
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 פסיקתא של החדשה המהדורה
(א*נ כה דרב

 היד כתבי מכל נוסחאות ושגויי אוקספורד יד כתב סי על כהנא דרב פסיקתא •(
 כרכום[, ]שני מנדלבוים ז״ל ישראל יעקב בר׳ דוב מאת ומבוא פירוש עם הגנתה ושרתי
תשכ״ב. גיריורק, שתאמןיקד, לרבנים המדרש בית הועאת

תשכ״ו. אייר, "בערון", ראה

===== כראודח זאב גרשון ד״ר מאת ־■

כלל כחם טיפל לא ושחמהדיר כאור, הזקוקים כמאמרים פרושים א.
 חכם". לא בן "הוא :הפסוק המשך — .36 “־*’ יג( יג: )הושע לו יבאו יולדה חבלי

יולדתו. אמו של יולדה חבלי יבואו — רבקה של חכם לא הבן — שלעשו הוא הדרש ובת
 עולם לעולם. "דרש :והנהו הולם לא:( )דף בובר של באורו — .55 ’’ לעולם

 עולם׳ עם אל בור ,יורדי וכן ד.( יב: )קהלת עולמו׳ בית אל אדם הולך .כי מלשון המות
כ(". כו: )יחזקאל

 המלה את מוחק שלום איש מאיר סה: בססי״ר — .74“ בחיקה הצואה את ותקנח
"בחיקה".
 והאמהות להרים משולים האבות — *92*־* אמהות לזכות אבות זכות בין הפרש יש

)מם:(. ה י״ב פסי״ר ראה לגבעות.
 מיסרא סרחותא "עיקר כי שנה ו־שש שמונים — .91’•’ ישראל... של שיעבודן עיקר

יא. ב: לשהש״ר רד״ל מחידושי השממות ראה הוא". יום פ״ו
הזמרה. היא התורה. יה, של עזו — .94’״־ יה וזמרת עזי

 האפלה ימי שלושת במשך כן כמו נפלו. הפרי ופרחי — .91“ פגיה חנמה התאנה
ונקברו. מתים נפלו בגאולה האמינו שלא ישראל בני

 בכורים תוספתא ראה המינים. מכל למעלה באה התאנה — .95“ בכורים סלי אילו
>292 )עמוד ח ב:

אמך. רבקה בן עשו, אחיך כלומר — .97’ אמך בן אחין
עב.> )חולץ מכירה לשון אלא כירזז אין — ■991 לי ואכירה

 עב.(. )חלל) מיסן בנם״ ישראל נגאלו הצוערים כאמו־ הכסף בזכות — .99״ כסף
 זרה. רח?3ע מדורכ שהיא גוים, לי תסנספת ה "הממתפרין — .1״מ< בלורית מגדלי

תקכ״ח. בוי^ר מרגליות מרדכי י״ח". ב. דב״ר עיין
 כיון א1ה בחל הקתש אמר ■p המש:רהר — .10’ • למלמותו ...איפסיה לח כתב

 וכיון ששב. כלא חודוכ לא להם נתתי לא עומדים העולם אומות היו עולמי את שבראתי
 לכם הוד. החודש נאמר לכך שנים. ועיבור חדשים ראשי להם נתתי ישראל שעמדו
קע> בא )ילק״ש

 הלבנה ועורות השרעים, סימני המגורה" מעשה — .1m* ובלבנה בשרצים במנורה,
הם. קשים עגינים

 Edgar Frank, Talmudic ראך; — .104 ״ שוים תקופה וחודשי שנה חדשי
81 and Rabbinical Chronology, New York, 1966, p. 52, note.

השמים. תכלת שמסמן תכלת פתיל ובעיעית — .105* מצויצת במלית
 נדרש הפסוק וכנראה להוסיף: עריך בבאור ז שותה אותי "וראה הסלים אחרי — .110*

ה׳". שתה לא ומים ה׳ אכל לא "לחם
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47 כהנא דרב פסיקתא של החדשה המהדורה

 סעודה בקינוח גוזלות סאה מ׳ אוכל היה רמליהו בן פקח אבל — .116* סאה ארבעים
צד:> )סנהחרץ

לשון. על נופל לשון הוא ו.םועח" .מאוד" כנראה — .117״ במועדו
לשון. על נופל לשון ויממחה" "מחים" — .119“ גוזזים
 ללינתו פטל וזה הלילה. כל במשך מוקדה על תהא שהעולה — .1119“ לאשים סליל

ישראל. בני בין הקב״ה של
ישראל. בני סעד הפסקה, בלי תמיד, מעתידה העולה — .1»“ תמיד עלת

 "אלו הוא והפרוש נקיה. לשון בנראה — .12״ סלפסח אחת קללה לה השחיל
עמה-. שכב

 במשך ולא הבכורות גקדשו הזה ביום רק — .127 ״־״ בכור כל לי ...ממתח אסור
ה.> — ד: )בכורות במדבר ישראל נדודי

 מן שנפרע הסכסיסים באותם כלומר מה• = מי — .133 ’״־ האחרונים סן ...רע9ש סי
*האחחדגי מן יפרע הראשונים

"כשהיזפרתו". צ״ל, או, אומרת, זאת — .1"« שהיזכרתו
 צדיק או צדיק רידן■ צדיק ענין מוכיחים לא הכתובים — .153“ כן שהוא לך תדע

סים יזתר הוא הנוסח שם אשר 631 י ויקיר דאה ובק רשע. רודף
.640’ ו׳תקית ראה אחדי. חרוקז•,( )ע׳ יעם כתוב כאילו — .15’ סאחד

 אכזריותם אז *ברחנמנ להתנהג רשעים של כשבדעתם — .1»’״־ אכזרי רשעים ורחמי
נוראה. יותר עוד

 "פרם דוגמת שמע את הכריז רם, בקול שמע את אמור — .1"« שסע את רןם9
•L. Finkelstein J. Q. R., n. 8. 32 ]1941-42,[ 887־406 ראך; דייחימא״-
בותמיה• — .165"״“ חקביח של גיהנם היא זו

 בה אשר ומדתודד מאלהים כשסורשים כלומר — .1«”־“ בה סלכים שדי בפרש
יפלוכו. מלכים

 *הסאול זמן היא משה שלידת בחשבם שגו אפרים שבני כנראה, — .1*5“ שנת שמנים
V לב: דברים )ראה עליהם להגן — .1*5“ דסדבר דרך שהקיפן סלסד
 לבראשית סוב שכל ימיה". ונתרבו ששרחו אחותם, "ושרה — .1"» אשר בת סרח

מ סו:
 והדרשן ברית". לאות "והיתה ממשך: הפסוק — .19 ״ דעלמא סימנא ..קשתיי את

 כשר, מעגדעל מנחם ראה דעלמא. סימנא — האות הוא שמעון שר׳ ר׳( )איי=אםר: אמר
*תעיז דף שלמה תורה

 לפני מזוג". "ולא להבין "שהוא" המלה אחר — .19״ בצונין אחת שחוא כסות
.*"מזוג להבין "בצונין" המלה

בלים. היו שלא מפני — .1*5״ בלים היו ולא
משולשים. עשאם — שלשם — .206 ” ־של:שס.1שילש : בבאור

 כבר מתחילה עליהם שנשירת תפוחים של אחדים לזנים "מתאים — .210״ צל לו שאין
פליקס< mw פרופסור של )ממכתבו ביותר״ מועם וצילם בקיץ

 הפריחה את שהקדימו זנים לפנים שגודלו "אפשר — .210״ לעליו קודם ניצתו מוציא
 ההשקאו־" שאחרי נשרו, כבר שהעלים שעה הקיץ, בסוף ]כזאת[ תופעה מצאנו לעיתים *לעלי

מכתב(■ )מאותו בשלכת" עומד שהעץ בשעה הנסה ואף חדשה פריחה בתפוח מופיעה
 ב—א ג: א הקותנחיים אל האגרת ראה — .214־״” אלו על אלו חלוקין והיו
סג—יח ז: לוקס ראה — .218־״“ דברים חידוש היו

 יום שעשועים ואחיזי, אמון אצלו "ואהיה הכתוב סמך על — .222" שנה אלפים שני
*שם אלף הקביה של וידמו ל( ח: )משלי יום"

יב.—ה. ב: השליחים מעשי ראה — .221״ מצרי בלשון



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

בראודוז זאב גרשון ד״ר 48

 לא ולש nips □v אמד. גלים שבת מפגי נדרש הדרש — 025’ לישח גלים... בת

■ירושלים בסביבות נמצאת
 כד< א: )משלי מקשיב ואין ידי נטיתי :הוא וההמשך — 026 *־* לחם חסדו לצון ולצים

 לס™ וכן ד< א: (זכריה אלי הקשיבו ולא שמעו ולא :בזמ-יה ההמשן ג בסעיף למסה ות

 מהדהדים *"הקשיבו במלה ד> יז: )משלי שסתיאון על מקשיב מרע הוא: ההמשך ד׳ בסעיף

 <2'מ )למעלה תורה• לדברי הקשיבו למוות, .הקשיבו ירמיהו בקשת את האלה הססוקים

מעשיה. את ששבתה — 027“ אתנן לקלס

 עבדים. מצאצאי היה ירמיה בנה בן ובכן כנען בת היתה רהב — 027“ דסקלקלתא ברא

 ישראל. לכנסת כרמז נדרש *הבר ובית מדנים .מאשת המסוק סוף — 00“ גג פינת ם?

 יד> ד: )דניאל עליה יקים אנשים ושסל המסוק: סן — 030' דבסל ננסא

מחופרין. — 031" שלולים
 התאוק איוב — 04>' וכוי סחול ושדי סרשס לאל חלילח לי שמפו לבב אנשי לכן

 אליהוא לזה לה> לא: )איוב יענני שדי תוי הן בהתמרמרות אמר ובסוף ענהו לא שה׳ על

 ממש הסבה ומזאת משמיצים. ובבסויים הרימות במלים להשתמש רוצה לא שהקב״ה אמר

 אבותיכם מצאו .מה הקב״ה בשם ואמר בעקיפין הלך והרשעים החוסאים אל בדברו ירמיה

ה> ב: )ירמיה *ז עול בי

 תבא בעבירה. שמשה שלא יד אותו הקב״ה .אמר — 041* סמיך חל ידו ישית ויוסף
 מלמה בתורה מווכס )מדרש *מוסיסר מאשת נקי שהוא הבל שידעו כדי עיניך על ותנתן

ם> כג: ויק״ר ראה תתתתע׳יד- דף
 בבא ראה הגוף. כל כולל והשמיעה שהאוזן — 041־״“ לכלים כקינקן לנוף האוזן

מה:. קמא
 על שמו מייחד הקב״ה שאין ומציגו דבר ה׳ מי כי .מרכתיב — 041 ” תאכלו חרובין

 צריך יהודאה דכד לישראל עניותא יאי כי רע זה שאין תאכלו חרובין הרשו אה הרעד-

לישעיהץ לאני׳יאדו שמואל מאת מז יכל) *בתיובחא חב ובתאחרל

 השיטה למי דקרא רישא לפרש חש לא* — 050* וג׳ ואצלה משחקים בסוד ישבתי לא
 תמיד מתאבל אני כי ישבתי בדד ידך שממני מאז בעולמי שמחתי לא :שסיר שמבואר השנית

עגף> )ימה *הגלות על

הסוכין. הכרסוון היו כנראה כן לפני — .251* רסיו כרסוון

 לכל יאמין מתי* של תרגום *סלי לכל מהימן שברא* — 052' שברי צל לי אוי
יד:םו> )משלי *דבר

 היינו לפניהם נתתי אשר* הססוק: והמשך — 053' *תורתי את חובס צל* ויאחר
 קרבן בשיירי מצוסס ימה )הר׳ש לפניהם נתנה שהתורה אלא כלום הבינו שלא התשוקות

>*וה מ״א חגיגה. לירושלמי

 אומרים הוגיע שהם התינוקות את תלמד מהגר- תהא — .253 “ ולילה יוסס בו והגית

כהוגן. להבמם בלי דברים

 נשבעו ושם סיני הר שהוא חורב בהר ניתנה שהתורה לסי* — .251* חורב סחר
 שיחשוב צריך בתורה עוסקים אינם כשישראל p אם ולילה יומם בה לעסוק ישראל כל

 )מדרש *תורה של מעלבונה. לבריות להם ארי ואומר מכריז בעצמו חורב הר כאילו האדם

. > משגה ששי מרק אבות על שמואל
 תדיד עוסק שאינו מי שכל* ז: פא: בשמו״ר ההמשך — 051“ תורה של סצלבתה

.*המלכיות סן חרות להקנב•... נזוף זה הרי תורה□
כראוי. להבינם בלי מלים הוגים כלומר — 055* בקולם סצצצפים

 הרשעה. המלכות כלומר והצליחה. ועשתה :המסוק וסוף — 055 * וג׳ ארצח אסת ותשלך

 כא( )א: *משמם מלאתי* מהמלים בא הדיוק — 057* כנסיות בתי ושסנים סאות ארבע

ב> ב: אי״ר )ראה כתיב **מלתי



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

49 □הנא דרב פסיקתא של החדשה המהדורה

 — .257*־* והחריבן אספסיאנוס ®לח וכולם למשנה, תלמוד ובית למקרא ר9ס בית
 בתי כלומר ם(: כה: ב׳ )מלכים באש- שרף ירושלים בתי כל ."את הפסוק נדרש שכאן נראה

 שכל לשער אפשר אי הלא נשרפו. ומשגה מקרא בלימוד •כל"( )ממלת המשוכללים •ירושלים
נשרפו. באמת ירושלים בתי

 בחשובד- חזרו לא ירושלים ואנשי נמשכים רצת מעשי — .257 ” קסולין עבידין הא
 באי כל על מכפרים התמירים היו ולכן בתשובה חזרו ויום יום כל :בראשונה שהיה כמו לא

בה". ילין ש״צדק ירושלים על להעיד יכול היה שהנביא עד ירושלים
 הימים )דברי יהוד." בית בחצר המלך במצות אבן •ותמהנו — .2»!* הכהנים בעזרת

כא> כד: ב
 הדמים עיר אוי יהוה אדני אסר כה •לכן :הקודם הפסוק — .258 * וכו׳ בתוכה דמה כי

 לא אפילו ירושלים שיושבי אומרת זאת מפנה". תאה לא ווזלאתה. בה הלאתה אשר סיד
בתשובד- הרהרו

סוררים. שרי = שריך — 3>«* שריך
 הארץ. מן בעקירתן הכעס.. שיכלה. מוסב — .252* דישראל תקפיהון

הסקר. אותם עשית לא — □62* העולס אומות לפני
 הזאת, בעת צרי שהם ישראל את שאעקור אע״ם — .2«2־"’ גסוילו .הקבח.. אי

אותם. העוקדים מאויבי אנקמה זמן כעבור
 אפשר האם ז גבר" מהר ."פעשהו קורא הדרשן כנראה — .263 * גבר ימהר מעשהו

ז הקב״ה של סנתומיו יותר יזהרו בועז כמו ודם בשר של שנחומיו
ד כו: ירמיה אלא כת ז: ירמיה. לא אולי — .266* )שם( ושלוח השכס

 שגתה. שציון העל"זמגי מתהלים להוכיח היא אלה בדפים הכוונה — .281* — 283 *
שכחני". וה׳ ה׳ •עזבני באמרה

 חוץ ז אפם שאפס מה הלא ז •לנצח" כתוב למה אסם אם — .282 *־* חמדו לנצח האפס
 :אמרה שציון למה במלה מלה מתאים הענין אזי •עזב״ פירושו ש«אפס״ נניח אם מזה

ה׳". •עזבני
 היא בם ה׳ שימין להוכיח כדי ומתהלים מדניאל מובאים הפסוקים — .286*״ — 287“

תשכח. לא ירושלים גם לכן תשכח, ה׳ שימין הוא הנמנע שמן וכיון משועבדת.
הקודם. הפסוק על רש״י ראה — .28־'ז* וענני ימינך הושיעה אומר... שדוד הוא

 למען הושיעה ידידיך יחלצון הוא: הפסוק שעור — .287*־* וענני ..יחלצו!. <םען
וענגי. ימינך

 בנוגע העולם" אומות לעיני ה׳ •עוזבני הפסוק את מפרש הוא — .288* חנינא ר׳
נפש. בגועל אותן עזבו ששוביהן ציון לבנות

 הקרבגות על כאן שהמדובר גראה — .291* לפניך מקריבי! שהיינו הקרבנות אותן
ז לעגל שהקרבנו והעולה האשור. את לשכוח אתה היכול :לעגל

 לחרפה. בנוגע מנחמכם הוא אנכי — .30’־’ מנחמכם הוא אנכי אנכי הקב״ח אס׳
הם. זרה עבודה עובדי שישראל באמרם ל״אגכי" חרפו והמואבים שהעמוגים

 היא שגדולתו — הגדול שהתייר אומרת זאת תרים. דאי דרך — .301* האתרים דרך
מת. כבר — רבים תרים של

 ז זקן" של דעתו על ."נסמכו ענין מה. — 307 *־* זקן של דעתו על נסמכו אילולי
4החמ שיגרום לעצמו אפר שהוא אלא ישקר שהאל דימה לא שיעקב פירש שהזקן הוא הענין

ד ז: לאיוב עזרא אבן נבקע" משה •א״ר רגע — 308“ הים רגע
 ועם העולם הריסת מספל הים — .308 “־** וברח אותו ראה ...חים ראה מה וכי

 מים מקולות דכע נהרות ישאו קולם נהרות ל.גשאו נקשר הענין הארץ. תייבות ישראל
ד<*ג צג: )תהלים יהוה" במרום אדיר ים משברי אדירים רבים

 ילדה •"עקרה הפסוק על כנראה מבוסם עקרות שבע ענין — 31•’ הן עקרות שבע
ילדה". עקרת פעמים ."שבע כתוב כאלו שנדרש ב( ב: א )שמואל שבעה"
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 מירושלים. חלק תהיינה ומשק וגם הדרך יוסי ר׳ של פרושו לפי — .317’ מנוחתו ודמשק
 המים. את וכבש דהו כביכול הקב״ה — •318’־’ הוא ברוך המלכים מלכי מלך ®יקבס

ה. עג: תהלים ומדרש קעג פסי״ר ראה
 שנותנים ישראל עם בשביל לא ז מי" •בשביל כלומר — .320’ וכו׳ נותנו אני ולמי

םםוחובסקי< יעקב מפרופסור מכתב פי )על עיון בשביל אלא לפסילים. תהילתם
 גשראיה. בזמן הכלה אבי של פתגם שזהו אפשר — .321״ נהוריך דאתיא הנהרי קומי

המכתב(. אותו פי )על קס״ז: שבת השוה
עול". "להעלות דורש שהדרשן "להועיל" הפסוק והמשך — .339* מלמדך

 ישר להיות סוב שהוא מי יכול אז — .355־״’ סוב סוב... הוא למה פנחס א״ר
התשובד- דרך — בדרך חסאים יורה כן על ז סוב להיות ישר שהוא מי יכול ואיך ז קפרן א• ז•

 ש״חתירתא• מפגי ישראל מארץ חלק אלא ערב ארץ לא כנראה — .366* בערביא
ערבית. לא ארמית מלה היא

 שהקב״ה •ימיני" ומפרש •ימיני" ובין •יד" בין פסיק שם הדרשן — 367’ ימיני
בימינו. נשבע

ביטלתי. אם — .377’ במלית אם

חטחדיר של הפרושים על השגות גג
 הר״ש את מעסס המהדיר בבאור — .90״ קדמיי לגבן את אחא דאי לגבן, את דיאו דיאו

 ישראל שתשובת מוכיח הענין המשך אבל ראשון" אעלנו אתה •בוא הוא שהפרוש ליברמן
כבודך. על מפחית כביכול אתה ראשון", אלינו בא אלהים •אתה היא:

 כי מוכיח במקבילות עיון אך לענף". •מענף מפרש: הבאור — .90״ לסוכה מסוכה
לסבך". •מסבך או לחורשה" "מחורשה :הוא הפרוש

 במ״ר )רש״ש מעפעף מצייץ, "מלשון :מפרש הבאור — .90 ” החרכים מן מציין
 לרגע, עעמו מראה העבי — •נועץ״ משורש המלה שסועא מוכיחות המקבילות אך ב(״. יא:

פעם. עוד עעמו ומראה חולף
 יוסד, ר׳ של דעתו בין ההבדל מהו p ואם •ססעת״. מפרש הבאור — .102’ ®ומירה

 הזרוע מבעת היא באכדית( ).שמרו" ששומירה וכנראה ז אחא ר׳ של ודעתו חגיגה בר׳
309 דף שוורץ לאדולף היובל בספר פרלם יוסף ראה שררה. שמסמלת

 באותו ממשיכה שמלאי ר׳ דרשת חדש. בסעיף להתחיל נכון לא — .104 ’״ סו סעיף
העגין.

 "נסרוגה" בבאור, מעססו שהמהדיר ליברמן הר״ש של פרושו לפי — .107” נמרונה
 יעחק שח נראה לי לקבלה. קשה גאונותד" למרות זאת השערה הפרוזים. מלך מלכא שבור הוא

 בשר ידי על באה שהתשועה דורש אבין וח ״נסרונה״ן מיד ה׳ מיד תבוא שתשועה דורש
ואסתר. מרדכי כמו ודם

 מזונות בלי מתקיימים •שהם :מפרש הבאור — .111 * לבריותי צריכין אינן בריותי
 "בריותי הוא הנכון שהפרוש נראה לי אדם". לבני עריך אינו שהקב״ה ק״ו אדם, בני מידי
 התרגום מזית". ושמן pםג יין כמו מהעומח, שיועא מזה או שעומח מזה ניזונות אינן

 My Creature■ do not require for their sustenance the things :הוא באנגלית
which in accordance with My command they create.

 שמפרש אפרים זרע את מעסם הבאור — .112’״־ לבא לסתיד צדיקי׳ ®ל לאכילת!
 מרדכי של פרושו יותר נראה לי לבא". לעתיד עדיקים למאכל מוכנת ההיא שה״בהמות׳

 לעריקים המזומן המאכל הוא שהוא ביותר, משופר הוא הבהמות שמאכל "והכוונה : מרגליות
(.524 דף )ויק״ר, לבא״ לעתיד

 מלאכיו, עעת ישלים שהקב״ה הוא כנראה הפרוש ברור. לא הבאור — .123* האוסר
וכו׳. תושב לירושלים אומר מהם ואחד אחד שכל נביאיו, אומרת זאת
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 מרדים כשהרשעים :פשוט והוא הדרש את מאפיל הבאור — .14ד * כת' היבלתי
בו. אותם ומכמה לשם התהום את מוביל ה׳ לשאול,

 הפורש: הוא נראה יותר מעשיו". "שער מפרש הבאור — .147”־" פירות פושין אינן
א^ ל״ג רבה למדרש משה )ידי העולם מהריבין היו פשליחין שאילו מעשיהם מליחין שאינן

 המעוות 41 ז. שנים. — *,שנים ״דורש מציע: הבאור — .165 “ — 1165* שנים
 ודורש והולך ופריעה. למילה פרמו ממש "שנים" דורש שהדרשן נראה לי אך הכפולות".

 "תורת ! תעגק להענק כרמז בחכמה״ פתחה ״פיה ! ותפלים לציצית כרמז לבושה״ והדר ״עוז
 עצלות "ולחם תפתח! לפתח כרמז ביתה" הליכות "צופיה תתן» לנתן כרמז לשוגה" על חסד
תעשר. לעשר כרמז תאכל" לא

: אמפומטא מפושו הבאור — .188**” אמפוסאא כאילין ...אשר בת שרח אדיקת
בין מאירים חלנגות "שהוו •אלתןר ׳וי שזל פרוש׳ כמוש זהו אבל מאר־ים" חלונות "כמו
מביא אליעזר ר׳ אחרי שחייה יוחנן *שר החידוש מהו כן ואם מב( )פדר-א לשבל" שביל

"אמפומסא" פפשש צתך כ׳ על ן הזה יו־חנן שר׳ ככחזזה אותם שהגידה שרח של בדבריה
(*iruHtitx)• וזהר״ זיו ״אנשי משמעד< אמסומסא אחרת.  nutiemt ]persttlitit. .
 ומעשיהם שחייהם יוחי, בן שמעון וכר׳ רבנו כמשה גדולים, לאישים רמזה שרח הזאת סמלו?

 עמדו שהמים הרינו גברו, שהצרות בזמן לעג" ובסחון אמוגה שנתנו והם מזהירים. היו
 ולא יאוש לידי הגיע העם זו משבר בשעת כס(. יד: )שמות ומשמאלם" מימינם ...״לגס

 להם היו יוחי בן שמעון ור׳ רבנו כמשה המנהיגים של מעשיהם להמ. יארע שגם האמין
דעלמא". ל״סימנא היה אישיותם זהר )אמפומםא< כחמה איו

 "וכן הקודם בפסוק דורש שהדרשן כנראה — »!.* ישראל אמוני שלומי אנכי
 ואת בישראל. דין לית ובכן ז מצור למגי בנוגע ה׳ מצוות אפסו תמו, האם — התמו״
 שרח זודל בישראל״ ו״אם ן אבל ״עיר״ : דורש הדרשן בישראל״ ואם ״עיר המלים

 של בזמנו הגורלית האחים מלחמת עד למצרים ירידתם מזמן בישראל ונתקיימו? ששרתה
ויואב. דוד

 שמזרים קודש" "שרי לפרש שצריך ^? לי — .20?״ האלהיס ושרי הקודש שרי
המהדיר. של כבאורו ולא דתחתוגים. על שגוזרים האעדימם ו״שרי דעעיוגים על

הבהמות". את ומדשן "מפטם אלא בשמים" "מוכר לא — .212* פסם
 הפסוק לסי כן פי על אף נתבררדם. לא זו ״מלה :אומר הבאור — .212 ״ פרקדיס

 ^(,מתוקי )מוכר cupeditartus או כעיע, שיססרוב תאנים( )מוכר ftourius השרש שנדרש
נראה. מציע שקראום

"מצמצם". של ההפך הוא ש״להפריח" לבאור להוסיף צריך — .213* להפריח
 שאין רק לא בבאור " שלום׳ לך ,וישם : הפסוק ״והמשך דמעים — .237 “ אליך

הדרוש. את מאפילות הן אלא דבר שום מוסיפות
חדקו. קטן בסעיף עדתחיע צריכים כאן — .255* וכו׳ א׳ שמואל

 חדש קטן סעיף הידרשה. פיתוח את ומפריע מפסיק החדש הסעיף — .28}’ ב׳ סעיף
כאן. מספיק היה

 "הושייעה שהמשכו א" צח: ״תדלימ לתקן צריך — .288* א( צו: )תהעימ חדש שיר
ימינו". לו

 שלך חומות — ״שוריך מפרש: הבאור — .297’ שוריך יב( גד: )ישעיה שמשותין
 להבית שיכועימ אלה ״שוריך״ לפרש אפשר לוי בן יהושע לח בנוגע הספור לפי אך וכו׳״.

שמשות. כמו שיאירו דאבגים בעזרת שהיא שעה ובכל שהוא מקום בכל ולראות
 גם כפול. "לשון מציע הבאור — .307 ’"* סיני בהר לפני שנחמתס הנחמה מאותה

 בסיני ד״אנבים את שקבלתם על :הוא הנכון שהפרוש לי נראה כפלים״. אותם מנחם ה׳
מנחמכם. ™;יהי אנכי

האלה, שדמעים אומרים הבאור וגם )קמז.( בובר — .327 ’ אשה נשא חמן כידתנינן
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להוסיף: צריך וקיצורים תבות ראשי בלוח
 גניזה קטעי ג
 ערוד ע
שמעוני ילקוט ש

2* כג• -פרך אלא א- -כרך לא כבאור:

75“ *721 -עטוד אלא ״731 -עטוד לא גדול•: •טבח במקבילות
T7' ס-ב-. -ב-ק אלא פה:« •ב-ק לא כמאר:
90* וו:-- אאיאאר -שפ-ל אלא וכר- דאו׳ירא -שפ-ל לא בסאור:

«THC: 91“ ח״קקכ ,ןרא לאא ^א א-חא -סיר לא
122" דורש- נהטיה. "ור׳ אלא דורש• נחמן »ור׳ לא בטאו■:
147* מחחות• .פלא אאא טסוו-א -פ-ן לא כטאר:

190 * •187 פעפוד אלא *274 -עם׳ לא : כפקביאות
191 * ו- עם: .!-ר אלא ופ ם: -ב-ר לא ^:ילות:

spicula" *192״ אלא “■pecula” לא :בבאור
197 * יד* -ח: אלא ד- -ה: לא : בטקכיאות
209 * •459 •עם׳ אלא •450 -עם׳ לא : במקבילות

216” ב(- יד: פ)ישעיד. אלא לב(- יד: פ)ישע*ה. לא
216* *,עבדים להם פפהיות אלא עבדים- לכם -מהיות לא

219 * •6• הטספר את להוסיף פריך פ^אקפ הטלה אחרי כטאר:
221“ פב פאג: אלא ׳״J -לג: לא □□א)-:

226 * יתח:״ -ע^ אלא ותא:פ j^׳״ לא : בטקכיאות
239 * •250 עם׳ -ח-א אלא •250 עם׳ -ב’^ לא כפקטלות:

 וגרשה אשה שנשא האיש שענין לפרש אפשר אך אשיש". •שוש על חדש דרש של התחלה הן
 שהאשה סטו התורה את אתו לקח ישראל עם ל3א עסו. את שגרש להקב-ה משל הוא טביתו
 ספי בישועה כן גם ישמח בתורה שטח ישראל שעם וטכיון אביה. לבית בעלה את לקחה

ככנים. נתסקדה שהאשה
 סד ב: שדבר-ר לי נראה אך .*וכר הסופר שדלג "ברור באור: — 370* טאיר ר׳

 שם שניתן שהמשל להיות יכול כן ואם )קפה"(. ים טה: בססי-ר נטפאת המקבילה מקביל. לא
מאיר. ר׳ של הוא שם בעילום

חז״ל מספרות מקבילות נ•
 המקבילות אלה חז״ל. מספרות מקבילות מביא המהדיר ועמוד עמוד )בכל

 לפטור זאת ובכל כאן. הסרוגות למצוא אפשר אי וכמעט החומר את ממצות
אחדים(: מילואים להוסיף ובדעתי אפשר אי כלום בלי

 :> — )נד״ ו י-ג: פסי-ר :להוסיף פריך — .35 ,־“ וכר p לו שהיה לאחד
פח:. שבת להוסיף: פריך — .2D* הזה תפוח מה

פד:. סנהדרין להוסיף: פריך — .22>* דברי
 ד" ד: דב״ר ועיין א סרק זוטא איכה :להוסיף פריך — .241 * ארבעה
קפם. פסי-ר להוסיף: פריך — .355' בשקו

קפח:. פסי-ר להוסיף פריך — 370' רחמים במידת עומד שהוא עד
 ברשימת נרשמה שפואל• .אגדת סבוכה" גורטת *ה שטואל ל״אגדת ההוראה — .185*

ר בפרשה הטאטר את מפאתי לא מזה חח .*שמואל כ-מדרש המקורות

דפוס תיקוני ד.
מאוד. קטן השגיאות מספר ולס מצויינת היא בספר ההגהה
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מ5* ב• לאי-ר .פתיוה; אלא ד" לאי׳־ר. .פתיחה לא מאוד:
266 י י־ג* ב: אי״ר אלא ג• כ: •אי״ר לא : במקבילות

ג97' בב(" מס: .,)בראשית אלא □(• מס: •)בראשו לא מאור:
303' הקב״ה* •לפני אלא דקב״ה- •לפי לא

367* פ-ז- .ברכות אלא פז• ברכות לא במקבילות:

326 “ ד(- א: .)שה-ש : להוסיף בך- ובשפתה .עילה אחרי

.p«n.- 336* .שקס- לא׳ש כפראה

437“ •בברכתו- אחרי פסיק ולשיס •יתק־ אחרי הפסיק את למחוק פריך

338* •י 336. אלא • 355. לא מאור:

3»“ .מוופו• אתו• פסוק סוף ולשים •וחגי אחרי פסיק לשיס פריך

351* *5 הרהר. 52 *יעווד אלו '6 הערה 62 .עמוד לא מאור:

מ6* -357 .עמוד אלא -367 .עמוד לא מאור:
ע5* יו(• יב: .)פשלי אלא יד(• יב: <שס לא

3»* קקכ׳• .עפוו אלול קק* .עמוד לא במקבילות:

370* >מג- .אוות אלאו קמז- •אות לא מאור:

371 * -57 •הפרה אלא •51 הערה לא מאור:

377* •116 .עפוד אלא *166 המדו לא במקבלות:

386 * .ההרר* •אל *^*ר לא :במקבילות
4»“ א(• ;ד3 .)תו;ליס אלא א(• מ: .)תתל• לא

465* ו* ד: .סהד־רין לא• פ* דר: •פטדרין לא במקנ^ילות:

43* לס(- כס: .)נבסרבר אלא כם•אז(• רב*M•) לא

452“ .שפל- אלא ש.עלה- לא

 בשום מפחיתים אינם כאן והמובאים המוצעים והתיקונים ההשגות כל
 על הזה הבגין ולתפארת. לנוי בנה מנדלבוים שד״ר הבגין של הדרו את אופן
 להמשיך לו יעמוד מנדלבוים ד״ר של שכוחו תפילה והריני עומד. הוא תילו

בישראל. תורה להרבות בעמלו ברכה ויראות בה שהתחיל בעבודתו


