
 רמי בשלח

 קטולין, והוה(ת) ר' שטעון בן קרחה, קרי עליה חלא בר חטרא, א״ל Teh אח
 קריה לי חלא בר חטרא, לאו (ת)" כוסים כוסחים כסחתי p הכרם, לאו כני
 אנשא דהייבין קטול קטלהי, (רה) כגון דערקיה ואזליה ללודקיא, א׳׳ל הוה לך

 לברוח לסוף העולם, וליתי בעל הנינה ויקיץ אה קוציו:
 (דט) ר״א בר״ש שאל אח ר׳ שסעון בן יוסי בן לקוניא חסוי. אטד ליה טה
 הדין דכתיב, שסלתך לא בלחה סעליך (דברים ח׳ די) שםא(רי)כלי
 ^ריות היו סהלכין עם ישראל בטדבר, א״ל (ריא) ענני הכבוד היו םעטםין אותן,
ק ל  (ריב) ולא היו בלין, איל שםלחך לא בלתה םעליך, ולא היו גדילק, א״ל(רע) ה
 הזה, כל סה שהוא גדל גרתיקו גדל עסו, ולא היו צדיכין תבבוסת, א״ל עגגי
, אין סגהיצין אוחו ה  כבוד היו (ריד^ םגהיצים אותן, ואל תתמה (רטו) אסיטון ת

 אלא
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 פרהננן. ותראה שהיתה לפניו נוסחא אתרת נגמראשם. (רו) ר' שמעון גן קר>1א, צ״ל
 ר' יהושע נן קרחא, כמו שהוא לנכון בירושלמי שם, ונטי אקספארד וכרמולי, ונננלי
 שם. (ח) כוסים כוםסים, ציל קונים כסוחים, כמו שהוא בירושלמי שם, ונרי אקספארד,
 וכרמולי. (רה) מון יערקת ואזלת ללורקיא, כיה נטי אקםפארד וכרמולי, אבל בירושלמי
, איל עי דערקת  שם, והוה רינ׳יק צוות ליה תלא נר חמרא< איל למה את צוות ליה ק
 ואזלת לך ללייקיא, א״ל ולא קוצץ כסיחין כסחחי, איל ולא הוה לך לילך לסין העולם,
 להניח נעל הנינה שיקוץ את קוצץ עיכ, וט׳ מיוע לא נרחת מפני המלך, הלא ימלת
 לנרות ללודקיא ושם הוח מנוס ומקלט להתלט מפני פחי הרומיים נא׳״, וק תראה על
 עוניא 0ו ננמרא נבלי(נימ פיד רעיא) שאמר אליהו לר״י ניר יוסי, אבץ ערק לאסיא
 את ערק ללויקיא, ע״כ. ולט הנירם׳ שלפנינו נפסיקתא כנון דערקת ואזלח ללודקיא יש
 לחקן לדעתי שכצ״ל, א״ל הוה לך לברוח לסוף העולם כגת רערקת ואזלית ללודקיא ״ ר״ל
 כמו שנרתח פעם אחת ללוד ט ריא בריש ואביו הסתתרו במערת לוד י״נ שטם, כסכר
 בהקדמת תקוני זהר, ויש אזיל ליה וערק למדנרא דלוד ואחנניה בחד מערחא הוא וריא
 נריה ע״כ. (רט) ריא בריש שאל מי, מובא בילקוט עקב רמז תתץ דיה רענן־ וירעיבך
נ פי בנאות  נשם הפסיקתא, ונשנה במדרש חזית בפ׳ נפת תטופנה, ונמדרש שלט מזמור ט
 דשא, ובדברים רנה סוף תנא, ובילקוט תהלים רמז תרציאנשם מדרש תהלים, ומצאתי
 נשנולי הלקט כיי (אשר ראיתי אצל המנוח הרג החכם הנמל מהרים מינץ זיל) עריגה
 השביעית סימן רי׳׳ח, הניא המאמר הזה נשם הפסיקתא מיהי נשלח, וכן מונא נתציא
- אקםפארד, וצ״ל כ  רנתי סימן מ״ח נ״כ נשם הפסיקתא. (די) כלי קוריות, וכ״ה נ
 קוריוס, ובכיי כרמולי קולוריות, וטיס הוא. ומונא נערוך ערך קר מי, חיל נפםקארהי
,xaipoc נשלח שמא כלי קורייס היו מהלכץ עס ישראל במדבר, וכתב שם המיםפי ט׳ בל״י 
 חוט הערב ונקרא p כלי הארינה עיכ, ונעל תניא רבתי שם, כתב •פי׳ כלי קורות
 עבים כקורות• טעה נמח״כ. ובנליון הילקוט עקב רמז תתץ נרשם .ט׳ עמם עשרים
 מעורי עטל הטעות הזה נולדלהמפרש, יען קרא המלהקוריים במים סתומה, וקעלה
 הטעות הזה בניר פמ״ט ופעיא, ונדנרים רנה שם, נשלשתם קוריים, וטיס הוא, ונאמר
 לנמן בקהיר פ׳ ושנאתי את החיים ובאגדת שמואל פיא, (ריא) ענט הכבוד פי, במדרש
 חזית נשתנה הלשון בארימת, מהיק הע לובשץ הל אותן מ׳ שנה שעשו ישראל נמדנר,
 א״ל ממה שהלנישםמלאט השרת, הה״ד ואלבישך רקמה, ר׳ סימיי אמרשרפמ־א תר״
. (ריב) ולא היונלץ, נהיפרמולי  עקילם איפליקתא עיכ, וכיה במדרש־ שויט מזמור טג
 כלץ, ובמדרש חזית כלים, ובשניהם טיס הוא. (דיג) חלזון הזה, מובא בערזן ערך חלזון
 ג׳ נשם פסיקתא זאת, והוא מין חומט (שנעקע), ויש ממיניו שהם חיים מרתק, עיין
 נמ״ל בהערה שם. (ריר) מגהיצים, בכיי אקספארדבטעות מגחצין, ובילקוט תהליםשם
 בטעות מגהנץ, וצ״ל מגהצים, וגיהוץ ענינו כנוס ולנק (נלייכען). (רטו) אמיטץ, כיה
 גם בילקוט עקב שם רמז חתין נשס הפסיקתא, יציל האטייגטון כאשר כנר מלתי אמורה
 נהכרמל (שנה ראשונה סימן מ״ו צד שעיא) ונטי אקספארד נאמר לנכון אמינטץ, ובמדרש
 דברים רבה הגי׳ אסיטון, ובילקוט תהליס רמז תרצ״א המוטץ, ושם הגי׳ צא ולמד מסלמנדרא
 המוטון הזה, ומקור הילקוט הזה הוא נמדרש שו״ט מזמור כיג. פ׳ נגאות דשא. ושם
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