
 מפריםמערכת
א*

 בן יהודה רבי חינה ואם אב פי)6(
 ספר והוא תאהר"ת ממדינתקריש

 לנהוג דצריך הראב"ע וכ' בדקרוק.היחס
 א( ; כבודבו

 ג( : מזרס( )עייז גרידן אבא)נ(

 נכר האבי*ה חינר אסק 4פבנ'י)ג(
 יואל בר אליעזר רבינו 'ראב"ן

 ע"א קם"ג ד' הדורות סדר וכתבהלויי
 ואינו עכ"ל, ש"ע כסדר דינים אסףאבי
 הריעף. כסדר הלכות פסקי הוא אלאכן

 ני:ן'לשן 'בישר'ע'ועזיה(
 והרב לונזאנו די מנחם הרב אחרןועד
 בס' כמבואר אצלם נמצא ה" יו"מהוס'
 וכמ"ש בתראי גאוני ושו"ת ידותשתי

 ובשו"ת נח"6( ס15י 56יעזר ר' )עייןבנדפס
 בהסכטה קייב דף בסופו פראנ ד'מהר"מ

 ד( וק"ןרבנים: וראב"ן ור"תחתומיפרשב"ם

 מביא והילקופ רעל מדרש וסבכיי)ס(
 ובמערכת ממנו.מאמרים

 ? בס"ד רז"ל מדרשי כל נזכירהם"ם
 : סוורות( סדר )עיין המיעים אבן)י(
 6נ*ל עייי עמ' )עיי: טזר אבן4(

 דינים פסקי )ראב'7( נת7 ברי אלינער רבינו חינר הראשה אבן)מ(
 בסי' המודפס ראב'ן ובם' כ"י.וראיתים

 נושא הוא וריב'א נדול בכבודוהשיבו הלוי אשר בר יצחק מרבינו שאלק"א
 בנדפם בעניותין כדכתיבנא רשיי עםונותן
 מ"ש וע' כה"ג(. 6סר כר ינמק רכינו)סיין

 ושי"ב: שיא פי' ח"ב קמנותבהלכות
 לחרב קבלה על כ"י השוהם 44ננן)ע(

 שהיה צאייאח יוסף מה' הגדולי
 תוב'ב ירושלים בעה"ק והיה מרן.בזמן

 ן : ש"משנה

 מא' נדפס שו"ת ס' שהם אבני)י(
 נראה כרנע אזכנזסרבני
 1( :לי

 למהר"א דרושים כ"י דרכים אבם)י6(
 הגדול הרב ומורנוקונקי.

 המובהק והרב חהנו ז"ל זאבימהר"י
 בהי מו"ה של רבו קונקי )יהוסף(מהר"י
 אר"ש נדול מליץ והיה אחיו. בןכהונה
 טםפרו. שניכר מסה ויותר ורתכה,מוכה
 מכל כ"י הימים דברי ומפר כתביוראיתי
 והאריך נכוחות. באר"ש ממללותעפי"ם נ"י קנאות וטנחת שליחיות. בשהיהקורא

 ת"ו: חברון בעה"ק ושניםימים
אבק

 ציון מנחםהניה
 שני: בחלק חייגי, ובמטרך פפרים, בטערכת ונסחם נתמין לישריפ, איר בחשך זרחבעזרת

 : ofur~n נס'6101א(
 4ין ייעג"ד יו כתך ר"ת h'ot ג.י ספל סמנ" סם 1כ' עכ"ל ב"פ פילס כס! 1סו6 נ1ליון 6ג6 סס"ד11')ב(

 : ע"ס מ"כ מ' 16ת זקתן סמח' וגפיים יסתר גייק1ט וסף מ65ת' גו r'~g 1ג*מ ע"סג6ן
 6טף 36' ס,6 סטורי 61כי ועי סר6כ"1 "צ חטג1 סיוי נל.' nlDO' 6נ' סו6 דר"ח" ס"' ביון מסר"'טסו-תפ(

 סחורות ג'ג מסל"ס וכסי-ת ע"ס '1"ד 16ת 14-ד 3סקדמתוועפמ"ג
~ento 

 ? ע"ס 6סף 6כ' מס' דיגים סרגם
 וע, דגלי געט1'ת ומגי5ר ח"ן מ1ס*ל סרג סמ:1ח 5'לין' הן צית סגס' סס ח*6 קרחק6 פס גגך י6 וס גיפ59י(

 סשס: 4ד יספ5ירי  5נ1ת מגן סכסשס rio' ופ' ן נסיינות ~tp'DS סתהייו ?לגלקפעת'
 נסן o'p'Sh גסג"פ פי61 .הכד"ק מקיר )גסג.פ ס51דססייס 6כל.ק נען פ1סר"S*-k 6 וס61 סקסם 6גןנ"לי( : תקפד h~7CD ! 16'מ 01"0 ס"ס SD ח"6101ח(

 נפ פיי סיע נזיסר:ט1דט :דפס מטזס1יון( פקיר מחס סר3 3ג' סטור ע) מסופח סג' 6ו4 ש!,גpw~7 5ד"ת
ודיריך

 5לריי
IpphS, ס' 61מנס ג"ס( ר' )16ת לקמן סמח' יכ'י 'uh ן ש*פ נ' סק 6א וכמכ"ל טס"ת דר1"יט 610 סייס 
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מפריםחמערכת
 אם 5fft לו ייישים מוארים אבקלנ(

 רצפים ועוגת לבינה ואםהילד
 וביניהם

 הלוי מהר"ח הרב כתב רוכל אבליע)ינ(
 מרן תשובה שהוא בכ"ינזיר

 עתה ונדפסו ח'ם. י'ד א"ת עלהקדוש
 רבנים כמה עם ומרי ושקיל "סתדש.
 ומהר"י מאימאצק מהר"י ומכללםמומנו.
 הרבה ועור הרא"ם בג ישראל ומה'צאייאח

 : בס"ד לקמן שנזכיררבני'
 הירושלמי אגדת עי אליהו אגדהלי(

 שבס בעל הכהן מהר"אלהרב
 "י : ח"א ונדפס וכו'מוסר

 רחל מדרש דבראשית אגדתא)עז(
 ובכל בראשית ס' קצתעל

 עשוי וכתובים נביאים תורה דורשענין
 ניפש והוא פרקים. פ"נ בו וישפרקים
 די מהר"ם להרב ידות שת. ספרבסוף

 מילונזאנו.
 והוא אלכסנדר מה' חברו אגודה)עז(

 כמ"ש כ*ץ זוטסן ס'נקרא
 כח"ג( מסרז"ך )עיין ע"ש ז' אותבנדפס
 פמקי בו והמצא הש"ס כל על חבורוהוא
 ולפעמים וחדושיו. ומררכי מההוס'דינים
 להכריע וילמד גילוי איזה המעייןימצא
 והרא"ש והמררכי התוספוה פי'מדבריו
 בדרכי שמורים והנס חדוש. איזהמלבד
 ממנו. לקמו אחרונים ושאר והנה"המשה
 והניחו נשאר חכמתם בעיני הפעוםדבר

 י( :יתרם
 'עיין 061 פקוס. פיחו ג6 וכמטע כתרצילכוותן מסרי סקרן פל6ס כי 6!ו גדרות לפע.? סכלדזה
 סר6כו:יס ,כחדושי סקדמוג'ס וסמחכריס סר6;י:יסגיגר'

 סלוכ ע! 1ד6' 46. כשוהת טסם גיפף עייון כמטד6סל
 תורס גופ' מן ומן סר6סוגיס כ7גר' מתפה משוסיכ *ל'כס ושפת ס6חרוגיס ו7'נ' ומטויי ססינ דיפ65
 וסיליין מוו va'1P וכמעפר י6סיג'ס ש אינןטוכס

 ,,,י יי,י וייו'ג! פן:4;,""%"י; ה;וצר
 מיתר ס6תר,גיס כיגלי כעת ילך 161 וטסוךססוחדוסיסס

 ודלך כקרט"ת 6חו וס:ס ככרס ס5 סרסן ע1 עמדעי
 סלסלת *מס סגתכ פ'ס כסית יוד כייח ועיתיתטגות.
 ס6ספ וי", neblo. פילטרי יסמס ספיג1דסססגלס
 לסגי וליתיפו תכשר.  6גיופ otheOt סר6*מ רגםדגרי

 יתרפס: ופי%פילי
 כ*6  סיטרת ס' ר5ס סל6 כ?דיפפ כוסת מסרגךן*ע

 ו  משיגורס פסרי"ו כסו"% יסר  דיגיםתיריקי
 מסגנית נוון סי )עיין אזוב אגודתפס

 :כחץ(
 הרב  בחב  מרז"ל. אנור מדרש לנגרך3ימ(

 בתחלת לונזאנו דימהר-מ
 מדרש הקדש יד בייו שהיה ידות שתימ'

 : להדפיסו רוצה והיה כ"יזה
 תהלים פי' הגיה מהברו הרב 4ןטך)יס(

 שנת בנאפולי שנדפםמרד"ק
 יא' :רם"ו

 להרב השירים שיר פי' הסהר אנן)כ(
 מומר שבמ בעל הכהןמהר'א

 שבמקרא גדולה לא"ב מעם פי'ושם
 : מקרובונדפס

 סעדיה רב הגאון חיבר 4וגךדן כם')כ6(
 ספרים ושאר בדקדוק'

 יב' : מאזנים בם' הראב*עהזכירם
 מאי מחדש נדפסו דץרכמ"ז אנרדין)כנ(

 ועיין דינים. וקצת קבלה עניני עלהקדש כתבי ושדר פי'דשדרו
 : כחב( וגזת ר'פ  )סיין מיםבמערכת

אגרת
 ציון מנחםהס"ה

 וכ!כוכ: ווי:'5'6 גק"ק 6ס"ע !חזק גיתוד טו"ת גופפו גס תקג"6, ס6ל,יקי כקיק*(
 : פ,עד סדר ען תקפ"ס וכעחייניקי ולעיס, סדר עי 6ומ'ר כק"קזז(
 וסעלו!1: סגס' DPט(

 : ג'ק טס' ע! רק מגפר !ח-6 ביזות ופטרית !'ווין מס למרסיסי סחתי!י פתרי וופ סרכן,יי וינקי יגפ יפיל  סל",heh~p) 1 !דפס ס6נולס ס' יסכיל מלכיס פמוכי סי6צין סי' 'וסף :קרית גע! וסנטןיו"ר(
 וס: שואך %"ג סס סייסת תפליט  רר"ז.טל סי' 6רח6 6גכ סס סג" ע"כ ר"ן מס' כנ6פי!י סרו :סזטיס כסכיי 61ו!ייא(

 רס' פייס גס 5ס'פ, pSnn דגר כי גזלך רל6 וזפ טכ*ל n'obt יי-ו פקי-ת ושנסג-ס ריגיס  15יר כ'יכסז"ר
 זיגים פה" וטתרוניס ת'17ת ע1 וסו, ויידת1 טוותו יפיס פ"ר בכיו ורק נטח"כ 6י:ו וט גס פיג'י !נע! מאאוון

 ~פט.ס  גתירית? סינור י' ו"ס מיי 5י'ת  סב-י מ-ם וכן תפס, סיכך וע"ן טתרון גר' כתסס לכבויםסגר6'ס
 ס5גיר: כסל  יצגי  רק רייק  ר, ל,  ט"מ( כו,כתיהוד

  סריס יו יפל or  ונולת פקודית גסרכס  טייל גיטי לכ5ורס לסכי1מ כקיש עד גריל כסקר פחוכר ס6גיר ס'גהנה
 olthS !ס.5י6ס ס' י,כ:י וג6 ככ5* שלגורת כסם 1מכו:'ס מגס-ת, סמי מקוס עד 1ס:ס נצר טיי, יסם.ת'מים 16"ר פייסם 1קרפתי עגיו וחץ!ת' כרחפתי יי jhiP;, ופרקים *עמ.ס 6יוס כגוססו סמדפ.ס.ס ע,!,ת ע.יטפ1תיס

  ולי  כ:?י נ"י סכם דכ"פ !רטת Phltt' :גמירה
 כע"פ וטג'חט ס6ג1ר 7כר' ג"פ סכ'. סגיה גס קן!, ;פס מ65ת' ל, ג.כ  וזין  לייין_ יאייר גבס ר' סי'יר"פ פ-%  יכו סיפכ, רגייי  יכוערו וי*י.1 "ר, ילל כרס"ל ופיק  ל!.ין וכי יוסח  לסיין יל"פ שו"ת נ"' נ, ר5פולדוה, פוי,  ליותיי יפוי רכרי רויכ פרוס י5ול' גיפ"ל, רז :מ  זפ!,

 תפ65 ופס ttSPSt ויתר גססי  ו!יקו כיפית סר:ריס מופתעי ורייס חבץ י1י  הזי כנס.! ס~גך'ס עקוריככתעיין
 : ע"ר וחסר כקם כמגת !:תוק מכיר !ערן :ג"ח 16-ת ככ"'ג-כ

 וס61 כ% ע-ו סע'י )6 ססנ" שסג") סרכ ח7י7י נוס כו:ת1 1,"ע ע"ר כ6ג.ר דנרי וע' כ6ן תפ"ס יגסס"7יב(
 : שיר כ' ג"כ ו:קן6 6"כ עיט מס.זך ה!ק'ס כב' סיג סנרכןפ'
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 6נמפרים% רכתמע
 יעב'ץלהרב בקוררצ 4שגררצ)כג(

 : קיגערס()ע'יז
 מ' החסיד מהדב המומה אגרת)כד(

 מומר תוכחות אלעמישלמה
 מזוקקים נחמרים דברים הנרושוסבות

 מ' המקובל הרב לאור והוציאהשבעתים.
 חנניה מ' הרב שהעיר במו ניגריןמשה
 הוא שהוא וכמדומה מליצתו. ביופי יקרבן

 כמבואר מהריב'ל בזטן שהיה חנניההרב
 בשיריו ג' חלק מהריב"ל תשובותבסוף

 יגי :הנחמדים
 הזכירה יעב*ץ להרב שרכם 4יבררצ)כס(

 : יאבות פיד ריש אבותבעץ
 למהר"ש רות פי' שמדאל אגררצ)כו(

 :אוזידה
 המקובל הרב חיבר ישך ארם)כז(

 שרש והוא 'ד( צמחמהריי
 זצ"ל האבי מרבינו הדרושים כלועיקר
 יותר אצלו חשוב והוא ועגוליםוהקון
 ותוספוה. חדוש הוא והכל ספריםמשאר
 קול ספר בהקרמת עצמו הרב בתםבך

 : כ"י רבה האדרא פי'ברמה
, מורחי תסס מס' )עיין קרש אדכדך)נח(

 טוי 3ח"6(,
 מס' )עיין )שיית( אליהו ושדפתרן)כע(

to'Shנח"ל( קוכו : 
 חי עסנואל לכמה"ר אליהג ולאריז)5(

 טי' : הש"מ עלריקי
 מקרוב באם"ד נדפס חמד אהבת)65(

 מ' הכולל להרבוהוא
 מהר'א הנאון תלמיד ויטמונדאברהם
 דר' אבות על והוספות פי' והואברודא

 :נהו
 ההפפרות פי' יהונתן אדץבת)5נ(

 שכ' יונתן מה' 'להגאון
 : מפיו שמע אשרתלמידו

 כ5תס מסי )ע.יו עולם אהבת)5נ(
~h)Sh :)נח"ל

 יעקב למה' שו"ת יעקב אהלמי(
 המערב שערי שהיהששפורם

 ואח"כ בהמבורג רב והיה אדום לעריובא
 השעם מאמרי פי' יעקב אוקל(OS) י" : ספרדים בק"קבאמשמרדם

 יעקב מ' חברובאנדה
 קדמון דינים פסקי ם' מועד אהללון "'י בפפד"אשנתהע"ט:כ""שפיראונדפס
 בבית לפעמים הקדוש מרןמזכירו

 : כח"כ ממזירי הגחם רניגו )עיין :יוסף
 למהריק"ש תשובות יעקב אהלימי(

 : מחרש עתהונדפס
 : יסריס( תימת )עיין רזם אהלי)5ח(
 הטקובל הרב חיבר לצמדה אדם)5ע(

 תלמיר הכהן חייםמה'
 עדה*ם שבה הל' הש"ע על זצ"למדוחיו

 ! רמזודרך
 2 נח"6( סוסנ'ן )עיין כלשפט 4ירדץ1ב)מ(
 סודות(: סוסן )עיין ה, 4פד2בוא)מ6(
 ברכות אנרות פי' ושכבריא 4שן2ברי)מכ(

 נשים סדר וקצת מועדוסדר
 מודרוס רבינו חברו הסיד ע"דוחולין
 בס' זה ספר והוזכר כ"י. וראיתיוהלוי

 יפ( : אלהים מראית וס'הפרדס
 א"ק דרושי כל בו חיים אדצרדרן)מג(

 התקון דרושיחטאר
 ספר נמצא וכך זא"ז מסודריםוהדרושי'

 הספר וזה עצמו. מהרח"ו הרב מב"ישלם
 הגהות ועשו יד בכהיבת הרבהנמצא
 המפרים עם ומתחשב רבנים כסהעליו

 כ( : צמח מהר"ישסידר

 הרב חיבר ן:אבדקה ופררי)מל(
 פאפירשנ"ץמהרים המקובי

 : כ"י נפלשהבהקדמות
 אזולאי( )הר"א טמז"ה כלגנוז 54דרפ)מס(

 עמוקים מאמרים עלפירוש
 נאבד: הנז' והס'מהזהר

אור
 ציון מנחםהגיה

 ף כדפס פייס סתגט סעסס 1ספיסר סת1כחס לגלת כוס-י 6י' סל6ס1ן מזפ1ס טסי וגוער גפיפ כשש וזסס4ט(
 : תע-ו( )ז,"1 יספןל'ס לכיס גת געל 11lnDO 1ככוף תעיב( )זול ס1גכי'ס תקין ס' ככיף ג"; נופסס 6101!חוהס

 טג' ממחכי !סרג סוג מעג! נס' 1מ61תי מווה' ):כ"ס( פכם ח"2 אים סינקו6"
 גוס-י

 !שעו"ש ג2ס'5
 סקי וב-פ גז1!ס :פחס ס'5 נח!וס מורחי שסריס יסרו ורננית. נדו!5ער

 .: ע"ס 5':ועס סוס מזכל
 : תק.כ 5י61רנ, 5י1ריס כיוס טס יחגעס ופרפרזות שית גספו(
 כורת ניפקנ עדות פ' וגן סטיית( )7'6 ירו:5!ר מטיס גת:"ך פקוטות מרקס אקכ תעזות ס' ח" גסיו(

 : 5ג' דוג!5'5ת וקו-
 : ט1טסין 6כד"ק וט" תע-ס ,"5ח.(
 גג6' 1' !סר"ס סק,וט לנוזת גס' וגןיט(

~wg 
 גע5' 1גמח.כ סלח'ס 6ח' כן וס" 1כו16ויד1י6סל ג5כוכ נלפס

 : סקי סודרים לכילו נ*כ גקל6 ססי' סרמ*ס יצגי מיחסוספסגימיס
 ירש וגס' ז5"! ג"5 ע"ס rp, otw 6ו,-ת ע"ס סגם עטם 5זק גר 'סקכ סנ"פ קוום ,רע וכפ' סם-ו 1,"!4ן(

 : וע' פסג'9 ע'קוזק
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ספריםאמערכת6
 מאירות פנים מהרב הגנךן אךך)סו(

 כתובות. עלושימה וב"י ממור נסך יין הלכותעל
 מווינא רצ:הוצחק חיבר זרוע אור,מ,(

 פסקי בגליון כי מוויניצא ש"ס בר'וראיתי
 נדפס םםכת כל בסוף הנדפסיםהרא"ש
 על הרא"ש לפסקי סביב קצר ורועאור
 הרי"ף מכיב הנכורים שלמי שנדפסדרך

 כש :והריין
 המקובל הרב חיבר זרדע 4פךך)מח(

 הגהות כ"ץ פאפירשמהרגת
 החיים עץ דרך ספר על ומריאושקלא
 זצ"ל האר"י בהקדמות החשוב הם'והוא
 מהרעם הרב וסדרו החיים. עץונקרא
 דרושים וס' חיים אוצרות מספרהנזכר
 שסידר יעקב קהלת וס' ישר אדםוס'

 : צמח0הר"י
 זרע 16י )ע' קצר זרוע אור)מט(

 מפראג ליווא מ' יהגאון הדש אור)ג(
 חנוכה דיני מצוה נרובסופו

 : ימ"6( מסרה htl'S מ')ועיין
 נדיני נאה קצר חיבור דרגשש 4*ךך)ג6(

 בכמה"ר חיים מהרבברכות
 אוהו ומביאים אשכנזי באכנרבניטין

 ושם תל"א שנת באם"ר ונדפסהאחרונים.
 פתורא חיים, ארחות חבוריו. שארמזכיר
 תוצאות דתיי, אילנא חיים. מיםדדהבא.
 נבי : ראשים ארבעה ושם תפלה. ביתחיים,

 המופלא ההריף יהרב דייש אךר)3נ(
 הרב של בתו בן אלעזרמ'

 ח"א חלקים. ב' פאירות, פנים בעלהגאון
 חריפא ופלפלא ומריא שקלא התורהעל

 ונדפס פרשה לכל השייכות הש"סבסוגיות
 שימה וח-ב וקנו, להגאון אור כתנותעם

 לעי'; פסחים מס' על ובקיאותבחריפוה
 בג( : מקירות( מגיס 6ורגתגות

 מ' החמיר הרב חגרו ןקך[ייכ2 קפדך)גג(
 הראשון צדיק זצ"ל יעבץיוסף

 מהמגורשים היה והוא האחרוניםמחמידים
 ננד הנז' וחבור רנ"ב שנתמספרד

 ללמוד והעיקר וכו' עמנו מבניהמהפלספים
 ביי שנ"ז שנת מקדם ונדפס וכו'.ולקיים
 והרב מקרוב. אם*ד בדפוס נתחדשועהה

 : חיבורים כמה חברהנז'
 להרנ התורה פי' ההיים אור)גד(

 מ' קדישא חמידאהמופלא
 לחומש סביב בוויניציא ונדפס עמר ן'היים
 בפולוניא עהה כי ושמענו ורש"י. הרגוםעם
 שני עוד ונדפס הרבה אותו מחשיביםהס

 החסיר שהרב ע"י זה ונהעיררפעמים
 נרולת הגיד טוב שם בעל מהרר-יקדוש

 כה( : הנזכר סהר-חנשמה

 הדורות בסדר כהונ ך1ךזכמדץ 4*ךך*גס(
 ר"מ ההמה איר ע"ג קס"גדף

 קול הובא כ"י הזהר על פי'נלאנמי
 כי( עכ"לבוכים

 36רסס פ' מחסיי מסרג סו6 טייס ש) ספל כי כן61ינו
יף עימו סל3 גת3 וכן סרמ8ק תקטיר וסותג!6:ט'

 ציון מנחםחנ"ה
 מנסדרי: גפות נ' ע! otsttnt אעסיק מ38 וכת"כ )תרכ"ד( ויט6לול כק-ק ""DD1) 6 כטת 1%ל1 וכיש 61:ונא(

 חייס סר' )כנו מושת גרפס )יגן f~cn פי' ע"נ וכמרדכי תקע*6 ס" סרסכ"6 שו"ת ט"ב :יח ע"ג tO'nDtוט"ו
 יסיתר ולסייס )6יסיל ס16"ו 3כס פתח!ס סס ס3י6 7ס7'מ יסעו7ס ק17ט גין כסגת ילכדו ס65 מגרימו")גע:ין רמשי 3ס.' סד-פ סי חקק 5'ס ס:7פס ס16-ו סמ"ק ר6ס ס" 61!1 תלג"ס( ).יפיג !מ"6 סנס' מס וכזפ6ול
 ושן סוף שד פתמיס סי"פ פגרי דג) 'ל6ס סג-6 ט"מ ס' גפ:יס סס וסמי"ן ט!'1 מ"צ זסי"ט ספ"6וסבל

ttlhoסס : 
 : קר6ק6 פס סי' מוניתו ועיר תפ"י( טכס )'.ש 3פיילי6 )מטל ת"ס לוח ס' חי' נסככ(
 : סס1פ1! עשי וללואיס ntv'r ס!גס מקל וס' ויכול( וזיען )י' קיי1סין מס' ע! חי' )רסס נסכנ(
  יחן לפ' ספחי נט! יניתי  יכן )'י דייג  pt'(h פו"מ )ימי תת"י ור5'חיי כי"ר( לפ'ר5רס סופתה  פיוס 7 וטגד(

 ס15גס ויסוו סוחריה, פרפר ס' סי' גס יסוגר גר' נטי לי:' 1'ורית סעיח יסרח ט.ס פחום כפםהדפס
 : ס!"6( )כ6יו:יקו מגנות וס'  sp o'Srn stth1יפי'

 ממקצין 3טם"ט מסלליי מרסיס 5פר נסלתנו  פעריך בסי' )' נסערת נס"ס פיפס פ' תל"ג  ~גסות וט 1י6סכה(
 6"! גוס גוגתו tt~eSn כ46 ס73!ס 61תר סמפל3' :ר גגם ס.יסנמסמס

""167 
p)PO) פסוס סעס 163תס 

 סיע פול 1ס 710 !1 ופס יכפת סטי"ל גיד סי'  סייס יפר  ככדור 65' רק קותו ט'סלין l'hG 3גט,י 6' ג11טיס
 : *( תק'ג IIDO  ט.1 גמי!"י 1ס יס.' 1  גהייס סוד 6':נו ח"ס, 7רכיגו)י

 1פ"פ !סללג 3ו3.ס קוי כס' ס631 מחמס 6ור לק כס ד).כ 3יכיס קיי ס' ח" זסר"ס כס :רם, 6יך וא"קגו(
 טרנס ימ,ק6) מו"ס סרס-ק ססת57ות ט"י יר1טת"ו 3טס"ק וגעת תר"ג( )כ6)1גיק1 ויקרץ פ'  סר ו:זפסנסגס
r7~hhlth1S ע-ס לגו ו') סקר" )נ7 ימסלת"וו סק7ימס וטת טחן  ס0 מס' 37סטל ומ"ק כסיפות, גזטס ו"ן 

 גץ יפין 75 ע) ת:ר7 'סי כמלעט שיקיץ וסי' טיגן ת4 פ! ופלס8' שפפ פפ ניפט כרקפת וגפפנו*(
 : פי, וו: ג' 16 6'3עפו7
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 1רמפרים'מערכה
 וסלג a)hlA 5פסלי6 טפס 59 ס' כי עflip 69צף
 כאל לט פילוץ גי 'קל ירח מס' h1p1 לוסל פילסוגו'
 יקר ירע )וסל עיליט קר6  ירגן יקל 6ול לטקרא
 כירים כפשל hilih' פסלים סרג וקלט פפר 6סרהניוט סי* סחפם 5יל וס' חפש ספגי פסס סני קצירופשר
 נפעלכת וע"ן כת"צ(  ~hSl' וכרסס פ' לליץ ג"ג6ש

 : תפפ( ,סל, )ע"ען,*ן
 מזהיר קרשקש. חסרא* הרב מ' 4*רך)גי(

 כז( : המצות ושרשי הגמרא למודעל

 מהר"מ רבינו חיבר ימר אורנס(
 זהר על ארוך פי'קורדוביר'ו

 דצניעותא ומפרא ואדרות מהימנאורעיא
 הפרושים כל וראיתי והתיקונין. יצירהוס'
 והם םודינ"א דוכו' של בביבליאטיק*אהללו
 : וארוכים נדולים רובם קובצים עשרששה
 ')7תיסו ס'וס 6נ' : ro~. גושן מטס 6' 3ח)ק סטותשג
 ר6מין 776 כחדם קורדיניר' יעקב נר פסק ס5עיל5ל

fi)wפירים וגס!ף תיגע). 5פת פ? שקילס ססכשג 
~rtr טגת ,חד: ו' כ' יום סוס מספר )ם!ס : סוס כזמוןגתוכ 

 16תו כתגת' 'טקג 1' דוד ס)עיל 6ג' 55ילס סספ-גשטן
 'וכסו ס' נך"1jhen 1 עמט56 גמס"ל סס)ס5סחכס
 ע";. כח( !'מ!שו גו ויקיים "ורפו )ו ט 95plp1S1נות
 נים'ן ps cninc' פמט6) סלכ )ים קלו יסרפ'עסייוע
on$כומס פסר"ל וכתכ פגו6נ 6 קולין it~sc גכתכו 

 פ'ג  דף מק:ןי6 'מ"ר 1סלכ !חימס פורף גס'סשכ6
 ,ס.ג'ס 6!ף כ,י, np(ihl גמר.ל'ר סתנס וו")עש6

 בס;6י)ס געד קור7!כ'ר"ו מסל-ס !6)מ:ת שגיסומדופרס
p'wbמנכד סוסך פ" ע-ס סרג סחיגל יקי 6ול ספל 
nhlhNס6)ף סת!כד )י סוגד 5פת וסם וספייר. ססופליס 
 !פסרך"י 6דופיס וסיכיס ג' ספח סלנגית )ס6!עגסקערת
 6):.ך )מסר"ס יפמרס ס!מס !פסליה ועקליםקטלו

 : ע;") כעדו ימתיק)מ9ן
 ס; 1IW'(h )7וטס שם סזג)'ס hs(t )97תשץיי4ךר2

 פעירת 6תר ;:יס '"כ )סרמ-ע סועתקו 6סרמן
 סי'!. ::ת מערס :! כיס,כס גתגקס ו') זסו6פסרפ"ק
 לז6חלו .סמעתיק'ס סן'ס. ::ת !;מיס %ס 4hl~Gי, מסר'* פרן ימ' נסיף סיס סי' ממעות 7כס:!מוניחס

 : מסמ"ג סגת עד סעתיזס נמלוו)6
 סרכ:ית מסולעת סטר מעתק לאתי לג ומןד4*דזר

 ירט סוטר ם! סעיקלי ונוף מלמ"קאומגת
.h*'ifp'hlר"ן סק'ג!ס סלכגית ססו7ית סס וגתוג 
 נפם סם6ר 3ע7 ו:תר5'ת סרמיע סנכגד פסתגסתיפגשי
 כ' עם מ::'!ת ק' יקב! גד)יס כמ"ר מנכון גגםעיער)ס
 יסים וסוס פם:ס נכף עס סרפנ-ס וחפ;'ספילום'ס
 כתגי סעתק כעגול סגתחייג כיקיג.י פת'ק סרפ"עפס,ל

 וסלכ 6)0'ך פ;ר"ס סלכ 563רת6 וסהתומיססלמ"ק
 וומ:1 רכ. כי יעקג וסלע קוריי די י:ל6) ג;מס.רפחס
 otn~to י!6 תסכי) ופנס סספשד. סגת שלי' סיעיס)

 נ:לימד5  סלולריט גסילום,ס מלד"ק לתגי 6ין גייע : 6פת 1Dh' קצע ונסו סגו' ס)יפ5 ס5פס יפסל"לקפיס
 עס 06 ג' יקל 6ול גסס גקל6יס גוייס6על
 כמ5ליס 6ך ואס. פפולם כגתנ גתוגיס ootגשיינ6
 tpiwth-' 1 3קתנ שגייס עמל מניס קמו פססלכהן*
 וים 1ש! פרו ת!פיי סיס גפסט ססלפ"ק סיערכנננר

 פמו:,ת ג7':י תכוכס )ו יס מחזך סגי9ס יפרולוי) שכקת ג;!'ת וגס fh. מרן ג:י"ת תכוכס4
 סיס ונקנא )"6. ס" ע*ם ו"! פרן דבריו סיוממכיס

 גמ"ם 1-ן 6"גן ס)מס מ' וקדי: ט.ר פסיכת)מ.י
 סרכ פ" ר6ית' ומקליכ גסקימתו. ספרןס כססיסלכ

 מק.ל!ת יגו 6חד ס' סב'ליס סיר )וסר 1.)סלפ"ק
 61:י h)Dt ספין סמן6כיס :מות כענין וידיעות'קרית
 גמייי:6 6מר יקי 6ור ספלי טס ':מ וס ס' chתסופק
 חנינות בש' ורשתי גוגרו:'. מלמוס וסי )ליסגתנתי
 רני סקג)ת ו") סרמ"ק כו 'דגרודחיס וסי סלם-ק עס םה!ס ו)-י פסרח"ו סרג )רגיגוייי

 ו"5 ס6י",
 סקכ!ס מכפת דומי hlo געוס-כ וכס וס:.פ.ת.6מית.ת

 : ו-! ס6י-' לכו דרךעי
 על אשכנזי מרב יסרדת אדר)ג"(

 ופשפים פלפול יהפרשיותסדר
 קס"פ דף הדורות סרר והרב חן. לויהעם

 כמי : יקרות באור נרנא שדאע"ג
 מאיר מ' החסיר להרס יקךרךן רפדך)גט(

 על דקישמא ור"מ אב"דיצחקי
 י( : וכו' והרמכ'םהש"פ

 יא( : 75יקים( 716 )עיין הושך אךך)0(
 ברכות סדיני קמן ס' ישיאל 4וךך)ס6(

 נקורות בס' ש"ך הרבהזכירו
 נאנו ישראל ט' וחיברו מ"ח סס"יהכסף
 המחבר באכני חיים הרב של רבווהיה
 ישראל אור דס' וכתב חדש אורספר

 : ספרו בתוך כלילהנזכר
 בכתב ממעה הוא הכןבנדץ מסדרי)סג(

 הנהות ע"ר הזהר על הגהותיד
 : התלמוד עלמהרש'ל

 ועקל יצחק להרב נבשרירן לך 4פךדש)סנ(
 קמולות בכמה אב"דעמהויזן

 ציון סרר על ובריא שקלאבאשכנז.
 : מצוה שבנרההלכות

 לסהר"ר דרושים יעי לישבנים 4*דר)סי(
 נרפס מפראנ ז"ל איידליץזרח
 : תקם-ה שנתשם

 ציון שנחםהגעה
 פס4 ס' 716 ע4ו ויסטן ט )סתומי 'ל-ע 5ג) ורדוי פ716 יקל 9' וט6 ויס1יחיו ס6פו:ס עקלי סלרי זעןבז(

 : גוחען גחת גדא onPPO) גע5 כ)לט
 ולפך: ופפי פפיך ימום1 י6 ר"תכח(
 סע:~ך ממל"ח סרג )תחן elthstt 6גי-ק ו6כ כג'נין יוסף סנ-פ י7סג6 5טזל' גיסי תרי מסל :תחגלכפ(

 6כ תכרו 'קלות 61!ר ח: ),ית סחרם ככה"ג ופ-ם סילו, )סתוי סנ"פ ניס-6 ופס6' סכ-ח( נכימ61)ק16וי
 ,קוס" פל' וקדת עס-ת ננ.מין 'וסף מו"ס וכגו Ph oticti~t נלסון סמו56 גפו-ס דיג יסוים 6לי' סו-ס סלכיגט
 ככר ונס העריי, % )6 61ף יקרות 6ור ל6ס )6 וכנ-ס hD'o, פד פרי% 51-ע י"מ סירן )9ת1 מז-ס95לכ

 : ק"ן סר6שן גמס"נסוגף
 ו  תק"נ( )קיע69 5שפ6  סריענ64 לד' עס ~oplלע"ד(
444ve1) ג נפוט  וויין  סגן ייפ, נפו-ס פירס לני פו-ט 9-י  )תטיפ( נ,-ד 
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מפרשאמערכת
 יצחק להרע שו"ת נעלם אור)סס(

 : הנו'זעקל
 מהר"מ הקדוש יה"ב נערב אורלסו(

 מהר"מ המקיבל להרב בך אלך)מז(
 ממודר בנלגולים כ"ץפאפירש
 : כ"יבקצור

 באגדה רז"ל מימרות בל עךלם אךך)ס0(
 המההילות המדותומעלות

 הקדוש ספר בסוף הובא יג(,לעולם".
 : חכמהראשית

 מהרים להרב מלך פני ארך)סע(
 בונות קצור וכעץפאפירש

 : כ"י וראיתיו זצ"ל מהאר"יהתפלה
 הנזכר מהר"ם יהרב עריקים אור)ס(

 הזהר ע"פ הארם הנהנהקצור
 את שינו אך ונדפס. המוסר וס'והאר"י
 אור בשם וקיאוהו עליו שהוסיפופעמו

 יד( :הישר

 בסדר הנוכר יהרב צח אור)ע*
 : כ"יההשתלשלות

 אור ע"ד קס"ג דףי הדורות סדר נתב מרמון אור)ע3(
 כן ואינו ע"ש. זמרא ז' דוד הג'םקוימון
 מקצת בוויניציא נרפם קטן ס'שהוא
 הרדביז יסד אשר מלכות כתר ובוענינים
 כנראה הרדבזז המחבר ואין הסוד דרךעל

 יה' : רבריוממרוצה
 ביץ. פאפירש מהר"םמויב ב"י באורך הזהר על פי' רב 44דך)עג(
 במערכת מזה קצה זכרתי בנרפסוכבר
 כח"ק( מיסירם "כר"ח )ט' ע"ב אוהמ"מ
 ספרים. פ"ל שחיבר ששמעתי נאסרושם
 ועוד בכ"י ראיתים הנזברי' המפריםאך

 בדרך ההורה על דרושים ז"ל לוראיהי
 רבה מדרש מאמרי ופי' מדבש מהיקיםפשט

 נ בכ"י האמת דרך על יעקב עיןומאסרי

 ספר רבה מייש פי' השכל אור)סי(
 והמדרש וויניציא ד'בראשית

 אישר ן' אברהם מ' הרב פ" אחרומצד רשעי פירוש ימית ועל באמצערבה

 מרן בחשובות במבואר ב"י מרןתלמיי
 תלמידו. הנזכר להרב א' פסק שישאזה
 נס 7"ס רס"י )עיין שי"ן במערכתועיין

 יז( : 3ה"6( כו'סירט'י
 אביר המקובל להרב ועךרךז לידר3עס(

 לונזאע די מהר"מהרועים
 ידות. שתי בספרו ונדפם מזת הגהתוהוא
 אחרן ועד בפ"ע ]נם[ ונדפם תי'ס()6"ד
 אבל מאליהו. מכתב הנהות עםנרפס

 תורה שר המפר מגוף הרבההשמיפו
 ייי געצמו

 דינים פסקי והיא לרש"יומיוחס בשי האירה ס' יאיהי האורה ס')עז(
 ענינים איזה בסיפו ויש סימנים קכ"חובו

 הלכות כמה ויש מרשיי. אינםדודאי
 צת בלשון דינים והיתר ואיסורמא"ח
 דינים כסה מייתי רעים המים ובס'ונקי,
 אם*ר ד' למציעא הרימב"א ובחי'כהוייתן. הנזכר בספר הנם והנה האורהמספר
 במי תירץ ור"ש כתוב מציאות אלופ'

 יח( :האורה
 לסף שקורין קצת יש האורה מי)ע1(

 ניקיפיליא מממהריי אורהשערי
 : מהם האורהס'

 להרב אסתר se' דשמהה אדרדן)עת(
 שבת בעל הכהןמהר*א
 יט( :מוסר

 מקרעמגין יומגן ת' )ע' כנישוך אדרדץ)עט(
 :3ח"6(

 ויוד להרימב'א ע"ז וחי' להרמב"ןקדושין וחידושי םיגאש ן' לםהר"יי  שבון1ת חי' יעליךצאר 4שךושיין)ס(
יוק ומהרב שמואל נאמן מהרב חידושיםבו

 ציון מנחםהנ"ה
 סי"ס(: )ד"ת רמ:גש פלדס ס' י.ר וסות סק53ס ג'מ!ד נפערת !סטיך 1יר!כ1 התפקס ג1א ט%לב(
 ש85 715 פ' 1גסקזמת נע5ט חגמס רגלית גנספ-ס hl~1D 1:ר6ס נ7!5ז נךוי6ו סמתתיי1ת סמ6מריס גטילג(

 : ע"ת ס"ס כסיט
 ישר סע5טי גמש? גוו6רס6 געת nev)t קר%6ם'ן יסרתן 1מ,1ת תלית כינת עם ח"ן סמ3ירג גר6ס1:ס :רססלד(

 ועי: סלמ'ק ססייול גת1ך גפרמיכ,6 61הי1 מדוייקת ונסג-ס)7יק'ס
 1"5: נסרזכ*ו דסק 1ס7י6 מפירם חס.ג( )6.7 מס' ,נפערלה(
 זס*ש8 פססתם סם ס* 6טר זנן וגירס 6כר( גן 6גרסס (h~h p~g גסס רק סגיי מפ!רסיס ואר סמ'כלו(

 : גי!.ס ר' כןסי'
 ישריש תרס( )גרוין 6רי56 נחות )גין ו:ניג!ת 1גתיגס קרקס מ7ימ 6ור ת!רס !עס תנ"ח( )סוטנ!רנינחית סטיי ק' וסם t~wD זמי יסי:' ושתוניס גגהוכיס תורס 716 דנר' ג1ס'ן גסקזמתי ג' ימס1רת oh יסךנלז(
 ע"ג:יגם.וח,ג ש"פ עני 6מ ומ"ק עיי הכתורס ס6,תי!ת פסטר ג:'זון מספר סגסיף גכ1"ת הרייס תוית גשי סגרןפ!.1
 ושל: לרטנו דגננו וגריס רס"ן 1!6 ר"ת גבס ג'5 15ררו סייט גסלח(
 : 6';ק- רות משריסליל שב"* *ריפ )'ג( ז' )וע54 העל.! ס' 5יו6רג6 9טר'6 1ג6 סו6 5ג~ת נתיל סג!;) ocl וסורים מניט יגסלנ!(
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 8המפריםאמערכת
 עד: לחיי כולם זכר מודילייאנו שמואליוסף
 טנד!ס מהר"מ )ע' גרךלים 14ךיייבם3ס5(

 : מ(3ח'6(
 יונהן מה' להבאין ךךעךכמים 4יךךשיבן)ס3(

 קובצים ב' ח"מ ש"עעל
 ! קנ'ב סי' סוףעד

 ממורנו נ"י אליעזך אךרעיךךן3סג(
 ושל נחום מהר"אהרב

 ובהרמב"ם בש"ב והמיהות קושיותלהיא
 בידי והיה מאד. קצרה בדרךובפורים

 : שעה כרביע מועםזמן
 )ע1' עקיבא יינני 14ךךזרךרןבסד(

 : מא( תדרס'
 בתג ישראל רוב קורין 4נזךזרךךז)סם(

 : תורתנו מתן זמןהשבועות
 זתקין סרריס גרס 'ס גי ג:יע.ריסס :יו !6ואולם

 ס! גיסו סוקן tttSh רכים ס:ס כ' קמ"י.לגנן
 דף י1מ, תוספית ס,כירוס 16?לות תיקן ג'ון ס6ירכ.נ'
 ורכ.נ1 וט.צין. 26כנו 3נ' גסס וסחדק' מב( ע'תח'

 קומרות יכ7 סרי-ף גובן סס'ס 6יכרג!וגי ר6וגן גרינתק
 סג'%. סמער3 3ג!י!ו' כסס ודגקו וכו' ג.נס מקוס5יו?
וח.!,ן,

 גכירוי כן onsi ורכסי
 qov רכי:י גתן כסיס

 כתפוגות סידכן כלם סרי'ף ת!מ'ד מיגעם ו'כיוי
 מסוות Prr1'1 רקס חקצ"3 סימן פירוק 7ש1יחדשות
 גי' erir .16מר'ס ס6ו?ר1ת 51צ1 וא'. מטיס !כ'כתר
 וסוג סקל. ולן מרייס וקרן טורקי5"ט ונ64תכפן7
 7.:,1מס לטיט מ".כטוי סמ;י:ז מירכי גר קמח.יעתק
 סרכ ונתכ סרסכ", גוסן פר1נ':!"6 מרכני סיס6כר

 סר6ס %6-ד מדפס י7-1 דף י"ח ס' כח-6פסליג-!
 ;תבונות ומל"ו מנכרו נ?י:כ'ff~ 6' תנוטלגוןגן
 (rir קלית כד' כ?1 ורג.!י Pttoth חיבל לו.כס;ינ
 :!?ס. כמחור י:יסט. 6גי:יו"1 יי גקו:ט6י'רקלפת
 ס;תכ קמ"ו ס" כחפינותיו 1tir~o גן ימסך"םורוויתי
 כ"ו:ר1ת גתג פ:פס'ס סיפ וע"י 6זסי,ת. היגלזסלפנשן

 סג(: עיר סעדיס לכ'נוחיסד
 מוכן כר ינהק רכינ. י6וסלות פ" מכס 'ם.רס' חיכי סי9ני:1 מדור פ,סטי ממס כמסלקך סרכ ינהר!

 סלק'ע ופי פ' תינו 1סל;כ'ן פעמים ג' נדפס וככלסנו'
 3ון:טעג7'), 1ג7סס גכילונ ו' :!מס רכ' )6וסר1ת*"
 פתי) ספר חיכר תקניו יעקכ וסרכ כמם t:shtמר(
 גניריי 1' מ:": סרסרות פי'תגית

 פ" קצור וש,
 נפי כתיספותסוטנתן

: 
 ס6ו?רות ::מע כתג סמק, ס' כשקימתךהרמבנ"ם
 ספיד לין ס%חונלות סמססר רנות.
 5ך ססדוו ויופי סמ5מר מעינות ס:!'מוסוויהכויסס
 סמכות כמ:') ,זק 1;, ג17יות ?);.ת 3ע: 6חרגמגמו
 מ1ר6 'סוד גב' טויך 1' וגוסס ?וכ נס ג16רך.ט"מ
 נ6יוס ול6ית' בו?. ועצויך ?"הוית מחגרי עם 6ריב
 סת1:ס גבירו! 1' מ?ר.ס ג"וסר.ת סיס'ף ססרסג"ןס'

 6ין וגעת סרמג"ס. גדעת כיעל סמ:ין יכויןכת'ס
 דעת !מען תגרת פתי! ופ' סרק.ע ושר ספרכי7':1

 וכ.%י גט!חז. סורות ב' י% סוט-ס ייפה עי : מה( דגריס ס!כ.י,רן
 סרס 3:כ:סתי 'מסע מ' סיכ מיסד 6ו?ר.ת ר6.ת':עורי
המחגר

~vc 
 פ" ות'נר גלי 1סס סרתכ':ו דרך ע"ס .ס1פע

 כ:ס"נ ?וכ "חיו ימן סמויות, מסתרת 4 וקיקטויסס
 טיב" וטר' כקין דתיי ד.:6גס'

 סמקת מ:מןת ספי פ!
 יום "מון סוחחי) גכיר.ן ן' טר"מ 16סרית ורשיתלון
 תרוס כ":י כק1דס גן 6!ע,ר כן יוד סרכ  יסדווס

 סתריו'ס:כרקמי
 עוד ,-תכ וו"ן ע"6 '*כ 7ף ?פיית קייק מס'כהב

 ,!חק ר' סרכ ען ?טות פ:ין פוקדותסומכ'ס
 מחכר' גג'רון כן r)tc ר' סרכ וע! 6!גרג!י:י רקונןגר

 ממספר רכות מ"וסו1ת טמעתי מס כ! 1;ן וו-!ס6ו:רות
 כי וט' !':' עלי נספנו סטרן ג"ןן 6!!:1סמת,כד1ת
 קולף פ' עכ"ד וע' רכלם 3, מ:יוך'ם סיומחכריהס
 על ,ס )תון כתב 7סרמכ.ס מ"פ ). D'lCC 1ן"סזיןיה.
 ;מ1סתם כתי סימכ*ס ססר' 6!גרג!ינ' ר6יגן גר י!חקרכים

~h9ra 
 קורש יספך סמבות. !סי גסקדמתו

 ד?ופכ-ס חד" עציו תסיס 51:' נכירו!. כן ר-:1ען 6:נרג!1גי רפכן גד ינהק לג'ל ע! :;וטת, סגיןסערות
 מספך !מס 1""; דקריך סמסטר רבית ג!2ט 7'מג, יותר :סס וכויס ספספר רכות מסוות :2מע כתןקר6
 eP!u. 6ין ;6!1 דוק, 6!ס e')c ?וכיר ?7יר1תק,ר6
 מספר רנטת 6ו?ר1ח כ, ד3ר'1 מפך כתכ סךמג.ס1ס!6
 כמשם מ1כסק רכ 6101 רכ !5 מצויר ;סיס קותכסיס !" 6!כרג!1:י .רצכן גר יצחק רכי:ו טי כ' וע71:מע.

סר6נ"7
 ציון מנחםהגשה

 : ע"ס ת'"כ ס" 'ו"ך יעחי"' ודרבים ות,' לגי )מסר"' סן"ת 1סי6מ(
 ש !ח-6 ומערות מגס עס '?,ת ;תכי 6יוס tfft לו1:!יס :7פפ מקו1כ וגס :';,'ים כסוכרי (:ee ):)שט( וגקי6ק"מש(
 סרו"ס עי'1 מסיג כגר ופקין t;)sh גר' כ1 7סחו.קו סמח' ים-ס ג6ו:יס יד' מסמק קונן גת.ך וכרציןגיפס חכי 'סג? 6מת מתחזת סקו בוסרות ע"2 מ"כ וזד? סיג נ' ומגות ע"כ קמ"ס וכ"כ ס-6 מ"ט סי;ס גיס וע'סב(
 ס:ח!ת 6תס ג"וסרות רק סחויק1 1פו!ין 6םג:ו כגי 6כל 3מ1 סמויק1 סרסת דרק כיו קר1כות !מהניר כפגולכוס
 ;יד( כירך מקת תלי"2 )בו)! קורות !,קוט' 3ענ ע! :פצי )ס ענמס ה"71 ע*:, שטעית להג 5לך נזם וע-סוג!'
 6תס 6וסר1ת דמכועות qotn1 עוד :%6ל י6 מטת? קמיו סוס סחיר 6ת ושיניס תכסיס 167 1כ5טר 3,ס"ישכ'

 לכך חים מפי יין 'rsi~ h'i?b גדכר.ם גן )ומר כ,מ::ו 6יס יעיו ואיך ע"ם ~oih סגילש (1Wh ורקסגח!ת
 : ריתמי התמי 6:ן ק"ו 6חריניס ם! מכריס: ר26וגיס, :ן !סורגן טיכס תו-)קמרי

 :?ס סיפרית פםרת סי פ'וסייס ס:ש! סג5ו:יס 'ן' פע:ס קוכן גת1ך ג"כ גדסס יכו' איריס 06 סיתת!תשונ(
 6ת סמתת!ת 3פ"ע כחר1ויס מקות תל"ג ח" נס !הר6כ"ן( סיג! מטמר ס' )וע"ד מפת סתרישג לכןלכות

 ו!"ש ט": רם"ג יפר וגן ג' כיוס י-ת ומצות לגועות סי ריסון לוס מ"ע סדר )ומל 6טדרסס ומ"מ ת'ל6,ס'6
 : יתרי ס' ל6ג.ע וע' סת'לס כסדר רק ולית מ-9 גכ7ר מכוירס 6'גנס !רס"ג 18סריתמסדר

 גר:ימת גמת וכן מיסמס סמעל1ת 3ען תח"י כפתיי )מ!, וסי' סגיו פי' ocP תכין 6גן יש: וכן ערשס ס'סד(
 :חותות, כוימ'ה סמתתצה 6וסר1ת חי' 610 דגם כס ועשכ סרקי9, נוסר ס' גסקדפת יס7י6 ונוכר ו-) פוסרנ"רסרכ
 ש 6י6גוי סר-ס chc'tt vtnSo סגת' ימאס חק-ג( (hPG'p גפם מסיגת כמס רסכ-נ 6וסר1ת עצ פ-' )דפס נסע-ס
 מוסילות לסרות יוסילו סיל1תס כרומו, סע1מ7יס פיגל Vh1 ודמן, גמהק למדגר סיר,-ס )רסנ-ג(סיפם ננס 6סר ידים גס חצו !6 כת.ס רח' 6!1 כוס-י כי1 16סרות גגייין כ' 6טר דצ סמח' יסק מפתק ככיחימה(
 ספקיי'ס 6!ס פו:ס סי' וכך סם,, מלכן נדו! )רם3שן( ממעון לגן מוגזת 3ת' 6ינט תמנה ופויס ג9!)פי, 6שככס

 : 9כ": פ-ט סחיד"ן דכרי פסו,ו:ימ1קי
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טפרים"מערכת10
 ממגרי מלגס מסיו גל6ס 6מנס סקג!ס. נס'מלמג"ד
 ע:ודליס :וו סרג גתג ,עי.סס סגתנ:ו גשמוסרות
 16 סעעס 16 ר6וגן גו ינתק רנ':1 לסרות לגגי65.0

 : 6חליס מס1רליס ע! כווסתו עכ.פ עמעם)6
 הרורות בסדר כהב למנה 4*ך[ררן)סו(

 אחות וז"ל קס*נ דח סוף'
 נרושין ענין הכהן מיכאל הג"ם מ"ץקטנה
 עב"ל. קטנוה  הלנות בתשובותמובא
 אשר קמנה אחות קונמרס כי הסליחהועמו
 חאגי"ו מהר"מ הביא ואשרהעלה

 מחבר נ"ח ד' קמנות הלכותבתשובות
 יצחקי אברהם הרב הוא הנזכרהקונטרס
 : ע"ג ס"א דף שם כמבוארמשאלוניקי

 הכהן מיגאל להרב הרם'ח שהזכירלטה
 ששמע היינו בזה. צדק מורהבעל

 על קמנה עוגה חיבר הנזכרשהרם'ך
 הגיעה ולא ושקילומרי קפנה אחותקונמרס
 : היפכ באר שם שמבואר כמולירו

 : חך0( 716 )עיין רחביי המלנא)פו(
 נו לעס י )עיין אהבים ותילוע3סח(

TIPsh)מי( כמת : 
 : סמטת( nPP~ )עייו המצוה ומלדץ)סע(
 סי(; נגימן( נבע )עייו בכות אלון)5(
 56יס מי עייו - זומא אליה)65(

 טח(: כח"ג0סיר6
 - רבא אליה)5נ
 הפילוסוף הכולל יהרב אלים גם')5נ(

 מקאנריא ישיר ממ(מהר"ר
 החכמוה בכל חכם היה הנוכרוהרב

 תשבורת מספר חכמה בכלומופלג
 וחכם רפואה הניון תכונהפילוסופיא
 וררשן ופוסקים הש"ס בפלפולבהורה
 הרבה ספרים וחיבר רחבה ורעהומופלא
 וס' אלים ס' רק נדפסו ולא החכמותבכל

 כח יום" שבר חכמה נובלות לחכמהמצרף
 הלא הכל אדים מםפר חוץ אלו וכלה'.

 וכו' להכמה במצרף ותם אחר.בקובץ
 והרב שבחיו. מזכירים תלמיריו אליםובס'
 והיו מחבוריו אחד שום טהשיב היהלא

 חכורים שני זולת אוצרותיו בקצהמושלכים
 הערך גדול מפר שפהיו על שםוהם אתנשא
 ישא אשר השני ושם הרמב'ם כחבורנצרך
 חלל ונאבר שלמה בת בשמת שמואת

 : 50מס( 0מע)וע'
 חכמפ 3נוכ5ו* גמ'ס סק13ס כענין 0יינר גמםאולם

 דגלת דחס סלמת סממית סגדן יוסףופגל
ק 4ה"6 %%ן סלמ"ו 63נל.ת oh~n כ06ל מסריו סס:גמ?ומייק  3וס ,י' סעפו ומי תנע 

 :ל
 הקרמות בשרשי הפרד"סמס'

 פהרח'ל הרב מכ"י וראיתי פנימיותיותר
 הפור ע"ר להרם"ק התירה פירושבאימליא ראיתי שעור ודע נ( אלימה. ספרקצור
 הפיד ~'ר ז"ל לו המצוה פעמידם'

 : איפלק* בכתב כתוביםוהם
 vee מ6ל טרח 7סרמ'ק מסותר גא"דראיתי

 פייס חות 6חו 3י1סק1 סח'11:'ס טמהגריס
 יעיין *קרפ טפות ע"י ומלגנט סק7ו0 נוסרגסתכודיות
 : גח'6( קילל31יל1 ר"מ )סיין פ", יףגנד0ס
 : כחל( סרמנ"ס50 גגי וכרסס י3ע1 )טייו ה 4*לכפאי)5ס(
 : יכתי( ח5תת6 )עול האלמריל כם')15(
(fs)הפילרפוף החכם יסר אלפין 4*לה 

 המכונת הפניניירעיה
 דפוס אלפין אלף ראיתי נם נ"(בדרשי.
 והשנה עירו לשפ המחכר שם ורמוזישן

 תיבות ג' בית 3ל ובס'ף להשחוברה
 נדפם אחרון וער באל"ף. והכלמפסוק
 הרם"1 אנרות ס' בסיף להרם"ז אלפיזאלף

 וכו:(: סחכס ויכוח )ועייןהנוכר

 ציון מנחםהגיה
 לרפאן פפק סקוס 6י' 6ד9 611 קדOen ,01 6יו סדגריס י65ו 06 ע-ו יפקפק סלמס 5ה"6 ל6.ת' ס.ג 17"1סו(

 1nhs וטn~1SeDt 61 יסג ישן ישג, 0:'ת נקדם, ג7לג1 06 )סכת קויחיס וסמם בטן חזרי יתילו יגליו.כב!
 פפ6 מנזת *י 0תי' 0יו' גלית ס' כתוך כ-0 גוגל 6סגיס a'h דפ' כ!י:יס כס ,עוד יאי ו0ר0 ס,וי מגות ס'עם
 ונוו זמניך )ריח גפ' ע"ס טיס סכת 0' וכן 6סגס עגות1ת ס' כח" לסגים 6י!ת כ0' סכ.6 וגס תרע-ג(דגיג
 ודקי ד6ו סי"נ( )ע' כחייו גרפס 6סכיס 6'!ת 7ס' 1גטרע מסריו ,כשל סקי 3ר:ת 3ס' ג"כ )וכריס וסמקע"ת

 : כותק ויסי' כמו עי ס' ט:ת'חס ,!ומל גו !ח10ט6"6
 )תפס(: r!JIT)tt ס,סשת ועם הע"נ( )ח*1 מכס מגית עגמז(
 ינום ען סו6 ווט6 16" ס'מח(

~htDj 
 *** *יי*י יג6 56יי גסס'ד ומ"ג 16*ת כ*ע פי לג6 61)" חס-ת(

 5טפ *5 לק פתחיפ פיגל ס" לכSh 6" ס' גס וגזמת תק:"ד( )פי1לד6 כ"ס ע! גס לגSh 6" פיוגרפס
 ו 1פ%'* פפטר ג5י 7גליס, סלגס גו ערס וע"כ !וג.:6 חר.פ6 סיס.' צ"ע עי סדרו ממוזןורק

 גמ"ח טייין !מ7')ת גקל6 ת"ג .גר' סמכ1רג 6ג7"ק וס"מט(
 כמי

 ל1176וי1
~ftwl 

15 hetli *ונפקימ* קנו 
 חעפפ: נוגיית פ' נס 0ס -חטנ "!6 51'* סחגמ1ת גנו fs' מפייס ג"ח 0ס וסיעך מונס STnn כ:דפס ot~eoס'
 יתרי* פינפ 13 1165 סטתן ויתרי תלעט 0' ניג1ג 1ס10.מו וגמרו 6ן'מס ס' !יסח סתח'!ו נר76י ,נק"קנטן(

 1 51י"ק: ו6ג**5 ג'נין 6ות 1*"1 סנעתקו ,גמי חס-5 נס':סרס
 ופ 5פלפ3** סטמ6 ס' 8ט ונזפפ תסוכש ערגי עי וסוך ~sff סגדלט' !6ני פותו מיהסיס רפיתי וכ0ק-6נא(

 : ג"ד פגוע גסס )ת"6 וסג4ס גילול ע0 כוו6ר;, ודשםטקרוכ
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מערכת
 דארעא טריה נאלאנפי יי מהר"מ הגדול מהרב המרן אלף53ס(

 אלף מספר עויות וענינים משו"תדישראל
 ועיין בספריו. חאניו סתרים הרבנמש
 ס'פ נאות באורך ע"ש ט' טערכתבנדפס

 : 3ח"6( ח6גי1 ממס מ')מיין
 מפאנו יהרמ"ע זוטא אלפסי)5ט(

 במערכת ין עכ"י
 : ננ( כחת( מסרגו סרמ"ע )טיין בסירהט"מ
 סנ'מ גן יעקכ חי )עיין לבינה אם)ק(

 : נחת(5ני
 : סופריס( 6כקעטיין - לבינה אם)ק6(
 - הילר פיכם)קכ(
- מאמר דקי כגל לכם)קג(  עזרים מ' )עיין 

 : 3ח"6(מרגו
 : ינחי( "כמתק )עייו האמונה ס')קו(
 : ס!נגון(י מיי )עיו והתימהון ךזאמונה)קס(
 סעייס יניס 3עייו האמונות סי)קי(

 : גג( כה"ק(גבון
 הרב ,חינר חכמים אמונה)ק,(

 המקובלהפילוסיף
 בקי חכמות ושאר ותשבורה רבותוכ*ן
 שלום שר עד אבי וכהר"ר בהןואופלנ
 ני(. טנטובה בקלתי ור"מ אג"רבאוילה
 מוהר"ר הגאון הנו' ס' כל על הגהותועשה
 והרב ע"שי ספרים ממפחת בספריעבץ
 החנמות כל אומר היה הנזכר עראבי

 מצאתי ולא ויגעתי זקנתי גם הייתינער התלמוי חכמת אך שנים עשר במשךלמרתי
 : מנהו שטץ אםבי

 להנאון שוייוז 7ט3מך4*ל 4וכמדניצ)קח(
 קאיידנוברמהר"ש

 : הזבח כרכת המחברהרב
 קמן קיבץ מהורות אמרורצ)יט(

 אברהםלהרב
 מרברה  וישים שנת  שאלוניכן  רפוסחייון

 ז נהיכעדן

 11ומפרים
 מקרוב נרעם מהורות אמרות3ק,

 המופלאלהרב
 על ולה"ה ישראל כמהר"א קיישאמנא

 ובתובה וקדושין אישות והל' נדריםהלכות
 וב"י הטור על עצים בפלפול נמיןוהל'

 : דינא לענין ומסיק ואחרוניםוראשונים
 הגוסס "' )עייו אמת אמרי)קי6(

 די מסר'סמתטון
 : כחי(יוגז6גו

 גרפתי 1'ד56 מ' )ע'י1 יךשי הלכפרי)קינ(
 : נו(נח"6(

 הנגירה על חבור נךענן לנכשרי)קיג(
 ראשונים חרושימאסף

 ויש דליקאמש יעקב ר' יעקב קהלתוהוא
 ינדפס החוספוה בעלי רבותינו חדושיבו

 דפוס המקרא אצל נדפם ונם שלשפעמים
 והרפוכ. המעהיק מעיות בו וישאמשטרדם
 )ע.ין 'ד ןבס דלית אות במערבתיעיין
 שונ.ם חבירים ראיתי ,ואני זקגיס(.?עת
 החומש: על מההוספות כ"י התורהעל
 הנוכר במקרא אמשטרדם בדפים כידןשע

 אמרי מס' לשונות איזההושממו
 :נועם

 קצת על שימות וכרדפה ולכמרי)קיי(
 לרבממכהיה

 פישלן: יחיאל אברהם ]מהריראשכנזי
 למהר"ש מדרשוה שפך לנכמרי)קטו(

 ובקצור ברמזפרימו
 מפיקים זיו מסחים נפלאיםדרושים

 : נו( ומחוקים מזהבנחמרים
 נרניס לרן מ' )עייו שכשר לכמריי)קטו(

 : גה"6(וומוזיג6
 דינים מפסקי חבור ושכמרכל כם')קין(

 כ"י נחןוהדושים
 הנדפס רבה אליה בספר לפעמיםהזכירו
 ראיתי הצעיר ואני א"ת. ש"ע עלמקריב
 ומזבי' כ"י נושן ישן בקלף אמרכלקצור
 רבינו הרב ומורינו מרוטנכורג מהר"משם

 : יחיאל בראשר
אמתי

 ציון מנחםהג"ה
 : ללכות מפ' פ! מינק6טס (p~p ועקת )תלט"ס( ג'רוס)'ס )זססננ(
 כעת גדפם וגס !ת"6. ג'6יר וטס וזעת נמוגות כמס תקמ"ט וגגלן'1 סג'ג קוסטה תגון 36ן סעתקתל"יק"ן(

 : )ח"6 סג"מעם
 תק.ן נסור וסוף G'D, סתס'גס תקון כות יקרו מס ווי 611למ6, כק-ק )6-6 נ'16ר 1עס ת-ן ס' מס וגזפסנר(

 : וחג'גס סו6 'קלס מגקוגס, וק"קמונג'"ס
 ס' כע.נ'1 ל6ס ), יסתת' ומס-: ירום)יס ד' חלס יסק' ס' נסקלמת גטי: לע-ה( )קוסטה זס קוזס נעו?נה(

 ? חק-1 סגות 6' וגיטי ע-ו ס" ס' 15ת מנקמן כן !'נ טהרותקמלות
 : סמ"ל עס מקרום וס גיפסגגו(
 : ת"ק( (~evct ,*י 5חתגי עורס לסונט ס"ת כמ"פ :וטסו1"ן(

 ן
 "ע :חמן סרכ סמו-ן גסק?מת 1ע'ם קינעלסיס תמרס ס' נתוך תרק"י כסיען :ופס נ"ט נמסר") גועל גסח"ן(

קולחין
'ffp 
: 
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מפריםאמערכת19
 יעקנ יסי56 מ' )ע" ליעקב אמת)קים(

 יצחק רבינו חיבר ךיזרצך 54כםדך)קיט(
 שערי נקראמדור-א

 וסבוא ממתרא"י הנהות חברו ועליורורא
 : יפה מהר"מ והנהוהשערים

 מהרי"ל שבמנהגי והתר אסורגקנ(
 דמשכחתזמנין

 לברר ממנו ראיה מביאיןשהאחרונים
 אדיריה דיריה לטרמא או מהרי"לדעת
 שם מהרי"ל רבמנהני דבר, העלםוהוא
 שהוא מביאר קרימונה ד' עיב צ"ודף

 רק ממהרי'ל ואיני דורא שעריקצור
 ידים בו חלו ולא קצרוהו אחריםנדולים
 : ז"ל מהרי"ל יעקב אבירידי

 שהאחרונים רש*ל של ךהי[ך)קכ6(54כםךרי
 באו"ש רש"ל כותביםס(

 שכתב הגהותיו הם שלו. והתר אסורר"ת
 עם דורא שערי ונדפס דורא שעריעל

 : פעם'םהגהותיו
 בעל מור"ם שחיבר והתר ספסור)קכנ(

 ספר הואהמפה
 עליו. משיג באו"ש ומהרש"ל חמאתתורת
 לכוח במפר בצלאל בר חיים רבינוגם
 הגאון אצל יחד שלמדו חבירו חייםסים

 עליו משיג שכנא הנקךא שלוםוכהר"ר
 שכנא מ' והגאון w.y. הנזכר בסיבמבואר
 דינים פסקי ספר לחבר רצה לאהנוכר
 הלכה ממעם כמותו יפסקו שלאכדי

 הי' וכן עליו. שיסמכו רצה ולאכבתראי
 לנאיני ראש פאלאק יעקב רבינו רבודעת
 כמ"ש האחרונים ראשוני הקדמוניםאשכנז
 שבנא מהריר בן ישראל הנ"מ ,הכל

 בשו"ת הובאת הרמה בתשובתוהנזכר
 תלמידו ונם ע"ש. כ"ה סי' איסרלםמהרים
 רבינו )אחי הנז' בצלאל בר הייםהרב
 רצה ולא והתר אסור חיבר מפראנ(ליואי

 בע' כם"ש עליו ימסכו שלא'לפרסמו
 פאלאק יעקב ררבינו הנזכר. חיים סיםייכוח
 בנפ"ת: דרבנן חלוקא הטציא הואהנזכר

 שעפפיל הג"ם היבר ךהרצך 54טךך)קכנ(
 בעל החמיר הגאוןבן

 עצטו ז"ל הרב כם"ש מופלא ספרשל"ה
 לאורו. זכינו לא אך העמודים וויבהקדמת
 סומכין שהעולם כ' בשלייה החסידוהנאון
 מהרש"ל על משניחין ואינם סור"מעל

 זבו השמים ומן דינים בכמה עליושחולק
 ככיח הלכה שקבעו ע"ר בזהלפור"ם
 ראוי ום"ם מפי חריפי דב*ש אע'נהלל
 כל שם ומזניר סהרש"ל לדעהלחוש
 רף בארוך ע"ש מהרש"ל שפחמירהדינים

 נ ע"י ע"ו ודף ע"ה ורףע"ד
 בר ח%ם יהרב קךזך* ך *אכדך'קכד(

 6סר )ע%ןבצלאל
 )עי)(: מ!ר"ס ממיכרתתר

 נדפס האךלך ךיזרזך 54םךך)קכס(
 שנתבפירארה'

 שחיברו שאומרים נאמר ושםקרי"ה
 המסדר בהקדטת כתב פא( יונה.רבינו
 איסרלן וסהר*ר טהר"ש בזמן שהיהשם
 בה חתום הנזכר וההקדמה תה"דבעל
 יראה ומשם פיזנא, מקיק שמעון ברעזריה

 םר' הם הספר ובסוף שבגליוןשההגהית
 : אויה הטחבר מהרב ואינם הנזנרעזריה
 יאר לשת גע) סג*ן כן סגתכ איתי ונ 'מןואחר

 יתץ 3קס 3גי.!ן כסט !6עפ"י !ו'). ע.!פ.'
 פיגל' אגו סוסן גתרומת טסרר6"י גרגרי ~o'thוגר'
 ד5ק טוליס פ0' 31ר' סם לק 6!'0 כעז '!ח מס'סג6ון

 : סג"מ נוס מנס )'סידט.גן
 פס' תישי סיס סקריך !סתר. לסורדסמח3ר סכתי נ' 6ות ג-6 מ' י'1 פסס נורכ.ךראייזי

 : סוסן תרותי סיפגו סוטטסי*
 סמר סיסים 1!6 !ע5ש !ו 616 כתנו % 6,"סחבור

 0ש!ס ושפריס רסיס. טמא )ס!רותעותד
 גכתגו סי6 ע,!ת גפם ס6לוך וסתר נ6יס!ר יםדרכך
 טי3 ד3ל יט סלת נטפיי כי )סולית תינית 3ר6מירק
 6 6ס:ל סס'0 טס סי יסעו תחת ססת'ר וס כיסס

 : ס"ס פיס !יסח גס' ~'Sfil 3ר סייס לזיוו%ססת'ל.
הראשונים הזכירוהי משהו אמור כד)קכ!(
 ונם כ"י בירינו וישנו הראב"דחיברו
 ! סביליה מייתי כיד סימן ח"ב בתשובההרא"ם

אסיפת
 ציון מנחםהגיה

 פיס, וגרית 11? %ג יפ' !סנ"ס ,iff )0למ*ו 60טת ע"ד ס"ת 1כותכ !!יקוט.ס !מ!סריט-6 5נ,ר ס!פ' !ס'!?נ'0 חיי לפסליך פוטדיס פולגי סם1פיס תולת ק.)סלס סס תקס"1 ס' וגדפם ,ין סתת' ס-' !גק!ר תקדקד קומטךנס(
 : תקג-ו סס ו3רכ!תיו ס"ת "י65!תמנסוס

 פגז שיסקו ועי' פורסי% סי d~h פס-ך סג%6 לת"י גפ65 ים" פ.ג( ס' 1יט-י :ל5? טטר0 נכסי1קי6ס(
 סז*ו !י!"ז הטויס e'ete7D סיטייס גפם ים לגרוין ?סווסס !תדע מק"ג, יו-ד ע:"ך סג!י!ן ע!סג"מ

 : סס טעם 3ר!ךוכש"ס
 : !ס3 זל 3:ס %ח", 3'6ול טס ג1!6רם6 גס י:יפס כתס.ד,ג.ריגרי יל" 6יט 61"ג 6!'ת, סול ט1 שגתו 63ו-ס כסיגרם ד6*5 :נ' tpo~1) )ת?.1 מסח ס' סט!'1 ס! יפה י5.ספא(
 : ע'ם סיע e'D1 תפיס וכס' c*v ועו' ס6ג1ו נ' ממו[ לצגות 9'נ גר:ניז קנית מגן !ע"ססב(
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 18ןספליםאמערכת
 מנ"מ )עיינ הכלהן 4יכ!יכ4רן)קכז(

 סג(: כח"ק קר6ק6 '6כן"ק שטסיי
 מיס ת' )עיין הכללים 14כמיסנרצ)קכח(

 : הס':( כ55. ועיי; כח"ד נכרךיסיר
 : מדרם( )עייז 14כמכ4דן)קכס(
 הזוהר על פשוםי פירוש המאירה 14כ!כ*קלרקעוק5(

 צבי. גאון המחבר הרב צבי מ'שהגאון
 סג"מ 5כי מ' עיין : צד"י בטערכהנזיין

 : כהב(סורו!ין
 שירים ירך י"י על רשרשי 14כני3ק65(

 שנ"א שנת נרפם סדיוחרושים
 : י"ר שיך הרבומזכירו

 המפורסם יהרב שלמה לשרירן)ק5כ(
 וכללו אלנאזימהריש

 : אהבה רצוף ס'בהוך
 יסוסע י )עיין שימוטו 4ירננע)ק1נ(

 :  בת-6(סטירתן
 חלקי ארבעה הרשים ארבעה)ק5ן(

 נדפסו אשכנזי לרבדרושים
 אפרים קנאת דור כסא מה( חלקים.ב'

 רוח חלקים ושני ישרא( ומתכי דודבית ומלכי ע"ה המלך דוד עניני עלדרושים
 : נרפסו לא ברכוה רבחן

 להרכ יישים ועמור ארוחת)ק)ס(
 !"ל יצחק סי(מהר"ש

 : שמואל נאטןבעל
 : נהי( 6נוהני יגהק ת' )עיין זקעדדון לירדן)ק1ו(
 בויניציא נרפם מ' היכנדד ארזי)קיי(

 חבורים. ז' ובו ס"א ש 'שנת
 להרמכ"ן והבמחון האמונה ספר כונןמריש
 סור ניקיטיליא ן' למהר"י הנקורטוי

 היכלות פרקי חכמה מעין מטנוהחשמל
 רבה מררש כללי גדול כהן ישמעאללרבי

 : סי( עקרא אברהםלמהר*ר
 1 מריס( עורות )ש' לדתיים 14ןאךן)ק5ה(

 לכמהר*ר שו"ת לצדים ארח)קוט(
 אחד רודריגיזאברהם

 סכנן "סרן יניע )עייו חייםארחות : שלפנינו בדור ליורנומרבני
 : סח( חךם( 6ור ועיין כה"קמ5ו:י5

 הרב כ' מוסר של וקיים 14ר14קהן)קת(
 לונזאני די מטןפהר"מ

 קכ"ב דף חיים דרך באצבע ידותבשתי
 שמזכירין הנרוץ אליעזר רבישחיברו
 אליעזר שמו אחד גדיל שהיההפוסקים

 הורקנוס בן אליעזר רכי ממעשהשבראשו וההקדמה- הגדול אליעזר רבי לו קוריןוהיו
 : מהספר ואינה מהמעתיק שםנכתבה
 יסר56 ת' )עייז דרבנן 4פריעא)קת8(

 : עיכהת( 56נ6וייטקכ
 להרג תהלים פירוש וקןקיימ 14יפץ)קתכ(

לו ראיהי ואני הנצב"ה. מניהוגו והיההח"ו חברון לעה"ק בא זקנהו ולעה כ"ץמהר"ח הסמ*ע ברנכדהחסיד
~fft 

 ועשרים ד' כל על כמעם שהול
 לו: יאסר קדוש בחשידוה מהנהגוהיה
 : כטל( עכ6ס יסורסי מס' מס'-)עיין יישראל ארשי)-מג(
 : מ6ס( ש55 נעי'ו דה 14ש)קמי(
 לכמה"ר דרושים הבהלימ 14שו-)קתה(

 והיה נחמוליוסף
 אביאלעפיא כמהר"ח הטופלא טהרבהלסיד
 יצחק באת הרב של ותהנו ז"ל דודבכיר

 יע"א: לארסו בעיר רב הי'והוא
 הנוזל יהרב הכבמגה אשדיה)קמו(

 שו"תוהוא
 : מציעא חי'יקצת

 סטני סר6נ'ד ין )ע ולאשכול כפ')קמז(
 : ע"(גח'6(

אשל
 ציין מנחםהנ"ה

 : פטמ'ס פוס גלפם ת5"כ( )י"hw71 6 ,גלפן ל6ט 5"ס מסלן גפו"ס ממס למו"סטנ(
 7!1 מסדת ס' כמקיפת )'פ-ם ג :ע St)h תן' וכמ"ך פר6נ 6כייק פןוג.ג65 חס'7' טנ,ע חי!ת pnSt 1סג"מסר(

 טין( ס' (s~st תמ"ס סכך -ס נ; 61ג'ו טנפו Sthe' טעית סי6 .)ג,כ קר6ק6 6ג7"ק :ס" 1:;17 תנ"ךען
 hff)n  ro :1 סי' ועו"ד מ6ו"ס ממס 1קוחיס 7לדויריע

 : בייליס :לפס ס' ה" גס 6!ת:ו פי-ס כספ;.כל כפר יעי לצי"?  ייו, ת-ס טות פראג נק.;סה(
 : תקט"1( )כ6:י:.ק. יל!ט.ס ע, סו6 טע!56 וגו' ס:קן6 ת"ג !ל; טס"ת יסה 10!'! תותרסו(
 : 'עכס )6 וגן סמירם גייי ק' סם(וטי ת"ח קיק, !כדפוסמזן
 תקעי גפ6לי1י גדפם ח.6 ע": 7עס ',לס ס' טור וו סכיך ונסס"7 ססס', 161ף ק' ם' גמ.,לק6 קותו חבלס"(

 : 1ת"6 מגסות עט תלס"ג גלויןוח"כ
 גע'י ס' )ת)ג'"ס( סי,'יס 6ר11ת וע"ס ע"מ סיירות )סיר מלגסותיו ספוגי.! סלכ סממת ידיי כוס ,עמשיספ(

 היו: פירוסיס ג' נדפס; סחוס ועדס"ס
 ע"י: ע' swnt תר~ינ( )נייו6לג6 עי'6ס !ל" ד6רע6 עפרך סג"מ!טסש(
 גת) ככס )ת"6 'קרות וסגסגת גאזי עס תרנ"ח סנגלטטט (f'p גרפסשא(

 6כטי
 גסנשס קי-ג ג' 6" !עוץ

 : עסמ-ו
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ספרםאמערכת%
 הכרסס פ' סיכיגי הכרסס מ' כרווק לכרפס מ' זס3 מסנ15ת )עיין אברהם אשל)קממ(

 : עג( נח'6( מונסון וטיין מגזיםסרי
 8:4פצ*סמ8~1"4

ו4
ג48

 יעקם מ' )סיין ויעד א"ת למור 22אדך)כ( י א( נח"ל( גנון יויס מ' )עייןראים הוספי ולכל פסח להלכות 22אדי4נ6(
 : גח"6( 36וסכ יצחק ת' מכים1'

 קנלס(! )טיין יצירהלהראב"ד ספר 22ארר)ג(
 תסר"י )ע' לאווין מם"נ חלק על ב2אדר4)י(

 : ב( כה*6(קרעתגין
 )עיין התורה 'על פירש"י על 74422י4)ס(

 : כח"ק( 56מקימסר*ס
 יסקכ מן )עיין הרמכ*ם על ולאדר)ו(

 : כהת( רככי
 מנחס רניגו )ע' עד"ה ההורה עי 22אדר)ז(

 : כה"ק(מריק6גטי
 מובא להרמב*ם התורה באדר)"(

 הגדולה.בכנסת
 ור' ע"נ נ"ר רף הרורות מרר כתבכן

 הוא בכנה*נ כי המליחה ועמו ע"ד.קס"ד
 פשומ. וזה עה"ח הרמב'ן באור וצ"לפ"ס

 שהיבר שכהב מי מצינו לאוהרסב"ס
 : התורה ופירושבאור

 רבינו חיבר שני הפידו' ועלאבוהב. מהר"י גי לפירושוי פירוש עשה עה"ת ןןרמב"ן לנאדך)ט(
 הרמכ"ן של חבר תלמיד עכו רטןיצחק
 והוא סודותיו לפרש עינים מאירתמפר
 הרב והוא עז מנדל הרב נם כ"י. גדולס'
 חיבר הרשב'א תלמיד נאון בן פובשם
 הרמב"ן סורות לבאר פוב שם כתרס'

 פאפירש סהר'ם הרב אמנם בכ"י,והוא
 הרב הקדמות עפ"י הרמב*ן מודותפירש

 מה מישב שמואל נמוקי ובא' ז"ל.האר"י
 בח"א כמ"ש הרמב'ן על הרא"םשהקשה
 בבאורו והרמב*ן 3ח"6(. סרמכ"ן)עיין
 ורבינו ומשינם. ראב'ע דברי רמייתיומנין
 אלומות נושא הרשב"א תלמיד שחואבחיי
 פרום. סוד בדרך בחר ונם הרמב*ןרבינו
 והוא למורותיו פי' יש בחיי רבינו ס'ועל
 : פעמים איזה ונדפם אלהים נפתוליס'
 6י.,יק ינינו )ע' סמ"ג 22אררי)י(

 : 3ח"6(פטיין
 ? נח*6( ססיר6 נתן מ' % ךש"י 22אדו4י)י6(
 מס' )עיץ משים י, עי לנאורים)יכ(

Shtn~כה"ק( נ6רמיו6ן : 
 מס' )עיין עה"ת כש"י על !2ן4דריכפ)יג(

 ? כח"ק( 6יסר5ן מס' סמכתםיסר56
 עם המשניות פי' אברהם 74422)יד(

 י(. ישן דפוס באר מי1
 באמשמרדם משנה ולחם תי*מ עםונדפסו
 ובפרם הנו' סהס' הרבה השסיטואך

 : הרואה יראה כאשרמהי"מ
 : ססור6ס( SS1' )עייו הנולה באר)סו(
 ס5וי יסעיס מסי )עייו הימנע בנאר)ע,(

 : ה(כחץ(
 אורח ערוך שלחןעל מיקם*ן יהודה מה' חיבר %בם2נ ד 422*ך)יו(
 הדין פי' קצור העזר אבן דעה יורהחיים
 נעים אף יפה והוא בשו"ת הןההורים גחנורי הן שחדשוהאחרונים דיניםוחדושי
 משה מה' דונמא מעין חיבר חיםועל

 !פראנקפורפ

 ציץ שנחםהנ"ה
 ע"י: כסופי "1 ג' וע"! ע"עעב(
 ןהשש'ננשעממ :ה tn~ottuta -'%ףןז :ו"ןג ?1ל6 ספלי ע5 נצול ה" גס סמ"ג, עי מסר"' 5"י סמ"ג רפ*תימסר"'סס5-מס ס"ס 6,.ח ומ*ס:י"טב(
 4ף ע5 רק גיטם וP'eh1 61 הכליק משזום פסקו כייס גמו"ס תרסס Offlti וסוף זתם"ג חרס :ניןר(

 l*eiot~vo:י

 ג 5%5צי1'י
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 5שהמפריםנמערכת
  מ"ו ו( סיטו נ6ל סלפית 6ג5 ס5וג'ס. סט סו"661
 ק5יר וגת'פ !ס"ך ס'! קלל נ'"? שולך יותלוח'פ
 פס6חמ1גש פ!!1תס חיוג סיס 3פס 6ין 6נ% 1wa1סש*פ
nw~rntמלס מקפח %קט נס:י"מ וסיס יתקן ותסגו 
 סג' ס6זס 5! י13ר וזקן תקון. !שיגו סו? פןחדלות
 וסוג סי' פסס פמסר"ר !ס1' נוקטע יס1דסטפסר"ל

 סיעה ג6ר שנדפסו כסס י0 וי"י 6"ת מ"ט גס6.
 פ6חלוגי ז( 6גרסס 6סי עם סי' 'סוזספפסל'ל
 לפעפיס שגריס סג6פ% רק פופ. גי גסס וגריל6תרי:'ס
 4ז ס.טכ ננעל גס ולו65. מגו!ן 6יגו פקוסספ1לס
 סחטת ט% סנ!' פרס פטסל*ל יכת טי3 נסיףסיגופו
 לרש חדד סיעג גג6ר יטקרוג %כד!. 6ח7 וב%ממהות

 : פחתם 3חד6 סיטר 63ל סס טיתעוג
 דן קצת ןל חידושים יעקב באר)ייי(

 סוגיות וכלליפורים
 מרבנ* אחד ברלין מהר"י מהרבהש"מ
 יעקב. שב בעל הנאון_ תלמייפירדא
 חדושים ז"ל שהרב יעקב זכרוןובדפם
 בששם שימות והי"ל הפרשיות פדרעל

 : "יהרבה
 שנני' !' יצחק טה' יצחק בנאך)ים(

 והוא ת"ו ירושלים בעה"ק מנוחתווהית' שאליניקי סרבניא'
 : הפרשיות סדר עלדרושים

 הפמורת על באור ילוהק ננעיר)כ(
 במוב הסתבר הרב באור ומשמאלוורד"ק פירש"י מימימינו

 : ודעתמעם
 להרב הספד דרוש. לחי באר)כ6(

 : הנוכר שנני' ן'סהר"י
 קצור יעקב ישרש בסוף לחי באר)כנ(

 נ' ן' מהריי הרבדרושי
 ספר והוא באורך נדפסו ואח"כאמיל.
 )עיין הי"ת במערכת ועיין יחסד.היים

 : c'oSh)חגן
 בספרו מוכא רזיים במינם ננאך)גנ(

 סדר כ"כ לדרך.צידה
 דבסוף זכר ולא ע"ד. קס"נ דףהדורות
 מים באר לקונטרס איתיה שנע בארספר

 2 ע"שח'ים

 יצחק ימהר"ר חיים מים בנאר)כי(
 ור*ם אב"דהלוי

 ודרושים שימות יע"א שלונ*קיעואב"י
 : תקו'ס()ס156גיק1

 תסר"ר )עיין דליית* כמיבם טנאך)כס(
 סק:דריהכרסס
 : 'י'ד(כחש(

 ובאור שו"ת הוא דזכפים ננ~טפךין)ג1(
 הרסב"ם הלכותקצת

 : הנזכר שנגי' ן' מהר"ילהרב
 : בפפד'מ ונדפש וכו' קראקא ~pffpוי'מ אב"ר תאומים אהרןי מה' להרב דרישים אוקרן בנגופי)כו(
 בעל החסיד להגאון ישע בנגדי)כ1(

 על נחמד חבורשל"ה
 מוער. סדר על כ"א נרפס ולאהמררכי
 עסק כסוף נדפם מביכות מרדכ*ועל

 : אמשמרז'ם ד'ברכה
 מה' הנדוף להרב כהךנה לנגדי)גט(

 פרחיא הכהןאהרן
 והם אהרן, מפה פרח שו"ת המתברהרב

 תהלה בעיר הנזכר הרב דרש אשרדרושים
 : יע*אשלוניקי

 השגות הרא"ה שחיבר הבית בנרם)5(
 להרשכ"א הכית תורתעל

 י*ד בנה"נ הרב כ"כ יאי. סרן ראהולא
 בירו הי' שלא וכוונתו קליה. סי'סוף
 הראשונים ספרי כל לו שהיו כמובכ"י

 מכבש בכב"ש עלה הנדפס כיבכהיבה*
 פפירת אחר שנה משלשים יותרהדפוס
 שכתבנו מה ועיין פשופ. והואמרן

 א"ת יוסף ברכי הקפן בספריבעניותנו
 לקמן מ"ש ועיין בס"ד. נ' אות קנ'חסימן

 : כ0"6( רסנ"6 )עיין שי"ןמערכת
 הגהות מרן תיבר הבירז בדק)65(

 מספרווהשמתות
 לבת בהקדמה ומבואר יוסף ביתהקדוש

שנאבדו
 ציון מנחםהנ"ה

גסגזפ_ 5ינ ר' סוייר טיפ גסס נקרש וס" ע"ס קגרו ע5 6ר" !?מ!ת %'1!6 סג*פ כסס 5"ח( ת' 1ת"6 כסטותלעין סנגר %י3 6לי' גסג'פ קל6ק6( pffpD גסס גכסכ'ג רג ס" ),פתחנס גטיו6 6כ7"ק מעת% וגל" למו"סיסעל(
 זטיקר1 ס06ר1גיס גסס 300'6 פס לס5כס טtos 1'1'1 ?6ין ג' 6ס'ע חתשס געס,"ת וסגנן : כגגי6 וכרי'

 : עשה מקוס %! !יסר6ות סטטיין עי 1י!רר לק ג616
 : פרד"ס( גיח"! )ש ס6ג6ג7'ק 40י %160 סנ'ט גססגמת גטג!6י ספירת פלגגית6 ס' גס זה" פגסייס יק*ק ר" 6!פגסייס 6גרססיסג'מז(
 0ניפ כ% ת5מ??ו 6אי63ך p'pt פלגי:טסיש שכזעק סי'7 ספסעיע סנה פיס 3מ!סל'"5pi'h 5פיסל"'פ(

 : גל!י6נרסס
 ס'* תזקי פל' ספת (otnne ספלים נ' ו3! תקד-tSh) 0('tp מקירו רט%6 )מוס חיים מו"ס*ו'ד(

-01 

 :סיס פססם
 : סגיה ג7ק גטן סי ססנ"י1ג% 4פג c~otf שקליפ (SD 50 )תרנייו ע"ר i~(nff מגית PPn ס' ס3'6 )יפסר18"ס( סמו לסריס ר6ם ו3ס'יא( : תקס"ג סל'ס !גסעל תקג*כ ס56ילקי י גפר7ש ע:י:ש 7':וףת6 גירסה וס'לרכות
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מפריםבמערכת18
 שיצא זכינו ואלו קונמרמים. כמהשנאבדו
 כמה מיושבים דהיו אששר כשלימותלאור

 : סרן על שהשיגוהשבות
 כמקילם ם!6 גכתט 0ססגסות דממכחת דופ:עלרע

 ס6 גי 6חי )סימן חייך וס !סימן 7כתיכ,מ6'
 6ח1 להת' יכבל יב(. לכזו ס" ח"ג נ6-ח7כת.נ
 פייס ע! יעליס םסקיח ג:ס'ג סלג ע) J~cOקדום
 יגריס סי למרסן פחסם סיס כ!6  גסק?מת1חוכות
 כיקסנ'ת ?גל' סעת.ק סו6 גס גי סי' סרג עייווכתכ
 סר3 טם'ג1 וכן שרסן סדגריס ר6? ון6 ש"יסימן
 ס"נ: שיות ממיס פית גסי כגו סרג כס": חזניומסר.'
 סו6 6ף רכ"1 ס" מס נשול' עימו סרג נכרש*כמנכ[

 סרכ ורב נתקימו כן6 ::כ"כ ע"נ נסעירר6ס
 : מ"ג 16ת כ*1 מגסת ק" ס" '.וגינס"ג
 1)פי ע"כ. לי: קצי ש  י'ו 17?לתי פמנס. כסף כחינל 6חו פיו ינמ הביתבדה
 ונדק כ-מ 6חר תיכרו ס-פ 6"כ סי' מיולי סרג?גר*
 סג.ס סמרן פקומ'ת נמס פ65תי מזי 61:' יג(.סטת
 ססטריס כ:וסהת סעת'קו וכע"פ גכ"פ סלמג"ס)10ן

 ת' ד.ן כן-ג סי' וי-ד ו' ך'ן נ' סי' 6.ת ורססכטעות
 כערותנו ככתכ:ו מס 6ך הי"ד. וכר-' 6-ח כס-:והיין
 ק,דס :ו-: תקן דומ:ין 6": סכ.ת. וכדק ק-מ יגןוג-. כ-פ וזן מ'קזס וומ:.ן מ6וחר דם-ע דותכן 6מתמנס
 1ע1) גס. 7עס.ק ito~(bt )גיי) O'PS7h סוס !6דומיין

 עלס 6סשר,ת )ל6ס ע.ו מיסף ספין וגע!יסת!מי7יס
 : כנ71ע סמנ'ן עם כס"ף כרו-י סן36גג-ס
 פקרוג טופס ח"ג 'עקכ ככות ש"ת )'ן' ג6ךזנל;ןץ

 דךי:6 )עופק6פרן ילי וכיסר ג"ס כסיתן כ:תג 1"! )סרכורדיתי
~ioS 

 ס!כס יקביע כס-ע סד;ריס
 דללי ופי' וגג"מ ש"י מפירם מס פכי חור)מעמס

 s'~s ככתנת. מס )פ' וב"ס ת"ו. וס געון ע!ספוסקיס
 דכר 1סי6 פ"י. ס" כוף 6"סכמי"! ג'ת מסג:":. נען מוטס ריסי ג, הכירקבדיל : גמם'ו ו:6גד סג.ת כנזק פת1[1 סיס וכגר !תות7'ם
 מיר"ם סרב 61)י כס"ו. :גת (CD7 סג'ת דייקפעוט

 : יד( te(h סג' מקזי 6,ס'0 6) ערספכם
 ם;ת כפטר :תכ דוך ג!מח כ' ג, גןיר6ג, פ,ר"ס סרג כ! מנוחתי כיתם הכל גת, יס6.איברא

 ::פעל ג[כ ת"ך סימן 6-ח זסכ סירי וסרבסג'ג.
 : ספג כגת )עימל נ"נ יוםלס-6

 סכתכ סגם כיוסי ק:"ך ס" ג6"ס סר61סר4שנכי
 ערול סיכר 1מ'מ 1fft) ם'פ סגת נהוגמורשם

 פרן כחיבר סוית כדק ר6ס )6 ליר-ס סרגג'
 : ס6מורנרכל

 ישו יליכס 3סקדמת כגו פ"ר )פי גופנוי גתפסע ס)6 י6סו 65 ממ"פ סרכ סנס 6!' וקו14נ2לי

 ששל ם,ן סגת שי סע!ריס עי מסליו חיבר0סל3
 תגעש שם פש 19 סגנו %"ם  %תוו  מרויתייחס
 831 ס"ס סגת גיפס י"י ו7ריכס עולים 7' עיחרירו
 וקלוש סלכ. הנפשל סנס ועסריס 6חי סס'1 ססכתב
 ונסכי 3.מ'1. משפי מעל 61) עירו 6) גתפעע bSnסרגל
 eD' ספיע סלג 9) סים וסויי קוס" מכפם )ןשתגח
 לתל"ג ולגנן ס-ך סלג סס.נוסו ק5תס כנסר סכ.תנבק
 % גי סרכ עי תאונס 6ין 6ך ימאי. סמ5* מסמסוישר
 עכל 60'גו ל'סע6 )שס נ-) כן נימיו. מס'גתפמט

 : פו( סכתן 73ק סז:'רססלכ
 סל5י)חס ?ללסו ס"6 סי' קמרוןכקו:סרס יופי כמגס פליק סקסן בספלי נעליי 6ירננרזב2יזי

 : בס"ד וגמס.י ע"חפסח
 n'ttpo לו3 גי פ"ער ס6ל סד) 6ר חרתיראשר

 פרן כ3ר ו"). פרן פ) סקרו 6ot)tlnhoסר
 עסקמס יפס 7וגפ6 מען וס)ש. קוס סטת ככדק1"ן
 וכתכ ודשת 6ינס פרן 0ק3י6 7סר6'ות ס:יס ע!ים וןODtn1 rv) 6 פ*6 ככ'פ פרן עי יפ!ך מבגססר3
 ככ7קסרת נפלן פסל ונע!ס דכר. מסתר "!סי:וכחו
 וס דכאות ספק וקן כקו:טל'ס' 1;:!"ם סלטות 6!1מחק
06OtO דפון ס6תריגיס דעת גסס גם!'מות סגות גיק 

 : חוור )סדת ר16י  בידין 3'ס סדר רמומל
 דומיין נש:טריס' כתגת' נטיי 6:' מלטר14ר2יא

 נתקן כתרץ מסז,י, כטחו דכר.י תקןדכ:"ע
 הותך מושת 6'ן כי ,מגס כש"פ. סדין גתג נכיתשכלק
 מכרו דם.ע ס:תכ מיולי סרכ ען פקפילז' סטיר 6:יוגס
 )'p'h 6 0י'ן מערכת ח"6 ג"ס"נ (G'W מנית כדק6מן
 16 סקדיס סנטת ד6יוס 6פ:ר מ"פ ערוך(. ס!חן)עיין
 : 6זעתיס סיס 7)6 ונמגין סמחגליס כזרך ת.קן6ת';
 מהרב נחסד קינמרס הבית בדקמנ(

 נור ס' בסוף ת5"נ( )6שי נדפס וכו' ניטיןהל' בשי על חייםהורה
 : דרושים חדשאריה

 בן נחונ4א ר' שחיבר ספר ננדןיך)5ג(
 למקובלים ראש הי' והואהקנה

 סהר"א שכהב ראיהי כן רשב-י.ואחריו
 : יה נושן ישן בזהר כהוב שמצארווינו
 כקג)ס ספר יתכו סתמי) ססו6 סו6 ססכו:סלנומאה

 סס רוי) דגרי ככן 6פגס ס6ף כיכלרסוס.
דג) כפ" nton(h רעיך סמל וכפו סלמת חרפת ט)פוייס

 ס)ג'כ1 פ"פ hntt~thl. רען ע! גת'סד ס,()פיי
 : ס71ות בססמלגר ספי )חכר סתמכן סקנס גן גת.ג'6 ר' 36ימתורס. סודי מפוכרי סס כ' כי! גיל u'hn מ6דס7גריס

ש
 ציון מנחםהנשה

 : 0ס נלכ" וע'4ב(
 : o~po) )ס-גבי"ח 1עטו'ו טס גפגס סלאמס מפעיות כעי סרג 61ך עשב ספוסוךס כגיסי ח"ג סיד ן' )ר"י פ15ס % גס' ,לכינ(
 פפ-פ קוס משטת נ-ג וסכלתי )-? ת"ס ערפולו ס' יו-7 סם-ך וכפים 16תו 167 )6 וג'ו-ט סכ-ח כעי נסיר(

 : 51-ע ע"ם תר1-5 ר"ס יו"י וטפפ*ג ע"מ סרפ3"ס 0כ' סדתה רו3 ננוסה קמ"י מ"פ יו-7ס3-ח
 ,5-5 ס-ס ס:זסס סרט-ח נמו-ת פ65ה' סוס גיטין סקי-ו קב-ד יו"ד סד-פ וכי-ס 5כ' 51-צ ס-ס 1ד6' וגספו(

 )מסרט-ס ג'יין טיכ כס' בדגרי לסדיך פ61תי ו6ח-ו סג-ח( מס' 610 6ת:1 ס:פ,6 גי מג"ח )16 ס-כנ"נ
 ת-*: פי' 16-ח גס"ס ופ' סס מ-ן וגסגס -כ 1' ש! פק51ית גכפס כזמ5'ט גן י' )דונפ6 16 ע-םיפסר6ו-ס לסרן קרכן ימחוור סקדפס וע' כה תעמד סגתו teS גן טתכ ס" דסמעת'ק ועי-) ס"מ ג"1 16ת עיירותסמ,ת
 מכית פגע) פס ר6ס ו)6 .טס סכ-' ע) סיריגס 0סקמס 5"1 סי' פיו"י )דנריו ר6" מ,6ת' קלס גר" ":6פו(

 : עם גיתו 6ת ת.קן3ע5ש
 )חסילש מ6א כ6 ססוtoot 6 וכו' ילוסימי שסין מלמוסי ס3סיל ס' 3וס-5 ל רפ"ט )רב-ט ס6פוגותיגס'י0

 פרו3יג6.5 נכלני עד )ג6ע פטון !פ4,-וסו סוקנ.ס 6עגגו חכפ' פ165ס1 מקלתו ~h1C וסס' וכו'סר6:ו:יס
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 כתש 6סר עי סס6י 6מי stxts שסגתי *טכסמר וי%מפריםבמערכת
 סילאגולי

 !ס6? גזו) תשו סו6 סווסי עמישי ,)"י
 תסוגס הכעי תקין גתן ו5-ן וסרכ 51קדסס ח"י(סחם
 פ6' ידע 657 לע"נ יום ככ! תורס ם5 דפין מתפס55טד
 ונרקיס ו!תקגס. סנפם 5ס6יל ס!!6 זי דקר'6תסק6פר
 מכנס יפול 9! יותר 11 סנו5ס ט ים סוס צמוד רווק,כי

 מהורס פכן גי31 כתו כפס h)e והוך ופקפקית!פיד
 דע !ו קמרתי 61ני לכריו. 6!1 !מטס. ו6ס 5מקר066
 וט6 ורם גס6 סקחסס כתירס צפיי כי כי ספק 6'ןגי

 גאפ  ודקר כלציתות טפס יסים 06 ונפיטפרוגרס
 tl'the סדידס. ומ.הד מעגימות iPr'nt פעי1היוכבפיס
 !ימוך גכר6 מיכ"ת ר,יןפ6ן'

 דגר 1ס!:ס פחס מקרי
 וכמעבט וע"י ס6ר"' רניגו _(trlp זכי כלסל גזומו*ס

  obsnt סספקי6 סימו סוס )סוד גז5 6מר o)nhפפ:ו.
 % ג%. ססו7 כסס ג'כר ושט פ76 פי1כעי0 מסוסתימות

  ילין מתורס. רוי כפפני רכריי כי  גלן ררך  ידיויל5 סקורי פתי ו6ע כלירום מתורס כסותי מפזני וסק
 1פ6'ריס מוסילי'ן מן לים נ4 נגוייס  תויי סתרילשיית
 פe'1sl~ 5 תוכן נידע כעכס עטן nro !סכיןק4ט פ6י וחתולם סת1פיס דכר'1 טס דג5? ולע"גסגפם
 סיכריס תכי ון6 רכס 5ריכ6 זיך6' מת;1:תן וט!כיריין
 ניכר נכחות כרס פכין. ליגל  %ל  גדיו תגס מט.כ"6
 ע"נ. מיטר תסקס 9.' סחייס 6רז כפ' ר6ית'ו;רזךן : !מעטעיי:יס  כסרסיסס  רופט  פיסים וסדכריס פינג'ן רייןציותן

 ושר קי: מתירס כל כי  ו"ן o-tten~  ב?גי,כ
 61'ט סרד"ס כס ים סתורס דב! ופיר: קוסים קיםסם.ריס
 .  יפוייתי ככסותי פיר  f~rt ג'ו. שיי ויריוירסיס סרס סיס ולגן דיליי יסוו  יביריט כויר סעירתךליכר
 במערכת ע' המאירי. למבינו שהוקירה53ן(

 מגסס חס' )עיין בס"דם"ם
 : כחל( מניר 5כית ס!מסכר

 ז רכתי( מכמח6 )עיין שכבהירות כמכפר)5ס(
 : רכתי( מכמח6 )עיין המידין ויררע 122)15(
 הרומה נדולי מהרב לערצכם ושינד:)מ(

 : ומתוקים נחמדיםדרושים
 כמונס(: נתי )עיין אבדתם לסיוע)5ח(
 מהר"ר להרס שו"ת אברהם ב2ירצניס(

 מקיק הכהןאברהם
 ראיתי ועוד יפ(. תקי"ג( )נרקןצאמושמץ

 חנניא 7' מהר"א להרב אברהם ביהנכ*י
 האלף. בטערכה כמש"ל ענונאעל

 : כח"ד( הגגנו ן'  שכר"מ  תס'לעיין
 חרש נדפם עתה אברהם נחירן)מ(

 פלפל"א ח"כ ע4ממש
 כמהר"א קשישא מר הטי' להרבאריבת'א

 : כ( ולה-הישראל
 : נאו פאר ונצרךחשוב ספר" מל"ו המקראי כל על נדוו מפתח אהרן קנית3מ6(
 דוד רבינו הגדול להרב  44כ4 וניון3מנ(

 שהרים הרב הזכירוככבי
 : הורה אור ספר בס.פ לונזאנודי
 כ"י הנתיש מספר חיק אל ב2ירצ)מג(

 מסר )עיין בח"בונרמז
 כ"ת סי' תם אהלי ובשו"ת 5ס5ן(.סנחיס

 : ברבות"ע*ש בדיני הבתים ס'מזכיר
 המבי"ס הרב חיבר  אלהים ביול)מי(

 ופי' ומוסרטדרשות
 2 כג( בוויניציא ונדפס שירהפרק
 בר מנחם ליבינו הבהירה !2ירצ)מס(

 מאיר לביהשלמה
 בח"ב כתכהי כבר המאירי. הרב לווקורין
 החביר מהות כה"ג( סמ6ירי ר"מ)עיין
 םסכהוה ל'נ הש"ס כסדר שמסיושהם
 שנים זה אשר מנילה פסקי ומלבדעש"ב.
 השמש זרחה סק-וב עתה לאוריצאו
 נדרים. שבת. פסקי ונדפסי ובאלמאיר
 כי הגימעתי ליאיר. שנסיין נזירסוטה.
 נדפסו ז"ל המאירי להרב יבמות פטקינם

 לא האידנא עד אמנם מקייבבשלוניקי
 פסקי לירינו בא ומקרוב בעליל.נראו
 בשלוניקי ונדפס יבמות למסכתהרב

 : בג(יע"א
 למהר"ר המשניות פירוש דךן* בנירנ)פו(

 נדפפ קורינאלדידוד
באמשמרדם

 ציון מנחםהגיה
 לרפת וטוענם ע-ס ס-ג מ"כ למונס דרך ,גס' ע-ס כמפתל כתכלת ולס ס6מוגס 718 ובו לכ9ר7 ושבספק7מייס

 ס' גמא מככ:אס יעילות ותחת ו-! ס:ל"6 לקיל OD1 סיכנ-6 מת!גויי' )6' כננו 6ור fe' עט סס!ס מכמירס'
 סתימת כמוסר עיול כד' %-י סקנס גן !ר-י סיחות חפת כא-1tlnho '.6 5 וגדף ק:ף ע! ניסן ינן נ"יסכסיר

 : ע"ס כללי' 1ר' רה1?6י 1ר' יופין ל' נסס כס סכל וכ"ל וכו' נ6ח7'תוטויל
 גס18-י(

 כ"
 וקוקון בגרע 'עקג כן כמפזר ע! 5"ע

 פיסל לרפוד כס ח-י ייו.5לג6 7' גבס-ג  ט6  גיבר *יי-ס  לסי
 ושף טכ5 נווסר גח ג17! כפס וכי' איסר !י%.et~nst 7 1:1' ס,,כר :5 יסע והמרט 1:1' גזז! הזןכ61
 . ספ-.ס מל-כת גע( סי ג.ס' h hi1D?"-ק ו(י - וט' ואופיס דכר',14'יר פס  וג!י וכו' כהולם כ0י7' :פיגר ספסל כן י6 וט' סולר 4פו7 נדוי 6:ר6פגס

 : תקם-ו( כייוו6רג6 ).007 ימלט 6.רסט חיים סי' ו-פו5י
 ט75"ע פרטת 36לסס עיני מילו:!מר מ-פ יטקכ ותולדות פכגיי מקס פרט הסלן ת.!7ות מס' ימקגן מטףכא(

 והוסל פימס פתח מלקוטיכויס
~tetet 

 5ח-6: ות'קו:יס טנופות עס כ11י6% 61ת"כ תקן( ספ6-7 )h~fen '7 סטתי גסו-ס לסרןימו-ס וסוד %כיסס שקדמתו כסטיר וס וסרי ושליס, פכפך מסקי גוסך
 כירם 05לק 40 סקלן ופרת !0' כמקדמתו יעכ-ן סג' 9! 51-ע תק.0( ):קג6וו סחפי ס' גיס גפ-ע גס )יפהיב(

 : ע-ם כקן סוכ.רוסן6
 סר-ע כידו ~p'm מסליט"6 י5נ' גסן7מס 1כמכ-ס 6רזוט מכסן ש"י סיט סב :כתור וכנ"ע ת5*7 ס'גנ(

 גיסם י,פ, פס' D~httn lTU !0 מ!'5ס כתב  וגתן  תעי-ג  ס' כנת מס' עי ספציפי -" !01יס !סניףפגנו':יטו
2נתירת
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מפריסבמערכת18
 : כ"י ש"ע חלקי ד' עלדינים וחידושי הנהות gvt לו וראיתיבאסשסרדם.

 הגדול להרב הפורים על - רךוש ביךץ)מז(
 ור*ם אב"ד דוד יוסףםה'

 דינים: וחי' ובאורים תשו'דשלוניקי
 : כסוגם( נתי )עייו דין בניוד)"ח(
 ההרעש הרב חברו ינפה דין ננילן)מט(

 סתשובוהיויפה
 : נדפםולא

 שי"ת שלמה של דינו בית)י(
 3י( ד' ע5ממדרות

 שושילתא קשישא טר הנדול להרבפירים
 זלה"ה לאניידו שלמה סה' נשיאהדבי

 :' הנצב"ה אריץ עלראש

 : כה(כ""6( 6סכגוי 550 מ' )עיין דולל בנייצ)ג6(
 ן כסוס( נתי )עיין ךעךפ וביון):כ(
 כו( נדפסו לפנים זאה חד"ש בנירצ))נ(

 בית להרבשויה
 נאוני שו"ת נדפסו ושוב נירוע.חדש
 להנאון תמונות כמה בהם וישבהראי
 בית השו' נדפסו ומחדש חדש. ביתבעל
 בשנת קארעץ בעיר בפולין חרשותחדש

 השו' וכמה כמה זה בקובץ וישהקם"ה
 : לברכה ונרם וחתנו וטבניו ומנומנאוני
 ע' )עיין המייים עי חרש בית)גד(

Sht'1w1h קר6ק6 כק"ק 
 : כו(כה"ק(

 : כ"י ראיתיו יריםנפילת בדיני המאירי מהרב חבור יום בנירצ)גס(
 סה' מהנאון שימות יהדז4וץ בנירצ)נו(

 אבריק ניסן בןיהורה
 : כ"יקאליש

 פורים ד' בסדר שו"ת יוודרדץ בנירצ)גז(
 עייאש מהר"ילהרב

 הרב תלמיד אלגזאייר ורעם-בק"קאב"ד
 והי' צדיק פרי הטחבר הרב ?רורמהרעש
 ספריו מרוב כנראה בתורה נדוףשקדן

 ימיו ובשף בכ"י. לו יש ואשרשנדפסו

 והיהום ת"ל ירושלים לעה"ק לביאתה
 : זלה"ה כבודמנוחתו

 הרב חיבר גדול חיבי וא' ננירצ)גח(
 אלקכץ בן מהרעשהמקובל

 פיו ישי שרש בס' כמעש האמתבחכמת
 : כפי אחרי' ובסקומו'רות

 ב4ת ראיתי וקל. יסרן יוסת בניות)גט(
 ש"ינ שנת שנדפס א"חיוסף

 חכולן תקח 6מר ססו6 סמנת עשי יו נעל סוסוסיס
 : סמג"ד כס' ע"ס פ"י 16 יוסףניח
 4'ר6ס כחכמם נזק מ76ס סקכ!תיךרע

 :קילי
 טסיו ו"! פרן נוול ס)תג!ס eti~lw טק'כלניון פל3

 יספין ס'טת"6 עפסמ קד,ם.ס 1כ! וס6ל"יסרמ"ק
 ס7':י' כי סיקגן וס יספר 1ריג'ס סיו סחר 6'ניסלח
 דסייכת5. 6!יכ6 סמסתתpghi 6' ארמיססויגרס
 cat 6: ל16'ס לנג'ס O:sc נרקיס סיו סחר1%1ת1
 וסוג מלן וסלכ pig'~p ',סף פסר'לסלג

 מספים מן 1Dfle~t 11. !מי6כס לקוי סיס ממס 6ח7וב! פסרינשי
 וכקטל לתלם פג1תטתו מסר סק17ס פלן ע"י זחוחגתן
eh1)כת"5 וכמיס סע'ק. 6י סולט-ס סקדו:י' מסמליו 
 לספל פלן דלך 67'ן סגתך נ"ט דף פזני)6גקווטיס 6!טנ67לי מבל"ל סרג פסס קפלו( 'וכף מ')ע"1
 e~ton. פסגת ס.תס 1פסגת1 גוותיס 7!6 :שסק פ'גננת
 סר*6 תפוגת ען יו ס.פן ג6-ס מזתו טיס,6:ד
 סרב :מתיך טניס מס:ש ס מ: סוכרה ו"!מרוודין
 'וסף 7מסל"ל כתכ קט-ו יכסי' ר4-ו סקי ת'6ספכ4ט
 יכף 3קו ראגו 6100 4 טמר וקני סגד. !1ספד
 מס נתכתי גע:יי 61גי 6,פ:7,לי. מסל"6 סלכטס*)
 גת:וטת כקורך מסונט :הל' :ג!ג !7כל'ס ררךזמין
 !זכר תמוכות סרנם :קנם כס ס6!'ס מיס ג7יג'מרן

 ס:1' 66:ד,רי פסיש6 ססרכ ר6ית' ר3 ומןך4י1ץן4 : ע'ם מדיל נימי העבוגהז ספכ'"ע ס,-ג סימפרן
 סי' 3קינעיס כמקם מלז עונות גייו סיו!6

 קין גסטל. ו:כתכ !גו לחט )סכי 6מש ע"מ ק'"7זף
 : 56!1 מ15י ספגו מספר)מקטות

 בס פקס מטפסו יל6ס חירם פקעי סגניתיררע
גיח טמויי סיקס יחלי ))כת סיגס נפסק מלן גין נפןכייו

 סמ' הסרג כפו%יס פלנרי סיס וכך כיורו לכנ?ימ6תיס רוב 1 ססכילמ וקר וסל6"ט וסרפכ.ס סר'"ף ':ל6י
יעךך י לפיס גפרת" שטס 610 מגס מלן כפסק טיסמס כ!כי

 ט5 ?וו סכילת א6פפפע מס' מסריג"! סוכ
 סטורים *' !פנץ 5פ7יס סיו וסס כ1, עמיו ט!6ת6י7'1
 ופקו פסס-פ דן !כ5 'פתת פזי מפל סיסוס61
 מקדר סוס פפריקה מסרכ eSD)n מלי י6ס.פיס
 5פפ 6חד יוד mn1o סברס 61תר כש16תו. גר31דע

יו-
 ציון מנחםהג"ה

 סור שם 3%ות טכלרלס פית גרפס h.Dpo וג!יו61רו6 113יטן נ"נ מס' ופי 33ר4ן 053 ועי תלפ4סגילוסייס
 ו6פור6'ס: תנג'סתעשת

 וע-)כד(
 : 5.ת ופעי

 : fi1DU סוtlepsh~1 6' ::מסר מ-ן נקנסנח-, 1פ4ש ת-ה ט3ת כ34 וסבך וויטה 6כ7*ק וסי' 3גחוג'ס וסמי עם-ת מג וחי ת)-6 16461וי ומ"ע י1"7 י)כה(
 חכגמפ ע-ג ס)סס ע-ו 5!מף וכפין סוג,ס כ15'וריס מוו-ר סג-ח :גטאות מכער כסי וכ:ג.ג תג-ו 7DO'-ע גק-קבו(

 שתסרק טס ס3"ח סה"ת ימ!6 ו3! 'ר6ס כי וט-כ 'מר6! מח:ס חטר :טריו מ,נ6 6וסר'ס ג" ס17רבג16ת1
 SS~D גוססו מון סמלית ופ' 5-ס טמור! ס-ל גוו ע4י קרק64 נס' וה*7 :45ט נ6-5 ס' גופסו ג-חז"ך(
 : תס"ח h"op1 7' ר-ן מסל-' ח.' כפס גס יוקלשכח(
 ע"פ: סו6 סטוי 6!קכז נכס !ס-ר 7'( )ג.ת :פת-י גע! ו5-סכם(
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 19ימפריםיבמערכת

 וגע%ס סידרת גג'ת ורניי! יד.י פ,6 61 !סרג 6ח7זץ
 מ!6. ו!, ס:פס חט'ם 6חי כחפים ,טלה ~(nthepטסט
 סלל 6מי6ו

 מסריג-י
 מס' לי1יס מסייס סמן :ו6ס

 6יס מ61י יגטתתס חוי. !כי נטי!ס 'תפסס יוסף3'ת
e'o~ססיני6 כי ר6ס כי סגורם. 1ספ נסתיר תפ"ס יזין 
 וין ממנו ו:סקרס וגע!מס 1,16 'לטס 8'תסטסט

 : ו"ן %מין ,גז! !! ססמיפ3לטת1

 בדיהרנפורמ מחדש נופם עתה ייסףבית
 ודרישה פרישה יש ובא"ה יהירת,ייגש ובכלל חרשות לשפה הגהותויש
 דים מלבד הסם"ע שתיבר הוספתוצח"ם

 : הביתובדק
 יעקב מה' להרס שו"ת יעמב בירז)ס(

 צויומר אבף"קוחיה
 ! ש"ך הרב בזמן הנ"1()דירנפורש

 קצת על כ"י "ביר יצהמ בירן)ס6(
 החסיד להרב א"אש"ע

 : יצחק שיח המחבר הרב ינו'ןהח'
 דרישה תבירי ישיאל בית)סב(

 המורים עלופרישה-
 : ימיי( ישראל ביתנקיא

 למהר"ר יישות ישראל בית)סג(
 בנבנשתישראל

 בקושמנדינא: ונרפסופשה פני והרב הגדולה כנסת להרב א'קרוב
 ישעי' מה' הרב תנור הלוי בית)טז(

 נכדו י"( הורוויץפנ"ל
 ושקיל מח"מ מימנים איזה ועלהמיגו כללי על של"ה בעל החמיר הנאיןשל

 : הכ"ג דויו הש"ך עליפרי
 ממכהות קצה על שיפות לגלדי ונייע3פס(

 יב( אשכנזי לוי מהרירטהרם
 : תצ"ב שנת בזאלקוואבפס

 : דוי( ביס מס' )טיין דץלרי בנייזלס,(
 י"ר ש"ע על יהורה לחם ולירז)סו(

 : ינ( אפרים שער הנהית עםעיד תקיז בפיורדאונרדם
 : כסוגם( נתי נעיין חמדרשש בית83"(

 הרב וקני ומרדינין מפסקי קדמין ספר הוא נמושך עניון)סט(
 מביא בהגהותיו זלה"ה אזולאימהר"א
 פרי הרב וגם ממנו. דינין חדושיהרבה

 ז יי( פעם איזה מזכירוחדש
 : נ'( סכתיס סי )ע' מנוהה לית)ע(
 דרשות מ"י וזונוזיאלי וסיוע)ע6(

 יהודהממכי'
 : שס"ד שנת בוויניציא נדפסעוזיאל

 בנימן הרב חיבר העזר נניע)טנ(
 על פי'איספינווא

 והשכ"ח ]ארינות יכתוב?ם נביאיםהראב'ע
 לו ויש מאד. בהקדמהו לראב"עהשביח
 הרמב"ם לשונות ,על חכור הנזכרלהרב

 !ושו"ת
 שמואל מהריר להרב דץרדאה נניךן)עג(

 מורה אחרוןפלורינמין
 וקצת הקמח לקם ע"ד מהאחרוניםמקום

 מחדש גדפם כי ושמעתי הרמב"ם.לשונות
 : ושו"ה דרושים שתואל מנחת ס' ז-ללהרב
 מה' להרב תשו' שימה בית)סי(

 יה( חסוןשלמה-
 : שלוניקי נקניק[ דפוס1
 ונדפם n'Mp~W על שכמדבלל בנייז)טד(

 מחוקק חלקתעם
 בתרא. המהדורא היא וזו רברבי אפיונקרא
 להשנית אין קמא מהדורא שמואל ביתבי
 ונרע הוסיף עצמו המחבר הרב כיבו

 הנדפסת והיא בהרא במהדוראושינה
 : יי( רברביבאפי

 : חיי( 6,י )עיין יזם38ה נניךז)עו(
 %6כסגזר סנ'מ )עיין שרר ננגנרר)ע'(

 : כחת( סורסגדי
 פרקים איזה עלכ"יי ס' באיפליא כאיתי אלישע בד)טח(
 הלבות פסקי שם וכתוב קידושיןממם'
 בפי' כתב דכבר נאסר ושם אלישע.בן

 להכיר יכולתי לא אבל באורךהסוגיות
םהס'

 : ינ!כ p:pv 45מ 55י5לגי shiet ש*5 6יו 8*5 ו655 ושיו?1( ציון מנחםהגיה
 : ס:סדרין טן 'עקג פית גסט"ס סור יעקכ סנ*פ 8י תי*1ל8,1,, )ש"ח( מס !גפסר 61ר1! כב ~6ח*ג ntiv'h וגטר' נ!!י!:4 וסי' 11"נ( עיכס י56 )51ש"ו 8קל6"4 ישקל88*84

.
 ו!מ! otleh %טפס 610 6סליס ס"ל' נסס סנקל6'ס סט ח" ותוט' nto)ot %"מ, ט' ויקפן 6' 5' 6ות ,פ6"6**( : מכל76י ט!סר'ס 6ג'1 טיס גקר6 וסי' thiAD .ס' טבת סלמס טטפת 53מ"ס 618 .116,

 : קור!נד זמיינת 6נ"ז ס"כים o'p'Sh 3-ין
 סלסגש6 7'ס 'אט ס' ח"6 !ס-1 ט"ב, ','ס טס' ס'"ח 9'1 !3ג"פ ק:-נ ס!לס טסר'"ק n~tss נ"כ 5!963ף(

 ! ס"ט סקל טנ!זתח"
 ת"ס(: 7' )עת'6 6סטל.כ'ס 7ג'16 פאס פסק' טס מכית נסגתלח(
 גקשק !מסי.-3 חמשט ס' נ7'סריפירט ר6:!:ס ודפס סק"ח, סמ!ת ג:קוט' ירג1י!ת t~hloni גיטין ל3 81'לו(

 טיס: קש7 ט" t'oh ,1'ג !גסו"ת ס"ס פק'"ח ח"ג ייקג טג!ת נסש"ת קוס" %'ק !יש"ו תגע ס'פילטס
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מפריםנטערכת .
 : וזמנו עירו ושם שמו הנו'מהם'
 באמשמרדם נדפס ספי דוד בן)עט(

 השנות והוא תפ"סשנת
 בס' לונזאנו די סהר"ם המקובל הרבעל
 שם הוזכר ולא זופא האדרא 8י' מןעמר

 הרפים ולא בס'. כתוב לא אשרהמחבר
 : בסופה בהקרמה שם כמ"ש לבד מאהאלא
 נגמ"ל גפתי' פסל"ר ~hlO סטחנר סם ייע%אטנם

 גרך ורע סלג גח"ט 6מסטליס פק'קלוי
 גפתני 5עסל"ל פ6? ותיגת גסקיעת!. גלגות ע5ת"נ
 סג' גהג.ל סעפים 6!ף ג6פתחזו 15 סיס גיסגוגל
 פג!ס סיס 65 וחסיוותו mt#,)S ומלוי וגגסתל.ג:ג!ס
 לפו !סמו סמ"ג. גגפסו מסוכו סי' כלך ורע יסרגג"6

 סש6! יעoht 56 ד-ס ע"כ טססק7"ס ד דףגסקדטתו
 סגנון פמססחת 6100 ;תיג סקילתו ונסיףע"ס,

 : לפא סנ6ון ען !דודו לגו סייגל!יך פסספסל-ל
 הטקונל הקרוש הרב היבור נינוח 5ן)ס(

 ספר פי' ירין דן לס' בהקרמתוהזכירו מאספרפולי שמשוןםה'
 על פי' דן מחנה שחיכר וכתבקרנים.
 רזי האדרות על פי' מנוח ובןהזהר

 : ע"שדרזין
 סה' אשכנזי לרבי הפפרות על באור יךכ!ף כניררן בנן)ס6(
 "קאסיל דקיק ור'ם אביר ויל העםיוסף

 והוא פחדש נדפס יי(. העסיןומדינת
 המחבר הרב מבן הנהות ושם רחבבאור

 : יצחקמה'
 חדושי קציי יוסף פותת בן)סכ(
 הנדול הרב נכד קרבו למהר'י ח"םאיה
 פחדש נדפם יל קובו יוסף סה' וקדישעיר

 הקנ"ז: יע"אבשלוניקי
 : סע:ח( 5ס:ת )עייז יךכטף כנירתן ננן)סג(
 מטהרשד*ם דרזשים שב%ך4פל גנן3סך(

 שע"ו: בוויניציאנדפס
 על וקונטרס שו"ת 4פבנרד1כ! בנני)פס(

 וקצת נימיןהלכות
 העיון ביושר המפורסם להרבדרושים
 דקדק ורעם אב"ד מיותם סהר"אוהסברא

 :קושפנדינא

 אחשש על חיכוי אהיליה ינני)סו(
 יונתן מה'מהגאון

 : י4( נדפס לא ועדייןכ"י
 לפפא אהרן מהר"רי והחסיד הנרול להרב 4*ד1רן בנני)סו(
 לאיזה באור וקצת לחים דשייכי שו"תוהם

 נ*ה אות בח"א ועיין חים. פורהלבות
 יטי ~t(he 05ס6 שרן ת' )עיין אלףמערכת
 הנרפסית הגרולה כנסת הרבובשו"ת
 עם ופרי ושקיל תשו' בסה לו ישמחרש

 : כנה"נהרב
 על משררים הרושים רךד נננינסח(

 שנתחברו הרמב"םסדר
 : פאלקין סהר"ר הרב מכתביונלקטו

 ושימות מורים ד' על עזיי ננני)סס(
 סהר"ר המפורסםמהרב

 הגהות ושם מנהם. בכמהר'ר אלנאזיחיים
 וכל אלפנדארי סהר*ח המופלאמהרב
 והיה הסרבה* הי*ר קיל בפרקהנה"ה
 בח"א כע"ש אלגאזי מהריש הרבתלמיד
 ונם : נה"ב( מ6יומיר Sh(th~ כייס מ')ע'
 בעל לפפא מהר"א -טהרב תלמירהיה
 אלפנדארי אהרן מה' והרב מ(* אהרןבני

 הרב של בתו בת נשוי היה אהרן ירבעי
 להרב אהרן ביד כשמזכיר ולכן חיי.פני
 וק"ן היה כי זקנו מר בשמו קראו חייבני

 :בית'ו
 עייאש מהר"י להרב יהךרףן ובני)5(

 : סאי ' הרמב*ם ולשונותשו"ת
 ae)~ נה"ב( היי זי 1StD(O )עיין יונה בני)א(

 מרבני יחיאל יוסף מהר"מי מהרב התור' על דרושים יךסף בני)5נ(
 :שלוניקי

 לכמהר"י מחרש נדפס יךםף לנני)5ג(
 יש ושם מנוניהכהן

 צמת מהר"ר הגדולים מהמאורותהדושים
 יצחק ומה' פייב אברהם ומהר"רצרפתי

 : ער להיי כולם זכרלומברווו
 סס!ן יעהנ מס' )עייז יעקב בני3ע(

בני

9 "" =יי ,א "שיי ף" 'ןיי%" ,מעג.%",ת",'"%ינ4, באנג.1*'  
לה(

 !ודפי
 o'ts 1ג11 ע-י תקע"ע כ' גוך6נ 6ה";

 גגלי6י
 : פרגודן 16לי פסס פסלכ סג"מ עם פילעון'ן

 : תקטני ס6!ו:יקו ק6!שט' גרוך )מו.ס 1כ1*ת מרוסס ישים 6גקת כס' :1"ת פ";1 טפסע'7ט(
 מולינו ל"ת י61 61ו!י סס.ך גיסיכת ססרל פח;פ' גס ג6י ו!פ.-ו סכ"ך פתר ;' סס-ך 6ת ::לציךוגןס(

 י% 5ן"פ כסיט !פיס ככפיס סייס פטס"ג חו'פ !ת;'6 ת-ך סי' גו פ5.מ גס : סו6 תפוכח .כס!רכסי
 : חיי ג:י !*!6,1

 : סלפג"ס י) ריר ג:. יס' מז-ס הו-פ יז כ כוכ *ת ט:ao) ו ע"פ וגו' 6דס )עלס ע"פ כראית !?!? פלכי! גע! וסם-ע n'op פך:יי % יגסטא(
 ו יע'ת( (~ertt ש-ת וגס .סעול'ס סרמ;'ס ועי סעיטיר גע! ע,טגן
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 21יאקריםבמערכת

 וש תנין. יצהק מה'י להרב ושו"ת יישות ינהק 23ני)5ס(
 אות יו"ד במערכת ע' תקי"ה קיסט6 קטןנעגין

 : נה"ב( ח)ין י5חק חס' )עייןק"ו
 שלמון משה להרב שי"ת משה בני)15(

 : דקושמנדינאאב.ר
 חזיון מהריש חוברו שמרשל 23ני)5ז(

 מהרשד"ם של נתובן
 מריש הלכות קצת על והוא סע'גס56וגיק1
 תערובות והלכות י"מ מהלכות ומעםח"מ

 שנסתפק במה להסתפק מקום ואיןושו"ה.
 ואין ע"ב קס"ה דף הדורות בסדרבזה

 :להאריך
 : כח"ג( ):חתיסי נכ"ר נגימן פי )עי זאב ובנימו)5ה(
 נשיאה שר( דביי שושילתא יהגאון אריאל סבביי)5ט(
 אמשטרדם דקיק אב"ר זלה"ה שאולמה'
 סרר על תורה חדרי חלקים. שניובו

 התלמוד ותדרי מגילות והמשהפרשיות
 פני לקכל זכיתי הדל ואני הש"ס.על

 בשליחות עכרי מרי תקל"ח בשנתונכינה
 ומענותנותו להתבםםמתורתו וזניתימצוה.

 : תנצב"ה בידיה נקיט חסד.א ר"בושלמותו
"ר יורטי: עבירה נננין)ק(

 בתוך הרפיפו ואח"כ ונדפם.הטקדש
 ומצודת דוד מצודת הנקרא לכ"דפירושו

 : יחזקאל אחרציון
 ממסכת חוץ קמנותי מסכתות על פי' רךזדשע הפנין)ק6(

 : מהי אשכנז מרבני לאחדסופרי'
 מאז נתן מה' יהרב שקיומה ננניוקנ(

 מסכת על שישה ז"ל1
 : מי( אריכתא בפלפלאםנהררין.

 כנה"נ הרב תשובות דקיי 23ן3י)קנ(
 עץ שמות. להןוקרא

 הדעת עץ חיים. לארח דשייכי לשו"תחיים
 א"ה. לשו"ת הנן עץ י"ר.לשו"ה
 נדפסו ועתה ה"מ. לשו"ת הדרעץ

 קובץ מתשובותיו. קובציםארבעה

 המפחחית שנדפסו אותן י'ד מתשובותאחר
 עוד עליהן ונזםף לוי בן קול בס'שלהן

 לא"ה דשייבי שו"ת קצת וגםתשובות
 ח-ם. משו"ת קובצים וג' םועםים.והנם
 א"ת תשובות שאר נתנלו לאועדיין

 : מז(וא"ה
 פי' כ"י אברהם ברית בעלי)קי(

 המקראעל
 : לאברהם חסדלמזיה

 ונדפס מח( מהראב"ד ןקבפש 3נן2לי)קם(
 הקדש עבודתעם

 נדפסו שלטים תודת ובס'להרשב"א.
 הנפש בעלי והגהות עליו הרז"ההשגות
  הרפיסו בברלין ואח"כ המעיות, רכובי

  הרזיה השנוה עם טוגה הנפשבעלי
 י"ח דף ביוסא התוס' והזכירוהו מט(,וכו'
 בר אברהם רכינו של ביסודו וז"לע"ב
 וכו'ע"ש: הנפש בעלי בס' מצאתי זצ"לדוד
 צונצין מהריי נתב שאמר 23רךך)קו(

 ליהושע נחלהבס'
 שנקרא א' בחכור מצאתי וז"ל א'סי'
 בזמן סופר אשכנזי חברו שאמרברוך

 : שם עיין וכו' מרומננורנמהרים
 גתיכס ק!:טלס ימס 'ז פל' כ6 5ס'ר 6שלאנכי

 ס' סיוף  מס !כת!כ !כ6' )ומן 'טןמסגננית
  גר !  דפם יסר"ר טת'גת גתים ונססופי סיפר.נאוך
 סומר נרך- ננקר 6של סיס הגיס ספי:ס וגן chIפ6ג יחיי ספן תסיס טס מל סיפר  טריו סיכוגס*ליפור
 ! 3( סופר  גרזך סכיג.כו פו יכ:כת גבית (e'Dגלול

 כלפיס פסס כר 7!ל מסל.ר גתט!גס י6'ת'רכנזה
 כס!-תס!כ6ז

 מסרס"י
 סטסין וא' .טכ' 1"ו ס.'

 )"1 סימן "'ה סג"' לפרן חיית ח"כ גרס  סיפוןגר!ך
  ינהק מיי ספו  קחתן לפיס ייפרס ספיחי יופסכחנ
 סק1יטוס כפו סחגס סוס ופריס סים. !ט' סימלנוון
 ספין פ' סו חי5יו פי!65י ס" P~nh וסי פרןססכי6
 1 1רפ.  לגל סופר גרוי כיוי ייהר סי'  סופרכרוך
 כ-ל ק6ספרו פסר"י כתוגת טג6ס)רטג'  סלפי פ?ר'ר 3חסו' ה6י *חרי רעית. סקס71נם
 סתסיד ססלס ם?חכס לירוי יויט 11.ל  סגתם י"לשמן

 מסר.ר ח.גרו קונטרס פו* 6סג11י Sh'1IW' גפס"רוסירוס
 : ס6פר  גיוך פכיגי 46פו גלניספרון
  ש-פ ס-ן ל"ג ס" neh רנס 6לי' (ro יצתירעוזה

 6גרסס 41 סימר גסך גס' פ15תי 1.11סכתג
 גריך דגיג המסתי עיט. וכ!' ססי%ס ס.לוס נלעסדיגו

מחמר
 ציון מנהםהניה

 ופסרתיו תקכ'ח( )6'7 6כלגג6ל מ'יס גת.ך סח7סס חלל כטס סה"ת חי' גייסי וס קידם וט!? )תק1"ח( 6"זסי(
 : כי"ג פשט !דפוס 1סכ'6! 6'1'?'י'

 1-ל: לסיה' רהפט hO;t יפש גתות יסוספ  ניין חפ-6 ס' ליספן ליוסר"6  סים לקח קטג!תפס' סי סיר!סיס 7' גדטס. סרס !שד ת5מי"מ( (iEtf(1 פכרטסי6 6"וק כפ!סר'י 1יסp'p1 6 דין סלק 'ס!סי יפ!"סמה(
 יפופפופ פי%;י' ים-י ונרי ילס1יל %סרן סנ6 פ% פיפי חגיגי ט'ר מלפס  גגין  ספו ,fi~p ט-ו מס' ס5 !גןסו(

 stlei: טען סג"מוס'
. חיפש*: גם6ליייסו נדפסמז(
 1 ס%יז דניס "O'D וס"ס יימס גפ% 3iffi,ח(
 ל*4*: וסגיי גי*יר סם גךפס וגפת גיס סל  סר'ן זה.'  לסרפג'ן גרס וס'טש
)3%'6! vw nsnv וסופייך 1רו סירס ורעל וכוחם פירס 6ליפור צגי 3ן  סובין רג' רשת ט6מר גריך 
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מפריםבמערכה22
 מסרקם כסוית סל6ית' עד סו6 ד6נוסס פ6ליסם6פל
 ס.ל יסוד סתפ')ין כתקע וס:ס 1ו') סכתכ קי"1סיפן

 וכו/ כירל פלל גרת. סלון ס.ל ססג'סיהגלסס
 וסמנ'ס ממחכר דקדק מ6ר כ' ס,6 דסמכ6 ח'כורועתו

 : נא( ס6ל-ס סקטס 1:תסעב.!.
 רכים o(lth )עיין ברזילי כופר)קי(

 : כח"ה(כרזי5"י
 המשכו רמלאכת צ2ריירזא)קם(

 :ו נני מדרס()עי'

 בסוף ימז"ה אברהם בבריכה)קט(
 לאברהםחסר

 הרמ"ק שחיבר דבורה תומר קצורוהוא
 :זצ"ל

 מהר"א להגאון אברהם וברירן)קי(
 מנ"להורוויץ

 בנרפס 'כמ"ש שע"ה הנאון שלאביו
 סורווין סקי ונרפס מ' )ע' אלזףמערכת
 של השמים שער בס' שניה ונדפסגה"6(
 שנית נשנדפם אך ראשון ברפוסהשלזה

 : השמימוהו השמיםשער
 וחריפיםמחוקים כ"י ררושים אברהמ ולרירן)ק.6(
 אחר צמח אברהם מהר"ר המובהקלהרב
 של דינו מבית ת"ו ירושלים עה"קסרבני
 הרבה ומביא כ"י, וראיתים הממןהרב
 בעץ מהרח"א רורנו מופת ממנודרכים
 הוא הנזכר והרב ספרים. ושארהחיים
 צמח יעקב מהר"ר המקובל הרב שלבנו
 מסרסר )עיין מ"מ מערכת בנרפסועיין

 : כמ"ק( נ6ן6געי יסוגתן כמ'מסם

 להוב כ"י ההגדה פי' הלוי בנריעד)קינ(
 בן מהרעשהמקיבל

 יציאה בסידי פרקים מ"ו והקדיםאלקבץ.
 : )ג( ההגרה פי' קודםמצרים

 הדורות סדר כתב כ2נרדקדץ ולרירן)קיג(
 רעל ע"ג קס"הדף

 מרמון יצחק בר אברהם רבי מנוחהברית
 ומשמות : בקבל עמוק ס2רהספררי
 ברית מעשית. וקבלה ופעילוהיה'מלאכים
 עכ"ל. כ"י קבלה גאון חמאי רבמנוחה
 ספרים ב' דיש הרב דמכר הדבריםונראין

 לרבי הוא אחד ס' מנוחה בריתהנקראים
 ח"ח בשנת ונדפס מגראנאם"האברהם
 חמאי לרב מנוחה ברית ב' וס'נם"ש.
 הארון יסלח הזה ולרבר בכ"י, והואגאון
 הגדפם. והיא באחר והיא שנים כאןשאין
 ועיין גאון חמאי לרב אוהו סיחסין ישרק
 )עיין ס"מ דף ק' אוה מערכה בנדפסמ"ש

 יהר גדול בכ"י ראיתי מנוחהמלשיין : יר' כקו"ח(קבס
 להושיה כפלים מהנדפסמאד

 שנדפם ובמה חציו אלא נרפס לאוכמעם
 בעד. יכפר הטוב וה' וחלופים חסרונותיש
 הלשון שעל הספר בראש שכתובומה
 ספרים מטפחת בם' בנינו בנהההוא
 כסגנון הלשון בו שאין כ"י נמחאראיתי
 וקריש עיר הרב מ"ש ולפי נה(.המורפס
 מנוחה בריה דמחבר 1'ל צמחסהר"י
 הנה"ה הוא ההוא הל' א"כ לרשב'יקרם

 : הם2ר מן ואינומבחוץ
ברית

 ציון מנחםהגיה
 ע"פ פסל6ג 1ינ!סייס וארסס סי' פונדק סיטר רגר' פתחיי עסטתק סיפר כלוך כייס !סלא 610 יין כ"טצא(

 פ1סל-6 ידידי ע"י 1ג611רס6 תק9"ד( )סק!6וו ס:)ח1ן בע"ס 1htD'S )ר' 6-ג סדר עם נס לת"כו:ךסס
 : תרן"הוי6)יען

 : תקס"ג( )16פיכ6ך h~nS סג-ס עס רופסנב(
 : כגיר י6 וס כ!נוכ תדפס כעת !,1רו וכתו ונגלינ(
 סג"1:יס ממות כין כגן גמגם )6 ג16ן תפקי ימס 6חר' ו"ן סמחכר ס6יון כ13ד )' יסיח )דכרי1 גס 1!ענ"דגר(

 וקוטי ג!) וס מס מצגו ,6 יקרם כמס ונגוס 5ג6ס סמסטר סמ,:ס רס"נ כלגרת גלון סל.ר6 רכסוו6ף
 6!'ו ותגיס סי' )טוכ 1ג1ר וטיסו כר6כ"ז ס! חמיו סי' מ:1תס כרית מממגר '5חק כ-ר זל"6 סכ6 קח,יג6וז'וס6
 6ן 6תס י6ף סנ6ט חמי כסס פעמיס שוס מגירו דעיס ofnn גי' 1סר6ג"ן ס6סנ1ן, גסמ"ס 1'( h"ns '6)יע'

 גס" וסתר עועס סי' נ16ן חמ6' סרג ךסו6 סר6ג'ו כגת"' גק1כ מגיחם גרית ס' נכער ריס בסי' מעתיקSD'O ,6 67'וס 6-י וע"ג ג16:, ככס מיהסין (OD גס זסר' רס.נ, מימות פסקם וכנר ג6.ן ט6ר ית'ס עיתתסס
 מציד מס  יל9.'ז  לתפיו, כיווי רי :יו* שייו יבר ית כפת"כ  ירפ ו)6 מממכר 1סו6 וס כסס גבון 6יוס)פ65
 ס' חי' ר6נ-י 1ז"! סיוחסע ס' !סי שוית6'מ1

 ס6סכוי
 י6:ו:ס מ:1תס כרית )ס' וכונתו ע"פ כקכ!ס מגרית וס'

 יל'רס ס' גפי' י"פ  h)tol ס-ס כס' ספרי מחגר  לג6ר5:ייס( ספוד  פרפין  עת, נ"ר י"מ  מחיר סכריתס'
 ס' סגיך DtP 1!6 עסו סער ספידס גס' ~eith. ט:וחס גרית כס' קג)ס ז"ל 1)6 ס61 חקירס ע"ד לק!כוטרי)
 כ;) 6ף ס6ס;1! ס' דגם ג6 ורקס גבין( thlen !ר' סיחוי ס' סגך י5ת)הות כפ'1 וכן נבון חמ6' יי'סע'י1
 וכא' )ס"ק וערכית פנחס נס' כפו סעקיג).ס פדכרי פק~מ1ת 6יזס סם גס גטגיס עכ-ו יט סוגיות עי רקדכר'1
 ע-ס, סוז6ס ונרגםתפנין

 ס' 5.י כקכ!ס עפ!ק ס' ee~7 פעמון כל"י ר.6 מגוהס גרית סס"ד כע) מ"ח בפי"
 : סט'( אכוף סאן נסנ"ס )וע"ע יג"h~1DD ,1 ז' יסטן" ם'ע וע' כדש,סירס סכרי סס h)tP יגס ופעו!ות'סס ספ!6קיס ספית opt סס כנסתל1ת עסק 6 בין סמח"ט ע"י רק וסוףסכרית
 דמסר4י עבשן ושמגס !פתחו עסקהס סי דספח' מוס ד:ל6ס ו*) סטח' ס6דון לטד )י יסית סוס )דגר וגס2ה(

 מה": ען יס' %1גי6י'" מפורם'ס ס"ס ובכליו נקיט, קאיין )יס)6 לק (hD1 5מח,
 )מסלחי"ן.

Ocl יסרקי ג6תל 
 6חל 6ף חי יסמה' י-) עזרן וש"כ עלטותי קדפין 5ז'ק גממת נאוי ע"פ געסס מביחס כלית זס' לק 6סל41)
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 פיבמפריםנמערגת
 נחמרים ייישים שיום ברית)קיי(

 מהרירלהגאון
 : ני( בפפד"ם נדפסופינחס

 נהטדים תיישים הצחמ 22רד)קמו(
 יצחק מהר"רמהרב

 ונדפם צובה ארם מרבני אחדברכה
 :בוויניציא

 הקיש שמותי כל מאסף בנדזשבון ן2רכנררז)קעו(
 דבר שם וכל א"ב דרך נספריםהנמצאים

 שרש בצדו כתוב וחשבון מנין לושיש
 מהריר הגדול המקובל הרב חברומקומו.
 קול מפרו בהקדמת במ"ש צמתיעקב

 : כ"י רבא אדרא פירושברמה
 פרפראות ק:נפ' צ2ה,טבון משכדרן)קיו(

 לפרשלחכמה
 המספר חכטת כפי ברס"ל מקומותאיזה

 המשנה מרכבת בסוף והואוהתשבורת.
 )נסמ'ס ע"פ אשכנזי שלמה להג"מחיא

 : ספסגס(מרגנת
 מהי"א להגאון אברהם בנרכנת)ק'"(

 :ז( צרפתימריויש
 נמ"י שדיני והוא דמהרלנ"ח פלונתיהבר

 : גרולבאריכות
 נחמדים ייישים אברהם 21רכרצ)קיע(

 מהר"רלהרב
 משה פני הרב בזמן שהיה ברודואכרת

 : בראשית ספר עלוהוא
 למהר'ר קמן מובץ אליהו בנרכרצ)קכ(

 מרבני שפיראאליהו
 והרב ליוורנו פה רבות שנים זהיתפולין
 לי ואמר מעשית, בקבלה בקי היה .ז"ל

 ופרוש חסיד והיה פעמים ו' הש"סכנעבר
 : נחיולה"ה

 לס* מקרוב נדפם אליהוד ולרכת)ק;5(
 : צובא מארם דוויךאליהו

 מהריש מהגאון הזבח בנרכת3ק;נ(
 מדר עלקאידינוב'

 נכבר מפר ובכורות. מחולין חוץקדשים
 הושיה הגריל עצה הפליא ונקי קכמאר

 קצרה בדרך האמתיים וחדושיובהגהותיו
 : נטןוכשרה

 התורה על ירשית מוב בנרכנת)קכנ(
 מהרבולקוסים

 מיץ. דק"ק אב"ד נראל כ"ץ משהמהריר
 הטחבר הרופא השלם החכם אביוהוא
 וחכמוה ברפואות מוסיה מעזהספר

 יש מוב ברכת ובספר עולם.וחידושי
 וחבריו רוזאניס סהר"י מרסיניהמכמה
 כמה"ר ובנו קושטנדינא. רבניהרבנים
 סימן סיף יאיר חות בשו"ת הוזכרמוביה
 כתב ע"ב רנ"ח רף בהשטמית ושםצ"ב
 כמה"ר השלם החכם זל יאיר חיתהרב
 הנאון בן חורגי אחי היה וז"ל חנזכרמוביה
 מיץ. בק"ק אב"ד שהיה נראל משהמהר"ר
 שנה שני בויווג אלמנתו נשא הנאוזוא"א
 דנת כתוב מוב ברכת ובס' עכ"ל.כד"ת
 תבירו רהיה שם וכהוב תי"מ שנהנפוייה
 שהיה וכנראה העשל. מהר"ר הנאוןשל

 של אביו יעקב מהר"ר מהגאוןתלמיד
 ושאר שם כנראה העשל מהר"רהנאון
 בעל מהרש'א מהג' תכמיר היה נםדוכהי.
 : ע"ד ו' דף במוף כמ"ש הרכותחדושי
 נפחיי מהר"ר להגאון ה' נ2רכרצ)קכך(

 הקרמה כוללכ"ץ
 זרעים. סרר כל ועל ברכות ושימתגדולה
 שטות להם ויקרא ככללות. השםוזה

 וערוכה ארוכה גדולה להקרמהבפרטות.
 משנה הש"ט כל למסכתות סמיכותבחכור
 ברכות ולשיפת חכמים, ממינת בשםקרא
 לסדר פירושו וליתר וברכה. קדושהקראה

זרעים
 ציון מנחםהנ"ה

סג16:יס
 ט-6 ס16תית וכתער ס:ק1לית סטי ו)פרלס מסימ:6( לעיל וגטין 1"ן סגיי יפלן סיגיי ג!,' )ול"י וגלני

 מבגס רק ובגל  9.ל גרוב פוכג.ס כלגס  מלקו פצי 16 פפ6'פ קכגס דגלי ב"ר 1ד6י  פנחס גרת ס' .וו')ג'
  פן ססיפר קבת ס' וגסק7מת חי נוסר ס' גסקזמת גדם וע' ס16'יות, !ימ71' וס'  פנויות ויס' 9"י נריס"סנפל*פ
 ג"כ סס6ל'ך פ: 1"! מרקום בסרן מ1.ס r'D~no כב'! והשג! מנקל סכיכן סחוס סלכ לוילי מטפיס מןיי'ס

 וע"י צ ע"ס !וס 9טוכ1ת סרכם !:1 וסכיךכוס
 : ט' ifo ת, 16, כופרים ט,יטת כח,6

 יחשול לפו"מ 3וס'ל  סם תמל )דפוס !סדר, ה!מי7'1 נ' 5י' 37ל'1 פעתיק ס" נ"י כר,?6 6גרסס וסג-מבו(
 יגועי פזי"* פפ6'כפרי

ti~hlfitl  כשידפס יפ":  יכו' לתל נפט "שסיס דלריס רטיתי כ6:ר נ'כגרייך   סזתזי תם" 5וי כופוס כויס כרית מס'  ס,ר 6ר6ס 6ס סייטך ג'ל : 
 סס"ג: סי.פ  ס-ך 1עיו'7 נשית ס' ע! גס ועי' סי.ב רי"י(
 )ח 1ט'  טוס פירס  יכיסייס וגעמ'7ס 1תפי!'ן נטוית פנחס מתפנת גהעלת טו:יס כס"ס ופשר לרס"ל  ינוסיפז(

 !6יט!י6 ונרח מקוס ע"1 סס ו:תטס ק6!ע:ין ו6כ7עק  16!"גונ p'pn יפי'  ועל( לפפ5'  9יכ  מתגי )יע"סגפם,
1)hltol'מוסר( מפיך ס9ל וגט! סעפת שוחות וטזס ו"! 6ייגס'ן יכולתן כגשת כעך יוסר מקיוי נתוך ג"כ וסי( 
 ע"נ: כת"י פעט.ות  3קג!ס ס'  פשי נרשי "כג בי וא' פפפפ 9ור :סן'יו סחך:, :?": ניל ירידי  פו י5"ס ט-ם, hT'DOO לי'  5ת'ס 1וי!ק6טס וכזעק5מוסל"ס

 :  גוו זוע )גע! מן סוטן סג-ס פס פפפס v1pt  ת"ל  גב' גר6ס1גס גרפס*פ(
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מפריםבמערכת24
 הכתא מגי והרי הזרע. משך שמו זהזרעים

 ' סןנדפסו

 מהר"ש מהגאון שמיא? ננרכה)קבס(
 דרושיםקאידינובר

 המוהים מאמרים ובאור התורה עלחריפים
 שי"ן אות בנדפם כמ"ש נוראוהוהקדמית
 כח"ק(: ק,יד'גוכר Shtna מ')ע'

 מהרב דות פי' אליהו בשורת)ק;,(
 : סא( ז"ל הנהןאליהו

 מקרוב עתה ראש בנשמים)קכז(
 זה ס2רנדפס

 מתשובות שצ"ב סימנים בו וישבברלין
 בשמים שמו וזה גדולים ושארהרא";
 הרא"ש. השובות רא"ש שצ"ב.גיממריא

וזה
~eDn 

 הנדוץ הרב וחקרו וקבצו הכינו
 מצא אשר ז"ל מולינא די יצחקמהריר
 אחרים וגדולים הרא"ש משו"ת גדולס2ר
 ולקם וזיקק סילת והוא אחר נביראצ"
 שם. כמפורש הנהות עליו ועשה זהקובץ
 וא'שמע סכ( דהרסנא, כסא הנהוה ישועוד
 קצת זה בספר יש כי רע'ש קולאחרי
 הראשון שהמעתיק ואמרו זריםדברים
 מולינא די יצחק הרב מב" הוגרמהבארץ
 הקורא ולכן ונרע. שהוסיף לחוש ישו"ל
 בוקי דהלי דאפשר עליו יסמוך לא זהבם'

 ויברר יחקור אשר עד בגדוליםמריקי
 בזה. ודי . ניכרים. אמת ורבריהדברים
 הגדול הגאון דברי בדפוס ראיהי ומןואח-

 יע"א ברל.ן דק"ק ואב"ד ר"מהמפורסם
 שמע כי סר אמר נר"ו הירש צבימהר"ר
 והדיח והפיץ הנזנר. הס' על רבהמוציאי

 כי ררב יאסהדהיה יגעים הדבריםכל
 שנים עשר והיה ביה כהיב תמיםהס'

 יקיר לן ואהניא שנדפס. מרםבכיתו
 : בבחירת"א ותנן בדת"א דפו"ססהדוהא
 : 56יס( )ע' שלמה ברז בשממון)קכח(
 פ' הוא גדולים גבי ץ3ל ננושך)קכט(

קדמון
 המכר כך ונקרא הראשונים אוהובזכירים
 אגומרי כבשרא מעם בנוהן שישנוהנזכר

 דנאבר שם וכהב בלקומיו מהרי"ל כתבוכן
 ג הנזרות בזמןהמפר

 ל' וו"! סכתם ע"ן :'ד דף סיירות 3ס7ררראיהי
Sb1DC'כן כט5יעוי6 'ס'כפ ל6: סיס ס!י: 

 סרטו-ס כמגסות וכ"ג סרמכ"ן וכץ כינו לגרותגריס
 :היכר ס' סי' ג"כ כין סל6": וכתצוגת תתפיס נ'פרק
 ורציתי והפצתי נכף.. 1כ1' ע""ק גת!יס גגי עי גררספר

 5"ח לף סוף סקכיס פיסית מס' 6ן' יכריססססתיק
n~PTטרף, וכס, 6מסעלדס p'rP ר6ס 6100 גתכ 0:ס 

 ס גח! עינ כפר שנר סג6ין :וס סי' סר6-"כתאירות
 יכ! 5ס,מין סרוס סד1ל1ת ס7ל כפי !סג6ון :פססדמה -ע"ס

 lDD וכרות סרכ:יס כחוק סקנסס סיפתדגלי

 סמסתגי וסדיסגלית.
 גת:וגת יר6ס סר6"; כתסכת סם

 וןוע 6ור נספר מפרת' כי 11.! סס 6:ר '?ימסרכיו
 גחי'ס נכי ע! כצר כספו מ1וירמיב6 סקי s~tns ס*לג.'

 6ול ס' ג' מגייר וסונר וט'. כיון פ5טו' רבת:,כק
 :סו6 פ1יירמי:, סקר סמיי מ"ר יי כתכ ס"ס,רוע

 גח5יס ע"ג כני נסטר ג"כ ,לוע 6.ר וגס'מעתיקו.
 כנו גס' ;מ65 :ותם ,רוע סקי הומר פיעוי ר3תסכת
 656 גה!יס D? גפר ס' מחכר סמ561 סיר ס6.ןקדכר מכילי ופעתה סטר, רנ תשנת ססכ'6 גח!יסע-ג
 ססופר סוס וטד טופ, 716 בתעתיק שסופר סו6סר-ם
 עסיק דט6 'סר"ם ווירמרים"6י מעיר ij)chn סו6סר"ם
 ס:ורדז וכסל (tiltutslp '"'נס ר6ם ספרני סו6ניס
 ס' חיבר גלון כיבי ירכ כתוכ 7מ5, גתכ ע"6 מ"ח7ף
 רכ טתי3רו כתג רכ"ו סימן כרוקת 6ך נהוסס ע"גכסר

 4 ע"ס ,גו' ג16ן'סוי6י

(sp)ד' כולל חלקים שני כהונה לנרזי 
 דין ביה :בתים

 ביה הפוסקים. מלשונות וער ביתמשו"ת.
 דרושים המדרש בית הש"ס. עלאכוה
 )מ4 מהרי"ך קשיש* מר המופלאלהרב

 מדרושים נדהמו ולא רס6סורט( מכסןיוחק
 הלמידו שאול מהר"י והרב מוער. מעםכ"א
 דרכים כמה משמו כיתב יעקב קולבס'

 לפני ומשמש עומר ובהיותי ffp~'נחמדים
 ראתה יקר כל הן הנזכר מהרייךהרב
 מכל שלו ךקדש מכתני מלאה תיבהעיני
 כנראה נדול מליץ היה והרב רוכל.אבקת

 הרבה ראו עיני אך הנדפסותמהקדמותיו
 ת"ו ידושלם בעה"ק בהיותו שכהבכחבים

 ארש באיזמיר רב כשהיה וקצתבבחרותו
 נאה ושיחה והרחבה  העמוקהעריב"ה

 צ14ן מנהםהנ"ה
 ש ת1"5( hWtg )ל' טיל ע*? 'קלחן טוגות ותסלת ווייוי'ס 5וו6ות כ,!! ססגנס סער ס' חי' גסס(

 : קר6ק6 פס פתים וטפס :כס"ס תקלי 6! תקמרי ע! ונססא(
 סאגות ט55 יקות'ef~?,) 56 פיפס ס' סחי' וע"י כלקין 6כ7"ק 5-ס נסג-פ 1DP'-6 6ג7"ק :,ו! 5סגיפסב(

 גל"ס, סיס ימו פ5 פסך וכוס 'שתי56 תירת ס' ס5 ונידופיס תירופ'ס וגשכסלטת
 קנזס 5כ:י מיי וגלוי

 פ' 7ג5 עוללין פ!יו ח165 מזוכת גורלות 1מ5,ית סוקן, ס75יק סנטן גנון :קמת !:קוס חרמ"ש סד 6ות1טוסו

 וו.ס שכריס נס ט ג16 כ' כלסל ג!n~hle 5 קלגסנו ו6י:גס סוI11fiD 6 מטיף כלס"ס ע'ם :ס,6 ר6םנטפיס
 פר?גי הסנ"צ ס"ס פליגי תגמז )ועטוית סו6"ט כנגדי כרס סר6"ם כתכי יצגי תגסי e~rn כס"ת וכגסן,מןי:
 לק"ן גיור ופיך מקומי ס:י:ס 5ו נרם וגס סג"מ( ח"ג קיפ.!פלו"ת ת"ג טו"מ ו:1-ת יש"ו יו"ד 'עקב 1'סיעיתלעט
 גלסס ותוכי גל סמרו ועפ": גת, 63פס ונפטר מנומס, פ:6 61 :ס וגס דסס. ס"כ"7 :!מס סג"מ 65מיויידון

 סרו: ושסיע סעי יסד ,ט*ג קט.ז ס" 1,ו-ד ג"ן ש'16.ה
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 א'גפטריםנמערכת
 נב'מ* פיז מזנייי ךהננדזינם כך)ק65(

 תם מהרירובשו"ת
 דגכבד* לרב הבתים ס' כתוב כ"חפי'

 שו"ת שם ימצאו פיס שבעירושסעתי
 ספר בשסותם קראו יד בחיבתהרשב"א

 :הבתים
 ~h"aal מתנוטת היש סג' יס81 5ל6יתו יחיועתה

 וחתם ספרד מגלום פסכ6יס וס61 פיפ מפיר סרס"סס' מכיי 1' פסס כנ"ר מיס פסטר סרגסברס
 stns כרט % 6סר סנלכיס - : סוס כ!טן חתיפתופס
 ן' פס: סל"ר לכיול נך otfn סילל פלכ o'iwfוסיס
 ספסדל פכפכת טס סנוכליס וסספל,ס ועפשם,0ג'נ
 וב! כת"ס. כ"ס כ' וחיק כתים כ"ט סו6 6' א5קפ5פו
 נסס סתשכות עמקכן סר6"ס סגסו"ת כגי קפו סו6צית
 וס ע! וכן ללוטן קזוסין וכ'1!6 סכת כגין 6'פט:ין
 9!נ% כחג' סיפגיס מספר ג'ת וגג !ניו.  פור עולסייך
 פס!סת יותל סתיקיס כסגי סיס ומפרת' מסריס.וקרקס
 16 ס.מן 6חי יכ3 !סס :ים סתשכ,ת ג' תסוסת.6!9ש
 3;מס 'ס תגי מלות. ומס o'eih פכ' טתל יפלוספל
 ,ן גכ5 ס'ס:ער'ס

 חסונית חללי נד' (wei נכי  רגן 16  שחוחן מיותרנר6ס ריגעי פוס כמגס  Putct. סלגיי
 ככי%ו:'5. סגדפס סיפורסס ר6מין חלק רסיייו0רמגז6.

 3סגשי'6 ידפס 1:וג פקוס. פויס סס טייי64 גדפם%1ג
maוסוור, גיופי סו6 סגם כי וסלפת קטן. גק.נן סי"ס 
 כדיגי  רונן כליוורט פ:דספת שטנית 5ו6 ג'וסתלס
 גגס"נ סרב קירץ וכן to7h תוצרות וגקי95פ111ת
 סרב פ"י פסר1נ גדפס וסת*ג כ'. תצק 46לפסיכית
esenoפר 

~cfnp 
 1סחשר ולס-ס. יסרבל 6גרסס ככהר"ר

 לסכמי  iihib סרב מבתג  לסרפג"ן ספיוחסות  חתונותסס
 לסרסכז* חנוכית ים כן פ% ייתר סרגס. פויפיתתסס
 ללע כ9' סרפ-ת יוגרס פרוגטת גלותית יסודהום

 : כחט גוססו וריגם כיח דף 6"חיקשת
 ראפ ספק 6ז ידסט טגתיס ס' תסכית ייייךוזגם

 O)tpl 16 ס"ה 6יוס 'סיס מנדפסותכתסוגות
 : סטופר סכתיפ גמל כדולך'ותר

 וסהר"ר מרן שהזניר הבתים כש)ק)נ(
 בריש לעיל. כמ"שתם

 על מחדושיו מביא רקח מעשהספר
  זה מספר הצעיר אני וראיתיהרטב"ם.

 בית רביעי בית והיא כ"י אחר'חלק
 ובכמה ויה"כ. ועיריבין שבת בדינימנוחה
 יתבאר זה ודבר בוזוב עמוקיםענינים
 החבוף בסוף עשה שהרב נראהברחבה.
 דצייר מידי וגל הבתים שאחורירחבה
 והעמידו הרחיבו לרחבה עייליהוחתים
 חלק שהוא אל בית מזכיר ושם בוריו.על
 : הרשב"א  עביר  הניכר והרב מהבתים,א'

 אחרוןקונטרס
 נ תהלים משלי איוב ופירוש באורה(

 סיס  יסף סכלים ססרטיס  כע4 ם6פמשמעתי
 י" CDSt h9r(' יפיגו וירוס רלנ'גפי'

 סיפוק 61חיח קפחי. דוד י' 9י' יק,י6 וגתסליס9פמ6ל
 סוויות ונסדר כסדרן. eot דוך  ihunD לוי ר.תליר מסייס. פס4 *וג ר"ת nffow לער תכין אטת90ת
 מתירס ס" ותער יכו' ס5פרוגי  יפספחת ספי! ל'כתכ
 י-ת דף פעל שתפרכו הגמיס סים סוס סיריםוספר

 ".י,,ןגעו,ז:י!ן.וי.%יין,:גש:::ט:גריו,: "ים 'es גו"יינ ג  שץני6! זןתפס64:1
 פ' %' פיךםן ירוץאי ננר)3(

  טפפי
 כ""6(: יל6 ן'

%,

ע**

 ב"י* קבלה יהרמב"ן גאולה סי)6(
 הדורות בסררהזכירו

 : א( ע"נ קם-הדף

 ב"י ע"ח לפור באור יעקב נאון)"
 וראיתיו ק'ח. סי' בתשובוהיו כמ"שאלשלש
  )עיין בנדפס וכמשש נזי מצדיםבארץ

 בס"ד צר"י מערכת עיין שכי בשן)ג(
 : נ0'8( סורווין סנ"צ 5ני מ')ע'

 אשכנז דפוס שי"ת ברששאי גאומ)7(
 מהרבהמהובר

 הרב אשכנז גאוני רבנים מבמהתשובות
 : וכוי ב"ה והרבתוי"ם

 המקובל להרב ייישים בממו מבדל)ס(
תלטיד ג' הכהן בנימןסהרנה

 ציון מנחםהניה
 מק ph ס' ת" ק וגש nlro1 מס"ס S~pmn ירוסס יססי' 39 גס פ" סם" :ל6ס וסעיד סתושת ספרו ישוןסק

ptlpl~'ס'פ ג8נלס 5ר"' יסל56 פיפי 1ס' לודעי 5ל-ס פ9ע פקוס וכס' פ"ם ג16הוות 5ולהז שוות וס : 
 נסתל SW 6% סינוס, והמיית סג6ויס פתיל לה סי! סג6ו5ס דס' )פם"ג( עילס מקול מס' oh1)a !פ"מ961א(

  ע"פ: גסעלוייו ע"ז מ-ע .עקב 3ן סמס7ל ע5 5"ע ,ps ג"כ, קג!ס עי ימ'1ס7 זסו,6 סס"7 זנו'89פתן
 פיסיס ומי גי, ויסתפיד יסרג'י ונכון וסססי.ס, ומו9ייס ומנ'ס פי ססטוית וט! מתורס פי otPSn !ג~hSב(

  סקר וסט ככות ופי פיכס, פנק עי סו6 נטת מין וס' : ינוק: 5י תחש ~Ottv !לת סגת th'~oiנדכי
bltnnor$lcn ת9"כ( )דיו  סרס 6טת נסס : 
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 ספרים,נמהשכת96
 מ' לו ויש ברינייו אב"ד הרמ"זהלסיר

 לו ויש אסות ופי' בכות אלון בפשטא'
 ושנתוכח פה מלכד חיים האוצרותהנהוה
 : הרם"ז באגרות כם'ש רבועם

 ם' בטפרי ימזכירו ט ישראל ארץ נבולות)1(
 נא"ינ בר'ת הרירהרירות

 על ש"ר פהרב אנשים גבורת)י(
 )לטס1י6 קנ*רסי'

 אביו מהנאון תשובות ובסופו מא"הקג"!(
 : נ"ץ שאירמ'

 טפראג ליווא טתג"ם ה' גצנוךוץ)מ(
 באמשפרדם! מחרש נדפס וקצורויצ"ט. ועניני ההגרתפירוש

 על פי' כטפי ייסף י' וץכמף 223יע)ט(
 ר(. ב"יהמירח

 ראיתי הרבה חבורים חיבר הזהוהמחבר
 פאריץ של בביבליאופיקה מהפהרבה

 קצת טחדש נרפס עדלכם גבעיף2)י( ' ! ישראל של כ"י בספרי)פאריז(
 וררושיםשו"ת

 וקדיש עיר הגדול מהרב הפעימהשארית
 ! זלה"ה קוב"ו יופףפ'

 פסל תקום טורהי הלוי בנימן יפי בנימן 223עיז)י6(
 א"ב b~V מסורר ש"ע פרי הריניםטיסני
 נרפסו ואיה וי"ר א'ח אטנא בנמצא,ואינו
 מגדיפ פרי 4ש ובה"מ הקפה. לקפאצל

 ע % ן חטורח ננעתיי( ! באורך יותר פפ'ע ה" עםסים
 : 1"ל י'פתוס'

 חלקים ושרה שו"ת היינחם ג22עת)יג(
 עניו פנחס bS'פ"י

 סאר4 מפולפל והיה פירארה מרבניא'
 שים איזה ליהנות וכיתי תקמצוובשנת
 1"ל "יב עם ונתתי נשאתי כימתורתו
 : נעורי בימי מצוה בשליחות שםבהיותי
 שאול להרג ייישים שאול גבעת)יי(

 אב"ר מורפירההלוי
 ושם י(. באמשמררס מפררים רקיקור'ט
 הרורות ובסדר דרושים. היק רהי"לנאמר
 באר וגס' סופר. מעות יש ע"ד קס"הדף

 מה' הנדול והרב כתב פיז סי' א"ההנולה
 ואב"ר ר"מ זצ"ל מורמירה הלוישאול
 והפליא והגדיל והאריך !נות דרךילו בבא ארוך פסק חיבר אמשמרדםבק"ק
 ברורות בראיות מראורייתא שהואלהוכיח

 לאור שיצא יוכנו השם וכו'.וטוכרחות
 המה רבים בי חבוריו שאר עםברפוס

 : תלמידו היה והרם"זעכ"ל,
 לספר ביאור וערומה גךדלי)עז(

 שהרב י(התרומות
 וויניציא בקק"י ור"מ אבר פיגו עויהם'
 להרב וראיתי ופריא בשקלא נחסרפ'

 של חמיו מר רוזאנים אברהם מ'הגדול
 הספר כל על והשגות הגהות מש"להרב

 1 כ"ינדית
 אזוב אגודת עם מררכי גרולץת)טז(

 ברוך מ' "(להרנ
'abוקצת המררכי על והי' הגהות דוד 
 ביית במערכת בנרפס כם*ש חיםעל

 : כחל( מסולוגי6 נרוך מ')סיין
 ט(: סגגויס( סרכי 1סכ. ור )ע' 4ידר4 גןל5)11(
 חיים בשנות מצא הלכות גופי)ים(

 הרב שתברו ס' והוא ע*דיגקס"ה הדורות סדרכ"כ
 והלך ירושלם בתוככי ז"ל[ אלגאזירגש
 ת.ויי"יי: לעה"ק ותזר באי1מיר הרבוהרפיסו

א ;ימ (mtpe מ"י 1'י"4" י" י '",ייי: מאי"  יל 
 :?':הג1נן2 י::םןע:2ה:שצגןנייוגןעמ גך ISbb1)i :% eStnbSb שגלול4(

 ל,1,",י" :4'!ך',ן.,,,":יצן:י,י(%,ולי41%ש,ןל::,::':"לין3(%

 :''" . ייי ,"" יין ''" י ':י' י,'"ן.ין"י'1'::ןג:?2.י['"
 מ%אאשןצי4%פל";%ם%ה:. "-י י",
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טערכת

 מפראג ליווא ט' מהגאון אריה נורמ"
 9י' רש"י עלבאור

 2 י"( פראנ בק"ק ונרפסהחומש

 הש"ע כל על הגהות ארידץגרך)כ(
 יב' הש"ע סביב בסנמובה תפ"ננדפסו

 : הרם"ז נוסןסנמיבה מרבני אחד הלוי אריה גור ס' להרבוהם

 באמשמררם יג(נרפפ אשכנזי לרב דרושים ארידן גרך)ג6(
 על חיים תורת להרב הבית בדקובסופו.
 : מאה'ע מימנים בקצת יוסףבית
 חביב ן' מהר'םהרב ריני כל קצור כ"י נניירזורצ גפן)כנ(
 אברהם מהרב יפה בסדר פשות נפנס'

 ונתיישב מהמערב שבא אחרוןפונסין
 : חבורים כמה שם וחיברבמצרים

 והרברים הנם בדיני ומקושר גפ2)כג(
 להרב ומשדריםנקשרים

 : 'ד( בולה משה רפאל כמהר"רהמופלא
 והוא זלה"ה הרבי מורי ראשי יעמית במקרשר גפן)כד(
 להרמב"ח פשום גט ספר על ומריאשקלא
 ראים לתוספי באור ובשופוהנזכר

 : טי(לסמ"ג
 : פז( נח"ל( 6)ג6ויי יעקב יסרס) מן )עיי! נמקדשך גמם)נס(
 מהתייר נימין הלכית על כנשדפת 203)גו(

 חביב 1' ם מזר והנדילוו
 מהרב עצום בפלפול נלעיס קצהונשופו
 למהרי*ב וחליצה נפ סדרי נדפס ושםז"ל
 סי' הרב נם"ש תל"ו שנת והיברווכו',

 81ידמריםנ

 סרר הרב עיני ריסי וסבין ע"נ. ס"קקכ"ו
 ראה שלא נראה ע"ר קם*ה דףהדורות
 ז"ל הרב ומורי הנזכר. פשום נםהס'
 הרב דבר על הולך סובב מקושר נםחיבר
 : לעיל כם'ש מקרוב ונדפס פשוםנפ
 על ראיתיו כ"י ס' גיבפב2ךיאדדן)בז(

 חובר ישןקלף
 סמה זצ"ל החסיד יהודה רבינומתלמידי

 : יי( סמנושקבלו
 שמשון רבינו חיבר גיכ2פ2ךיאדךן)גס(

 הן והן התורהעל
 התורה על כהן שפתי הרב כתכאשר
 פ' סוף שם כמבואר פרשה כלבסוף

 להרנים אגוזים של גל3כט(
 ח"י( אגיזידוד

 בדפוס והוא הקדמונים קושמנרינאמרבני
 : ישוסושמ'

 שקיבל גלגולים הם בשמורן בלבולימ(
 מהרב הרמ"עהנאון

 תס"א שנת בפפד'א ונדפס סרוקישראל
 יהורה אפרים במ' שמעון מ' ע"יונדפס
 בסריס גן ItP11G ג'מט' ע"ס גסמות (st)s~וגן

 א"ב: ע"פ נבון סדר ומסודריס71ס.
 נדפם זצ"ל האר"י מרבינו ~נךלימ)65(

 הרב בהנהותבפפד"מ
 ולקימים פרקים לוו והם הים גריןדוד
 כפלים והוא בכ"י ישנו זה ום' יט(בסיף

 אף יפה סרר והוא פרקים ע"נלתושיה
 המקובל הרב סדר שהוא ואחשובנעים.
 פאר יקר זה וספר כ"ץ. פאפירשמהרים
 בתרא מהרורא בזה נם סידר בודאיכי

 ויטאל מהר"ש ביד היה שלא.
מהר"ר כנודעי

 ציין מנחםהג"ה
 : עבה"י ויכוץ סר6'ס עם ג7פס !געת מועל ס7ל ת"ס ע) 6לי' גול חי' ג7טס וכן ים,יא(
 למכ"ם ראי )1רת גו כס.' שן מ:ט1גס רכני n~lpe ע"9 כספר'ס מכן :ממטו סר6סין מ7ט1ס ככ' למטר ו'?1סיב(

 רכיו נכס גוס מ.ס 'עג"ן כ*:ת עסו.ת )ס:ס 075 ?מות גבו, !סטר! 6'ס 6'ס וסימ*6 מסליקמסלי")
 : ע"נ סח-5כגרון

 )'3 יו67 ים,-ס ,סן6ינ(
~'Shp 

 סקירת וט' ת*ט גמליו ו' וממיך 61-? וק6!יס ייגוע:ן קרמ,'ל p'i)h 3ד'?

 ס5 מח1ת:ו רוקח כמן כספ"ס טייטס 6ג7"ק סרה סנ"צ סי' עכזו ת"ע( !16י פס-ת מאס כמט ס'סמיי
 1ע"n~tpe : 5) )כ6)וג'קו וקי7ומין ג'נין !ס' מס"ט בהיות ע) מכס וגוץ ס' מ" גס נ'?"ס( ':ח"ן )מ' הוסטליי( : קל6ק6 7ט-ק פו"פ הסס, ר' 'סריג מו"ס66"1
 : ע"י ס" ת'6ה

 קו:טרטיפ ג' 6!'1 1ג1וו קי6 " ועת-6 ססל"ת( )ס' טויסס ק"ק )?פס ככסף הסס גסמ"ס :גי: 'וה סג-מ וסוף18(
 סטקר: נ-ד ,מפקר גוה )ריחת ומזות תוקלף גיגע:.ן

 : 'טקג :16ת ס' כתוך גרפס )מסליט.6 כטל קי17מי עגיגי כוי) קונטרס8ז(
 וע"ייז(

 : טיו !ייו
 וכן 5תס סלמת ס6גווי נמוסר"ס יסל"ס ?סו6 פ"י 01,61 ט-ס סו6 5נ1!יס ס) מק! !3כסת"' גסס"י ,מ"מח"י(

ottnQDסם גסק7מתו סגתיס מרווי לקמי On:D 'ג-ע מקס גן 6ג1ו tpts:) )חיים גן סו'6 נכ1"ת ווזיר עדן 
 (1tDe ג',י1.ד'ל !5ן! ט-מ קומט, 7' כ6ן nDo' ט"מ וכן  ע-ס 6מת )מס' סי' )לכות שעלס פ' גסטחן' עיי סס וג' ר,מגי ר כמחו !סו6 סלמג'ס ע"ס שסרות ותי' 1"ן תיו!ן )סר-י ס-ס( )דו"ו ntsh1 מי)' וגס-סס)"ח

(hpct~i:1":ס 
 : תעין טרד-מ טעמר1כ מסר"י סנ' ען תיט'דו I'th(;vv גל-ח עמיל )סל' ותקועי "גסות סס וישי8(
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מפריםנמערכת8ט
 שער סירי וימאל שמואלמהוש"ר

 הקדמות 1.4 יפה סדרהנלגולים

 הנוגעים מענינים הקדמות ג'וקוי
 האחרונות אלה הקדמות ג' אשרלמהרח"ו
 מהריש בן ויפאל משה הרבהשמיפם
 חלומות כל עם אחד בספרוסיררם
 ס' ונקרא זצ"ל מהרח*ו ועניניחזיוניות

 : זצ"ל למהרחווהחזיונות
 מהר"י המקובל הרב מירי גלגולים)5נ(

 משיבת ספר וחיברצמח
 באורך אחר לחבר הוסיף ועוד בקצורנפש
 וראיתי נ"ב. נפש משיבה שמווקרא

 : אשכנו בערי כ"ישניהם
 : רנתי( "כתחל )ע' השקריות בלוי)5ג(
 תלמיד אברהם יהרב רזיא גלי)75(

 בו ויש זצ"ל האר"יי
 יש"ר הרב אצל ונמצא ניראים.דברים
 : כ( קצ"ה דף נובלוה ס' בסוףכמ"ש
(OS)הונא ישראל ארץ ~ילןת 

 הדורותבסדר
 אשכנז ובלשון שצ"ה שנה שנדפם שםוכ'

 : כא( תפ"דשנת
 הביא נספי. ייסף י' כמף גלילי)יי(

 הרב בקצורדבריו
 בספרו 1"ל הלוי הרשב"א וקרישעיר

 : עליו ומשיג הלוי מנותהתשוב
 להרמב"ן הנמול שער יב( נמדלטז(
 תורת ספרו בסוףנדפס-

 : עצמו בפני ]נם[ ונדפסהאדם
 : ההרון( נק!גערס (IStP גמרא)יה(
 מסר"ר )עיין עדיות מס' על גמרא)5ע(

 : כחק( סירי5י!הנו?
 הגי ם')מ(

 רזא פענח בס' מביאוי מקמאי לתר התורה sv פין
 נדפס קפן הנן ספר ויש נביתדיר.

 : ונו'ממוסר

 התסיד יהידה ייבינו בושם גן)ה6(
 שמיין מהר"אהזכירו

 המרדכי על שם אנשי בתירושי הובאז"ל
 : בדבריו עיין קורא. היהפ'

 ינוי.ס יימד 21ק. המלךגן)מ(
 בסוף ונדפס נועם. דרכי הרב בןהלוי

 : ורדים סננתח"א
 וניממריאות צרופים אגוז גנם)מנ(

 לרבינו הקבלהבחכמה
 והרב שע"הי שנת נדפס ניקימיליאיוסף
 ממפחת בם' הנהות עליו עשהיעב"ץ

 :מפרים
 כד(. בקבלה הלוי מאירי בר מוררוס ליבית ביוזן גנרל)ט7(
 : ע"א Dp~1 ד4 הדורות בסדרעי'
 פעמים. נמה שמואלי ברכת הרב הזכירו ס' צניוזן גנךן)מס(
 (Sthe' עדיה. ממקובר חבור שוהוונראה

 : סגת(סו6
 מורים ד' בסדר שו"ת ךר1ייבם נברן)מן(

 הלוי מהר"אלהרב
 ור"מ אב"ד ]והי'[ נועם דרכי הרבבן

 בזמן אחר במקום וגדולה תורהבמצרים
 דורם ורבני חביב ן' ומהרים המג"ןהרב
 ונרסס )עיין האל"ף. מערכת בנדפםנס"ש

 : כה( ג!טס( דרכי סרכ כןסקי
 בעל יוסף מ' להרב דדש!8יבם גנוז)תז(

 שם וכתב מנדים.פרי
 ולא תקכ"ז שנת בפפד'א נרפסשכבר

 : אלו בגלילות לידינובא
 מהר"ת הקדוש להרב גרדשיו כ!')ע"(

 נדפםקירדוביר"ו
 לפי כן הס' ונקרא ש"ח שנתבוויניציא

 רשב'י ע"ד השכינה לכבוד מתנרששהי'
 העלה בדרך מחדש שהיה ומהוחבריו

 פפר:על
 הממכהות בתיך נרים DO' נרייק*)מע(

 סש'ס טוצאת היאקמנות
כתב

 ציון מנחםהנ"ה
 רפשי סג'ס ופ' 1 קטן רויה נ5'6 8' נס סל6 !3פס"7 וכ'ע כ"ת ס" נט-6 וכן סר6!ג1י '!ים 3ס' ס"טס!363(

 תהע"ג(: )ולסייג סגת סי סד!ר! יגעי יקרס סקומס עם גוסס גכ'ר 65 !וס י"מ מ-ס 3'ס!סטיס
 '*קג ר' wb מה" סיתם ס' !ת65ת' סייחיהןס' !ו-י ג6תד 7סו6 !!ל"ד !מניס זח:כו !כללס נר6ס סב-5 ג6-י נכס 3סס-ל !מוגירו 6-י גניזת !טין סמת'י וס"ט ק!תנק: .סו*. 6גינד!רם ר' וסר"ס סג-מ סנ6!נ.ס מסכמות טס ג7סס סיס כסר"6 נרכין !סו-ס וסל3א(

 פ"י
 : סס וסקנ!ויס סנ6"' !גשר שר גי :טפיל

)335-1 
 סגמ'י
: 

 סנט* wts וגח!ק מסם !זרך סגן ס' 3סס תט"נ גז"ד (DD1 נר"6 '5חק %' !ס!6 ע?-ת ,ניס 7טת 3ס' !כ,כג(
 י"ג: !יט"7 ג"3 7'!פ'!

 סין יעקש 3ן !מכסיל עש! גמסנ"ג סטתני וכ"כ י"3( עמ' 3ת"6 אוגר !סו6 סקר ט!זייס גר' מקד ל' )"5נד(
 ע"ס: טו7ד!ס ~gff 'עקב !ר' וכן !רסיס C':tr'D '6 נ טל! כ:תחנר צסס"7 !כ' גטע!ת, ס:דס: !!", ס'6הר

 : ט*: סמלך גן קינטלס לטס ה"6 ף !גס ת*"ו קיוטך ~סס קג-! ט' !קמן וכן3ח(
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 28סומפרים3מערכת

 גמוע )עיין פרשש'א עיר של ירבתנ
 רות הרגל שמחת קונפרם בסוףעליון בחמי והרפטתיה ךזכיתי 6חר1ן(גקוגטרם
 דאימירי ופי*ד פי*נ עז מגדל והרבע"ש,
 ואתה גרים. דמם' ירושלמי מזכירביאה
 בירושלמי שרומו מקום מורה דאתהההזה
 הנזכר. נרים נמס' נמצא שם נריםדטס'
 מקימן שהורה דינים איזה ישאבל

 התם: וליתנהו גרים דמסכתבירושלמי
 עתם סגזפס ח"נ סמסנס פרכנת )סלל סויתךהזה

 ותכין וו"). עכתכ ג'6ס לפסולי ש"נמ"ימ
 פפ' סיף סירום)פ' ען סמך תרכיזו עו מגד! סרבכפיס
 11.6 ססי6 סנר6ס תפי ירקותו וכינו י6 ומנחיונליס

 היצוגיות סרן וכ)? וממחות סופליס 7פס' זומיםמסכתך
 )נסעת ח.)וגס גלים מס' וס ג7מי,ן גן לגגכןטספ1ת
 עב") קדמיס. ס7ל סג6נד גש ע6תט וג6גדסג'ל1ס!פי

 משפסתי גריס גפס' סו6 סגו' סר3 גיס זטסיק וטוזין
 467 סו6 וסגל6ס קטות. ספסגתית נתיך ננגי';סיתת

 חי),גיות 3סמ1תס קרץ סר6מ,ג'ס 6סל קטותספסכתות
 מסג16גיס 6)6 1.רוכ!מ' נגני סת!מ1דיס עם יחס ימס6ץ

 יגלי ו)פ' גנני. )ת,מוי ממיטת סמסגתות rihקוימו
  קימחית גייס פמס' בחות :hne סיתס עז מנתסרב

 שססגתות נתוך נפי ס,תס נמי 6' )ילוע)מי.וסמג,ס
Ptitpעספגיס s~rirS .כסיתם ומט:' ככני hno) 
 ממעדכנו. 67תת ,6(:ר ,ל1:!מי גריס מס' קל6וסק7מ,גית
 נעיל ידפס rPDI קשית. גפסגת'ת סו6 סג)ופיסו
 כיס :ממות מסריס מסקת פ" ייקג מצת ס'היליץ
 ממחת מקקטוס סג,' נליס מס' גס י: סייר61יז
 גריס פס' סס61 חכנו שמהכל פפי,רד6 וסןכסלג!.
 : ע-ם .ילעיססי! 6ג' C'W1 כן סזנל ולין עז מגיי סלנ ;2,;'ר'לומפיר
 המקיבל טהיב דרשית 14רנן ן נר)ג(

 נחסן אליעזרטהר"ר
 בס"ד האלף מערכת כמש"ל כי(פואה
 : כס"ט( פונס גהמן שיעור מ' )עייןע"ש.

 אהרוןקובפרם
 רפי מיממת גרול.)6(

e'~eths !16 גריס 16 ניו 
 כסכים לג6 ריסו כחופת ג6ו נקכ)ונ17!יס

 כסוף מגמם כרשית סקדימסלכ
~1Db 

 : סק17ס
 רמש סיס רג סל6מוג'ס ניממריאות.)3(

 דמככחת ו,פ:.ןגגימסר.5ות
 מנלמי,1It'Sh 5 ולכ"ט ג'מטי'6ות. קמם גמ7ל;יס ולעיס
 ומג'16 כ"' התר מג'קט ט) גי)ס גמפר' )פצותספ!'6
 נס : סכוי טג.ת כס' ו-) סי' סלנג-6 וקליט עיףסוג
 כשי o'1Dh ולניני סגו' ליעור מלכינו מרולס עיר6ה;י
 רכ'ג1 גס כג'מטר.6'ת ל,*) משרם. גי נמעטכרושים
 וגס סקל:. דלך מרכו ,ס כפיסל6ות.1 מטולים גפ!יעקד
 חג'גש קרכן ס' נסוף ;.) סמו, מסלכ קהטלסיע

 : געעויס יום! 7גל' סיג :ימומלמעליקת
 לק גג'מטי'6יפ ו)טל,ח סומן )6נ7 ",ין פרוטךוי12ר

 י3ת6ס
 כגי

 קוב. טס סג? סעת'ס מן געת
 נכסוף סקונעופ כתתית ו"! חקניו מטר"מ סרכוכמ"צ
 ע) קו:טיס סר6.תי כהכת' 1גגל סגן'. חגיגת קלגןס'
 פלט :קניו ושי מהסיו יסי7ס לכ.)1 מת!פ,7י ג"קלף

 : נקי"6( וכו' רפו.ס )ולין גימטר'6,תכ!1
 פכיך פרס? כ1 נסיף סתורם ע! ז-) כסן בפתיךהרב

 1;פ*ע ;טעון מדגירו סס'6 כב'ג'%טד'חות
 6תי 1eD ר; הג'(. במערימות )ע"ן ח-נ וניוחסגבס
)י(

filn1nc '"'"ן,,יפלי,,פ'ו, 'י , 
 סג)גוגיס סוד נעתיק ,ו-! הכתג סופיים פ' משוסע)
 פסוד י' :גזו מסמס וק,תס וגיתי מפ' וקגית' כמ61תימס
 מלכד ו-י יסכון ד:ר"ס r~fi וט ורקס עכ'!. )'ל6'1ס'

 פספר'1 כזורע גקי6ותו ותוש ופ,סקיס כס-סמגמתו
 6)ץ וכ4 אנס )ו פסיס !ו סיתס בחרתעזך

 : :מאתנ)נ,)'
 על כהוי כלו ש"ס יאיתי 3כ2רא)7(

 שכתחלת פרשש"א כעירקוף
 מהרמב"ם ת"נ כקובץ יהי' וכלואשכנז
 ישן והכתב וויניציא, ד' משנה כסףעם

 ונכתב זה כקובץ ההעמור וכלומשונה
 שטוון רבינו מקרובי לאחדהששי לא* ק'נ שנת )פאייו( פארי'ץבעיר

לאיי
דיתקת' .

 והכאהים הוריות בהחדה נסחאותמעם
 של גמרא בשם יוסף שער הקמןבמפרי
 ספרו בסות נהנאל קרבן והרבקלף.

 : יז( הנזכר מש"ס נסחאיתמביא
 ע) ס"ס מועד וסדר נרכסי ר6'ת' מפיס י"ןזגם

 InPV דג:1סח6 דכרגות פ-ק רביתי ופס כ"יקצף
 כס. (Kpn ורכ'ס וונוס ::ימי פרט ססו6 זג": '-6דף

 : נ!! !ס נךיס י6 ס4'יג:"ס
 )א דף דג:סחת:ו זס'כס ס.ג ס:o~r) '1 פאת.-ן4

 סייס 1:תק:1 גולחת. סגי סכי 'כווט וו'6'ת6
 שוך סוס 'ס,דס ר' כס :נתכו סתוס' עכרי פ; לגוסוגן
 וג;"פ סס'ס. 7גלי ומס !6כמולגן 6תו 7מ6' )נפטת)'ס

 : כ)) גם-ס מעי 4:י יתמוסטכל
 ס:י3 כ:סחת'ן ע*6 ,' דף דמג'גס (p'D מפרת'ועוד

60
 פ!6י6יי

 י4" יייי,סיייי6יל )יי. יריי , 6י
 כיל תחת וילך ל' ססיכ כתוכ סי' וכס-ס פ":.ל:כ"ג
 יחומים  סקרת גלרית א 1:סת6 1ט' "ג" S~h וא'ס!)
 *5ןר5י  יצעך ייכיי  וירק דר' כיריות (q'D ט5פרכפו

 4 וגו' יתנימוו

 ציון מנחםהניה
 : פטפו ופית סו.ת ס'6 שמןצו(
 :דפס וכגל סת!מ,ד חתימת 6חי מגס ם' עלך גכתכ ),סן 'מן (fft~ ס"ס גמה מינכן כסיר סספריס כפח וגן3ז(

 סח)6ים סגסח"ה ניטי טן! ק.ס, ח ט-ו ל6כי:,1וין גת:טע מאס סחו"נ סלנ )י7י"ג ס,סריס p~lp1' ס'ע"נ
 וגניוס  כתגפו7 סריס ט ר :יג ינוס זרך ס1, גיסה, מוס ספג6י ניקול וטס 6תט סגמנט מסיס גני סגי)גס-ס
 עלס ט.ס עי וס6חלו:יס, סר5כוגיס סמפיל:י קו:י' כו"כ כסתןת ':וכ מקיט עפו ימניע גיכליס 5ול יעגעדלך

 : כאס O'p'rDD פ"י ע;'ס, מאף 'ותל קמעו:יס, מלגס גוטע6
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ספריםנמערכהא
 יש סגי,! סדונ1ס ס! 33יג!"1ט.ק6 69י:6.1ובעיר

 7' מגת קוף ע! ס כתג נמרק מסגת'תקוס
 : 'פות :סחחות לוס מס :מלו ג' וממסתי תתקן"ו.לרסיס

 מקוס מסז' פק"ו סרמכ-ס כ' 'צוק. גמרינדמחארת
 כשכיס יסרת גמרי :סה,,ח !יזוססג'עו

ט)
 ומג,. יפ:' כקירr:r 31 ;'ק תתגיס מסיו כס! נויי
 כמו כתוכ: נמר6 !ידו :סג.ע (hSn וס חסכוןו)פ'
 סס סמג"ד !סל3 ורשת. סת!מין. חתימת 6חר ט:סק'פ
 ננ10ף ס,6 זסג' גתג י,1' מ,.י לכ.:1 וגססכתכ
 וס !פי ומנגח טים. קכי:י 7רכ'61ת6 מסחי מתיקיז'יק'
 ומס טוכ ימס כסרמכ"ס. עת'ק' :סחי )ו ס'1יסימ"ס

e'D)'ט( :סגתגתי %ס ו fnlt:P) י1כף מסר מקטן כסטרי 
 : כח( ע'ם סלם-ס ג" נר'ס סוס 7סרמכ"ס ט"ג "טדף

 רכן כתכ ק5-ט )"וין ם!ו ת סמ1 כסידהרמב.ם
 ע) סגקר6ו סמדוי'קות גגסתחותמוח
 : כפ( ע"נ סת,מויוקני

 של נכאתו בבית יאיהי גכמרא)ס(
 השר המרומם הנביראהובנו

 רינייו. בעיר יצ"ו פואה בנימיןסינייור
 קיףבעיר מסכתכרכוה.נדפםה.עלנמרא
 ותוספות פירש"י עם יפה דפוססינסינו
 הרא*ש פשקי ובמקום הוספות.ופסקי
 להרמב*ם. המ'שניו' ופי' מ-דכי שםנדפס
 והנמרא דפיה מנין בה בהוב אין זוונמרא
 כתב ובסוף דפין. השעים היאלבד

 ישראל הח"ר בן שלמה יהושעהמדפיס
 אלו שיחף שהוא מונמינו אישנחן

 שם אשר שהמרדכי וכ' ביחד,החבורים
 כ' וו כמרא ונדפסה הגדול מרדכיהוא
 הרב בסוף כהב ואח"כ גםר"א, שנתטבת

 החכם כי שפרסבורג אהרן ן'נבריאל
 וצוה ישראל לעמו קנא נהן ישראלהשלם
 בעיר היושב שלמה יהושע הח"רלבנו
 ויצוהו לומברדיא"ה במדינתצונצין

 והדפים והואיל מכרים. להדפיסלהשתדל
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