הערות ותקונים
וראי יש כאן חסרון וכצ"ל :בני הנעורים כי

עמ'  1שורה כ:
הח כםה ב ם הנע1ר ם כפתוח על האכן וכון
עם'  3שורה יב :שעם ,צ"ל שעם.
עט'  4שורהי
נ :בפתיחה לטם' אבות נתב הפחבר באריכות על אברהם
אבינו ועל השפעתו הנפלאה לבני רורו שקבץ אלפים ורכבות לעבוד את ה /גם
שם נזכר ממפר ארבעים וכן בפירושו לבן ארבעים לבינת.
עם'  5שורה ים :שחם ,צ"ל שח ם.
עם'  8שורה ב :ינחם ,צ"ל נחם.
א
א
ל
צ
:
פירושו חנכון
שם שורהיח[ :הנכון] ההגחה יל צורך כי
בעיני אולי נראה או לפי רעתי.
עם'  10שורה כח :קבלת ,צ"ל וקבלת.
אמנם
נטצא משליכםיח
עט'  11מזמור א שורה ר :לעולם בלשת רבים.
אשרהו וקהלת יז אשריך ארץ בלשוןיחיד.
עם'  14הערה  )4שורה ו :והכ :צ"ל והב' ובשורה ח ות וצ"ל זה.
עמ'  20עתרה א :סזטי ,צ"ל טזמור.
עם'  21הערה  :)5צ"ל ב"ר סוף פ' סח.
עם'  23שורה ינ :ותעפרמ ,צ"ל ותעטרנו,
שם מזמור  1שררה א :כלל צ"ל כלי.
שם שורה ט :נכרת כלום' חנף ח' והחכמה ,צ"ל נכרת .חנני ה'

יי

י

י

לפור

י

י

והחנינה.

עמ'  24שורה יח :ורבקה ,צ"ל לרבקה.
שם' ,טורה כג :מחע ,צ"ל ימחי.
שם הערה  )5להוסיף :וסררש סמלי על פסוק לך אל נסלח קצל ועץ
מירוש חסחבר לטם' אבות פ"ר טשנה מז.
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288

ותקינים

שם חערח  :)6עמתמתה צ"ל ענותנותו.
עמ'  27מזמור ח שורה א :נדאה,
שם הערה  :)1נרפס חרס במקום חסר.
עם' '28חערח  :)1נטצא בנלטן כתא.
עם'  29תערה  :)1בחכמת עשת מפימת עירה צ"ל בחכטתו nep
צ"ל נר אח.

מפעות יכיר.

ו2ם הערה ד) :צ"ל בפסוק כתוב.
עם'  31מזמורי שורה ג :טמני ותמשח :.ותעלם ,צ"ל טסנו ותפשנה.

ותעלים.

שם הערח  :)8אינךראוי .גם נוסח זח ישר כחטיה.

קם'  32שורה ה' :גברך ,שמברך ביה
שם שורה  1צריך להניה:
ד יותר פוב להגיה :ומשנה לאחרים שהם יעשו וא'צ
שם ,טורה י

והלגו ניאוץ אצל השדי (תחת איזן

להערה 44

נטם שורה ל:

בטמורם נסמר דה"א כזיב.

קם'  33שורה יא :כי כלםנימרו [או שפרו] (יחזקא' בג טח) פירוזנו:
לקחו מוסר וחזרו למופב מפני עונשיך.
' llOt~p
עם'  34שורח כא( :דבריםלבכג) ,זה פעות וצ'ל (איוב כב)ע
פירוש המחבר לפסוקאין חליפות למג
*שלא
תתאחר
:
ח
ס
ו
נ
ה
,
י
ש
פ
נ
א
'
י
כ
ב
עם' 21 36ורה ה :שלא
תתאחר
נפשי
בו שועה אשר הערר" .אולי צ"ל אחר התעדר.
עם'  38שורה א :ספני תעולם ,בכי'א במיני הקולם.
שם שורה ג ,בכי"א כך הנוסח :ושחר על נקי לא לקח ר" ל קל צד
המותר לו.
נקי כלומר אף
ל
"
ר
:
א
"
י
כ
ו
א
ב
"
נ
בל
פובתי עליך
שם בטזפור פז לפסוק פובתי עליך
המובח שאני עושהאין לך שום הנאה מטנה אלא הפוכות שאני עושה מועילות
לקדושים אשר בארץ עכ"ל ,וזה הפי' שתביא רד'ק בשםאביו.
עם'  %9שורחיב :ומתיישב ,בכי'א ומתחשב.
שם שורה ים :לתכלית אחת ,ובכי"א לתכלית אחר וזה כטנהנו
המחבר להשתמש בתיבות כאלה בלשוןזכר.
שם שורה כ :רבים לחפות ,בכי"א רבים לרעות.
שם שורה כח :טויו חסדך ,בכי'אמזיו כבורך.
קם'  42מזטוריח שורה ה :ועניין ארחמך ,נכי"אוענינו אאהבך.
עם'  46שורח אחרונה :בהרץ ,צ"ל בארץ.

עי

בי

שי

י

ח ערות ותקונ ם

א2

י חמר כאן טשגנת המופר
עכ'  47להערה  :)5אמנם
א' טד' כ
ה ם 1קש שסטציא החכם ע"י חקירהועיון והוא השלישי טן ד' העניינים ,וראה
עמ'  255ששם תמצא השנות כל הענין.
עמ'  51שורהיב :במקום בי ,צ"ל כי.
קם'  53שורחיג :שאינם טימרים אותם ,ר"ל שאינם מלסדים אותם
אע"פ שהםיודעים שמעמתי אסח וצדק,יבימועלי בלעג ובבזיון,
שם שורח כן :יגורו ממני ,צ"ל וגורו סטנו.
ז יש שכלות בטקום מכלות.
עם'  54שורח ב :שכלותם ,גם קחלת אי
שם שורחיז :מעטנו ,אולי צ"ל עקנו.
שם מזמור כג שורה ב :ונחל ה' אתיהודה חלקו ,לח"כ זכריה ב טז.
עם'  58שורה ד :מחתעמק ,צ"ל טחתעמק.
 :בומח ,צ"ל בוטח;
 61 'Dpשורה יב
עם'  62שורח מז :וחזר ,צ"ל וחזר.
עם'  63מזטור כס שורה ר :ברצון האל וגו /כך חנומח בכי"א :ברצון
האל כאוסרו ברןיחר כוכבי בוקרויריעו כל בני אלהים (איוב לה ז) והטזמור
יטשך כלו על אופני אחד מן הפירושים כסו שנתבאר בפירושי המפרשים.
קם'  67שורה מז :עלי -טמני ,בכ"יעליו -ממנו.
עם'  68טזטור לב שורח ד :ולתימיב ,צ"ל ולהימיב.
עם'  70שורה סו :כטתג ,צ"ל בטתג.
שם שורח כס :למום ,צ"ל למוס.
 71 'QPשורה ח :שתשמחי ,צ"ל שתשמחו.
שם שורה מו :שולה ,צ"ל שולח.
שם שורה כ :יתר ,צ"ליתר.
עם'  74שורה ד :השגתו ,צ"ל השגחתו.
עם'  75שורה ח :בקשו-יהושק ,צ"ל ובקשו-הושע.
קם'  76שורה אחרונה :תחת ,צ"ל תחת.
עם'  78שורה יוד :העיון ,נראה שצ"ל~וט.
שם שורח אחרונה :אל דרך ,כן בכ"י זצ"ל קל דרך.
עפי  79שורח א :מתחום ,צ"ע תחום.
עמי  80שורה מ :אל תתערב מלשון ואיך תתחרה,פי' איך תיגע לרוץ
כטו סומים או יותר טהר מהם,וכן פירש"י שבת לא ע"א שנים שהטרו זח את זח
נתערב ,1וכן כאן אל תתחר במרעים אל תיגע להיות ולעשות רע כחם או יותר
מהם .בענין תתחרה ניל שהוא פעל נגזר משם דבר סחךה (בן מירא לא כז וםה)
או טסךרות שנמצא הרבה בתלמודומדרגי ,ופירושם ריב ומחלוקת.

ציי

כי

9%

י

חער ות ותקונ ם

עמ'  81סתרה ח :בתאותה צ'ל.בראותו.
שם עערה יג :רוש ,צ"ל דואג.
עם'  84עתרה ו :קצת ,צ"ל קשת.
ככ"א
ושהם צדיקים מטנה
שם עערה יא :מחטאי מטתה
עם'  87שורה  :1יום חמר ואין צריך ,בכי"א יום חפר וצריך.
עם'  88שורה ד :צ"ל שלא יתן נפשו המשכלת בכלל הנפש המתאוו
שם שורתיד :בחייג בכי"א בחליי.
עם'  89מזמור מב שורה יר :ואץ איל כה צ"ל ואין נ"ל כן.
שם רחרח אחרמח :הפיקים ,צ"ל אפיקים.
 91 'Dpשורה ד :כאלו השנתח כלום /צ"ל כלום' השגחהכעילג
עם'  92שורח ו :אבל שטך ,צ"ל ,אבל אנחנו וטסך.
שם שורח ו :והגיענו ,וחגיעו.
ציי
שם שורה כח :אם אינו בכי'א ולכן נ"ל לקרות :ול א בדברים וגו'.
שם שורח כס :בכי"א :שגם כשהוצאתנו.
עט'  94עפרה מ :והדברים ,צ"ל וברברים.
,סם להקרה  :7אין ספק שצ"ל חענוה במקום האהבה.
עם'  05שורה כג :כחדר ,צ"ל בחדר .וכן למטה כת צוד תחת צוו
עם'  96שורה  :21חומד /צ"ל חוטר.
עם'  97בהערה :ופירשוהה צ"ל 1פיר11ש.1
שם :וטמרת ,צ"ל וחמרה.
ה  :25צ"ל ותכונתו ומוצאיו וטוכאיג
עטי ,99טוי
שם בהערה  :2כל מ /וצ"ל כיום'.
עם'  100ושורה ט111 :ל צ"ל נטתי.
,טם בטזמור מט טורה ב וג :בני בני ואחד לטחוק.
קם'  101טהרה כד :לבם על מת ,צ"ל לבם על מה.
עם'  102שורה א' :שם כ ,צ"ל שם כא.
קם'  103שורה נב :נקמתם ,צ"ל נקמתם.
עם'  104שורה יא :חכקוז צ"ל חבקוק.
עם'  105עברה יא[ :כאלה היה למחוק.
עם'  106להערה  :1בץקר"ר חמר *בעתן טלאי קיץ שם פ" עץ עסף
שם להקרה  :4הערה ע נמצא בנלעןי וכטקום עתי צ"ל שנ
עם'  107מזמור נב שורה ח :המחשכת ,צ"ל המחשבה.
שם עחרח יט :וכסוחה צ"ל וכמוהו.
קם'  108עערח ה :חמירה צ"ל חסידיך

ה ע ר ת 1תק1נים

99צ

עט'  110שורה ג :הנדיק צ"ל הגדיל.
עמ'  111טזטור מ וטורה  11לפניכי 'נאפני הית לפתוק.
 112 'Dpלהערה  :5וכן פירש"י נפסוק הראשון שעל עצמו אמר שהיה
רמוק מא"י ובסוף המזמור פירש באור החיים לשוב אל ארץ ישראל.
עמי * 11בהערה  :1רדף צ"ל רד"ק.
עם'  118שורה  :10הטופגרעמיך אחר ,שלנצלו סצרתסן
עמי  124שורה ד :חמעגה צ"ל חגיענו.
עם'  126וטורה א :עוטפים פירושו כסו מתעמתים.
שם להערה  :1ראה עסז  164שורה ראעתנת
עם'  128מוטור מח שורה ה :שתנשא ,צ"ל שינשא.
שם שמח ער :יש כק השסטה כצ"ל :שכב שמש והוא שם מיוחד
לגלנל המקיף את הכל ויקרא חאל כן ר"ל רוכב ערבות,
לימו מנק תלה תה
שם בהערה  :2על סוסיך (חבקוק ג חן
עם'  130ע"ד זח וטאם"ל ,צ.ל ע"ד מה שאזיל.
קם'  nlluP 131ח :כלשע ,צ"ל ורומח לו בלשון.
עם'  132בהערה  :2וארסתה צ"ל וארםמו (והוא החכם הטס המדעך
עם' " 133תרה פו9 :ש צ"ל .90
שם "תרה כב :העתה צ"ל חייתי.
עם' " 134ערה יח :טענין .נראה שחמר כאן פמוק או טעם לטה קרא
המחבר לחללים נולים.
שם הערה * :בטאכנ ,צ"ל כמאכלי.
שם הערה* שערה ג :צ"ל טכאובי העננם (במקום בעטיסג
ח ד :והוא חמר ,פ" חפר הנססך ,עיץ הערה לעם' *5נ
עטי 136שיי
עם'  139בלעז שואה אפילאפ .נראה שהוא לשון פר'  sua apelatוזהו
נטו בל'צ ( appellatifות0ת) ת( 50שם הסין או חמשפחה).
שם טזמור ענ שורה ג :על מצפה ,בפסוק שם :על טבור.
' שם שורה נ :בתרנום וגו /בנו"ג :שאילתדינין אנא שאל טן קדטך.
שם הערה  2להוסיף :נראה שצ"ל שהוא [ית' מוב].
קם'  149שורת ז :וכה ,צ"ל וכן.
י סכותא כי תרגום מצפה הוא
שם צחרה יח :בו 'טכיתך ,נ"ל 7טצ'לכ
מכותא ותרגום צופה סכואח.
עם'  141שורח יח :צ"ל אם אפרתי [אמפרה] כטו;

("

הערית ותקעים
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עט'  142שורה :1

במקום אותה יכול לחיות אותו כסו שהוא בכ"י

כי כן דרך הסתכר לנקום מלות שסופן ות בל"ו.
שם שורהינ :עתה ,צ"ל עתה.
שם חקרה  :2המשל הוא בתנחוסא תצוח סי' יא ואמתר ר' סוף פ"נ.
עמ'  143שורה ו :שתחסם ,צ"ל שיתחסם.
 :אשד ,צ"ל אשר.
עם'  144סחרהי
 amבהערה  :1וי"א מענק אונם כמו לא ענו עור וגף ושם ביהזקא'
ן עור וזחו כמו יאנסו ,אבל תרגום אמרין ביבחון בניהון כחרא
תרגומו ולאיינמו
ן ונכד.
וגו' זחו כפירוש הראשון טעניןני
עם'  146שורח כה :פי' המחבר ז"ל הרים הוא מקור מן הנוסף (ר"ל
הפעיל) מלשון הרמה .בטובן זה נמצא גם בתנחוטא מפותמיי ו :מהו ממוכר
הרים א"ר אבא סננוריא כל הרים שבמקרא הרים חוץ טזה שהוא רו ם ם1ת.
עם'  147שורח ב :אבל אצלי יפרש כן .וכן פירש בפירושו למם' אבות
דף כה ע"ב.
י הארם.
שם שורה ה :צ"ל מן הראויים לחנביה לעינ
עם'  148שורה יט :כל חכמתם ,כך בכ"י ,אבל צ"ל כל חמתם.
שם הערת  :5א1ל היה למחוקכי אין ספק כלל שהגחתי נכונת.
עם'  149שורה ג :צ"ל על ה' שחוא כטו אל.
עם'  151וטורה ב :במקום אופנק צ"ל אופן.
ח צ"ל (א ז כא).
נטם ויווןיב"31 :ל מ'יט ושורהי
קם'  153ושורה ח :ואם /צ"ל ואם.
עם'  154וטורה א :צ"ל תמג.ר nluu ae1 .כח :צ"ל היו עוברים לא?.
עם'  157שערה כד :הכעם במקום הכעם.
עם'  160בהערה  :2הדורים בטקום הדורים.
עם'  nTe 161יג :אשביעחג צ"ל אשביעך ,ובהערה  :1לק  O~sלו.
עם'  162סזסור פנ טחרח ד :א' (בג צ"ל (ב) א'.
עמי  163שירה כד :בהריע ציל הרים.
 16* 'Dpטמרה כז :טירעג צ"ל שירק.
עם' " 165תרה פ :ומשפטה צ"ל ומשפטו (פירושו :וכך היה צריך

י

להיתן

ליברל צ.ל

עם'  166סוף הערה :1
עם'  167מזמור פו טמרה ב :בחצלחתג צ"ל בהצלתו.

ליוטראל.

,סם צחרה ד:
נקרא בסקום נק רא .ע"ן מה שהעטותי לטזסור מז עם'  38ולמזמור ל עם' 5ג
עם'  168שורה ו ,0( :צ"ל (ו) ולספה ולכן (טז) צ"ל (טו).

י

פ8

ח שרוח ותקונ ם

עמ'  169שתרה כב :עדע ,צ"ל יודיק.
הקרה  1dOpt :3צ"ל

 doptiכל"ג פ" טסופק אנה
אק צורך לשעות הנשח.

עם'
עמ'  173הערה  :1יש למחוזכי
עם'  174שורהכג :יצריה ,צ"ל יצריח.
עם'  175שורהיד :חמדו ,צ"ל חמדי .ובשורה האחרונה חרבו ת' חרבם
עם'  178שורהטו :מנפעל ,יותר אוב כנפעל כלום' צורהפסיכית.
עם'  185מוטור צד שורה מ :והוא אסרו ,נראה שצ"ל והוא אמרם.
עם'  186הערה  :5ישתעטו ,כמו ימתעפג
י הוא(1 ,ז) לפני ואתנוהיה לטחוק.
עם'  188שורה מ :צריך (ז) לפני כ
עם'  190טזמור צח שורה ב :שנסבל; צ"ל שנסכל (ר"ל שנעלם).
שם להערה  :5וכן נמצא בם' ויקר"ר פ' כד עם סצטחיה דיוטא.
קם'  191סזסור צם שורה יב :והעיק צ"ל והעיר.
עם'  192שורה יג :לראות ונף צ"ל :להיות תסיר עימהם ולבם לזכור
ם ה' ננדם.
מקום לפני תסיד (שמות כד ל) ,מקום וטכני חמיה ולסתותוי
עם'  193שורה סו :כצ"ל ושום אדם רע [לא אדע] ר"ל לא ונף.
עם'  194לטפה בשורה שלפני האחרונה :סבןזוני ,צ"ל סבן זוגו.
עם'  196תערה  :3לנפשי ,צ"ל לנפשו.
קם'  204שורת יוד :אלי ,צ"ל אליו.
שם סזםור קח שורח ב :שנתק צ"ל נתן.
172

שה א ל.

עם'  208שורה אחרונה :שחאל ,צ"ל
עם'  209שורהיב :השרידים אשר ה' קורא (לח"כ יואל ג ח).
עטי  216שורה אחרונת :בואת ,צ"ל בו את.
עם'  216שורה יא :מעוצר רחם (ע"ד בראשי' כיח) כךפי' א"ק.
שם בסוף מזמור קו :שלות הרשעים ויסורי חצדיקים ,זח רמז למאמרו
שלרביינאי באבות פיד ועליו דבר שם חסחבר באריכות.
קם'  221חערח למזמור קם :אע"פ שאין כונתי בהערותי לחוות דעתי
כסו סכקר על פירושי חטחבר ז"ל איזהו יכשר בקיני ואיזהו יתכן ,מים
בטזסור הזה לא אוכל להתאפק טלהביע כאן את הפירוש חאסיתי ולפרסמו
טפעם מיוחד ,דהיינו ספני תרעומת חסינים השופכים בוז וקלון קל מפרותנו

יא

הקדושה ואומרים שהמזמור הזח בלתי נאות ומומרי הוא ושחפשורר נראח כעומד
במדרגה שפלה ומגונח בקללו אתאויביו קללה נמרצת .אטנם אני מתפלא שנם
רוב הטפרשים פשלנו פעו בפירוש חמזםור חזה ואולי חשבו שיש התנצלות
לקללות המשורר בטאטר חז"לאין אדם נתפם על צערם
.
ם
י
ק
י
ח
בחלק
המתבונן היפב ובדיוק במזמור ימצא שחוא נחלק לגי

הערות ותקונים

8%

אהבתי טדבר"יד מךרבי,

חל המשיך סתאתן

הראשע קד ושנאה תחת
מר/על הבתנאים אותו שנאת חנם וחדפים אותו אע-פ ושהוא היפיב להם והתפלל
בקלם באחבתו אותם .ואולם בחלק השני מפסוק  1עד,פמוק יט ועד בכלל אנו
רואיהןקנין אחר ,שכאן אינו טרבר יחיד נגד רבים אלא עליחיד לבדו באות
קללות הרבת ויחיד זה.אינו אלא הטשורר כמו שסיכת כפסוק כ .ובחלק השלישי
שוב מדבריחיד נגדירבים ובו מתפלל הוא לאל ומביא בטחונו בו שישמע את
תפלתו .ובתחלת החלק הזה אומר המשורר בבירור ,שהקללות אשר בחלק השני
הן טפעל שומניו(ואין זח תטוה שהוא קורא פעולה להבעת קללותכי טפעל יכול
להאסר על דבור ואפילו על מחשבה כסו שנאטר במזמור נח אף ב לב עולות
יפעלון) ושהוא אינו עושה כטעשיהם ואינו מקלל ,וכן הוא אומר יקללו המח
ואתה השם תברך ,כלומר תהפוך קללתם עלי לברכה ויכירו שונאיכי אתה עומד
לימיני להושיעני ולצדקם ויבושו סמה שהרעולי .ולפי דעתי קרוב הדבר לודאי
שדוד הטלך חיבר את המזמור הזה בעת צרתו וצערו בהיותו מוכרח לברוח מפני
ומסה שהתאונן רוד קלשוטניו
אבשלום בנו סיר אחר שקלל אותו שסעי בן
בלשון רבים יש לשער שאולי נם אחרים עשו כמעשה שסעי וקללוהו ובפרט
בני טשפחתו אשר עוד חרה להם שניטלה טלוכה משבט בנימן.
עמ'  222שורה יוד :כטאטר החכם .כעין זה בם' טבחה הפנינים בשער
התנהגה.
שם שורה יא :בהררי קדש כסו בעבור הררי' ,צ"ל בחררי קדש כמו
בעבור הדר .
עם'  223שורה יא :בחבור הגדול ,ולעיל בפתיחה עם' .7
עם'  225פערה פ :השגתה צ"ל השנחתו (כמו
ה
ר
מ
ע
למטה
25ג
שם עערח יא :וחפציהם יתואר ,צ"ל וחפציהם תואר (פ" 'שאעם שעי
צורה משם דבר קשץ כ"א משם תואר חפץ).
עם'  230הערה  :3יש להוסיף :או יש לנרום ותתעסק או לטען תתעמק
,

גרא.

י

נפשי.

עם' ו 23שורהיד :צ"ל בסזטור בך ה' חסיתי ,והוא,טז' לא.
עם'  232הערה  :2או צ"ל בפני ] ihQSpכטו בסות סז' קיט עמי .234
ן משלי כןיר.
 235 'Dpבשורה שלפנן האחרונה :צירי ,צ"ל צירי ,עיי
קם'  236שורה  :26לשמור מאר פקודיך; חנקודה אחה מאד מפריעה.
ושם בהערת ז :טאק וטבחה ,צ"ל טאק שכחה.
נגזרי ם.
עם'  237שורה עד :הנמרימד
קם'  238שורה ט :ושאינם ,צ"ל עז א נם בגדד העלמה והתעלמות.
עם'  239שורה ד :שנגף ,צ'ל זפתג1ל

צ"י

י

י

ה ערות ותקונ ם

8%

שם באות הדלתטירה ז, :טאדם ,צ"ל שארעם.

עמי  240שחרה כ :ומשפטך ,צ"ל ומשפטיך.
שם טמרה יא :בהכנתך צ"ל בחבנתי.

עמ'  242בהערה  :2וההכנות צ"ל והה בנה.
עמ'  243הערה ו ,ordonnantes :צ"ל ces
n o d r o
עם'  244פתרה ג :ומשפטיה צ"ל  1לס שפם ך.
עם'  246טהרה ב :במה צ"ל כסו טשחיתים מל' מסעף פארה לטקיילג4
שם סערה כו :שערת בשרג צ"ל שערת ב'שרי.

י

עם'  248שורה ג:

הראהנ מונה אך לסותרכי

עם'  249שורה יג :מוטכתה צ"ל נטשכתי.
עם'  256בהערה  :1דמן דוסץ ,צ"ל רוסנ

ואצלי פירושוולי נראה.

קם'  254שורה ת :והזא ,צ"ל והוא.
א
ל
ב
(
עם'  255עתרהינ ושהאלכמק ,צ"ל ווטאלכסון
ה4
שם פתרה כנ :בעולם ,צ"ל העולם.
עם'  257הערה  :1כאמרו צדיק יסוד עולם (משלי כח4
עם'  258שורהג מלסמה :צ"ל קצרו (לכם) לפי חסד; כי לכם איתבפמוק.
וסם %1רה א :בעבודתם ,צ"ל בעבדותם .והוא חקם לח"כ עזרא ם ח.

י

ובכי"א איתא בעת צרתם.
עם'  259שורה ה :פרטי ובכ"א משמה
שם :וטורה אחרתה :רבדיה צ"ל דבריו.
שם הערה  :2יבא ,צ"ל יהא.
עם'  260שורת ים( :דף ל)ג צ"ל (רף ל4:
שם בחבור התשובה ,ועוד בפתיחה למפר הזח עם' א.
שם שורה כ :שישוב דקתו ,צ' 9שישוה דקתו לך.
שם :שבמדריגות ,צ"ל שבםרר
ינ1ת
יה .וחסחבר כבר הזפירן ומנאן
לעיל עם'  13בשם חכמי המומר.
שם :הנה נחלת ה' בניס ,כלוטר תלטידיםחנונים להורותם ולהטופיעעליהם
משפע חכמתו.
,סם שורה כד :והמה צ"ל וטשר .בחערח  :3סופר כי"ר צ"3
עם'  261טזטור קכט סחרה ד :יגאלחג צ"ל יגסלחו*

שם סחרה ט :רסק צ"ל זרוז.
,שם :המשובחות בהצלחות ,אע צריך למנוה תכן צריך להטת ,טרק
בהצלחות העולם הזה הדברים אסורים ,ובמקום ואסר צ"ל וחוא אמרו.
ותערה  2מיותרת.

n

a

n

הערות ותקונים

8%

,טם בזאת

אחד ,בל-ז כםנחגו,בכל טלות ושסופם -ות או-יז.

שם שורה כא :ועליהו ,צ"ל ועלהו כלאיוד.
שם שורה כו :בשליחות האדם ,צ"ל כשלימות האדם ,לא אחר
ח אדם אלא אחר ברכה שלםה' צריך להציג נקורה.
עמ'  266טזמור קלך שורהיח :לציון [כי הירדן באטצש נומף בכי"א.
עמ'  271וטורה כז :עלה ונ"ל נלי.
 :והוא אמר'11 ,ל והוא אמרו;
עם' , 273טורהיור
ו הרבד ,צ"ל הדבר.
נטםווויייי
ושם ,טורה כא :חיצ~ניים ,צ"ל חיצונים.
עם'  276הערה יב :חולתי פק צ"ל פי' או פירוש( .חלתי זה רר'ק)
שם עתרה כח :לה ואם /צ"ל לי כלום
1
אטב
ח
ח
(
כ
"
ח
ל
מ
ד4
שם הערה  :1עמך הראשן ,צ"ל עמרי
עם'  277עחרח יא :מצרה ,צ"ל מצרה.
עמי  280סערה כו :כמו ( 0פולח ,צ"ל  )0כסו שולח.
שם שורה כז :והבקיע ,צ"ל והבקוע.
פצמתק ציל פציתי,, .
עם'  284שורה יד:
 285 'Dpעחרה ה :יש בה חמרת וכצ"ל :וכך מדות ,יאמרו ושהוא טוציא
כך וכך;
שם הערה  :2צ"ל בכי'א בביתנו.
שם בהערה  :4צ"ל ום' רות רבה פתיחתא  .1ועל-אלימלך למחוק:
שם שורה כ :האחדות ,צ"ל הא.חרית.
עם'  286הערה  :1ג"כ ,צ"ל ר"ל חמר.
עטי  288הערה  :3לחומיף :ובכ"א נלום' אהילה.
ן פירושו בם' אבות דף כו והלאה.
שם שורה ז :כפו שביארנו,עיי

