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�מהר4ן�וקדיש�עיר�שהגאון�וכו'�חעשל�מ'���ידק

����טמע�מאד�וקן�חיהשכירא

לסתוים
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עת�והערותהנהות
�מרע'ס�ממנת���מגיע�ק'���שגמה�מ"מ�נוהקימח
�גי��מ��קן�ה'ס���סנה��ה���נמסק�ינממ3ו6ר
�ססווימס����קרון��קח�ס'�גחן�ו���טסטכסם
�נמ"מ�גי'�מנמס�יזג�וגי'�יומ6�����הסורס���וגו'
�שלמס�אסייר�א��בן�נחן�גסגס�רומה�טוכן�ת�סיירשנה
�ל6�טפ�מהסן�נכי�מיה�שסוט��ס�וקמוכ'ן�וגו'

�מהוי�ג" �ספן�מר'ע'ס
����

�כמזם�שלזי�סנח�טנפער���
�מ"�נם'�עס'מ�מגזע�ומספר�ע"ס,����נ'��ותסוום3ר
�ס����ונרוכס�משמו,�שימע��ת�ומ��מן�רושרה
��טסו�ת���טהור�בסמום�וקלוץסכיו

�סמהר'ן�נ'��ות�המשר�מ'ט�ג'כ�חסונםומכלן
������טרי�רסנת�נסמלשפייר

�נשנת�נפעי�כי�ובית"
��כמסרשרג

�ובנו�נקראקא�רב�שאול�וונ.מ�ובנו���י
�ש6ו5�סג"מ�ס5�וננו�וכו��ליבהנ"מ

�והיתה�וו�נ6�פ"ק�ור"מ����טס"���העם)�הגיי!�ג'גהים
�ועיין�����חקזע����כזו�עילת�פס�כגול�מנוהחו
�סגך��ניהק7מח

�ומשט�סגנון��ור.�עט��ח�����
�טנס.�מעסר.ס�לויע5ס�הרסוס�כק�ע)�פס�ט.ס3��
�סי��י3�כג"וו�מ"מ.ו�גסנ'ס�ג7ו5�שסי'ו:ל6ס

�זאות
�המאור�בספר�מזניר�אינו�הלוי�זרחיה�רנינו��כ

�כ���ס�תיטוס��ן��עכבלהרמרם
�סמה3ר�כוו'ס�חהק'י�גסנת�סמ"ור�סמרו�העל�הרקסכ'

�כמנ�ר�ם��שנה����ספי�קטלו�חיגר�והרמ�סעי�
�וכו��וקוס�����יוהקין�וכיין��מקומות�ושייסק7מחו

�כחוב�יחודה�שבט�וכסוף����קו4���כא
�תתקמ.ו�שנת�דהרז"ה�נוגשיהדנת

�דנם�נלעס�סנפם�ע5י�ע"ס�הסגוחיו�מסק7מהו�נ5עכ'ל.
�כמיס�חתקנ'ע�ס'�הנפער�סווסיג�הל���סל.גמסיס
���מעלס����יכיין�היוססין,�ו3ק'�יפולס�סלע�ק'��

�חיאות
�ונכר�הס'�נפנים�ממקומו�נטמע�גאון,�חמאי�רבכב

�כרית�עי.ן�מקומות�ג'�טגנומסמהגל
�ת����טווו�וגס�ק�ה��סאון,�ס'וונוחס,

�הג6וניס�שיר
����מר�גר��גומ"י�מר�הו6�ו6ו��סגן��רס"גססו'
�יכומ"י�יג�וזל�ו�סק,ע,�י��סנת�פומנ�ח6�ג�ןמסיה
�ז��גסנת�קור6�ג6ון�סהי'�הכסן�מלרכי�ל3�מרר

�סר6סון�כחוג�נ'וחקין�נ5�סס"וו,�נוסם�פי�וטניסס���
���מס.�עיין��גומ"י�ומשני�ות6י

�יאות
�והי'�הוה�נהיר�וסגי�וכו'�גאון�יהודאי�רב��כנ

�בם'�וראיתי�וכו��הקם"ו�ד"אבשנת
���נסגח�וו'ם��עכ��חלס�דא�כשגח�והיה�וגו'לי �רם'ג�הסוגות��קם�פי�ג3�וסס.י,����ולכחקע�

�סיה�סת'ע�נוסת�ו�י�י"ס.��קי,ו�ש:ח�היסנימקי;
���שנת�סנסעל�סקג)ס�ק'�כ'�וסר"ג���סניסנס
�גשמך��כ�ומחרס�טניס�ג'�סיו�גילונו�שימי�ואחרימקכ"ג,
��כ'��מקיעשנח

�סכ'�לש"ג�יללי�ימס�עוביי�הל�י�יעח�כיזיע
�מת�ת'�לחרס'�����היו�יוי��ר3��ה'ו�הו�יר3
��חקכ����סטנת�ג��סיח�ו��ור3�חי,כפרק
�מפני�יסו��ר3�סגסוגות�עשרשג'ס�עגי�סוסיף��רךוקין
��ע"ש�כ��מערס�גחן�ר3ינ1�תו5יוס�ט�ל�סג"מ�כ7עחים

����הערס�ע��ג'�דף�קוס��ג"כועיין
�ן�יהורס�הי'�וכו��הרא"ש�בן�יהודה�רבינו��כד

��יו�שסשינ�סל�ס�גט*ות�יוכרסר�ס
�ט5�נפער�הרמס�ן�הרע���קג��כשנח�הנהרגוה�
�ל"י�ת�גש6�שהר"סון�כ"כ�כמוק�וישיגו�קיע,�לסנהמשכלו
�ע5�ונסרגה�קנ��נטנח�גמ"ס�עזן�סיחת�וסממוהועה.ע

�מחכמי�שהי'�כמכו�וכו'�הכהן�יהונת1�רבינו��כה
�עיקל�כן�עב��הרמב'ם�ובזמן�לוניל�

�שות�ע'�סורשן�ל"מ�מח5ווי7י�ססי'�המספל�כנוים��
���סערם�ועמשא����מ'

�הוכיח�וכו'�מלאכי�יד�והרב�וכו'�הריטב'א��כו
�וכו��הריטב.א�של�רבו�הרמ"חדגם

�עוגי�וק7יס���ק��שנס�נסעכ�סלת'ס�כי��ס �סרטם�סריע�

�וכו��הרי'ף�להלכות�פי�הינר�הריטב"א�ח�ד�כז
�סי'�כי�גסניס�מות�ה�העירותיכנר

הליעני"
�����וסמ7פיס�סרי'ף�ע5�סי'�סס�חענימ�ע3

�סנה��ותסכםיוק

�נדפסו�וכבר�וכו'�כתבנו�כבר�הרימב"א�ד"ה�כח
�בררים�הל'�על�הרימב"אבאורי

�בתומר�פי�מסריע��ססו6�גראס�ענו�עכע.להרמתכן
�הטומפין�פרק�ליס�כמו�גססו,�סנוווקי�מרס���כוסס
�רני�סר�ס�קורא�וגס�ו3נמק����הסוק�מן�היו�ס
�ומל�סיס�וכן����ע��כ'ן�וכן�סרס���כן�ו�קסם
�ל�ינגס�ל'�ססכס�קרסו�סס���גשמו�למינוח5תייו
�נרע�ט)מס�סי"ר�מפי�סמ7שס�הש'עס�ואפי����
�הלמס�ס5מי7�טחרוק�זון�סו6�וקולי�וכו'

�ומות"
�סטו'

�הג��סל�ס

�שהיה�בקוהל�כ'�עלם�מוב�יוסף�רבינו��כם.
�חלמירו-�שמחה�ורבינו�רש"יבוסן �מס�והל'�תשובתו�והובאה�ונו'�תנורים�והיברונו'

�סל6סון�סיו,�ע5ס�ע~נ�ריי�שגי�כי�גו7ע�כגר�יגו�שלו �רב�ס5�ג.סו�ס~קן����ל'�עס�ונסלק�גפן�ס��ר3גיס.
�ומשס�סק5ר����כנ"ט�סקרו3ומ�שעיין�גיןע"י

�ס4נ" �קן�ס�מ5ס�סס�ומסי�י��קי'���רכומ�סר'כהנסת
�קעי�וגהוקן������דף�ככהונות�מנכ"לו�ורס�עעו� �וסטני����ע5י�וכותם���מכסף�חשוגס�ר6ס�ע�ריס

�סמכני�וסר�רם"�ס)מי7�שמחס�רצינו���מגירוהיס
�כמיס�מניו�סקס�ורזת�נסניס,�כר"ם�מסל'ס�וסק:גר�ן
�סטו�ת�סי'ל�סמך�סקיצת�ועזן�ל'ן,�סי'�ר"ח�מישלגק'

���
�ג'ס�יס��ה6ו5ל�ג��ג��יוד�סי'�ק7וווגיס

�שונר�קוהת�גטקס�ר"סונס�י��ונס�ע��ו7ג'ע�
�גמשן�ואסריו��ה7שנימס

���
�ו"מליסס�שקנו�סממגל

�פ���ממפיל�ס5וי��ך�ור'ט�קונן�מסלי"ע�כמכססר3
�טין���סמירסיס���ומספרו�ון'�ו'�י'�רס.י�חו�וסטין
�ס�סעלס
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�והערותהבהות
�בעה"מ�ריי�ד"ה�הרא'ש�בן�יעקב�רבינו���ל

�ובעיר�לא-י�לבוא�מאשכנזנסע
�שגפטל�ננוכש�כלון��גי�תקפר�ג5�וט��נתנקשכיורו
���הרק"ם�����������ככוי�ומנו0הוקפר7
�מירר�טרי�סלס�ן�תס��וכ"כ���ס"�מ5גהו�נוסטובים

סטורים
�זעיר�ע��ימ,מ�גקה'ו�וכ'�סר�פ��טו�ט�י

��עכ����יום�מ"י(מיר�רמוק�����סי"כי�ו

�ע5�����וכו��מניר�בי�רי�א2לא
�סרט� �מנחת�ק'�כמיס�כיצוע�החרסע1ין

��סר�פ(�ע"ס��ט�מכ0נקנ6וח
�וכו'�שכחב�ורע�ד"ה�הלוי�אשר�בר�ריי���לב

�ריי�הוא�הלבן�שר"י�בירודמסורת �מנהול�ר"י�כי�סי6�תנגס�עכ��ריג-א�והואהבחור
�ר'�ס5�קמיו�ונסריג�טכנ(י�הים�סגנן�ואי�קרסניסיס

�הרי5נ��טוג6�וק7יס�י'ת�ח5מי7�וסי'�סקנו3�ע5��
� �גס�תהיה�מט"גן�הליס���ס��סנסור�ל"י�ג5סג

������ע����י�כ"ןהוס��כנויע�ר-ת�ת5מייכן
��במוי�ונס����וט�ומ"מ��סר���טונ6�כ�ן�ל"קרס

�לעה"ק�ועלה�וכו'�הורוויץ�סנגל�ישעיה�ש���לב
�ודלא�מנוחתו�והיתה�חוב-במבריא

����פ,ן'ן5��ולנע�זן,ע�ל�
�מפר6נ�יכעיס�י'�החקיר�סביון�ע5סספ7

���
�ייוס5ס

�מצוחחו�כמקוס�סקוסה��עת�מהכיס�ו(ס�פ'ק,�ש"פהו'ג3
�נקמנו�ותינו��פטירהו�עמן���טונו�ממחגר�זעתוסותר
�תרי�וקובי�סטתיס,�סער�קרור�����וכ"כ�סממנרלניי
����חוגר�ענרי6�מנפטר����מגנט�בק'�ע"ק��מוו

�היומס
����מ�תי�וכו��בפסקיו�יחייא�ן'�הרי���לד

�
�ט5מס�ן����ל'�ססו6�ע��מ�

�כרמוניי.�ל��מ��גנ'�����ר'�ס'�וכש���ן'
�סו6�המהגר�מקקנח�פי��מניר�ן'�מהריי���לה

�י'���ו3טס"ג����מניר�ן'�יומקר'
�ר'�ו6ת�כוסו�ממסיר�עיר3נפפ'ימ

���
�וסין�ונכיל�ר

��ל�ס'�סי'�קטו���ע'ס�י7ו��
�קכג�י����י'�סי"�סכנררי.�כגהר-י�הרב���לך

��ט����יף�סקוסיכמ'ט
�גקוס-ן�כמ'ס�יעקנ�ר'�סו6��סמום�מהרשי���לז

�גמוע��ק�ע�י�הר3�����עז3��י4
�סו"�ם�וניקי�לעיר�ושתעתי�וכו'�ט�וגיקימלעגי

�סיס
�טוב.�עסס�מלע�סול�ריח���קרמו(�קמו'ט�ןותס
�וסמעחי�שט�סכה3����חק'��רסס�ממכיר�כחיגםול�ת'

�סירחון�יעקם�ר'�ס�ס�ססכס�הי'�ג5זי��יקס�סוו5ריךכ'
�גריו�ונקוף�וכו'�ס��ין�סכ'�ו���י7י��רי1�����
�יטק3�ל'�שסה���י�נר"ס�ממס�סחיט,���מחס
�גטו-ח����עכר�סינוור�מטפס����חותם�ומיהפיחמון
�גסי-ן�לווו-ע�סמו��ך�יעקנ�אחוס�ל-ע���רוכל��
��ע'ם�ל"���וכ"כ
�יסנ.ס�טיסי�ק'�גע5�כחג�����מהרץ�י�לזק

�יעקל�לגי�סס��רגיס�חגטער
��ע4ססייטי

�כמעט�פ5ט�ן'����י'�סו6�פלא.�ן'�הריי���לכם
�כפיס�����ע"נ��ט��יוחקין

�מ'�וגקימן������כ-ג�קי'�נסס�פל"ח�גן�כמוג�ו'קי'
��סו6�שסוף�ונלעס�גי�ס�ןכחוץ
����קרמ'�ייי"�וסף�ר'�סו6�קרמי.�מהר-י���מ

�ע"ס.�לעקומו����מנוכר�לנניסכנ4

�כיאות
�גת��נ��ים'ג�תטו'�גאון.�צרק�כהן�רב��מא

�נר�כ��רב�א(�����ג"וניס�
������סקג5ס�וגק'�����המ"מ�ונוקחנומ�
�ס�מ�נוסח��פי�תר����סנס�נקוי"�ג"וןוס"ה

�גסמט�ודמ"ז����פוק�ו3יומקין�קוסע����ו0ק'ן
�י'ל�סג-מ�הקיוצת�פ"ן��טניס�י'י�מסר�ועי���גבון
�יג�מי�ב(��ע����מ�נראין���קנמוניס�הג"ונ.סבסויה
�ג6ון�וסיס�וטף�ר3�ן��קכסן

��סומג7ימ"
���גסנת

���ס��גמ'ס�כן�גס�סמה3ר�כוונת�טוס�ואפסר�הרם�
��ט-ס�וכו'�גאון�כ��ל3�ניסו�שיסוושסר

�ל'אות
�ולעת�וכו��נורע�מפראב�מהר"ל�רה��מב

�ואב"כ�לפיונן�לילך�רצהזקנתו
�בקראקא�שם�כבוד�מנוחחו�והיתה�לקראקאהלך
�פוונ��שנסער�כמוס��נן�ווסר�ע�רסק�וגסו�תפכ�
�ו6נחגו���טס"ג�כןו��ו���ך�ריס�סתכס�ע�וכחל
�גקר�וכינו�יען�ו,�כיחס�סיגיי�כי�כגריון�ע5�טסכתתו
�כי�פיוח�מס�ס5סיות�שנוי�מנפש�וע5�גפל"ג�קגלוח

���מנכי����י'ג�שס�פכר�טק'ע�כסנן�עמו����
�סגפער�ומיס�כ��וונומחו���מקוס�ס��סס'גוו�תי

�סו6���
�ו�

��וח�ג"כ�ומיין��ע'ם�גסניס�כרטוס��
��וכר�הגיי�מח�ועחס�ז*ס�����מסרוסמ'

�שאות
�של�תבירו�הרם"ה�וכר�מאיר�רבים��מנ

�גשימ��עי5הרמב'ן
�כתושו"

�י4
�טגי5�נרמס��כ�סרמ'ס����וסריס�יסרמ�ן�נמ�י"מ
�סר�פ����ס��סנפטל�מ.גף�קשיש�וכןמסס

�ר-י�תלמיד�הוא�והרמ"ח�וכו'�ודע�ד"ה�מד �סי6�שגא��עכ��זרוע�אירמויינא
�זגר'�וגל"ס�סגת��סרמ'ס�ו�נחמ5ף�בלוך�רומסייס
�רפנו�מסס�טכ-כ�קוהיי�גע5�הו6�וק0�מסםסמה3ר
�וטניסס�ע�וו�מרתו�קח�סו6�גס������י"ס�ע"סלותם
�ה��י"ח�נחיג�יס�ה5ק�ט3רי'ו�ט'ס������הגיו5יס
�סר"�כת3�ט5ו�ג5וח�ס��כתב�וסרס-ה����ססשכחל �הלמה�טכ��ומו'�עמיו�ח5ק�וסרמ"ס�וכו'�מורימ~יינ�

�יסחתיט�מעמיס�טעוויס�ג'���סכתוג�וקמי��הרי�עכ-י
�סליהן(�ח5מ��סיס�ססו6�מהליס���הל.ס�ש��כרגעסו
��סרבים���כנו7פ�נקות�ס��מגרוהוה
�כ-כ�תתק�ס�י��לסגת�ס"��וכו'�הרס-ך��מנק

�ע.ס�עיי���ף��ק�וקוג5חנ0יטס
�סל�פ(
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�והערותהנהות
���געי�הג'�טכס.�סל5�סקזתס�מ6י�ס3חו�ספיג�יצחק�הנ'מ�ש5�התנו�מלובשן�מהרש��מר

�מ5עי7�מיס�ס�כי����גשר�זבליו�ישש����ע�וצר�מפראנ�מהרע�החןהכהן
���סנסטל�סל6ג��חבל�ס5מץ�סס'ס�מעול����מסלתנו�כי���וט��טל5�שעי�שנת�ממחתווהיתה
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 והערותהבהות
 ט"3י6-סר3 ותה . נמתם ועי' שקב 3ן 651סתת

~lgfifi אות% 
 וכהב מנרמייו' ר'א של זקנו קלונימוס רר% .2ם מזן:1::צ! צצן %:גג::"%טן
 רש'י שסוכיר דהוא רא הקבטפר וכו' מס סוו'י נקונטרק ע'ו סהע.רו0י כמו גפני6פל

 הו6 רסק סה,:.ל 'ס כ' ה.6 סגגס . עכ') כקר דף ביצה ססמחגל מנה ונימס "6, 15 ע"ס נ5ייפ5.גטסופקסי

 גן ק5וניתוס גן יס:זה גן היה והרקח מלומי סגתיגל . מרן ע5 קוסייחו ע71 05,ק ולטס 1fiD1 ע5פסי
 שי' וכן . )סל6.ן( סעו ס.' כלקח כמיס bi:arnתסס

 נ"1(, יני -",0 שמי "משי ייכ טס מס יקיספי נאות
 ג'. מעלס גחן לנינו סו73וסיער

 גחס~' 6ג5 וכר. שנים היו נאון נהילאי רב .2נג

 ר'אות )ג6וןגקול6 חגיס:סיס 'הכויי גסי.'.6י לג מל htmוט
 לחרוש וכו' וכו' ראיתי ויען וכו' רבנית ,0 ש'6כ[14 . (" גס נת65 65 וג0.מ . חנ.1 7"6גפם

 ר"ג נ0סו' וכו'. עמרם רבנסדר

 ש'אות %וס:צ:ן:%:%;: :52ננ%:,,י%6%
 ומקרוב וכו' ר.ה חי' כי ודע דיה חרשביא .19נ[!: . ע'ם ,ס )סני טניס מיס טלך נפערגרון

 . טי'ג ה" ע4ס o'~'Sh גל סמטון גל סלמס לנינוטס . י'מ העלס )עי5ועורס15ש
 הסליק ונס-01 . תו' 1כ1' פלגו ש.ט רנינו .78טה

 ע'אות
"

 0סינס מיי" 006 ס0 ע קע%ס

 גזתן יהיה נלקה ו"'כ טס גההר.ק,1 כ'כ הלסג-6. על3 שס"א אלף 1כ1' ואגב ד-ה סנרטנורא י.ע שנח
 י5ע מטסמחו וטס קו'סז, וכיגלי לפגיו גס 6ו הרכג'6 חחע.ח ד.א כמו שהואלשטרות

 ססו6 וטפסר . טייס 63ורמוס ע'ק 161)י גכ'ף ו65 3עי'ח המש h'a מנח החחים הסטרו" ממנין סמח3כ fDi .עכר
 עיין 6ג.7 סל.6 גזמן טסיה פ5ע ן' הל"י ס5 גניומנעי וקם. 0ס'מ 5'5 יכו'( סיו0סין ס' ז'סמ7גרי סלת3'ס-)עיין

 . 5'ט סעלס ועייןוט
 ונלעס . וכו' הלוי דור בר שמואל יבים .%סו כ8'71784

 ט5 י3ו0יו סמן מגנ65 ממעיטסים
 טיס. ג'6 קי' 3טס'3 ותוגדיטה לסיג גחסו' . נאון,וכו' יעקב בר פלמוי רב .6נםש

 אתותו בן ממנטוולא לוי בר שמואל רני2ו .120כקן נר כ'6 יעקג גל ג16ן נמ65 )6סנ,'
 ח' סי' דהי-ב פי הדרשן, ר'משל s3A 0ר*ג. ז'6 3סנח גפותגזיה6 והיס 6מי י3יזר
 פי' וא' 06'ו גן וכו' סלמס לנינו 51'5 סו6 ט.0 . וכי ~th('o ונקל16 סג6וגיס נימי tlUie י3 הוו )%יג6עה
 5'6, י' ק" 6' 7ס" פי' יעיין יאשי 9י'ייי%' גי ריי 5סנ,1 וסיכר-נפייס 05וי וט וחני קתוג'ס, ' ' זג,(6ף
 5ל'ס סימל נ9' כמ'ט סיכונן ליי ס5 קסיו סיס 5ויוכ' . טיפ סק' נסקס כמתעלפי וז565(וז
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 והערותהבהות
 5וי ר' והרג ס7רטן מסה ר' הרג .65 כי strt: חרךסי'
 . ע,ס וכו' "מריו"מיי
 לישראל ועמר וכו' סיר ו' שמואל ם' .128כוח
1

 ססכ q,p3 כחוג ההוה והנק הקרה תעמס . וכו'למיניו הנ.ם ואח וכו' במצרים צרהבעת
 . ע"ס  געלר?  ייורטמגע
 בר והר-ש וכו' שיקילי שמואל יבעו .143סם(

 בר מהר-ם של רבו הואשלמה
  מהר.ס  טל ר3ו 5ו:ן מהריע ההכס ו05'י . ו~ו'ברוך
 יו5ייר סיר הרזם היי3-3

 תפ5יי;י
 5.;. 5י ג6? גוועיו ע'

  וסו רביוי  גיולוופ ועתן . ת'( העיט לעע )ערן"ג - ?ריש י"ל  גבוס ידק  ?סו רביסר  גיירי 5ג6ון יה" וכו'. נאון שלום שר רב .2183ן
 ק7מו:'ס הג"יניס 5הטו' ובסק7ווחו כזמ הערה טמרלהגית
plD7ע'6 ה'  דף  3ר5ין . 
 כמים ע~ניס גר ממעון ל' הו6 וכו'. רשב.ט .193עא

 עזם. :' 5י ;' ונכ'ח b'D רי'ר  ביוזירנ
 ר' לו יורי ייורייס פל  בסירו קונן תסרי'ע המכס6נ5
ג"-5 ההים ויקפלו נהערה, סל'ג 75 עזם ט31יה נרטתו"5

 מקולו 5ני הגיד ו65 נערונמי גר ibina ר' )ו קול"
 . ור'" atlp1 5'ג 5ז טיס כדרכו 6bSשר

 נימפותהערות
 א'אות

 תו'. וט' שנש היו הכהן אביגדור רבינו .4עב
 היתיז סממה לנינו ה5ווי7 "מזת"ס

 תורצף וו37רי "ו סק53ה תטלס5ת 7בר'1 סלקה נראהרם'י,
 ולטנו O'Q: 7מ'6 )7'6 טיק ;'5 יי  יווז:ייו.  3ויו4;-5

 ה;ה גרור היו וכו'  דויטלי טוומה ר' ת!ה'ן"גיג17ר
  ע5 כ:3 וט לסני OG1 . וכו'( הרקני-ה כזול)הצגו

  סב? ותה bS)ann יסע  סיוסייו 3י'  דליויס?רנ1גי.ס
h.oוי5 ומו7.ס  ע"ג. ק' 7ף 7'6 יומקין ועיין ע'ס י'ר 
 ר' סיס  סר3%יזי( )נימי ופיג'ו : וי'5 כחג יומק.ן3:~ף
  סנפירו היה כהן תו;.; "גיג7ור ור'  לס-י ט5  סלי'ריטיפס
 הר3 על  וסתיים פ"נ(. דע?וס לפיס וכו'  טפסם ר']ס)[

 כי ס3י7ס,  וועע1ח  לשיר 65  "חריהס  סריויך ;'5הנוהגן
 ל7'6 היוחסין לע7וח ונסער רס.' ה)ת.י שייערי ט1;מקר'

 ה5תי7ו ש.היה "פסי 61יך ההק'ס, 7'6 סגת ע"ג(57-ה
  p'p~ o,)c  סיין זלג כ'7 ה." טות  ייפשר ירטני-סברוני

  מססיל6 ר.ס האמיד הכהן י'6 ע5 מ.ס  oaנ'בייס..
 הכהן ר." orסיריו

 טהגי"
  סו,  ווו'  ס:9י גס53י תייר

 גפזסל כיסיופ,
  בפלוי

 סוייר  פסוע לפילוס O'nDD וטס
 67.כ וע71 ופ-;. ע-; 5.; )3'( קי' ע-ס י-DDfi  ,5'-ר6ר.פ
65O')D ;פלייר ,תר  טלפן, כ"י  סיקו  %שיגרור  רביון הי  
 משפ.)6 שמחס  רגמו  מלפיד וסיני פלייורס-י, פטמןרבניי

  המ1נ6  גריך 3ר מהליס ליפי  והט5יסי טרייה,1תלגיגו
 הל3 דגרי כי נוס לקינו תכ73). וסתהר'ס 3טה-5תויר

 . *( סהס כמו לקייווס 61'6 תגומגוו.ס ,'5הו1מ3ל
 יזר כי ין,  013 5י,הנלקה

  גט"סי
  יו'עלי פרסי ר'

  שתמה  רגינו ptu 5'51 רסק ט5 ח5תי7ו 'ימקם031'4

  בר סממה רפינו סו6 תטפיפו סתחס ורטיגו%ספירי.
 גהקנוח המחוססתו56

 תגנן"
 מהו.ס ים-ופ  סס4.9  כפיס

 "3.ג17ל ינינו ט) רגו היה זה" . עע ע.ב ייצ ר4ר.ן
 התוה"עכסן

 ערן טרם פהר,'ק 1.031ת . כא' בסה-5 הזיר
  יסרפ  עיוולן  פשר פזר  סכין רזי %ל  ייפיב הסוגתנמ65
  ונס'וח . הר"ג.-ה  גוזר  ורבי  מיי סיס  י%'כ  o~tihס'

 וברג וויו, צגיי  ב-נ מהי-ס סייג 9זב 0י' ד'?תהי'ס
11-ל:

 ס5"
 הל' מו' והעלסי הכרחי הנייח "רון עיכס

 . וכו' 135 ע5 המטמע משן  "סר הג7ו5 הכה;36יגיול
 וע' 5' הגיר וכן : ;;'ל כחוד פזה מנוגס הלכיתונהג-חיי
  "וסעל"ך מדינית  נכל הנה.ג :5') כהן 6נ.גי;ר ה'רסמורך
 ותנץ . תווין היה הכהן טר'6 יומס'; נקוף כמים והוןוכו'
 ירים  סין ל%  סכין %ביגיור  רבייו כי ומוכרם תוכם56ה
 סורחה סיגינו הלהיי סס.ה  יתרכין

 המפיל"
 ומרנינו

טפריך
 ותו"

 והוך תווין הים
 ה5קע גטג5י חריר הציב"

 וחתה'6
 והו"

 )פניו סני וחן "מי וה61 חכ173, סמהר'ס
 פזבורoth'D 4 'יה  ד4 ריס נק~'ה7 נלקה וכןכ5).
 פ'פ. btuכ'

  קו'סר הי3 ע5 175ן י65 כ.ח גהערה 113 75 וסס 93לו תריי  גליון יסזפ סת?ס רביי רייסי יושביויסרי
 הממגל הרב 37לי ע"ע ו5הכליע הנכוחיס יצריו5כלג3

 ול6 נטגיס והוי מגיס. היו הכסן יר'" ;' נווטג'נ;'5
OniDכווסת. 5ו  

 נאית
 אומר ונם וכו' שבה.ל ובם' וכו' רנמ-ה .18עב

 ז-ל רנמ'ה של כפסקיםשמצא
  7עיס  ניייס  גס וכו', הלכות פסקי שחינרנראה
 511" וכן : ון'5 ה,וק' 3ע5 6סר 3ר ו'י כמ3 ק:.חקי'

 ר'

 פ.ם. 1.ל olD1a רבילובפסליי

 האות
 סמך גאון שרירא דרב כ.טסי' מהרש.ל בתשו' וכתב וכו' נאון האי רכינו ן)!ד
 השל-ו. ד"א בשנה כ' בן כשהי' לנאון האי רבלבנו
 נסמך תשמח רבשנת כתב נסה-ק הראב"דאך

 . ע'כ שנה ס.מ מייו וימי שנה מ' נאון והי'לנאון
 בפות סריי.ר  ססיזוולריס 3טנס הימיל 75כח :ולזו5פי';
 הלפזל יעה "מ וניעל ט..ל סג-ת oa  ס9וימ  וייןסרכזת,
 נ'(. במפרס  וים רמזו  סולווס בר'ט פ9זך  גיס'פ)עזן
 ס' תסס מ3י6 סק'ם 9י'  ריייויי סר.% ppD37'וסייח
 6נו ווכ;ל'ס י1.לי טכ'  גיוו סלי %רב סייבסה6סכ51
  גביתו מחסומים סה'ינו 1'5 גינון יחלן ר3  ונתל  טב?וסכתה
 b'u. ק:.י 7' 3כ133 גס נתמה :ו וחט,3ס וכו'  י~סנויו%
 ~fir q'p גינון אסרן ר3 מר :סער גיומק'ן לם'ג חטו'אפי
 תוכמ ו6יכ סס'ך. 7'6 ס:ס b'~o 5סטיוח יע." "45סנה

 ודת חטי'ו DS(' נס o'1a כמה עני גלון סלי  רבסנופי
657,lhw~ . 

-
 נתלו 65 מנרפק וגטה'5 וכו', לו מסיג טחיה יי  ות"ב ?קי ביסזל יבי,  %בעדור  ירייור מטוגומ 7הר3ה ות"ס *(
 ן, . 1ל  רבייו%ביגרור  בסס,ל כוחג יס טס ס כתה ומיהו מים וכ; פ'6. "ף 3ע5מו סה'5 5נע5 הכהן ר'6שהסיג
 .ל ו מריר  t'SD כותגונספק

~ab) 
 פזי טס-ל עין כיב י-ל  מיתגר סרב כי ג" סי%%  %יו ; סרותי ירפס

 זלור פסול יניפי D*U ולי  בידוימיו כיי  וב'
 %ס."

 9 5' שם e.D3 )עמן כגתע פניו וסיגה 0ךרו וסיור  יט%יי וייעלרו
 פרזי  גליון יה"ס o)on מיסועיין

 וכו'(. 93 לר
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 והיתח הרמב'ן תלמיר הדרשות בעל הר.ן .11 פמ לזג בן של'נ שנת לעומר לנ ביום חח:%שוו

 סס( פסן פ'6 ק' יף )647 סיומ9'ן מחסל ו0ו6 . טכע סימניס תפכי בקנוס ט65 ומכס פקק נמ65 'ו'1 ק%סלמתן
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�ק-ל�מק'�חפיפה�וין�גיד"�סע.ע�קימן�היקח�זגק'וח'הס
�היי�תולי�ס5�������ה�ון��לריסו�וכחוגע�ס �הו"�ה�טתחה�סה.ר�ו,ור�ו�ן��עכ���טעמה

�ח)י~י�
���נטרח�ס'והק'ן�לע"וח�נפער�רס.י�הלנויי�ר.ם�כירשי, �ה����הרקם�כ���הערה����נעייןתחקרה

�� �התן�ורב�י���העיט�ג��יעיין��ומס.ן�כנג'ססמק�מ
�קו"�הו0�הסי'�ס��גר"ה�גס��ניניהם��ותל�סריסכקת �ע.ס,�ק-ע�סנן��ן�עז�חוג�ציפו�סקיוג�פי�ק-עמק'
�סמ'�ר"ח�ווו�ר�תורי,�ו�קי"�ונ"�רם.י�ת�רוגחות
����הנ��הר�ם�גקכו'���הויער��ר'ם�מר�סלקכע'
�ווכ)��ע'ס�תו'ער'�ר-ס���רם.י�ת���ו��יחסלבינו
�כ��רס'י�ה5תי7�ר-ס�הנ���ע�ס'��ס9�ס"ין���ו�ה �הו"���י��הרקח�מ5�לנו�מהיה�תר�טמחסלגיגו

�ל-ס
����פס�וכוזה�שהן��ג�ר����פ5�לנומספ.ר6
��נ'כותניס

�נס'�היבר�שמחה�שרכינו�כנראה��שם�מן
�או.ה�ודיני�ממינוח�דיני�עולםסרר

�גו�סמיגל�מזנו�סנ��סע.ט�ס"�הלקח�מק'�וכן�ויכ

�ממפן�מי�גיין�ג'ע�ק"��קט�גסנ��גס��זוחז'ל
����ע�ס�נפזר�יח"�סכי�כ'ות�

�ריאות
�נקי'�וכו��רבנים�דהרבה�ודע�ד.ה�רקח��מקח

�גר��יהוא,�רגינו�תורי����קפ�

פחו"
�ה�רענו��וחס�ן,�����רנוסיו�תכ5סה�� �י

�ול��מ"ר�ר�ירק�י'�ידחק,גר
����סי'���מחסיי

�גכ5�עזי�סתו�נוכר���סתתה,�רנינו�הויי�סכ.ט(ר)
�וסרם�עורס,�סיי�מסלו�גשרון�יק�מס�וגס�רקמ,ק'

�גק"��ק'ו�העיט�ע��כמם���הרגים����סתחנר
רנ"

�סתו��ל�ר��ס0ו6�ונר���רסס,�רצינו�וכו'
�הו"��ו5י��ל'נ�קי'�סם�העכרמסתירם

�ררינו���חיו
מתמס

�תמסיר"
�ליג'ק�תורי�סס��ס��ע���ערה�ע"ן

�ע-ק�מסה,גר
�ועי'�סם�לקמ�וב-כ�מ"ר�ל�ו��סו"

�ל4מ���ו)י�תפס,�רג.גי�מ�מ�גקי'���נסס��סק'נ

���ק�נ.�נס"�כתוהאן
�גר��ע(ר��ר�תור'�ס���נקי'

�מסו"�סיוע�קרוג���יאק
��ין�הר'�מאר�בל�ג'ק�ר

���ק�ט:יו�תר�ססו"�ושסל�וטמר�השך���דורך

�גר�נןק�וי����תסס�גל����ר'�ימי�כ'ויע
�תספיד��יג'ק�ל'�סהו6�רגותמל

����
�כ'�פוי�נרקם

�מק"�כנראה�ר3ו�ג4כ�וסיס�פעת'ס�כתם�תהגנ���
��ע4ס�וכו'�נו�אולח�תתגני"�יג-ק�וי'�פכחנטכ'ט

�ש�אות�
�הממלוקות�ספר�וזהו�וכו'�הנטרים�שלמי��קמ

�סגנוליס�סלטי�יגהוד�ה'תה�נ5ט'כ
�כצל�סתמ)וק.ח�ס,�ת�תניר�תתיר�הל�ף�סניגסר
��מ��ו��לוז����כ�הרופה,ילקה

��טל5�הפשוטים���עוד�והיבר��שםקי �גסס�מיס�זיגי'�סע5����קיהח1�י
�גהס����ינ��וע,������ס,�מירר�יסותח)יק'
�פ��שזח�ה6��ע'ס�ס�י�ת�ת�ה���מיגר�כ�תמ5וק' ��כנ��הפסוע'ס�ק'�ו�
�כתב�גיקטיליא�ר'י�חינרו�אורה�����קיא

�היה�ק,י�שבשנת�וכו'�הק.ראס'
�רנ-נ�שנח�ספרר�מיוצאי�היה�וכר�ראיתי�אךוכי'
�ניקיטיליא�ברץ�מעשה�עכו�דמן�הרי�משם�וגו'וכפ.ז
�סיטפיס�גג��על5�הראשין�על�הוא�אוליוכו'

�ססמיס�כתה�שתו�הו,�וו-ם�הווחג?�סג6יןסחתיעחי0
�סר%נ-ן���קויו�ונטן�חגר�ח!ת��היה�עכו�זמןזהר"
�ת6ירח����זחן�סר.י�לעיין�הספ'ס.�סילף�סי4סריס

�ענו�רצן�הר-י�ובסכינים�
��יי

�גיק.ט���ברזי����
�ו�וינ.נ��י�נניס�סתיו��ה�מטני�ק7תון���ה�כ-כ

�ת,אות

�פ?�י4�יתכננו�וכו��יה,דח�רביני�הוספית����קיב

�סייס�יעיו�הי9�י-ל�סר��נסם�נ�ט-י
�סססנ��קי'�ר-פ�טהר-ס�ונתסו'�ב.ס��יי��סכונם�

��ט'י�נ*ג���שפירים�יסוךסי�רבינו�סו�תזכיר
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�הנשממיםלוח
�שם�בל'�גזנה�פעמש�ובסה�הז,�ערן�קיריל�די�טאיר�בר�יטראל�ר'�כסו�טונים,�בפגש�שנזכת�נרולש�כס"ש

�ט'��כסו�פעמים,�ג'�אחר�נרוץ�שם�ולהביא�לרבות�ונם�השטטות�לסטה�ב����הטוטם�ורבים�הפנים��לשא
�והקורא��שם���צ'�ובאות�ה'�באות�הישר�קב�בע-ם�הירש�צבי�הרב�וכן����וגם���א'�באית�פישל�יחיאלאברהם
��ויסלחשא

�א'חלק
�סריס�סונן�פרן��היות�יצחק�נהלם�אברהםמ'

�ח-ג(
��ון��ק5ע'�ניוך�ת'�טי'�חסון,�אהרן(מהר.א
�רקס�עיי'�הרקה��של�רבו�ילק�בר�אלעזררבינו

�ס�
��ט5ת7�ע"�אנטולי,ר' ��ח
�ל6ע6פויט��כץ�גרון���עי'�בהייצפילד,�רב�אריהמ'
��ג�נ(�סמנסגוס�קער�ע"�אשר,ה-ר

��ת5וניל(�סר�ימנו�טי'�מפלייזא,הרא-ש
�ס�יס�ס'�עי'�עיין�דוד,�יד�הרב�נבל�זקנו�דוךכ�

� �מ
��סרס���טין�הכהן,�דודרבינו
��אסן(�ס"ס�יחנו�עפו�מרדכי,�בר�חייםה.ר
��ח-נ(�יקתס�����ל4�טיי'�הפניני,�ידעיהר'
��יס�ס�תזחח�עי.ן�אליעזר,�בף�יהודהר' ��מ
��ק�נ'וו!ס(�גי�ס�ס�ימנו�ן�ע�משה,�בר�יהודהר'

�נמ.נ�����סמיי�ע.ין�ננאר,�יהורה
��סרסי���עי.ן�יהונתן,רבינו
��ג�ג(�גבוס�סו5סן�עיין�מולכו,�יוסףמ'

���ג(�מסכי��סגס~ת�עיין�יהוקיהו,הרב

��ג�������כיין�מפאריש,�יחיאלה'ר
��נמש(�קז!סיס�יטס�עיין�הכהן,�יעקב

��מלוי(�ינמק�ת'�טיין�הלוי,�מהר-ש�בן�יעקנר'
�����יוחק�טקיימ�טיין�עראמה,�יצחקמ'

��קלעי(�ככרכי�ט'�ע"�פראנקו,�יצחק
��סכי'ף(�ע"�ישמעאל,הר-ר
��מ��חטונס�ע"�כ'נ,�אלישע�בן�ישמעאלר'

��גמ'ג(�יקרח�ול�עי.ן�יצהקי,�מאיר
��גמת(�טיג�סכ5�טיין�שלמה,�בר�מנחםהרב
��תסג'י�עטן�בירדונו,�משהמ' ��מ

�ח�סופן�ע"ן�יעקב,�בר�משהרבינו �����ק
�עיין�הרקח��של�רבותיו�כהן��משה,רבינו

��גס'ג(יק0
�����נטיל�עיין�הקנח,�בן�נחוניאר'
�����סטופר��מ�ע"ן�אלעוזי,�שלמהמ'

��כפייס(�טעל1ח�ע"ן�אפרים,�שלמההנ-מ
���ג(�סורס�כתל�עיין�אבילח,�דימהריש
�����יפינו�עתו�מאיבירא,�שמואלרבינו
��ג�ג(�מגוסס�כיינות�ע"ן�ארקוילטי,�שמואלמ'
��גחזנ(�תגית�כט7�עיין�מפינטשוב,�שמעוןמי

�ב'חלק
��קנס(�טייו�הקנה,�בן�נחיניא�ר'מדרש��דת(�חוא�ט"ן�הסחר,אגן
��ת[ימי(�קרור�עיין�עני,כנתנת��ח��טו7ינ6�י�ככיס�יהורס�ל�ע��יהודה,בית ��י"ן�י�יי�ישייט���י��י]ן�מ:ן�י~ג

�עי"�ממשגרטתי
�פ�יתןט'��י'ק�ח'�ע��י�י

�י�ס
�מ��

���ונשלם�ו�תם�
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