6, ה' 115עי
 6, ה' 130 ע' 6, ה' 185 ע' 9, הי 134 ע' 0, הי 180 ע' 6, ה' 125ע'
 147 ע' 6, הי 146 עי 5, והי 1 ה' 145 עי 2, הי 138 ע' 11, ה' 137ע'
 174 וע' 8 ה' 169 ע' 5, ה' 169 ע' 8, ה' 162 ע' 3, ח 149 ע' 2,ה'
 לספור. חדל כי עד מאד הרנה עוד 7(ה'

 רגפ9-א כתובי את נחמיאש בן הרייי גם rtts ורגשחברים הטכארים רוסכסו
 לפניו היו כי לומר אפשר אי אבל הקרא מסגנק טשוניס נמצאם ולכן וכרונוע"מ

 1, הי 89 ע' 9, ה' 60 עי 8, ה' 29 ש 7, ה' 12 עי )עיי אחר בפסחהכתובים
 כי לציין יש פירושו מררני 1(. 181ה' 3וש הי 168 ע' 8, ה' 166 ע' 7, ה' 140ע'
 יחר ש שכתב( מקיא נשם להם קורא )שהוא והכתיב הקרי את רגוב ע-ם מפרשרבא
 י-ג, י"ז וכ-ח, כ"ז ת"ז כ"א, י"ד כ', י"ג י"ר, י-כ ג', י"א וי"ר, י"ג ו' פיו, נ')עי'
 ת"ז(, וכ"ח ני כיין וכייו, ה' כייג וכ"ה, כ' כ"ב כ'פ, כ"א וכ"א, ד' כ' וטה, ז'י-ם
 פירושו למשל עי' דורו, ובני ארצו תכתת את המתארים רברים בו נטצא כיועוד
 לחץ וטים צר לחם שק בלבוש עצמם מענים העולם אומות שנזירי לפי י-ז:לגי

 טדאי יותר להתענג לא הישר הררך אותת מורה הורה ררכי כי אסר ובגבעותבהרים
 שנערבו נספרר הפצרים נירי אל ספק בלי מכון וזה וכו', מדאי יותר להצטערולא

 להם. הטה בהמה שהם הזה הדור וכטה כמה אחת ועל וי: לל' בפירושו ועורנומת.
 מהפרשנים אינס מחברו כי ואם פנים מבטה לפירושנו ערך יש כן כיהנה
 בקהל* להורע ומא ראוי ואת בכלהראשונים
 תערק. טגת כ"חויישא

 פאזנאנסקי* אברהםשמואל

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




