
והמשרדדים הפיכtביס ו�יסת
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יר jיג (רב) הסבובא .רצו יצחק בן אברהם

.קצה עזרא בן סאיו בן אבוהם

בופ . . זבריה .וצב בובחם בן אבוהם

.ולא הלוי יצחק בן זוחיה וצג . שמואל בן אברהם

רמ . יצחק בן אלחבן

.קצר אלראורי בן חייא רלג . שבו.יה בן אליה

וכג . בתן בן אליעזר

.וצח אבוהם בן הפב'בי ירעיה וסה . 'הורה בן אלעזר

קפפ . ביאת בו יצחק בן יהורה .רבו הכבל, 'עקב בן אלעזו

ב . קוריש בן יהורה לז . הקל'ר אלעזר

רבוח . חויזי שלסה בן יהורה סז . שפבt'ה בן אסת'

קכב . הלוי שסואל בן יהורה .רלח יצחק בן אפרים

ג . . (רב') יוחבן

ח . (ובי) בורי בן יוחכן קי . יוסף בן בחיי

כו . יוסי בן יוסי רעא . אברהם בן בביסן

כח . אביתוו בן יוסף ריב . זרח בן בביסן

רסו . אשר בן 'וסף ו . שסואל בן בביסן

שבtו . סול, בן רור בן יוסף יד . קפוק בו

קבב . סהל בן יוסף רל . הלוי יצחק בן ברכיה

קצא . צדיק בן יוסף

רסו . . 'עקב בן יחיאל סב . 'הרדה בן בושם

לו • יבאי

.רכו סא'ו בן יעקב קצג . בקודה בן אלעזו בן דוד

קיד • כיאת בן 'צחק .וכא בII1tלם בן חד

וכז . הלוי זרחיה בן יצחק ופו . הלוי שסואל בן דוד

רבפ . השביו' יהודה בן 'צחק רצב . הכהן דוד



(ו::ג;:שיןרים ;:;�:כ;�ים ך,-,\'�ר. שלד

נא . באין סעריה רלה . מאיר בן יצחק

.רמא סעריה בן יצחק

.שה שלמה בן עמניאל רט עזרא בן יצחק

קכא . ראובן בו יצחק

ריז . יהירה בן קלינימוס
.שיז ברפת ששת בן יצחק

.רמה החבר הכהן יצחק
.ט רב

יב • רבא
קנא jאלתבא יעקב בן ליי

יד . הונא רב בר ,בה

.רצה בריך בן מאיר

רמך . אבין בן שלמה .רעד יחיאל בן מאיר

עי . בביריל בן שלמה .ז דרבינא בריה מר

נז . הבבלי יהידה בן שלמה רער . האריך שבתי בן מרדכי

רסח יימף בן שלמה שנ . אברהם בן משה

שכב די-פיאירה משלם בן שלמה קכנ . עזרא בן יעקב בן משה

.שכט בינפיד ראיבן בן שלמה רפא נחמן בן משה

רפח פלקירה ייסף בן טיב שם .רלז שמואל בן משה

סה הנניד שמיאל קט . בקטילה הכהן משה

סא . יצחק בן שמעין ס • קלונימיס בן משלם

.א סירא בן שמעוו רפה . די-פיאירה שלמה בן משלם

.שיט . רוראן צמח בן שמעון

.מו שפטיה .רפם! . . גחים



ןהשירים הפ!��כtים רשימת
.. -: .. - _.:

הונררת רקצת הברסחארת שבריי המקרמרת, מראה עם

הם תנרת בראשי אר בשמם רק הזכרתים אשר הספרים

ונברים: א)

תרמ"ב-ח.רב"ר. פרזונמישל-קראקא גר!!'נער. ש"א הר"ל אשר שד"ל אגררת = רות ב א

תקכ"ר. אמשטרדם ויוה"כ. לר"ה אריגבון בוחזרר = אויבבון

ב"ח. מושר"ל. מברא ונם איטאלייאבי כמגהג מכה"ש מחזור = איםואלייאבי

תרט"ז. ליוורגר

(וריבא?) חמ"ר אלגיר]. [כמבהג שבתות וארבע קרש למוונרי קרונץ = אלגיר
תרמ"ד.

איבר. עקיבא ... הר"ל .•. ונזרא בן אברהס לר' דיואן = ראב"ונ דיואן

תרמ"ו. ברלין

: א' כרך בראדי. חיים ע"י י"ל הלרי יהרדה ר' שירי כל כרלל דיואן = "ה רי ן דיוא

ערד. בשלם לא (308-1 (צד ג' כרך תר"ונ. שם ב': כרך iתרס"א ברלין

בייבואיר. ברשימת 1972 ?!מן אוכספורד, כ"י ,הוא כ"י רמב"ונ דיואן

.1881 פרזונמישל שד"ל. והגיה הונתיק אשר קדמובים שירים אוררת, טל = טל

תקונ"ו. ליוררבו פריפולי• כמבהב ..• ובקשות סליחות כולל רגגות, שפתי = י ל יפו ר פ

מאיר מאתי ומבראר מתורגם ..• פולין כמבהג מכה"ש יוצרות = ייפ מ רות יוצ

תקצ"ו. פראב אלפאר. הלוי

ס"ח. זקש. מיכל יחיאל ונ"י מתורבם פולין כמבהג לכה"ש מחזור = מ"פ מחזור

תרב"ו-ב"ח. ברונםלויא

.1 ?!מן בושימתי פרגא P"ק לעדתנו אשר הספרים בונקר יר כתב - כי"פ סליחות

תונ"א. אמשפדרם אשכבז. כמבהב מכה"ש סליחות = מ"א םליחרת

הלרי סשה ע"י ומבואר מתררגם .• , פולין כמבהג מכהי'ש סליחות = "פ מ ת ו ח י ל ם
תקצ"ר. פראג לבדא.

תרכ"ה. וראושא ב"ח. גארן. ונמרם רב סדר = םרונ"ב



שלח

בכ''': מכף, "'ז שורה מחול. בכ''': מחל, "'ד, שירה ולא. בכ''': (הדאשון),

מצדיקהכ. קרי: מצדיקיהם, ,tב'" שורה ונבור, בכ'": נבור, "'ח, שורה מיד.

: בכ''' שחרגוך, כ"א, שורה תרעוץ. : ('tשיב (ביגי בכ''' תרעץ, כ', שורה

בכ'''. חםר גדול, ,tכ"ב שורה ובה. בכ''': ובם, כ"ד, שורה שיחרגו.

. לבי שברה :דאגה ראה ל�י, �דרה ך$t�ה �ד�י

הרביעי הבית ,174 צד שם והונרות 91 צד תשלום - (פ"ה). מה-אדם אדני

פוונות. פה ן ואי בכוגה ואול, הבתים, משאר זב;גיג1 �1נה ז -,

.266 צד ג' כרך רי"ה דיואן - (קס"ז), �ל-כJ�כי:Jי ג�ף'ף �ד�י

tקצ"ב כ;ומן tונ"ב דף אדלער כ''' ראב''' דיואן - (רנ"ז). �רדז.iת �לriח �כiן.ן
תר"ס) (קראקא ח"ט יד על בקבץ שזח"ה ע''' "'ל קינות כ;ו�:�'); (לפי

. ו' ח' הושע ראה ; שביביס : ובנדפס בכ''' שבביס, "'כ, שורה - .2 צד

.76 צד רש"ה שירי - (ונ"א). ר1ד:וי ��ר W�י:זי �כiן.ן

.74 צד ומ"א ונ"ג דף מ"פ לת"ב קינות - (מ"ג). �t:5דו;ג ��ר �.סלי
פרץ, נדרם ,'1 שורה - ,tר"ב כ;ומן כי"פ, סליחות - (רל"נ), ס�ב;:ים אד;�ים

ייחסרה. ומלת ולמה, בכ''': ," למה 'ייכ, שורה רוץ. פרוץ נזירם בכ''':

: בכ''' זעקיס, "'ד, שורה ררנזה. צ"ל: רארלי בכ''', כ"ה ררעדה, י''ג, שררה

בדרמיה, סרבל מגיד, אין ממלל, אין ר"ל מל, בלא "'ז, שררה נרונקים.

ל', שררה ד', ב' ירנה ראה בלב; במצולה בכ''': בלבב, מצרלה כ"ה, שררה

צרגץ קררא חמתך תחת מעולים; ... שכך בכ''': ."מונרלל,ם, שכר

תסמכהר. בכ'": תמכהו, מ"ב, שורה חמתם, (616 צד (ליפוונראבtורגונש.

למה, מ"ח, שררה גא. הבtה : צ"ל וארל, אחת, מלה חסרה מ"ה בשררה

למה. קרס : בכ'''

ח"ד, יד ונל (קבץ הלוי לרי"ב בג''' תחגרני - (רע"ב). ?I�ף P:י-�רי:זי די או:ה
,24 צד תרג"ח) ברלין

�רש. : קרי !!רש, "'ג, בית - ד', מחברת עמנראל '- (ש"ו). לנ�'?fי אד:ה
,80 צד השיר שונר - (ק"ל). נ��ן.ן �ל-?!קדם נ�קזי �ךכzה

אשכגז במגהג ,tכ"ב דף מ"פ לת"ב קיגרת - .(1"') נ;!?iנ:ש כורב �ךr��ינ� $tז

בכל מלרת שמגה בתחלה שהיר בעיגי ונראה מאד, מpזנה חנוסח 23 צד

הרבר אבל והוסיפר, גרעו הימיס רברברת בסרנר, רארבע בדלת ארבע שררה,

מיחסים יש לשגותו, שלפניגר בגרסח יד שלחתי לא כן רעל בספק, מרבtל ונרד

חרלקים. ריש לקליר, הזאת הקיגה

,83 צד רמ"א צ"ז דף מ"פ לת"ב קינרת - (מ"ד), ��ק ב;:�לאת $tז
.37 צד (tתרע"ב (נריארק דאררידזאן לר''' יניי מחזרר - (לייר), �pוים רב �ז

ראזעג- לר''' קדמרנים גארגים ידי מעשי קרבץ - (כ"ר). �לי(:; �ב�רית t5זכ;:יר



שלט

את תקבתי לפעסים והלאה. 86 צד שם והערות 1. צד תרט"ז) (כרל,ו כערנ

רי"כ). דף ח"כ איטל"אב', ,111 צד (שם כובבת אתה עבודת סדר עפ''' הבוסח

.532 צד ל,ו"כ ס"פ מחזור - (מ"ח). ד�ך!9;ה �ל'חים �זfרה
.38 צד ראכ"ע דיואו - (קצ"ז). נ;:?::\א i;�י �לים �םז�

ח'. צד רש"ז - (ק"ב). ו.:נ�ל �'t5ל JJ�ל ��י
- ה'. ל,ום קלזאס ; p""ב (;!סו כי"פ, סל,חות - (רי"ב). ך�ו;t5z�ק t5;;זריש

ככ'" מ�סה, ז', שורה שוכרת', ... :כפה ככ''' ';>tמרת', ... בפי שורהב',

שהוא כמו מובס, : שיהיה ראוי כוס סשרש ההפעל אולם מ\�?Iה, : וכבדפס

את החושכים המרקדקים בדרן הלן שהפיטו וע"כ "'ט), "'ד (ישעי' כמקרא

וביו ק"ו בחי כיו הכדיל לא כו קל אשר שתים, אותות בעלי לפעל,ם החסרים

או (�קל) ?י�?Iה לבקד ויתכו אחרים) פיטבים בם בהנו זה (ומבהב ל"ה בחי

ככ''' כ"ה עויל', ," שורה יבחר. והבוחר ל"ה, בחי כדיו (ז;;פעל) נ;ו�?Iה

מקגל', "'א, שורה ד'). ע"א (תהל,ם ?י1Fלי לקרוא: יותר יתכו ;ואול, וכבדפס

ושסה, "'ט, שורה :וכקרבי. וכבדפס ככ''' וקרב', "'ב, שורה :כמעגלי. ככ'''

ותוציאבי. ... כאת' : בכ''' ותוציאבו, ..• כאבו כ', שורה ושם. : בכ'''

,Iכ"פ שורה סחלות. : ככ''' סעילות, כ"ה שורה בכ'''. חסר כעובי, כ"א, שורה

של כפזסובו וכ"ה ט'), כ"ח כראשית (ראה וישמעאל עשו וhתבו, שקיר

. ככ''' חסר אדב', ל"ט, שורה r)1ו;נבו. : כבדפס וז:rו;גבו, : ;בכ''' מ"ו) (צד שפטיה

קרי: רהבה, "'ט, שורה ס"כ. דף אלביר - (ר'). ע�י �קדם �דע דלא �ד;ושק

רחבה.

.119 צד תרב"ה) (וויעו ח"ב ומסערב ססזרח - (ש"ל). קזז:וי ו�!גט t5ט-לי'
,89 צד (1913) ד' כרן יק"ר ; 121 צד ח"א, ר�זיו (ר"ז), �ילים '�ז:ו.רש :;זן �י
כו יוסף ר' לככוד וחכרו צדיק כו יוסף ר' הוא השיר מחבר שם הבמסר ולפי

אכל ?�ה, : להניה חפצתי וככר לחרוז, מתנבד יכבה, "'ז, שורה מינש.

כעיבי. ישרה לא הזאת ההבהה

(באמצע). 59 נ;Iמו 98 צד שם ר�זיו, - (ר"ט). לiJ�ליז:ו �י�ע

מ'. (;!מו כ''', רסב"ע דיואו - (קמ"ח). �ת� �יקrים ?i�יית t5.:ה

מ"א סל,חות ; רמ"א (;!סו כי"פ, סל,חות - (רמ"א). .עריף לביא א�'�ל �ין
ט', שורה בכוו. וכו עזכוב', בכ''': כ',קזכובו, שורה - דעשי"ת. ד' ל,ום

: צ"ל ואול, וכבדפס, ככ''' כ"ה מצאתי, ל"ה, שורה .'Fךנ;ו : קרי !"נ;ו.ע',

ובבדפס: ככ'" כחסדן, מ"ד, שורה ניללו. בכ''': נללו, לייח, שורה בפתלתי.

לא. בכ''': ולא, ב', שורה סהוללי. בכ'''; וסהולל', מ"ט, שורה חסדן. ברוב

ב"ט, שורה ;כזה. ובבדפס בכ''' כזה, ב"ח, שורה :כואב. בכ''' דאב, ב"ב, שורה

ואדרכוו, ס"ב, שורה :כה. בכ''' בם, ס"א, שורה בשיאים. : ככ''' ב�אים,

בכ'''. חסר בא, ס"ו, שורה :חשבובותי. בכ''' הסוב', ס"ה, שורה והדרכוו. ככ'יי:



שם

- .898 צר אגוות ; וס"ב �בזן כ"ייפ, מל,חות - (ס"ן), �פ:ו,ת ם�ל �יןד

והרא בב'", לבבון כ"ה תובוכות, בו', שווה סיומ. בכ''': וסיוס, ג', שווה

:בבות. בב'" ובבות, ,14'" שווה ובך). ונוך בונווך (ואה והסולה שאון לשון

כ"ו, שווה יושב. : שכן,בכ'יי כ"ה, לי.שווה ירווני : בכ''' כי, יורוני "'ג, שווה

הואיתבו, אשו כ"ן, שווה קשובות. אזבך תהייגה בכ''': וכו', תפלותיבו

שהואיתגו. כשס בכ'יי:

.1 צר ואכ"ונ ריואו - (קצ"ה). ג�קזי �מWה �יןד

.76 צר השיו שעו - '(קב"ה). 'Qןה ��.� �יד

.178 צר שס והונוות 114 צר תשלוס - (ו"ג). ב;:לשו�' נ;וןח �יו

מוונלי לרי"ץ פונבח צפבת - (שונ"בו). ידוקך�ת �ןץ ק:נו, לQ�ר $tדbף
.664 צו 1897 שבת יוחון ואה ; 26 צר תוב"ו-תוב"ן) בולין ח"ן, יר על (קכץ

.211 צר ישואל ונכורת - (פי'ן). $tיוך �ל

.148 צו השיו שונו - (קצ"ח). יט�נו �ל �ל

.108 צר תשלוס - (ו"ב). �קואי:ני לנוא 'ij�.לןד �ל-�,ת
�ת. קו': �ה, ,'14 שווה - .198 צר 1896 שגת יוחון - (קמ"ר). מ;.ל .עלי �ל-�ל

(ל,וורט שבקושבובריבא ספוויס סחןוו - (וצ"ג), ��.עק דם נ;וב�?' 'Q-לt$

.(48 �מן שוואוץ ו"ן (ושיסת וויבא כ''' פי ונל סוגה ונ"א, קל"ו רף תקפ"ג)

.170 צר וש"ה שיוי - (מ"ה). ijיום וtשף �ל'סי

.146 צר השיו שונו - (קצ"ו). $t�ה '�f-ל�ל סר�חית 'tל'ז�
.27 צר ח"ר כיבל. הונבו. פיו צייבושריפם! - (וב"ו). קזכז�ים ��יל�ף לא 'iJל�

.104 צד ישואל ונבורת - (ןי). '.כורע לשי�' �צר' �לסי
ונ"ב. פ"ן יוסא ;421 צר שס - ('"ג). 'I:Iר�נו ��א ,� �ל'סי
.2 צר ואב"ע דיואן - (קצ"ו). �קזו;:rרף .ץ:קrידוף ל1ו:;ןי:ני 'ij'ל�

מ"כ! סליחות קכ"ו; �כון כי"פ, מליחות - (וכ"א). 'Qלד �ל-כQי �ל'ו:;ים
ה', שווה :תכסה. בכ'יי תכסהו, ר', שווה - לער"ה. ומ"א יוה"כ למוסף

שס ,14'" שווה הבשפך. בכ''': הגשפכים, חי, שווה יגלה. בכ''': ישפך,

"'ב, שורה בס"א. כס"ש קרש, שם ה.עPו: ואול, ישואל, קוש שם בכ'יי: ישראל,

כ"ו, שורה :עולה. בכ''' לעלה, כ"א, שורה סותונב. :תהו בב'יי סp!קץ, התהו

ב"ן, שווה בשסונ. בכ''': בשסונ, אס ג"ג, שורה ובוסיס. בכ''': וברסיהס,

••• D1P מי, שווה :בוומן. בכ''' ססון, ב"ח, שורה שוונגגו. בכ''': בשונגו,

וצרתיגו. ..• -1Pוס בכ'יי: וצוותיבו,

.286 צר ב' כרך ר'"ה דיואן - (קמ"כ). ��קr'.לף �ל-נ;וי �ל'ו:;ים

יך (בסי שבוונות שלפבי לשבת ס"א יוצרות - (וכ"ג). �ס,ענ1 �$tזגינ� �ל'ז:;ים
הונבין, לפי כן הגהתי אוחותיך, רון כ"ו, שווה - תפ'ז). פפר"ס בו, כל

אווחותיך. �יג בברפס: ; בספק אצלי מום!לת הןאת ההגהה כי אף



שסא

; נוסח אחד החס'ש'ת לשבת ס"פ 'וצרות - (רל"ח). ז�לג::נף לא-�דע �ל"ים

אסבס, 'ש ובס"פ 'דוונ, מפעס i:ז3\ '- פי ב'ת - .751 צד 'שדאל ונבודת

בשורה הבחת'ו. וע'יכ שבי"ם, 'ש בו בם א:ל בעקרו, jה'ש הביםח כבראה.

מוד'ע'ם. הס והדס'ס צי'ל: ואיל' אחת, סלה חסרה כ"א

בי ל,וס ס"א סל'חות ; פ' �מן כ'''פ, סל,חית - (רל"ו), ק3r!3ו:זי �ר�י �ל'ף

חי, שודה בכ'''. חסר לרוחת', בי, שורה - דונש'''ת, ב' ל,וס ועלזאס דונש'"ת

שודה"יפ, לו. בכ''': לך, "'ב, שורה פועל. כפ' חדוו ואף בב''': כפונל, ואם

אדנ', כ"ח, שורה בק'ר. כאשר = f�.ק'ד כ"א, שורה שבר. בכ'": כבד,

בב'''. חסר

ח"ב בחמד אוצד קב"פ; (\סן כ''', רסב'יע ד'ואן - (קל"פ). ,וךי �פ?י �ם

'רוובו, חי, ב'ת חובבו. ובבדפס: בכ''' חבבו, ו', ב'ת - ,184- צד תר'"ז) (יי'ונן

בב''': ותוך, חמס "'ד, ב'ת רשם. שם חסר ב', ," ב'ת 'רובו. ושם: שם

כלו. הב'ת סובר חסד בב'" תנובתו; בנדפס: חביבת', כ"א, ב'ת וחסס. און

ע"ב. " דף תקל"ח) (האב הסבקש - (רפ"ח). fסו-9רע "� �ם

בארז'ם. : ראה ��ר!ים, �ם

בבדל'ן הלאומ'ת ב�פר,ה כי" וסל'צות ש'ר'ם - (שכ"ח). ��ל :�וח iJך�י �ם

רק ה'א: שלפב'בו הבוסח יפ' השב' הב'ת כובת כ"ב. דף (O�. fol,' 1059)
מלה (או 'שקע : צ"ל ואול' ; (הרע) הפכו 'צ'ץ פונם ודק הפוב 'ונלה פעם

'צ'ץ. תחת (j'בונב לה דוסה

שער'ם עשרה קאעספף, רש'"צ - (ד"ב). t5וrר'JJזד ב�קrי JJך.עי �ם-לא

בם ראה ; 179 צד שם והונדות 115 צד תשלום ; 221 צד תר'"ח) (פראבא

.165 צד ראב"ע ד'ואן

באו ההדפסה כלות אחד' .83 צד ב', כרך 'ק"ר, - (ב"א). �ד;ור9 לכ;זי �ם

: ד' שורה ב"ב צד : לתקן 'ש פ'הן וונל (119 צד (שם באבער של העדות'ו ל'ד'

���ונ\. ••. \311)11 : כ"א שררה שם l�<;ו�ח. : "'ב שורה ב"ד צד i �?,I;I7ה

'בחר. והבוחר הכרח, א'ן תקןב'ו לשאר :�\'I.פו\. ד' שורה ב"ו צד

,tב'" סחבדת עסבואל - (ש"ח). איז:ו'לה לף �ל ,�?t?ו:זק �ם

שבת Journal of Jew. Lore and Phi]. - (ק"פ). �ת-Qר��זד �ם-כ:זר�'

.316 צד 1920

כ"ה כדך 'צחק כוכב' ; 4-4 צד ח"ב ר�ז'ן - .(tקצייב) סל' ו;ז�י ל�פוי אQר

כ"ב, רף אלב'ר ; 22 צד

הי כרך 'שדאל וחכמת הצופה - (רפ"ה). ררש� כi�9ת םו, ��ר �?!ר�

.131 צד תרפ"א) (בודאפונשפ

Or.) ברל,ן כ''' וסל,צות ש'ר'ם - (שב"ב). לר�ן.ןי עילם ;?iר ח�ב �נוש

והה. בכ''': אהה, א', ב'ת - כ"א. דף (fo] , 1059



שסב

ב', בית - קל"ב. כ;ןסן כ"י, רסב"ע דיואן �- (ק"ב). י::נ�ל ;?iר :רtזה �נדש
יהל,ס. : ככ"י יהלס,

פ'. דף ח"ב איפאלייאני ; 92 צד ס"פ סחזור - (כ"ב). �ה.:!fה �ניש

ואחריס), די"פיאירה (לר"ש וסכתביס שיריס - (רצ"ח). ל�ל.��ר ��ר ��י

הבבר. בכ''': בבר, אן, בית - פרבא. ק"ק לעדתבו הספריס בעקד כ'''

לסד, אבי לשוכו מסנכון יו"כ. ליל קטלוכיה - (ק"כ). קt?tע�.לי ל�ב �דשי

כיאת. לרי"צ שהוא

וסל,חות קיכות ; 108 צד מ"א לת"ב קיכות - (רס"ו). :�אר fקtיר �נ;זירים

,28 צד תרמ"ז) ח"כ, יד על (קכץ

ע"ב. כ"ב דף אויככון - (קכ"ו), .עי�י ��ת $ם.עירה

"'ז. מחברת עמכואל - (שי"א), 9רום ��א tז�קך

.(124 (צד ומ"א פ"ח) (דף מ"פ לת"ב קיכות - (רע"ט). כiל�נוז �ר!י

מ"א סל,חות ; קכ"ג כ;ומן כי"פ, -סליחות (ס"א). fל-ז;וזוז רוגר כi;�ים �רכ�

:כותש. בכ'" כפש, ב', שורה ובכדפס. בכ''' חסר כל, א', שורה - ה'. ליוס

'ייג, שורה :הומס. בכ''' הסה, ," שורה לחיה. על : בכ''' בלחיה, ז', שורה

כהרה על,ו תופע ואל מלשון נהרותיה, "'ד, שורה חותסו. בכ''': נחתמו,

כבורה : ככ"י כ"ב, שורה שומרי. : בכ'" שמרי, "'ח, שורה ד'). ג' (איוב

כ"ד, שורה כל,סותיה, ככ''': כליסתה, כ"נ, שורה לאבל. כהפך ועובבה

ל', שורה מכורח. באופל יחד נהיה בכ''': כ"ח, שורה מכבל. בכ"י: מסבל,

עזוזך, ל"כ, שורה כפרץ. בכ'''; כפרץ, ל"א, שורה וז::rרוץ. בכ''': חרוץ,

בכ'''; בעסך, ס"א, שורה אילותי, לעזרתי בכ''': ל"נ, שורה עיווזיך. בכ'";

;עדרו. בכ'" עררך, מ"ב, שורה ולטהרו. לכקותו : בכ''' מ"כ, שורה לעמך.

להכמם. :ורוחב בכ"י להעמס, ורחב ב"ה, שורה ;רנר. בכ''' ירכו, כ', שורה

ע"א, ארצה.•tזורה בכ'''; ארצך, כ"ח, שורה קולס. בכ'''; כחס, כ"ו, שורה

שילומיס. ; ובכדפס בכ''' שלומיס,

ע"ב. כ"ה דף קטן סועד - (ט"ו). ן:לךה ז;;רה קtד.ער tז.רץ

תורה" "תלמוד לביה"ס והחשבון הדין ספר - (pצ"א). ל:ל ��רק נ:��ה �ש
הוא: האחר,'כיס החרוזיס שבי תרבוס - .12 צר 1909/10 לשכת בפרבא

�ז:Iיר, fרוס ו;זןס, ,p�� (!תך ז;זןף

! ל?,ז;זא�יר ��ר Pו;ז�� ל.רב ר�ז::rה

ובחרוזי' ח' בחרוז .25 צד ראב"ע דיואן - (קצ"ח). ל�ל.ן.רך .קי�י אשא

בטעות. ולא השיר ל!\קי בהתאס אול, המשקל, �כה

.85 צד כ"ח מחברת יצחק כוכבי - (קצ"ה). לiJ�לף tזך3lב f.עת tז'tr�ע

.98 צד ח"א ר$Iזין, - .(tר"ב) piJ!ר ל�ית ���ים

נ"ב. דף מ"פ סל,חות - ('''ח). �fל..עם $ם�ירנ�



שמג

j 298 $'ד יוה"כ למוסף מ"פ מחזור - (ל"ז). א?Iך .p:�ר�.ל\ �\?tכ;נף ��ר

פ"ב. דף יוה"כ, לשחרית איפאלייאבי

1845 לשבת (ליפעראפורכל,) �ר,עבפ - (קמ"פ). קזעי�\ם ,ע.לי-�,רץ ��ה �Wר

.716 עמוד

'?בה, די, כית - קל"כ. נ;tמן ,'/Iכ רמכ"ע דיואן - (ק"ב). כ�ר t?1ך ��ה ��ר

ינ;בה. ככ''':

ה' ליוס עלזאס כ"ו; כ;ומן כי"פ, סליחות - (ר"מ). y�ה��ה ?-ע�רים �Wת

:החייתה. בכ''' הבאתה, ו', שורה :איך. ככ''' ואיך, בי, שורה - דעשי"ת.

כבופך. ככ''': כבפיך, 'ייד, שורה למחקח. יש אולי ומשי מלת סי, שורה

לא בכל-זאת :תרא ובבדפס ככ''' 'ייח, שורח :אחר. בכ''' אחרי, ס"ז, שורה

:לא. בכ''' ולא, "'ס, שורה פבתח.

רעל,ב. זקש, רי"מ ; 147 צד ראכייע, דיואן - (ר"א). t5ן�ה t5�:ם �itP;זךr,וה

.40 צד חעברי חלק ,(1901 (ברל,ן פאעזיע

.49 צד ב' כרך רי"ה דיואן - (קע"ז). �ןמיך ��:ת .ע�רה �ו;נ

שס"ז, (מבפובה 'ייד פרק עולם כחיבת - (רצ"ס). �ראש �ניש J;t��ז:;ן �I;נה

.(50 צד תקצ"ח כרל,ן די; ו,

,400 צד ישראל עבודת - ('"א). עילם �.עWה i�ר �J;tה

,95 צד (1837 (וויען עהרעבזיילען דוקעס, - ('"ס). לב Wן!נ�\ ��ין J;tt5ה
.403 צד ישראל עבודת - ('"ב). P:ביךף �,ע�ך ��ל\י:ג �J;tה

.22 צד ח"ד) יד על (קבץ בבייי תחבובי - (רע"א). לא.ו�ינ� אתיlJ.\נ�

(1865 (כרלין ל,סעראפורגעש. צובץ, - (כ"ד). iJקז!:iןל ל�ל ו;נז:;ןה �tIך

.646 צד

דקדוקי ראה ; ע"כ כl/ח דף קפן מועד - ('ייד). Wלךi�ת ��לה ��רrים

שם. סופריס

,1 צד ראכ"ע דיואן - (קצ"ה). �ךi?fה fןת-�ל

ברלין. כ''' עפ'יי אריה", "כנור השיר לבתי כ;ומן (שכ""), ?iךtPף iJfךרת

סילוירא עזרא מר ל, ששלח העתק עפ''' - (ר"ס). ,*לח ?-רר ז:ז?:;י iJן?יך �י

: בכ''' פצע, אי, כית - לו. אשר כ''' עזרא בן רי"צ דיואן מתוך צובה כארם

ס"ז, בית זי. לבית בכ''' מוקדס ח', בית :ארור. בכ''' אחר, בי, בית בצע.

ידפש. : בכ''' ירפש,

(שיר לאור שחוצאתי רשב"ב בשירי - (קי'ד). ��?tר� �Wר ;ק�J:I\�ל �י�\

סי'ס בית .82 צד 1911 לשבת ירחון בם ;ראה 12 צד תרב"ח) ברלין השירים,

:ס?Iה. : קרי :ס?Iח, "'ח), שורה ק"ו (צד

אוכספורד כ''' מתוך פאפאי חחי העתקת עפ''' - (של"א). h.לה �!t�ה fכ�



שמד

ד, ביח קצף. בכ"י; כסף, כסף בי ביח - .(1984 !;!נון בייבואיר (ברשינות

ושנווונות. ; בכ"י וזוונות,

.56 צר בי כרד רי"ה ריואן - (קונ"ח). לבי�ה ויס �'pלה f�ל-�ף

אוכספורר כ''' מתוד פאכIאי החי הונתקת ונפ"י - (של"ב). ���ח ��ל-יים

צרר. לצצי בער בכ'''; שיר, לצצי ביר ר', ביח - הב"ל.

.221 צר בי כרד רי"ה ריואן - .(V"ק) �ד�ל-י,ואדי ��ת f�ל-ל�י

מיחסיס יש .22 צר מ"א כ"ו; רף נו"פ לת"ב קיבות - (נו"ב). �דfי�ך ,!,ה f.ליל
ספק, בזה מכIיל,ס ויש הקל,ר, לר"א הזאת הקיבה את

ע"ב. י"כ רף טריפרלי ; ע"א כ"ו רף אויכבון - (קב"ח). .על-�'ץft�י f.לילי

פאעזיונ, רעליב. וקש, ;48 צר ח"ב סרע"כ - (ב"ח). קrד�ף ��א lנךץ �י,ורי�י

בוהלל,ס : צ"ל ואולי אחת, מלה בו�תרת "'ב בשורה - .9 צר הונברי חלק

ובאל. לפרה ונוורים

.66 צר (1919 (רריונן אי שבה בבעול'ם, - (קבו"ח). �לp:ם עילם �שר עידם �גי

ונ"ב. כי רף כIריפרל, ; ע"ב לייו רף אריבבון - (קכ"ח). �'ץt�יי,וים ו;וי,וי��ם' �גי
אגתיהס רעוכות חכIאתיהס על ויתורו : וצ"ל ר', בשורה כIונות בפלה רעחי לפי

ב'). 'Iכ (בחנוי'

ו'ין, ב'ו בית - קנו"ר. (;!בון כ''', רבוב"ע ריואן - (קמ"ר). �דר�ת .ליל fב�קrי

ראת. בכ''':

ה' שבה ישראל לחכנות הצופה - (רפ"ח). 'ץt�בי .קדרית .vל-י,וקים 3tfדרי

.133 צר (תרפ"א)

.28 צר כIל - (קכI"ו). ן,ק9ם �'pלת-איב

ע"א. "'ר רף ארביל - (ר"ל). םי+;ב �ל�ל ;ר�ם

.258 צר פסח של בי ל,וס נו"פ מחזור - (ס'), לקrד�ף 9כי1 �ל !='דרי �רח
כ"ז. שונר תחכבורבי - (רב"ב). iיכ�� ,�ז;ו�כ� iJ���ים �ת

שם. תחנבורבי - (רב"ב). iיכ�ן ��ר� iJ���ים �ת

.128 צר ח"א ר$Iזין - (ר"ו). �ו;�ע� �לז.Jים �י:ו.קים 'ijד�
.131 צר השיר שונר - (קצ"ר). ו;בדר ��א לף ���ם 'ijד�

.. בביח - צ"ה. (;!נון כ''', רמב"ונ דיראן - (קנו"ר). י,וכ�ים .קיבי !;.לי;זף �כירי

יהביונו. מלח אחר הקו את לנוחרק יש

(לייפציב שטראק הוצאת ב', פרשה סירא בן - (ב'). .עפוי די:נ��ךת �י:ויי �רדל

י"ג בשורה - .93 צר תדע"ב) (ורשה כהבא ד"ר הוצאת ;52 צד (1903

i;ז(\$Iרת. תחת: י:נ(\$Iרת, קדי:

רקר,'קי ראה ; ונ"ב כ"ה רף קטן נווונר - ('"ר). י,וp:�ל 3tןה �קrיקrים �tע

שם. סופדיס

.98 צר ח"א ר$Iזין - (ד"ח). f�,ע�ןם �Qזלדת �ל�ל



שמה

.4 צד ח"ב סרע"ב - (קצ"ב). ל+י ��רה t$'1�ה

.164 צד ב' כרן וי"ה דיואן - (קפ"א). רק�,-:rים עכר fמיר 1';.ריף

.897 צד אבוות ; 49 צד בtל i ע"א ו' דף אלביו - (ונ"פ). �ר�ה 1j.עירה 1j�ל

.169 צד ב' כרן וי"ה דיואן - (קפ"ב). סר;ה י::גכל ן�ם Q.פ:�ל ךt;א

tש"כ (צד כ"נ בבית - ד: סחבות עסבואל (ש"ח)- קtכ;r�ה 'iמנ ל1��י 1jז::

הקוראים אחד הביה שלפני 'tקרשב דפוס וכמחברות החרוז, נשחת פ"ו) שווה

בסקרא לא יפע השם נסצא שלא מלבד אולם יפעתה), (תחת: ����ה וכתב:

פה. סקום לו אין לבקכרת הרבים הבה במדרשים, ולא

(לייפציב שבtארק בהוצאת ל"ו פרשה סיוא כן - (א'). ijכל '�לtiי הדrJד.ע�י

.56 צד תוע"ב) (ורשא כהנא ר"ד r,כהוצא ל"ה פרשה ; 28 צד (1903

.159 צד צ"ק - (קבt"ז). �ךיןי ז:;�ן.עי::גם

קפ"ה (צר כ"ז בבית .184 צד ב' כרן וי"ה דיואן - (קפ"ז). ��וים ךt���ל�

fתי?ו:. : קרי כ"ו) שווה

.82 צו רש"ה שיוי - (ע"כ). �כי?ף �י�י ךt�ם

ע":, ו' דף תקל"ח) (האב המכקש - (ופ"ח). 1j��לל ז:;�ה�רי ךt�tr';וח

.142 צד וש'יה שירי - (ם"ה). �.עלים ��ל-��ה כנ.עש םלי

קוי: כ"ב בכית .222 צד בי כרן וי"ה דיואן - (Pע:יד). כzכל ��� iJם סם

�1י::ה.

.451 צר קאםינקא הוצאת תחכסוני, - (ונ"ה). !�נ ��לי ��iJמות iJם

י?לו:. : קוי כ"ה כבית .49 צר וש"ה שיוי - (ע"ב). Ijליל� ;ז:ויך\:Jי ז:iגה

.54 צר קרנבtום - (וס"ד). קויר ,ערן ךtכ�יג

.162 צר צ"ק - .(tרפ"ב) $tרח ז:;נ1!כניר

ברלין ; ב' ב' שבt"ז, (מבבtוכה פ"ח עולם בחיבות - (רצ"ח). זי.vף ;ם Ijע1לם
.(14 צד תקצ"ח

.172 צר ב' כרן רי"ה דיואן - (קפ"ב). סי ל�ל \;Jש�?J:\iי דt�י�ו;z�י

.70 צר השיו שער - (קמ"ז). ר'pיי�י י;נג�Qת דi?tיצ\:Jי

נרסח ואה i קי"ח (;!מן כ''', רסב"ע דיואן - (ק"ב), ;נ;וי�י 3lלייי ל�ל PרJ:\bי
.27 צר תרי"ב) (לונדון חפץ בדברי קצת שונה

היובל ספר (הוא לסשה תהלה - (pמ"ב). לiJג;.ים אי ���י.עים ךt��ש

.40 צד תרב"ו) לפסיא לרסש"ש,

ע"כ. בt"ז דף ארביל - (רצ"ב). צ�ר ל�גי �כרכ;:י r'iJזי:זוtרי

(צר "'א כית - ע"א. מ"א דף אויבבון - (קכ"ב). ראית י;נ�ז:iים ז:iו;zעי�ך�

,(tב'" שורה (שם כ"ה בית בכחו. צ"ל: אולי ברוחו, ב'), שררה קכ"ר

הסשירד השביח לא כן ועל "'א), tל"ב (תהל,ם כצורתו פסוק ירן, מתנרת

התנועות. מספו על



שמי

.160 צד ב' כרך רי"ה ריואן - (ק"פ). ךr�r;ים �IJר ב.ער�ת ןtי:Jךז:'ף

.594 צד 1911 לשבת ירחון ראה ;384 צד ישראל עבודת - (ח'). t1ז;rףף כנן �t=�י

ב', בית - קל"ז. כ;rמן כ"י, רמב"ע דיואן - (קס"ו). $:I�יר fראש ��ן-יי1ה

כן אכריך, לו והכה ז', בית :תצו. בכ"י תשו, ו', בית תנובן. : בכ"י יבובן,

סאד. מטשטש ובכ'" לי, בראה

בו, שער תחכמובי - (רב"ד). ��tiן ךr�t=ו;זיי ��ז.שוק

.147 צר דר"ה א' ליוס מ"פ מחזור - (ר"י). f�ךrלי.�ש �ך�יךiן ני,pרית ןIJ�ית

(ברלין רש"י סדור ; 238 צד שס מ"פ מחזור - ('"ט). ל.עt=.דף כל ן.;�כני�
.86 צד תרע"ב)

,80 צד ד' כרך יק"ר - (קב"ב). ךtirר�ף �יpזים ך�ש

א', בית - ק"א. כ;rמן כ"י, רמכ"ע דיואן - (קמ"ט). עילם fהי1 ttJ�ה ר�ל
ישקה. צוף בכ"י: צופו, ישק ב', בית לבל. ככ"י: וכל,

.34 צד ש"ש - (ק"ב). 9ת�tiה ךת�pז;ה 1נ�נ רונ

ב', שער תחכמובי - (רב"ה). רע 1ti! �ל�בי רך'�ה
והראדבי פוובא כמבהב וסליחות מ"פ סליחות - (ס"ב). fרית-�t=רז:;ם זכר

יכלת' לא החסרים הכתים בדליהו. ולצום ר"ה לערב תקצ"ט) (קראטאשין

לי. להמציא

.36 צד ש"ש - (צ"ב). ��ל iJfר ז:;ז:; !ti�י

.90 צד מב"ע ; ע"א לייב דף אויבבון - (קכ"ט), כ;ו?-לי ;�י ךti=לי !tiן

... ישיב הי, בית - כ"ו. כ;rמן כ"י, רמב"ע דיואן - (קמ"ו). fרח f�ל מקר !נ;ון
מלבבו, ... ישיר בכ"י: מלכבי,

.3 צד ב' כרך רי"ה דיואן - (קע"ח). ף'ירי מjl:רית סי

ב', בית - פ"ה. כ;rמן כ"י, רמב"ע דיואן - (קמ"ח). �ד�ז:; JJ.ערה �ן�ה ד:ז�ם

צריה. קרי:

ב', שער תחכמובי - (רב"ו). �.לם :דף �נ�ךות' סכ;וין
כ"ה. מחברת עמבואל - (שי"א). $:I!ךו;זי עז 1�� יא�ר

,45 צד קובטרס - (רכ"ו). ד:ונi=י ��ר ;ני�י

.4 צד ב' כרך רי"ה דיואן - (קס"פ). ןt��ז;ון;1 ;רירי

.194 צד רש"ה שירי - (ע"ה). $:91ר� f�ר ק�ם ;ריךי

כ"ח נית - .154 צד א' כרך רי"ה דיואן - (קע"ב). 'pל��ים ב;zי�י דרר ;חגנ�ף

הקשי כל סר ובזה ז:rרק!יס, קורא: ביאליק ח"ב חרשיס, כ"ב), שורה קע"ב (צד

שבחרוובו.

,44 צד קובטרס - (קב"ב). ו;ז�.ר�י f�.רם ;חגי:ז�י

.150 צד ב' כרך רי"ה דיואן - (קב"ז). ����ף $:11ה :ז:;

.38 צד שם - (קב"ח). fד:;יר אור יום



שםז

.100 צד ;תשלום 775 צד אנדות - (קי"ח). ��דRו:ני �.עbד .עירם ידם

,93 צד השיד שקד - (קע"ח), '�ןfי �.לי קז'Wp,ע�י'ה� 'ום
.43 צד פל - (דל"ה). ו:zל�יית .עיגינ� יי?!ם

לשבת פרעססע) ייד. לעתון (הוספה מ!Iב!.Iפסשריפפ - (קכ"א). �'pלת-סן יו�ה
.4 גליון 1906

.177 צד ג' כרך רי"ה דיואן - (קס"ד). fל-�'P�ר ;ק��ת פויtה יי�ה

.164 צד א' כרך שם - (קע"א). lגל-��יןיס ר;נקדגן יי�ה

.32 צד קובפרם - (קי"ז). 1/צ�לה f�lip,ק יוWנ

.71 צד השיר שער - (קט"ח). ז:ז;יו �יו,וי �.קר :!כר

,701 עמוד 1843 לשבת (ליטקראפורנל.) אריעבט - (ר"ס). iJז:ז�$tה ;ז:ויךה

עלוטי, ב/oת צ"ל: אולי עלומי, קרות ,10 שורה רם"ד צר - .727 ,713

ר'. ב"ר ישעי' כלה"כ

(ליוורבו בוראים ליטיס תלמםאן מחזור - (רכ"ז). f.קץ fר�1 'pק�ר ;ז:ויךה

אללנעמ. נם ראה ;463 צד 1872 לשנת הטניד ע"ב; קכ"ו דף תרכ"א)

ר'), שורה רכ"ח (צר י"א נית - .679 עמור 1839 לשבת יורעבפ. דעם צ"פ.

:דק. קרי דק,

.101 צד השיר שער - (קב"ב). כi�ל �םרי :י:ו'ךה

:אזכרה. ראה 'רח�ם, �ל �; 'יי

: בכ"" בI3בו, ד' שורה - כ'. נ;rמן כי"פ, סליחות - (רס"ר). �t;נה ?!עין �; יי

ט"ו, שורה כ"א. כ"ר דברים ראה טזולל; בכ"י: מעולל, ה', שורה בותבנו.

חסרה, ו ב ר ח וטלת :ירוחם, בכ"י ירחם, כ', שורה :בה. בכ"י בבו,

(1864 (ליק שד"ל הוצאת רי"ה דיואן - (ק"ע). Wירי ?-.עים �'pי�'9' :יt;lנ

ע"ב. י"א דף

.42 צד ג' כדך רי"ה דיואן - (ק"ע). �ו:ז םלא �י�י :�ין

ע"ב. ח' דף שד"ל הוצאת די"ה דיואן - (קם"פ). ןציד9' '.עלי �'pכר
: קדי ב' שורה - .65 צד ג' כדך רי"ה דיואן - (קב"נ). ר'pיד�' '9/1Wf ;.עיר��י

1:�?!ן.

.182 צד שם - (קם"ח). ל�י וסוד ר.עידכי :.עיר��י

כ'. שער תחכמובי - (רב"ב). r'/1ז�ר;נה� �ח�ט ל�י' ��ר �,עלה
.428 צד קאמיבקא בהוצאה ג', שער החכמובי - (רב"ב), ח�י�J:i�י �עלה

,60 צד קובפרם - (רט"ו). ?-'rזרים f�ו-�י �ש�sפה �'pלה
ס"P.'tה. קרי: ב' בית - .107 צד השיר שער (ק"ע), jוRרגז �Ifעי�ז:; �'pלת-סן

.97 צד שם - (קפ"ד). �ס?iים �1/רום ��?iים \.עץ

.95 צר שם - (קפ"ג). ו::z�ל ירשדש נוף ;�ה

.34 צד קובפרם - (קב"ט). fל-ךר.קיף ?-.עיכי ;פ�



שמח

בנייפ\, שעו תחכבנוב' - (וב"ב), ��פיר סנננת Qו�ה ��ת

,35 צד ב' כוד ו'"ה ד'ואן - (קב"י), לק;סה �.�.ר� �',קר �.קרה
ע"ב, ה' דף שדייל היצאת ו'"ה ו'יאן - (קב"ד). Aן�ן.ן 't!ר;�ה �?iרה

.116 צד הש'ר שעו - (קס"א). 'rקזiJ 'i)לסיגר �ר��ל�
.27 צו קיבפווס - (קב';ח). ק;ל'bה �ויעית
.7 צו 107"107 - (ק"ח). �ןרי iJ�כzיר �;ז�ם

.203 צד ב' כוד ו'"ה ד'ואן - (קס"י), �ל-י:זרדם �Wן

;434 צד קאבנ'בPא הוצאת ב', שעו תחבסוב' - (וב"ה). lג�נןוו;ז .v'�ף 97כני 1W:
.53 צד (1865 (פפר"א השיר בנלאכת ב"בוא'ו,

.100 צד הש'ר שער - (קב"ד). �לר�ת �ס'ק �W�ה

.604 צד 'שואל עבורת - (בנ"ו). :�i 'ני'?tע �ו,tרttל
. ,

.221 צד ח"א ו�ז'ן, - (ר"פו). �QקיQי �נידי

• .80 צד וש"ה ש'ו' - (ע"ב). �דלי ;�י '?tלמ� ��ר
קראפפן-ד"פש (בוש'בנת 72 קבץ וו'בא כ''' - (שכ"ה). �!Aק �ך.;ה P:נ�ר

(בוש'בנת 1059 בול'ן ;כ''' ,'''וו) =) ע"א של"ו דף (CVIII (;!סן 121 צד

בעובות, ב', ב'ת - כ'"ב). =) ע"א ח' רף (114 (;!בנן 94 צד ח"א וסש"ש

באקת, : כה''' בב' באקות, "'פו, בית :ולואות. כ'"וו ילועות, ; :בעריגת כ'''ב

: כ'''וו 'רב, אש; : כה'" בב' עש, כ"ג, ב'ת כ"ד. ל' 'חזקאל ואה אולס

בבוב. כה''': בב' בבה, בנלעבה; כ'ייוו: ולעבה, כ"ה, בית ריב. כ'"ב: 'ר'ב,

צרפו, P,Qז::ל'ס; בנשPל על בבנצרפי, ל', ב'ת 'שע. כה''': בב' רשע, כ"י, ב'ת

כ'ייב: ובצפע'ס, בנ"ב, שווה ב'ב. כה'": בב' ב'ד, בנ', שיוה שרפי. כי"ב:

כ'''ב: שר, ס"ה, ב'ת .27 צד העוות ב', כוד וי"ה ד'ואן ואה ובפצע'ס;

:עד'. כ'"וו על', ב', ב'ת :צה. כה''' בב' צר, הזאת; הסלה חסוה בכ'"וו שח,

ב"ג, ב'ת ש'ו'ס. כ'''ב: שר'ס, ב"ב, ב'ת תבובה. כ'"ב: תבובות, ב"א, ב'ת

כ'"יי: ש'ו, ב"ד, ב'ת 'ד'בו. כבנשפפוס בנשבה : כ'''ו\ סשגה; כ'''ב: 'שגה,

בב' בדד'ס, ס"א, ב'ת חולל. כיייוו: חלל, ס', ב'ת הזמ'ר. כי"ב: הש'ר;

כי"וי: בנרבי, עייב, בית בחק'. כי"וו: בחP'ו, ס"ו, ב'ת הבריד'ם. כה'":

לפב'. כי"וו: לפ', ע"ה, ב'ת נובי.

כ', סחברת עמבואל - (שפו"י). .עדרי ��ר �ל-iJק�ה
.100 צד השיר שעו - (קג"ד). ב,קר �ל-נ,דר;�י

.175 צד שס והערות 98 צד תשלום - (קל"ב). �י�י �ל-P.Q�ה
לכבוד היובל (ספר ש'בה תפארת - (צ"ה), ��יריו 'i)א.ך ;!:iי .vץ' P:ש.ר�
p,ב'אל n'ייב כ"ב), שורה צ"י (צר ל"ז ב'ת - .197 צד תרמ"ד) ברל'ן צובץ,

,!י�י בנעל, ואס'ר קורא: והוא ,(24 צד שלסה (שיר' דוקעס בוסח את בנבכר

את עצפו על הליל יש'ס כאשר ר"ל: אפריי, - ל,ל !!i;ר בהתלית - לכב'



שמט

ד,רש הבב' אפר',, את לכב' ע'ב' מעל אב' אס'ר אז השח,ר, בע'פ, את אפו',,

את ב'אל,ק מככו כזה בס ב'), ש,רה צ"ז (נד מ"ח כ'ת ל.. ,א,ר כחכמה

"'כ. מ"ז 'שע" ערה"כ �t!J:ר", : יקירא מבסח שהיא אלא (בחכ'ר'י), דיקעס ב,סח

.166 צו תר'",) (יי'ע1 ח"א בחסו א,צר - (קל"ח). �ר�ר כןו3lט (;:�ר

.155 צר כ' כרך ר"יה ד',אן - (קע"ס). ;:כ;ו!ךח ל;::'

הש'ו מלאכת ב"כיא'ו, ב'; שער תחכמ,ב' - (וב"ד). �צ1.עי ז:ז.לל ל�רעש ל�'
.46 צד

ב', סחבות עמב,אל - (ש'"א). ?!יירכור לפ:'

.37 צד ש"ש - (צ"ו) ש$IIלת i!!.;ט ב�קזי ס�י:נח ל1
הש'ו כסיף רכו). כראש (ואה ,אט'קן כ''' עפ''' - (רפ'א). '3lר. :!�ק1 לי
ה ש'ח' בחמן כר' סשה ר' הרב שעשה כת'ם סאה "הבה לאטר: ככ''' כת,כ

Iב'" ב', " משל' ראה ה', כ'ת - זצק"ל". קריב, ',נה ר' הרב למ,ר, לשלחם

א,ל' כתו, ," כ'ת "'ט. "'ב שס ערה"כ ו;נ�רכ, לקרזא: 'יתר 'תכן יאיל, פו",;

ה', ככ'ת "ל'בז'ב," על מ,סכ ,התבצל" ז', יככ'ת הרבל" שס, ער'; צ"ל:

ופ"כ (צר ל"א כ'ת למש,אית. ככ''': למשא,ת, ,ס'ס; ככ'": ,ס,ס, ט', כ'ת

"'ח), ש,רה רפ"כ (צר ל"ה כ'ת ,לתש,ז,רת. בכ'": זלשחר,ת, "'ר), ש,וה

ואה 'סכל" כ"ז), ש,רה ופ"כ (נר מ"ד כ'ת כמכל,ל,ס. ככ''': ,מכלל'סן

כן כתב 'pלל�, ב'), שזרה ופ"ב (צר tמ"ב ב'ת 'כסל,. בכ''': ; "'ט ב' קהלת

פעס וק ד,בסתי בסצא לא ,במקרא החורז, בשכ'ל אחר'ם) ,במקימ,ת (פה

,(" ש,רה ופ"ב (צר ב"ב ב'ת ז'). א' ס'כה (fR�ה, 'ח'רה לבקבה אחת

רפ"כ (צד ס"ב ב'ת נכשל,. כ'ער'ם בכ'": ח'; " 'רמ" ואה 'כסל" נער'ס

ס"כ ב'ת �.עfלי:Iס. במשקל פלס הסשקל בשב'ל �.עלל'ז;;ס, ,(,"tב ש,וה

כ"ז), ש,וה ופ"ב (צד ע"ד ב'ח אצל,. בכ''': באצל" כ"י), ש,רה רפ"ב (צד

: בכ''' משס, כ"ח), ש,רה ופ"ב (צר ע"ה ב'ח בtזבי. ,אל כערן בן אל : בכ'''

בI"ז). כ"ח, ('חוקאל מלאי = מל, א'), ש,רה רפ"ר (צר ע"ח ב'ח מהס.

לpר,א אפשר יא"כ להתעט', בכ''': להתעטו, ב'), שיוה רפ"ו (צד ע"ט Iב'ו

; ח' א' רב'אל ואה 'יית�אל" "'ב), ש,רה רפ"ד (צד פ"פו ב'ת להתעבtף. : בס

לא במקרא מ,ת, בבלעה ,(tב'" שווה ופ"ד (צר צ", ב'ת ,'תב,אל" : בכ'"

זכו. בלשין רק בסצא

.20 צר כ' כרך ר'"ה ד',אן - (Pע"ח). �לי �לי:נה .ל'ל
ב' שבה חבו סארץ הציפה = ח"ד מסתר'ס מבtזוב' - (ב'). ל�' $II;ור לף

.73 צד (תוע"ב)

('רושל,ס) חת'סב'ס סל,ח,ת ; ע"א בt"ז דף בtר'פ,ל, - (קב"א). צנ;'ית .v'בי לזז
ע"א. tב'" דף

ברל,ן ח"ז, 'ר על (קבץ סרעל, לר'"ץ פעבח צפבת - (ש'"ט). �?I�א �רי לכל



שב

ר\;JIי:zי, ד', שורה - ,662 צד 1897 לשנת ירחון ;ראה 15 צד תרנ"ו-תרנ"ז)

המשקל. בשביל כן ובתב אחר, בנינס שאין פי על אף ו;נ�לי:zי, משקל

.99 צד ח"א ר�זין - (ר"ח). לעזרה �ב1ם לכ;!י

.48 צד השיר מלאכת נייבואיר, ; נ' שער תחנמוני - (רנ"ה). �ד;;�ה ן�ר' �ע ?9כני
.195 צד השיר שער - (רב"א). ��קrי ���ה ל�'וי

.34 צד ב' כרך רי"ה ויואן - (קע"ח). ו:ו�.קן (:זלל לקראת

.296 צד שס - (קע"א). �?Iת IJ.�י �קדר לקראת

על (בקבץ סרעלי לרי"צ פענח צפבת - (ש'''ז). '?!דרי �;ם �דול .עירי לשד

.16 צד תרנ"ו-תרב"ז) ברלין ח"ז, יד

. ע"ב כ"א דף שד"ל הוצאת רי"ה דיואן - (קס"ט). Jיכ:;:! !:;qt:t�ה �עין �$םז

ע"ב, ס"ר דף תע"ו) (סבטובה השחר אילת - (רע"ד). '!?'!?� ז:;�IJם ���ה

.123 צד השיר שער - (קפ"ט). יי�ים qמ1ת .P�א:ם י;ו�ין

א'. מחברת עמנואל - (שי"א). י;ורום ��א �לי �ה-�,Pש�

.21 צד השיר שקר - (קי"ט). ן$םךם �ה-�ו;נרוד

רס'ד. �מן כ"י, רסב"ע דיואן - (קכ"ו), כ;:'-:?iצף �ה-��ה1�י

- .83 צד ב' כרך רי"ה דיואן - (ק"ס). �י;וים דו�?-ה כ;:י י;וה-��ח,ו:ני

�?Iה' קרי: ז' בשורה

(ליוורבו בבישון לר"א השכחה עוסר - (צ"ז), ד�9ם (:f'��י ;ו:ויךה �ה-�ן

לבי, בן סלמטה), נ' שורה צ"ח (צד ל"ח בית - ע"ב. קלייו דף תק"ח)

יהודה סשבט הסלך דור "הוא : לפבי) (הסובח ספרו בליון על כתב שי"ר הנאון

ובפרית באש אתו הסריביס את קלל והוא ט'), מ"ט, (בראשית לביא שנקרא

לד�יס, והרביס ל.נ;:י, בס בכתיב יקרא ולביא בסמוך, פה הנתוב ו') י"א (תהליס

בביא סן כסו לביאיס הרביס חיה ל.נ;:יא וסן �ד�יס, �.נ;:י סן כמו לדאות,

נפרית שאסר משה, = �.נ;:י-�דור �ן = �ן-�.נ;:י : קורא ביאליק וח"נ נביאיס".

בסוף הערבייס הבתיס תרנוס - כ"ב). כ"ט (דבריס ארצה כל שרפה וסלח

: עביבי לפי הוא השיר

עמלי; לפרי אויה

פעלי; יבין ולא ישכיל ולא עזר, מבקש לעס אויה

עטו. שלוטי ולבקשת בקרבו ל'זז?�י אויה

בעיני. הוא ונפלא סתקוסמי, לזסן אויה

; לה בכספתי בכbף כה אשר לארץ, אויה

דעי. הוא לבד ורעיוני 1!:1.נ;:ג, בה אשב בדד

! דרכי את יודע האלהים - לעזבה ירשובי דברי

.92 צד השיר שער - (קע"ה). �יר:ן \;ז�ד.עי ��;ה �ה-לן



שנא

.31 צד תוי"נ) (פראנ רז"ה תרלררת ר"פמאן, ר''' - (רל"א). 'tכ;ק� �ה-(;JהQי

'יינ. שער תחכמרני - (רמ"ח). �ליו:zי �?iר בל�ל �חי�.ו;
רמ"נ נ;tמן כ'", רמב"ע דיראן - (קכ"ר). �ה��ים �עיגי �לי �!:iרי-�א
נברלרת כי"נ); =) ע"ב מ' דף באייפפרייה נאמך הקראי כ''' i דכ''') =)

" נ בית המשקל. בשביל נסמך ?!ערן, בי, בית - .67 צד (1919 (רריען א' שנה

כ"ה תבך, די, בית מכלא. ... בס אשמעח דכ''': מכלראי, ..• אשמעח

באשישרת. נא דכ"י: כבאשישרת, ח', בית ראלרפי. בפערת: שם בכי"נ, לנכרך

.(116 (צד רמ"א ע"ב) צייח (דף מ"פ לת"ב קינרת - (רי"ז). �;ם ראקוי �י-�(;Jי

�לו;:ח-לר-ז. : קרי י"פ שררה רי"פ צר

.228 צר נ' כרך ריי'ה דיראן - (קב"ד). �ליז,;; .ע�ך �י-:ו;זג�י
.62 צד מב"ע - (קל"ד). קיל'ע�ר ��רים

.36 צד 1896 לשנת ירחרן - (קמ"ב). ��י� �Wר �דה ��ךtלי
ע"א) פ"נ דף (ח"ב איפאל"אני - (לייט). fןע�ךי �ף'יר �ל'iJינ� �,P�ה

ירה"כ. למרסף (296 (צד מ"פ רמחזור לשחרית

שחר מעירי ; חכפררים ירם לשחרית מ"פ מחזור - (רע"ז). צ�רי �לי ?!כ;דב;וי
א: לירם תע"ר) (מנטרבח השחר ;אילת בי לירם שפ"ד) (מנפרבה

; כי"פ) =) פ"פ דף "ל חנ פרנא כ"י רמכתבים שירים - (שכ"ח). �'rr�ר וצדק �!זר

אשת, מצרר; בכי"פ: מצר, א', בית כי"ב). =) קס"ב דף 1059 ברלין כ'''

לב חכם : כח"י בשני ר', בית לחברת. : שם לחבר, די, בית :אשתה. שם

ל"ן, פי, בית הייך. בכ"י: ייך, זי, בית תהיר. לבל חדלר בנר) (כי"ב: בניר אל
מייך. : בכ'''

מעזברן ל,די רבאח שד"ל לר שהעתיק העתקח עפ''' - (ר"צ). ז::ו;r�ןרי fעז �א!ה

חסרה "צלם" מלת אליל, צלם פי/ שררה - ז"ל. ברליבר פררפ/ ר"א מררי מר

רמלת :תעלוז בכ''' פ"ר, שררח ל. י ארתירת רק נשארר "אליל" רממלת בכ"י

רבצעקתך. : בכ''' "'ח, שררה חסרח. אם

א', בית - ברליך. כ''' עפ''' i אריח" "כנרר השיר לבתי נ;tמן - (שכ"ח). ��ך ד�ם

כשי. בכ"י: לשי,

רכ"נ דף חנ"ל, 72 קבץ ררינא כ"י - (רצ"ר). Q�ז:זת נ:�ןה ל��ש �ך�
246 צד ני כרך מרנלירת רשימת ,Add. 27168 לרנדרך כ"י ; כי"רר) =)

ר"א קראח אשר קיברת של משררח חראשרנח חיא חזאת חקינה: כי"ל). =)

אישתררב דרך ררננפ, ברבפרש דרך מרת על רחברח פרצים" "בעל בשם בדרשי

בפלה, ... ירמם ••. נרדדח א', בית - שלמיא. בך אברחם ררי דצנבאי

כח''', בב' כ"ח ,iלש בי, בית ברפלת. ..• ירם מפח .•• נרדדת : בכי"רר

כי"ל: בדלת; תדפק בכי"רר: די, בית ל�ד. לקררא: ירתר בכרן רארל,

מפשפש רהשאר ••• קרי כי"רר: ; זמן :קרבי כי"ל תהי, קרבי בדלת. תפתח



שנב

בוגזרי : כי"וו ; רוגיובי כבוזרי : כי"ל , רוגיובי בבזרי ז', בית להקרא. יוכל ול"

: כי"" תלכרו, ; �לזד : קרי !,!לזד, ," בית :ססוחים. כי"ל ס�תים, ,'Iכ בק בוגיבי.

כI"ו, בית סות. צ"ל: כ' 'Iכ ירס" לה"כ לפי ; ונכ כי"וו: בבף, 'ייר, בית בלכרו.

כה''', בכ' כ"ה בסלחת, בוני איך 'ייז, בית :בשחפו. כי"ל בספחו, כי"וו: בסחפו,

או: אל, צ"ל: ואולי כה''', בכ' כ"ה סול, "'ח, בית ?סת. ��9,קים צ"ל: ואולי

bבחת, כ"ה, בית הסבל. :הטות כיי'ל סבל, סותה כ"ב, ביח :ועש. כי"ל וםס, על.

1J�יביןה כ"ו, בית בסכIפחת. כסו בארסה ?,��ה רי'ל: ואולי כIופחת, : כי"וו

סבצר, ועיר Iסקלכ סקרם כי"ל: כ"ח, בית תבובתי. כי"ל: תבואתי; כי"וו:

תלאות, רוח ל', בית זובחת. כי"ל: אבחת, בסירך. כי"וו: בחרבך, ,Iכ"כ בית

לייא, בית :כפרח, כי"וו רוחות, סתלאות. כוס : כי"וו ; טתלארת רוח : כי"ל

שורדה. הולטרת : כה''' בב' שררה, הלסות לייב, בית לסונבה. כיי'וו: לסעוה,

שבטה, ל"ח, בית כ�סת? קרי: כה'''; בכ' כ"ה בבחת, וניביו. כ'''וו: עיבי,

כי"ל: בסור, טי, בית .'Iכ ח', כIייז, ישוניי ראה אחי. כי"ל: שבטו; כי"וו:

• , . תרחב . , , :חרי כי"ור כפיר, ... הרחב . , . ארי ס"ב, בית בסור.

ט"ז, בית בכי"ל. חסר סן, ס''', בית הסאין. כיי'וו: וטאין, לייב, בית כפור.

ריה. : כי"וו ירה, ,Iט"כ בית :באבול. כי"וו בזדל, ; ז;:!!�יל : שצ"ל בראה 13!!�יל,

"'א. סחברת ונסבואל - (שי"ב). ?iיא��י lגם �ריכ�

ע"א. ל"ו רף אויגבון ; 79 צר טבי'ע - (קל"ג). ו$tיים Qבל נייא

.96 צר ישראל עכורת - (וי). �ל'iJינ� �י�י גסם

ח"ב התחיה זקש, ר"ש ;10 צר ש"ש - (צ"ב). iיכ�אי� lגל� �זו ��ש

.1 צר תרי"ז) (ברלין

.192 צר השיר שונר - (רס"פ). ו:ז��ד:זי �קtכ;וזז �יזד �'pרה ��ש

ר"ח רף הב"ל, ברלין כ''' וטליצות שירים - (שכייב). קרוזו �qלי �'pיה ��ש

לירם. בכ''': יום, אל פ"ו, בית תונרב. בי בכ''': תערך, בו "ייר, חרוז - ע"א.

בפשי. :אותה ראה ):I�י\:Jיף, ג?fקrי

.169 צר צי'ק - (רס'יח). Qה-ו;נך!Qי �י ג�קrי

ט"!. סחברת ונסבואל - (ש"ייר). J!Iן!שב �קר�י 'tק�ג

כ"ח. שונר תחכסובי - .(tרס"ב) iדכrה 1tIPQבז ד�'דן ג�קrי

תרפ"ז). (רויונן הלבבות חובות - (קי"). י:זדר�י עז 'rק�ב

.163 צר צ"ק - (רצ"א). f��י �ץ ן�רבם גרך

.108 צר רש"ה שירי - (ונ"ר). �ך�lגה ו:זו;נ�י ���ר y!tז9ה

; tפ"ב רף הב"ל פרבא כ''' ומכתבים שירים - .(tשכ"ב) 9ה�ל �ראש 9�t.<י

קס"ב. רף 1059 ברלין כי"

מלת הבחתי ג' בבית - בי. שונר תחכטרבי - (רב"ב). iJ�אר 3lל-�ך ח.שק bכב

לאטר: המשורר שכבן אפשר כי ס?לילת), לכתוב: II1ביתיה (ול" חכלילי



שנג

בעינה כי יעו בעצמה, אותה ולא אהובתו עין את והזכיר החכליל', העין לכבוד

לf;:ו;:ה�.

.300 צד נ' כון וי"ה דיואן - (קע"א). �ב;דים lנ?-רי זliו lנ?-רי

ביאליק ח"נ עננים, ב', בית - .34 צד ש"ש - (ק"ז). �ע� �tPנרים �ז:ו?iים �+;י

י;נו�ים. : קווא

צ"ה דף אדלעו כ''' ואכ''' דיואן - (ונ"ח). iJנןrרי�ים ו.:ז�ריכ�ן �.די-�1

אהל. כ'": אפל, ד', בית :עלי. כ''' עליו, ב', בית - '('�:t� (לפי וי"א כ;ןמו

והפוווים. . כ''' וכפוווים ו/ בית 'זהובים. כ''' צהכים ה' בית

שם. סופוים וד;דוקי ע';א י'/ז �ף בוכות - (�ייו). 'fז:ו.�;ף י':נך�ה עיל�ף
�ר�ה. fנ�ו השיו: לחווזי כ;ןמן - (שכ"ה). ��t?Iי ':lךך!;:י עז

זקש לו"ש התחיה ; 13 צד ש"ש - (צ"פו). �אי�ים �ל�ש ב��ה היי ��ה
.1044 צד אכוות ; 47 צד תו''') (בולין ח"א

בית - קמ"כ. כ;ןמן כ'", ומב"ו( דיואן - (קל"ו). ���ס� �f!;:י ���ים 'pיגי

ל"ה בית !סרה. קוי: !!::רה, קז�ה; קוי: ��ה, ,(4 שווה קלייז (צד כ"א

יתפומאו. : בכ"י , יפומאו "'ח), שווה (שם

כ'. שעו תחכמוני - (וב"ב). ,ק�ת כךכ�-לי ��:ה .vיגי

דוקעס, '''31 ברפס הזה השיר את שואיתי כמדומני - (קמ"ד). י':נ?-�ח lנלij(;'כ;tי

ומב"ע דיואן : והם כ"י שלשה עפ"י מוציאו ,ואני איו מקומו יודונ איבי אבל

הנשאו מחנה הבקרא חוoב 1970 כ;ןמן אוכספווד כ"י ; דכ"י) =) צ"ז כ;ןמן כ''',

- כי"ל). =) בפויז לוי ישואל ו' הח/ כיד ומב"ע מדיואן שויד (=כי"א);

פ', בית ;בוונ. נוח : כי"ל ונוח, נוונ ח', בית בווב. : דכ''' בחול, א', כית

נ"א, בתוו הנליון על ככי"ל כ"ה שס', י"א, בית צמאן. וכי"ל: דכ"י צסאה,

י"ד, בית בא. דכ''': יבוא, י''כ, בית יסי. וכי"א: דכ"י מפשפוש; ובפבים

דכ"י שכל, י"ז, בית יהי. וכי"ל: דכ'" יהיה, פו"ו, כית עזון. דכ''': ונזוה,

: כי"א ואפועסה, כ"ב, בית ההוא. כי"א: ההוד, כ', בית כ;etpל. וכי"ל:

כ"ז, בית :יום. כי"ל ים, כ"ד, בית :לפווב. דכ"י והוד, כ"ג, כית אפועסה.

צדקך, ל"א, כית מנת. :הוא וכי"ל כי"א להיות, כ"פו, בית תבל. כי"א: ת:כלה,

וסשמאלן. כי"ל: וסשסיליך, ל"ב, בית :צדק. וכי"ל כי"א

.596 צד 1911 לשנת יוחון ;398 צד ישואל עבודת - .(") �R.�ה-ןד lגל-/;:ן

.499 צד אבוות - (קי"ד). lנלliה ���ץ 'גרש 3lל-Iiה
.595 צד 1911 לשנת ידחון ;397 צד ישדאל עבודת - (פו'). Jj�לש �.לינ�

כ"י סתון פאפואי ו"י העתקת עפ"י - (ופ"ו). �ב�.עים ן.vיגיryם סו .עדמדת
"'א, כית צלעים. בכ"י: סלעים, א', בית - לייו. כ;ןסן ח"ד 1970 אוכספווד

בכ"י: צנועים, ח/), שווה ופ"ז (צד Iי"כ בית קליעים. לני השוד יקלעי בכ"י:

(שם כ"ה בית יישאל. בכ"י: יישכח, י'/א), שווה (שם כ"כ בית צבועים.

23



שבד

בכי": בתשקים, פו"ו), שווה (שם כ"ו בית בי. בכ''': לי, 'ייד), שווח

(שם לי בית אהבי. : בכ'" אהובי, 'ייח), שווח (שם כ"פו בית בחשוקים.

וקוונים, כי), שווה (שם ל"א בית חו. צבית בכ''': צבrזחו, ,(rייפ' IIIווה

קווונים, בכ''':

.91 צד ישואל עבודת - (הי), ��נ� �ר1י �גנ�

כ"ו, םחבות ונםבואל - ,(I"ש) י::�ם t;:�י קt;:רי �ם!ה .קת

פוי. שונו תחכמוני - (ובי;ה). �ל":�ניש' .קת

ק"ב, 'לםו כ''', וםב"ונ דיואו - (קם"פו). �IJ.לה י;ז�יד לt;:ד י::�ל �ני

.44- צד תר"ד) (וויונו ח"ב בחםד אוור - (ק"ם), �!די:זי א!tL;:ים ��רי ו,Fו;zאם

רמב"ונ דיואו ;66 צד (19111 (וויעו בבולות - .(Iקם"כ) iו.(ת �ל-וr�ר לן' ��ה

קי. 'לםו כ''',

,417 צד קאםיבקא הוואת תחכםובי, - (רב"ב). לז;rיי �7\ר iJסן �t;:י

.192 צד השיר שונר - (רב"א). נ;ן?1ה ל�1ה סו �t;:�ת

אכחו, ח', בית - .155 צד ב' כרן רי"ה דיואו - .(Iקע"פ) י:z��לי qלא �יין

אבחר. קרי:

קלייא. 'לםו כ'", jרסב"ו דיואו - (ק'יב). ,ק.דם כ;זן-זiון ק�רים

.69 צד (1919 (וויונו בבולות - ,(Iקסי'כ) t3וrרי-Rי Pי

,189 צד דש"ה שירי - (ונ"ה). כים כ;ז�t;:י Pח

- קם"ח. 'לםו כ''', רםב"ע דיואו - (קל"ה). ,קר�יר וi,ק1'יש ודג;:יר ,קרt3�י

כ"א, בית ולובוונ, בכי: ולוניונ, "'ב, בית רקוניו, בכ";: רקיעיו, ,'1 בית

,,�,!,: בכ''': וניפי, ד'), שורה קלייו (וד כ"ה בית בחסד, בכי": וחסד,

לייב. שער תחכםובי - (רנ"א). 3lל9ה fסיק �ניר ךא�

התפלה ;סדר 44 צד ישראל ונבודת - (ב'). 3lל-�דקJJינ� לא fל-י::עיןכ;זים ובנין

." פרשה בשלח םכילתא ; להוםב"ם

ד� הב"ל, בוליו כ''' וםליוות שיוים - (שכ'''), �ו;izוה� זtזiון לIJד�י רג;:ים

י'יא, בית יונוה. בכ''': יונות, ו', בית :אד. בכ''' איד, א', בית - V'ייא. קע"ד

כ', בית :ושוםיו. בכ''' ושסיו, ט"ו, בית ולתסוות. בכ''': ולתסורות,

בבבהו. .•• Iסיוו בכ''': נבהו, . , . Iסירי

ע"א); ח' דף (קראפIאIIIיו פ", ברכות ירושלםי - (וי). �לi::;ינ� �ר1י רסם

"'ב, שורה '1 צד - ונ"ב, I"ט דף ח"א איכIאל"אני ; 4-3 וד ח"א סרונ"ב

Q�ןע!. : לקרוא יתכו אול, םארץ,

.I"קי צד I"IIIר - (ע"ו). �י:ויןי:zי 3lין יttyזי

קם"ה, וד DIII - (ונ"ן). לב;:י לן להדית ��ל

קובכIום ;626 צד 'IIIראל ונבורת - (ם'יא). ל�ן9ה ךקtיח� קrסקים ��ל�

.67 צד IIIר"ל בבחלת לרIIIב"ב םיוחם .17 ור



שנה

מוגה ,57 צר תר"ייג) (הגובר קרומ'ם גחל רוקעם, - (רפ"ן), ל:;ב ךr�ם ��ל��י

כי. כ;ןמו ח"ד 1970 אוכספורד כ"י מתוך פאטאי ו"י חעתקת ונפ"י

.4- צד קוגטרס ; 22 צד פול - (ונ"ן). ijו:ז�ז:;ים '?i.עי�י ��ל��י

.1.6 צד מ"א ק"כ, דף מייפ לת"ב ק'בות - (רצ"ה). ��bז '?iרEtה י?ז�לי

.50 צד חש'ר שונר - (פ"ג). iוי� �ת ���ה
ק"יח. צד רש"ן - (ונ"ו). �ק�יב ��ר קזזי

לקוחח. 'צרך מיקר יקרח : דאח ��pזי, ש��י

.109 צד ;תשלום ונ"ב "'ד דף פור'פולי - (שט"ו). לקגrד ��'?tי ש��י
.].98 צד רשי'ה שירי - (ע"ו), �רי�ים ררן( שין(

.4-1 צד חשיו שער - (ע"ו). �ז:וידה ל�ל �חי
ק"ב. צד וש"ו - (ע"ח). �כm�ף ,סר

.157 צד צייק - (צי). �לי ,עלה ,סר

(ושימת qu. 576 בולין כ''' ; 158 צו צ"ק - (צ'). !סב ר,וטות ,עלי t!i�כ

יצועי ••• שכב א', בית - ונ"ב. קמ"ב דף (126 וצו 69 צד ח"א רמש"ש

פווב. :אבי כי"ב חגבי, ג', בית יצוע'ח. ••. שוכן : כ'ייב יה,

חןובים ;745 צו ישראל ונבודת - (פ"נ). י:z�נ;:י ל�ה �כ�לה �כ�לה

סכות. של א' ל,ום שמ"ח) (קושפאבדיבח

,43 צד קובפוס חםפו); (בסוף חןוב'ם - (פ"ז). hר,ו�ה ��ש ;ביגrד ��ז:וי

.137 צד שם וחונוות 137 צד תשלום - (פ"ח). ?-ו::ני-h�ר t!i?-גי

; 307 ונמוד 1843 לשבת (ליפעראפווובל.) אויונבפו - (צ"א). �ןת fתיrד I;ןt��ו;ז

ק"פ. צד תומ"ה) (וחראו אלחים שבח'

בי. שונו תחכמובי - (ו"ג). �.לם ל.עיר �לים

ק"ל. כ;ןמו כ"י, ומב"ע דיואן - (ק"ב). �רים ,p.לי �לים

.31 צד השיר שונר - (ונ'). קוכ.Wרת יו�ת �לח

קב"פ. צד וש"ן - (ע"ח). ל.Pי�י �Ijך �ד?:Iך� �ל�ה

.170 צד שם והעוות 72 צד תשלום - (פ"ד). �גי�י �ריב I;ןt�ר,וו:זי

.Iק"כ צד רש"ן - (ונ"ח). ע;לם �ךיו '?f��ת
.453 צד קאמינקא בהוצאת גי, שער תחכמובי - (רג"ד). קt�ל �גי �נ;וע�

אוכםנIIוד כIכ''' פאפאי העתקת ונפ''' - (שלייא). �.ות י;נ,קlנת �לז;ו�ז:: ��ש

.1984-

.114- צד תרב"ה) (יייונו ח"ב וכIכIונרב מכIןוח - (שכ"פ). ;ודת ;.קר ��ש

ל,וייכ, תוייונ) ירושלם יונקב, (אהל, ספרד מחןוו - (ונ"פ). '�;�ים pז���ים

ונ"ב. פ"ח דף

(ל,פונואפוובל.) אויעבפ הבייל; qu. 576 ברליו כ'יי - (צ"א). �?:I�ר ��ר 'ן(ר

ושם. בכ''': שם, ב'ז בית - .307 עמוד 1843 ',שבת

ים



שנו

.42 צד קזבטדס - (ע"פז). 'זr�ל-f,ין IJ�ל-ר�rז'

,23 צד פזל - (צ"א). �Pזי fנו ש,יש

.80 צד שם זהונרזת 47 צד קזנפזרס - (צ"ב). ?/עוגי שו;ן 1f דב �שוגי

קב"ז. צד -רש"! (ע"פז). �ז;r�י t=ף Pזי:זי

.200 צד 1896 לשבת ירחזו - (קמ"ח). נ;:lj'�ת ��.tPת ו::נכ.ל

"'פז. מחברת עמבזאל - (ש"ח). iJ�ר�lנ �'זrנiו ו::נכ.ל
זמ"א Iב ליזם מ"פ סליחזת i מ"! �מו כי"פ, סליחזת - (ב"!). f��ל �לי1 ו:ז,pךנ
לא, זלדלזת ב: שזרה רזיה. לקץ בכ''': לרייה, צאת ב: שזרה - ד', ל,זם

: בכ''' ונמך, :' שזרה :קזדרים. בכ''' זחיכים, " נ שזרה איו. זלרזת : בכ'''

ונבייך. בכ''': זוננייך, 'ייב, שזרה ונדר. בכ''': ונזד, "'א, שירה לונמך.

זאליך, iתביו : בכ''' תבים, "'פז, שזרה זבבל, כזמר פזיפי בכ''': "'ד, שזרה

חילל. בכ'": הלל, כ"ב, שזרה בא. בכ''': נקרא, כ"א, שזרה זונל,ך. בכ''':

בכ''': קבס, זלא iשם בכ''': שים, כ"ה, שירה ימלל. בכ''': מלל, כ"ב, שזרה

יתבזסס כ"ח, שזרה זהאובס. זבוש בכ''': האזבס, יבזש כ"!, שזרה כזבס. זאיו

, '!כר לייא, שזרה קרבן. בכ''': זקרבן, כ"פז, שזרה נדחי. ניסס בכ'''; זבדחי,

ימצא. בכ''':

.177 צד רש"ה שירי - (ונ"ה). ijגי�� י:זר��ה

ד', מחברת ונמבזאל - (ש"ז). t=לil-י' �רי:זי

"\
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