
 נוססים.תקונים

 הפירוש מטף וותקנו אשר אור צלמי לירי באו הספר עלי כל נדפסו כבר אשר]אחרי
 טבחתי מזה לבד תקסים, וכטה כמח לתקן עוד יש כי ראיתי פנטזם על ובעברי בשקספורדבכ"י
 בו שהכנסתי סלים חורבה לפני שההר ההעתק ע"פ בהפיחש שתקנתי תקויש שובח כילדעת

 הטפר גם חטא הרבת כי נראה זה כל עם אך להטי, טסכימים המחבר כונת את להשליםכרי
 בדברים זח על שרמזתי כמו גרוע מכ'" תעתיק רפא כבר כי שנאמר לא אם בירדיט יוסףר'

- המבוא. על שמיספתיאחדים  פ.[ א. ש. 

 להוסקש צריך גד51ה אחריבסופה
.mW3
 צוה. בטקום עוטד עהיד עת ד"אבכ"י
 רמז. בכ/'ירמוז
 להוסיף]ארץ[. "ם ארץהחיים זחלפני
 אלא הם6ת: למחוק יש 4חערח
 מירא. בןמספר
 מהשיב. צ"לוהישיג
 יטר. בכ"ייישר
 כן. ]תירהב[ שקרא צ'ק הסוף,מן
 ויצא המדרש: דגרי לוצסיף "םפה
 די הרנה חלך שבע מבאריעקג
 פתח פ9א בר הונא ר' בשםפנחס
 לא תשכב אם דרכך לבפח תלראז

 המדרש דברי וחסרו וט'.תפחד
 גמקוסות גם שחסרו כמובכ"י
 כ"ז, שם ג', כ"א ד', )כ'אחרים
 ת"ב(. כ"ז בשף גם ולנכון כ"חכ"כ

 לחכמה ובפרפראותמןהסוף,צ"ל
 וכו'. הוא אחד תורח עם בחשבוןטוב
 מעין. כטו נשח בכ"יונטיו
 ולפי אחרת, ע"י גכ"י אחרתעד
 השאלח. סימן את למחוק "םזה

 )ש"א להטיף: יש  שכב פיצואחרי

 כמו חשוב )ולא משחץ בכ"יחשוך
הכהעתק(.

 בכדיו באמת ד"א כן נער השף,מן
 בההעתק. כמו עורולא
 גטי. איננה עם מלת 6הערה
 ]בכ"י באמת. כן כהבתי הסוף,מן
 נחרתי(.)~א

 כי(. *לא בכ"י כן פיאחרונה,
 מלא. s~y ימלא 9הערה
 שגה(. עלא בכ"י כן שערי השף,מן

 ונסכתי(. *לא בכ"י כןננסכהי
 מעמא(. לולא בכ"י כןטעמו
 לשקוד. צ"ללשקוע
 א"ל. לעשותו בכ"י וא"ללעשות
 ומשגיח. צ"ל ומשגיה 1הערה
 הוגתם דכא והבטיל גכ"י הסוף,מן
 מאומה. פה למוסיף אין זחולפי
 את. צ"ל אשר 8הירה
 ועי' קריאן בכ"י קריא הסוף,מן

מטר(.
 שם(. )עי' כלרגזה בכ"יבלרבקוו
 שמחסר. צ"ל שמהזר 9תערה
 אואפאנארה וכ"י פאנמרהאוא
 wtaQ).)עיי

 חגכון. עצב יחכמך בכ"ייתהמדך
 אחר. צ"ל אהה הטף,מן

 אשה(. *לא בכ"י כןאחמא
 לרי. בכ"יור'

 יש אץ ולפי שיכסה בכ"ישיפרו
 השאלוו. סימן אתלמחוק
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 רפיםתימם
 שרעט,
 תע26 בכ"י מעלה 8816

 לבם(. %א בכ"י כן נהם19
 קייאק. "יא בכ"י כן יעקב26

 שאחריו ומלת בפסוק צ"לכפסוק 8421
 שאחרית(. לולא נכ"י לנטןאיתא

 ישבש- )ולא בט'י כן ישיג הסוף, מן7
 מש6. %א בכ"י כן משלו 866

 סדתו. בכ"י מבארו rv' ככ"י ע"כ24
 לער(. ללא בכ"י כן ולער26

 ככ"י. באמת ליתא עציבא מילתא 669
 מחברת גניי צדיק תגירו סרערצ 872

 כסמי. צייקרעוצ
 להוסיף 'ש ועוד כשא בכ"י פי'18

 יקר. סלת הרוץאחרי
 דצכן. גטי דוגר הוערץ, בכיי ההרוץ14

 בההעתק חרבת פעיות פה חזלאח. 682
 יבא טקומו על תכל התקוניםוע"י

 לוסר צ"ל: ואת ובשורהבשלום,
 גרסוח שמרס חכם דכא כסהרמח
יב".
 שנא', להוסיף: צריך הפסוקאחרי

 צפוריב לצייר משל צידו, גנ'"גידו
 לטחת יש מלפ"ז וכו' משבראם

 רבוע( t~yfl בשני שנתוםפ1המלוה
 עז העופות לרמהז הודעבכ"י
 נטי.אשר

 הריחי. בכ"יהרמיה1
 "ש פה(1

~tD1nb 
 סראשהזם אהרי

 באידי כשהזם משבר הציירואם
 'ברד פרם לצירהם תיכףשעת

 כנס משבר אין ואם ביטמתקיימות
 ושי. משנייח שיצור ערהרצויה

 אב טומר הכס בן כלומר נלקי18
 וכו'. ולץירווה

 בס. (ws1 בנ"י כן אב20
 )ו התעיבו באסת בכ"יההשט9

 4(.הערה
  באו בכ"י אכילהו נטרוכאשר1

 ' אורא זח %פ' אחר חכםאטר

 1(.הצח
ששכי. בשי כהפז ]שמרש( אזרששםעצל2
8utwשאיש. בכ"י 
 חדי. בכ"י הא16
 שסלפה. ~vta שטצלת20

198מם

ש'
 כי. בכ"יפי'9
 דנר. סלת כסו בכ"י נראח כמואחרי10
 לסרוק צריך זה ולעי מגזע בכ'"תרף11

 רטש. חצאי גוני ונהדוףמה
 4חי צריך דהייאהרי12

 משר

"opn8[ ]147 להעיר ש א ועם 
 כפשת as~" נססן הוה העטורכי
 פעמים.שתי

 כהריה, כב"י בהדנה דהוהטן2
 טטלין. סגלי בפעות בכ"ימתלין כסה"

 חרדלים. בנ"י אכליםאחראח,
 חושלת. בכ"י הפשלות דטוף, טן7
 סוג. א"8 בכ"יוא'"4
 "ש א"אלפכי"8

~twb .ומעליו
 שפי הירטת בכ"יהכטת"2

 משן את למחוק שא
 ירקי מפילוהשאלה(;
 גכ"י(. הכן ושפילועטר

 שסחה לו ובאה כחוג בכ"י 6הערה
 אחת. פעםרק

 אבל(. %א אם אבל בכ"י אם 22(
 ושייקל. סלא טצדקץ גכ"י מצדיו28

 ורמרהם בכ"ינאמתלופשיה; לגריה 24ד
 *3ש. ל מרחם ודי בכ"יעליבא

 wan: ע"פ למסיף יש גלומ' אחרי 426
pv~pערדוע. חרף דל 

 לסער צריך ד13ד תדגם בכ"י הרגו' 79
 צרקתא חסלות רבוע חצאיכשני
 וחפיאי המלות ולא אומאהרוטם
 חטאי.רעמי

 מלת ואצל המאית בכ"י חשאי 10א
 רבוע חצאי שני לטחוק ישאומר
 בכ"י. נמצאכי

 וטרבראשם(. )ולא בכ"י כן וטדכריכם22
 טובם. צ"ל פונים דאוף, מן 8ג8
 לסדוק "8 אלפנה אצלאחרונה,88

 מכ"י. נמצא כי רבוע חצאישם
 בכ"י אולם נכ"י ליתא י"י סלת 8610

btulnמובנים. אינם 
 הצתי tav למהדק יש נתגאהאצל 878

PU1בכא אפרע בנ"י; נמצא כי 

ונפרש.
89mvn6 חאולהנ שיל המצילים 
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 פפצםתקנים
 ש' עמ'ן

 8  107 ן איתא טוב לא בדרך אחרי השף,טן
 ' חטם לעשות '.רעוב יפתהבכ"י:
 7 109 . ן טוב. לא בררך פוליסתכמבי
 1 יש שפתיו קורץ המלא דטו4טן

 22" רבוע. חצאי בשנילהסגיר
ל לדצסיף יש רעה אחרי הסקס,טן

 28" ]1686[. ושכידטטר
 מהזיק(. %א בכ"י כןכשיזק
 10926 בקשה. בכ"ימנקש
 ~כון כן לעמד'ב לך וטוב דטוהמן
 בעוה"ב(. ואשר.ך פלאבכ"י
 יש פרחן יאכל אצל -דטוף,טן

 1118 רבוע. אקאי שבילמחוק
 1188 חנינא. צ"ל.חנינת
 חצאי שגי למחוק יש נמשלהאצל
 1169 נקטלת. ולגרוסרבוע
י". 11717 חצאי בשני להסגיר ישגה

 גר' בכ"י: עם איתא ווצ'אחרי
 ר' דחניא אסרה( )צ"ל אסרגטי
 רעים אדם ירבה אל לעולםאוטר
 רעים א"צ שנאמי פיהובועך

להתרועע.
 דרכיו. נטעות בכ"ישפתיו
 חצאי שני לסחוק חט חקירהאצל
רבוע.
 טוב לא יזיע בלא בב"י: דטוף,סו
 ידע אם עאכ'ץ דעת בלאגם

 וט' חוטא ברגלים yw1ה[שיכהט
 ההם.כדאיתי
 אורש. צ"לאור"ט
 במ"ש ענין כפל בכ"י עניןבכל
 במ"ש(. ענין בכל)ולא
 ראף. שאיפ צ"ל 8תערה
 וכינה. בכ"יוריטה
 פ"א(. %א שני פ' בנ"יח"ג
 לטהוק ."ט התסח איל דט41מן
 בכ"י כמו ולגרא רבוע חצאישני

חסהו.
 חאכ את שהשזיר לאחרבכ"י
 הכן את לייסר חזר הכן אתלייסר
 האלו חמקות ולפיז מוסר,לקבל
 מעתרכם. 8האינן
 tewh~: "ט רש אהרי הטף,טן

 כיב.טאהט

 מהמגביה נאי מגבירה טה הסוף,טן
 ההכנת. מחוסר א גםחולם
 מספר למוסיף "ט תחתאחרי

 ]1805ן.העמוד
 הצאי שני למחוק יש נכפיםאצל
רשע.
 בכ"י עבירות עוכרי ]אלחללצים
 עבירות. ולעובריללצים

 לט ומהלומות בכ"ימהלומדה
כסילים.
 : הטלות באמת ליתא בכ"י 1הערה
 מוסר. לשסועוחדל
 יש(. %א בכ"י כןשיש
 )ולא ומצא בכ"י ומציט הסוף,סן

ומציות(.
 לבב(. )ולא בכ"י כן לב הטףימן
 אצל רמע הצאי שני למחוקיש

 חמה בחיק ששחר אע"פהמלות:
 כ"י: עפ"י אה"ז ולהוסיףעזה
 הנוטל ריין כל יצחק דא"ראיבא
 שנאי לעולם עזה הכעץ מביאשוחד
 rnp. המה בחיקושחר
 שבקהל רצון יחי צ"ל הסוףיסן

 כי יפח המתים. והם ינוחרפאים
 שני למחוק יש )תפ"1 וכו'מיתת
 עיטל(.חצאי

 8(. ח' בע' שמקטע בכ"ישמהמי
 טף. צ"ל ושף הפףמן
 אצל רבוע הצאי שני לסחוקיש

השעה.
 ירושלמי. דשבת ראשון בפ'בכ"י
 און. אצל רבוע חצאי שני למחוק"ט
 פי(. על )ולא בכ"י כןעל

 דברי. בטעות בכ"יאטרי
 אמרת(. אטרים מלא בכ"י כןאמרש
 ויודיעט. מיד שילך כדיצ"ל
 אמרים ]רהבם[. שליח דיטכל כיצ"ל
 וכו'. לשלחיךאמת

 ונפאה בכ"י פאהובירהטלטי
ירושלמי.
 ס )כן גסוטא בכ"י שטהובירושלמי
ירהטלמי.

 מלאכרה. עבטה שדכא ]מי(צ"ל
 פי'. צ"לופ"
 ובשרוץ. %א בכ"י כן ובשדי26
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196 נהםפיםתקונש
שי,
 הלכח הכ"י:.. לפי צ"לטןהסוף,9

 כל ה' ביראת אם כי שלוהאורח
 . ונר בנר קנאהיום

 אתה. בני בפעות בכ"י בגיאהה2
 האומות(. *לא בכ"י כן האומנת14
 כחתף. צ"ל כחטף22
 אצל רבוע חצאי שני למחוק יש28

כמו.
 כטעות בכ"י יהתף השף,טן7

יחפוף.
 ערב. גכ"י ערבי הסוף,מן6
 9qw. צ"ל 5ה[ ]אסר אף"8
 כל בכ"י נפרטו נח ההל אחרי10

 וישכר וישח ויפע : והםהווי"ן
 ויפת שם[ מיקח הם ויראויתגל
 תגד. הדע הקץ יבאו וילכווישימו

 ולשתות(. ללא בכ"י כן תצתו18
 גכ"י: עור איתא תראהו אחרי28

כ*מ'.
 בכ"י ]דמטרפא[ דימא אילולא22

 דרטיא.אילפא
 בכ"י פי"ב ובויק"ר הסוף,מן8

 רבה.ובחקרא
 יכלה לא אימא בכ"י הסוף,מן4

 בבז למיקס יכיל ואת בוץקימח
 למיקם יכלה היה לית טפנאחרא
 מסהמכא. יכלח היא ליתבה

 אצל רבוע חצאי שני למחוק יש26
אדם.

 שלשה לסוף הקר[ לאין הסוף,מן6
 1%'. לשלשה וסוף חקר[ ]איןצ"ל

 ע"פ להוסיף יש ירחאלמי אחרי8

 נראה. צ"ל נראת10
 עוד איתא שהל אהדי תסוף, מן11

 עליו. עכר ולא  שטעמו :גכ"י
 הראשחח האמת המלח הסוף,מן2

 ככ"י.הסרח
 הכ"י. ק-פ מסתמא צ"למסתייע11
 בכ"י ררקרא בכ'", חסר לעיי12

 מובן. שין rwS וגםבקרא
 hw רבוע חצאי שני לסהוק "ם24

תקרי.
 יזעט6. %א בכ"י כןיזעמהצ6
 לא מדאי יותר ל,ל: השף, מן8

 מעשה לרורש ]הדבר[ רמזטוב
 סרכזת. ומעשהבראשית
 מספר להוסיף "ט גטןאחרי

ך1778[.
 כלומר(. %א מר כל בכ"י מרוכל
 %א בכא כן הבריות הסוך,מן

חפירות(.
 כל. צ"ל sas 1הערה
 סלא בנ"י גן - צשנה הטיף,מן

צפניה(.
 חיום כאי: כ"י עשי להשלים"ם

 ולמחרתו טעט וסחר טעטמלקט
 ליסד חיום הצרה דברי כן סלאסל
 יום בכל גן מוסיף ומחרמעפ
 מקומו על הנ5 ולפ"ז וכו',חט
 בשלט.יבא
 יבהן. צ"ליבחין
 שונאים. צ"לשטאים

 כדברי טעם, בכ"י תפס השף,טן
 כדגרי. וכןככ"י
 סיטון. בכ"י סיטאה הסוף,מן

 אומר הושע לפיכךבכ"י
 שנסגר טה למחוק ואצריךייראה
 רבוע(. חצאיבשני
 באנפליא. בכ"י באנפלאות הסוף,מן

 בל. בפעות בכ"י לאאחחנה,
 כיון. צ"למכיון
 במיובא שמבחר בפעותבכ"י

 מזליח. דצןמתאבד
 אחרני בכ"י לטי חייכי הסוף,מן
 לטי(. בכי לולאליה
 וסלת יקה בן ראגור סיעיבכ"י
 בכ"י. תסרחואגל
 איחשל. צ"ל אחשל השף,מן

 הנסגרות הכותבים בשניהסלוח

 בכ"י. באמת אינם עיטל חצאיבשני
 יקרשו(. )ולא בכ"י כןיקריה
 דרך כן לדצסיף: עור יש אוןאחרי
 טטפת.אשח
 האכווה. בכ"י צ"ל 6הערת
 ptn~g. "םאוחה
 גטלהוצ, להוסיף: "ם ענין כללפני
 חח שאר כל וכן חקדיטרצפי'

 חדעח, או השבח הקרסת עייןהמצון

עטי
180

181
182

18810 

18
28

18422 

14026 

1416 

1428 

14410
14611

14711
12

24

1486 

עמ'

168

167
168

169

160

181

188

166

169

170
172

174

119

186

190

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



 ממפיםתקומם198
 שי'עמ' שי'עמ'
 ]לב[. ונתנהצ"ל 1911, אבדיריאת תשמרת, בכ"י השסרת 19017

 טשקל. צ"להמשקל2" מבוא(. )חג' אלבריריאתבכ"י
 לעיי גירריגו יר בכתב ביררוע12" שנגזר(. ילא בכ"י כן קנגרו24
משא(.' של בכ"י~א כן לשלג' דחוף,מן7

 סלח אמן אמן אמן בכתניר19".',,,קלני
 סלה,סלה )עיי ארידל' צ"ל אריר דחוף,טן4

 שורה על שד כחוב הכ"י בשף22)*סבוא(.
 תם.מיוחדת: נכבדי .כנענית מן צ"ל דחוף,טן 8*

 חי. כ"ג )"םעהץארז
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