
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
 ותוס' פירש"י אליה ותיבר ברכוה.נמרה

 להרמב"ם המשניות ופי' ומרדכיופסקיהן

 ותתם בשבחיו והאריך אחד. בחבורהכל
 מזה ונראה רמ"ד. ראשון ארר הששייום
 בצררי ותוס' פירש"י לחבר התתילושאז

 : א' בחבור הכל לחבר חרוש והיההגמרא

 )עולס '65 ססדפוס 6מת מנג'זי סספעת' מסךלפי
 ס' )מזתקרוס

~'Dih 
 )סיפים ססתתי)1 ומ"תיס

~rh
 מממ1ז ססר)ייס נעיר וס וסתר מנג65. ספיר שין
 ס7ס'ס גתפסט גקיר,נ סוס otcnn 6מר 6-כס1)6:זס,
 tte('*h בסיר גלפם מטפס ממן טור ל6ית' נסניסרי).

 תמיד כ"ת ג' יום שוי מסוים מסר"ר ינית סבוךדי
 D1D1 גמרות Ot'h ר6ית' ושי רי"ס. היפיס חמסתסגת
 h'oa '7 וגמדומס )גז. רפ"י עם נפלל פ;97ססימן

 מלת"ס לסגת ה"3 יוז %5מ 3ס' לשתי יתל.אחרי :עסטנזינ6
  )מנ:6"5( Iffj#n געיל גמ65 ע6ו סססי)6)ף

 רם-5 דגדגת יסג ססס' לעף רפ-5 סיח וכת.6דפים.
 ג,פגירגי. 7גי6) ע-י מקדם 5ספר' itrhn  דפיסס"ס
 י6 רפ-6. סגת עד 'סר6! מספר' ניפסו סן6 גתתו061
 מסייס וגסס והן. ריס ממגת זפ!ס hin:cר6ס
 3ע5 )סנ6ון ר6'ת' סוכ 61י!ך. רם-ו *::ת כזפוסרביתי
 11'ג'5'6 ז' ס:מ,6 סגתם קפ-ד סימן 3ת:1כס יקירחות

 : לס"ד( י"ס מססריסס סססי )6!ף קפ"תסגת
 %ריל*ס וסקסםמגתי.י ככמס חסל המיי ין לשעורה פרשיות גשו)י(
 ועיגגות

 וייך 7ג,3יס ותירן גרי טסם 4סר 3פ'רוס1
 דמ"ע תילן 6נוס3 פסל"ס וסרר ממ,נרו'. סס סלתט!

 ווסת י 6ך 3ס3תות. . סגקל16ת מפרסיות ע) סו6גזסר
 ויגן תולס ממחת 6)6:גיוס כסכת 16תס קורין 1,6מלרכס
 ומזוק7ק עפ"י. )כי סרוחות ג"ן כ'6 )תסכן ג6ס6':ס
 ריו דף ח"3 סקיוס וסל 3)'ק5ת

~ffP 
 עינך ג6סר

.ol~mn%"ו3קו:טרג4 )מסיין. גמכולר 'מ31 ,ל'ך ט7יין ומ 
 ג% סמו:ס גי" קדמון לספר ~ehin כתנתי )פ'ד3ס

 ונתר )וס. OPD סס וכתכת' וייך מוס ,u'fiססרס'חז
 מרו.! ססכ'6 סמנת פ' ספור קרור לספר סר6וגיומן
 סמם וס5סס סמ:ין מן 6ינס ולת וגתג סוסיות ג'הסס
thSe).סי'. כ-* גט' כס-מ סטייה ססו'וט 1!י טיס 
 פסס !ג713 ג6חד נחסכות תנוס שרימס סלמתגן
 תירפס סס ונחסכת תנוס 3י' סמו נוכר ס)6 ס-סלגי:ו
 ותטש ע"ס  לצ'ט תסס גוגל גתרומס וגבל 6חתפדסס

 2 מס סמך tnh~Dt תרוסס יפ'גלפות

4 *ftw

 .י
 שלמה כרם הרב של בנו יע"א שא5ניקי : 6)יסו( ס7ר )הייו אליהו דבי)6(
 בעל חברו שבקרושה דאבך )נ( מרבני א'אמארילייו 1 ומלקימי נ'. מהר"ח להרס שי"ת כמשה צובך)3(

ילקוטן
 ציון מנחסהחנ"ה

 : #ef כיר)ע%1ר מזת כתיקת נעין סרס-ס 3:ס סי כמיהת 1סמ-סכח(
 t')DS וס%עת'יס ססאריס נקנוס1 ולח"כ סם'ס ונתיון מתסיס וגתנו סג16:יס סג*: ב"פ 03"0 פרינו כן וכמוכס(
 ס%ל6ס ע"י )חיות סיגל וסוך 6ר"ו וכגמ' קמר 1t~nee יחי כג.טי טרפות 6יו נריש וכדמ5י:1 6מור6 סס ען(

 ! י"ג ס" 'ו"ז וטכ"'יסיססס
 ל85ס מסגת מו'% טיל סר6ס SWS יכ.כ טעם לע"ס ס' נזפם נמרק גס כרקס סמת' כ' שג מעג) ונם'למ"ר(

 :ונחנו 7' רוש מתווי ל6'ת' 6ג'ונס
 ל-פ הנסורס מסיר)י6ע תפיס גופת 1ס' לפ*ד מס' מיל' ק6ו6י
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 צשפצספריםימערכה
 בענינ* וחדושים הקדמות ראובניילקים
 נדפס וההשובה העבדות חומרהוידוי

 : תם"ד שנתבזולצבאך
 החסיר להרב שי"ת שמואל דבר)י(

 אב"ר אכוהכמהר"ש
 א*מאליא רבני וכל וויניציאה יק"קור"מ
 כמבואר ושאלוהיהם אנרוהיהם לומריצין

 שי"ן מערכת בנדפם ועייןבתשובותיו
 כ0"6(: 6כוסכ Shtnn תסר"ר)ע'
 ספר היבר העטור הרב וא2נרךרצ04

 עשרת וקראו הסוערותעל
 בעל כתב וכן הפוסקים וכותביםהדברוה
 מביאו הלקט שבלי הרב ובפרטהדברוה
 ראה כאשר הדבר נכון אמת והנההדיר.
 קמאי. רבוואתא בדברי הממהכליראה
 סי' א"ת בב"י מרן על קצת להרנישויש

 העמור בשם הר"ן כ"ג שכתבהער"א
 הדברות בעל בשם הלקם שבליוכ"כ

 ואינו הוו דהרי יבין הקורא ירדוףוכאשר
 הדברות תיבר הוא העמור הרב כיכן

 א( בס"ד עיין במערכת )עמור(ועיין

 נ(: בר מהר"י להרב אמת רמזרי)ו(
 חק"כ( ,(~hUGt שו"תדוד

 והיה וררושים קונמרסים בסררוענינים
 וממפרו קישטנדינא. מרבני הרועיםאביר
 בקיאותו. ורוב גדולתו תפארה יקרנראה
 נחמר הנימין בשמוה חבור עור לוויש

 : "מאד
 ספר ע"ד "כ"ד הגהת אמת דברי)ז(

 אור וע"ד שימנחת
 מהריר הגדול הרב חברו להרמד"להורה
 בצלאל רבינו הימיר ז"ל עדנישלמה
 לחיי ונרם וימאל היים ורבינואשננזי

 : בכ"י והואעד
 : חכמי( מעין )עיין אמת כשנרי)0(
 זהב מורי בעל מבנאון דוד ז24נרי)ע(

 בחומש רשוי פירושעל

 ולא שו"ת וחיבר בדיהרנפורמונדפס
 רבני בספרי באו המה קצת אלאנדפש

 : ד(אשכנז
 דעת חלקים, ב' יבי חףמים דברי)י(

 מומר הואחכמה
 מקור ב' וחלק ודעה. מעם במובגדול
 א"ת ש"ע דיני על בלולה מלת עםחכמה
 מהריר המקיגל הרב תברמ ר"מ, סי'ער

 הרב )סוה116י5ער( פאוויצר ליביהודה
 וכבור חכמה ודרך חכמה קנההמחבר
 ומעוררים קרושים מפריו וכלחכמים.

 : וקדושהיראה
 החסיד להרב שעה יךממ ךשברי)י6(

 אירגאם מאר"י המקובל'
 יע"א: ליוורנו עיר מרבני המיוחדאחד
 מנע 36רסס ת' )עייו ידלוף ושבנרי)ינ(

 : כ0"6( מספרדיי
 הש"מ על חדושים נבנים ך28נרי)יג(

 וקצת ממכהותבקצת
 : ה( נבא פי ונקרא בסופודינים

 ו!סשס עטר 1' גמסר"מ ת"ק ספורת מסרגוסיפתי
 6חד (y'g גו קר6 סמפרנ מתכמי 6תי חכםסכומו
 סכגס עי )תנק' ג6 וכ!י!ס מלס סקו .וגל 15 פלג611

 : מחכר (o~r יסו! ם!6 1קג! מתירסוס56
 סדם מערת )עייו קבלה רברי)יי(

 :כמגסוס(
 : 1,06( 3ס)ווך )עיין ריבךין ןש1נרי)טו(
 ט' מהרב דרושים שלום הלנרי)ע1(

 ז"ל אדרבייצחק
 : כידוע שויה לם' קרא ריבות ודברייע*א. שאלוניקי בעיב"י שלום בק"קשדרש
 נחמדים דרושים שלמה רברי).,(

 שלמה מ'להרב
 : נאמשמרדם ספרדים דק"ק אב"רשלם
 השירים שיר פי' כמך2נבדן זאנךל)יח(

 להחכםבפרד"ס
 רפאל נמהריר קום עם מהחמדהשלם

טריבימ
 ציון מנחםהניה

 יסל6י מכפרי לרכון ס' סזפסת ע! 6' חרוז :מ!6 סחטני ס'ינסקימת
 ר5קס כס' סזפוס 1כ.ת ר6ם,נס פעם סג6

 סקורת )ספלי סר6ס1ן DtD1 48 לע.6 7כט' כוונתו ח"ן ג"כ )"ק דוז !מס גפ5 ען סמח' יקלוק וכעיקרפ"ס:
 : גימד תנ"ךלען

 : ע-ט סקינ תמית ס" פסת ס' ח-י וע'א(
 : נכר 1-!ב(
 סנדל קצן 6ות 6מת זגלי גפי סלנ סו 1כוגרו11ת ישד 6ות ט' סי' ח1-מ מערגת תמד סדך כס' סנ16ן וו"!גן

 תפירתה :ס כניד וחקקת ג17יתי, נ6 ורקס עב-! קולטך לכנ' 6!) גכת"' גמ65יס 6ן, 1וכר1:ות ש.ס תרכ'6כ"
 : ע-ס n'Dh )נ"נגטי"ת

 3('ך מח,ד1ס.1 ותפס כסט-ו סנ54 יסע.' סג-מ חתן טינ6ווי הכד"ק גסר6-ס מלס סנשמ נגב פי' !לפיסס1נ6ד(
 ס" ככ אטי !ס' כסערותיו ססר6!ק 6כ7-ק 5-ם יוכף סג-מ )1מ-ס 8סס ויקם! מכפלו טסעת.ק זון ז3ר.ס'
 סקי-ג: חט-6 ס.' 1מ"6 פ:-י 1ט1"ת נתרני tfiAt(' סג"ה וסו-ת ע"ס ק116).י ק 6ג7 יון; סג"מ ס! ג:1 חקן מפ.:סק סקי יעקנ גמ1-ס לסרן סג"מ מח" וגס 5ע-ק( 'יסף גן מסס ,figp דסי'תכ-ס
 נס ת"ת, עכת כ' טס גפטל טיס( פשט! גסס*ד )ומ"ע פר6נ בק"ק סו.מ )017:י1( ר1יכ:'1 פי'ג1 )ח:וי' למו"סזז(

 )יזקין(: כרסיסת ntOD גנ6 דרס כסס ידו כנתב ס' כ6-ן ממגונמ61
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מפריםימערכת82
 נדפס ולפנים פסקים. קצת ובסיפומריבים
 התפילין בתי על הרבנים ופסקי שלופסק
 ע"ש. ר"ץ סימן קורם ח"ם כנה*נבספר

 : ואדום צחוחיבר
 והדושים הגהות כלרבבה לונדל),ע(

 שנמצאו ש"ע ד'על
 יחזקאל מהריר הגאון של הש"עבנליונ
 : י( מקרוב ונדפם זלה"ה לנדאמנ"ל
 הרב חיבר ישבילו שפריי ך4ך3נב)כ(

 אלגאזיז"ל. סהר"שהגדול
 משה מהר"ר זקנו מהרב קצתבתחלתו
 מבנו לקופים ואח"כ שינוביא דיבנבנשת
 מהר"ר נמוקי ובסוף יוסף כמהר"רהרב
 מהריש הג' הרב sw אחיו אלגאזימשה

 וכמה הגהות והוסיף מיררו והואאלגאזי
 קונמרס אמת שפת ובסופו מעלייהאמילי

 וראיתי ז"ל. מאחיו שכמקרא ימניסהשי*ן
 השי"ן על ישראל שמאל קונמרםבדפוס
 שי"ן כל כולל מאמר שם ויש ז(שמאלי.
 נערר לא מהם אחד שבמקראשמאלי
 מעשה מאד יפה צח לשון הכתובבלשון
 להמליץ יפה אחד שיר שם ויש אמן.ידי

 השלם החכם הידוע ההקדמה בעלסנדול
 : המון אהרןכמהר"ר

 יוחק מסר*ר )עיין פםך21 רדרש)ג6(
 : 3ח"6(56נ16י

 נרפס ת*מ על משפם !4ךרש)גכ(
 "י רבות שניםזה

 ע"ר שאלוניקי רבני וחדושי מקוםמורה
 : צדק מורהם'

 כמהריי היק המופלאי להרב מ( השובות 4פטר2 ושין3כג(
 מלך קרית ספרו בסוף ונדפסונכון

 : ח"ברב
 הרב באור חלקים ב' ררזיי ז4ינ64)גד(

 hp51p )ה"6כנה"נ
 ועשין. לאוין לסט"ג תק"ו( סם זח"נתק*כ

 כח"ק(. כנכנסת ר"ה חי'ת)ע' מערכתובנרפס
 במילואו אינו אצלי המשוער דלפינתבתי

 ככנה"ג מדבריו מונח וכן שלמי לאבי

 חמץ להלכות שרומז תם'ג סי'א*ח
 ומחדש בדפוס. ואיננו לסם*נבבאורו
 בכנה"נ אחרים מקומות איזהראיתי
 : לפנינו וחסר דחיי בדינא לעייןשרומז
 דוד מהר"ר להרב מ2רכ8ידרע ןאיני)כס(

 ישן בר' יחייאן'
 של אביו והוא בב"י מרן ומזכירונושן
 חבורים כמה שחיבר תם מהר"רהרב

 תשובותיו נדפסו המשואר ומןונשרפו.
 : ייעד( ישרים תומת בספר תם אהליונקרא
 אלשקר הר"מ רנמ"ה.י תלמיד הכהן ריי חיברו דיניך סי)כן(
 ברוקח וכתוב 'אי ל"א וסי' כ"ח סי'סוף
 שמעון ורבינו הנזכר הנהן שר"יכ"י

 הנדול. אליעזר לרבינו ס.דוה מסרוהגדול
 : י"ד דף לחכמהמצרף

 בתשובותיו:י כתובים ווייל כ!מהר'י מכנרך)בז(
 )ען מריזבורנ להרום לזינין כן')גם(

 מרי1כורג, מחס רכיבי
 * :כח"ג(

 והרב הכלבו. ס' סוף נדפסוו התרומה וא' ותשביץ מראב"ן ועינין)גט(
 מס' דינין הנכיר ר"מ סי' י*ד חלקכנה"ג

 כ"י:התרומה
 ליב מ' יהרם אריה ראינן)5(

 הזכירו יב(ויינסק
 : הקמח לקט בס' חאגיז מהר'םהרב
 חיטיו עי שיטה איישר דמשק)65(

 גדולבאריכות
 בי"ד ננה"ג והרב המציאות יג( יקרוהוא
 ולא הש"ס כל על ותיבר תדירמזכירו
 מערכת בנדפס כמ"ש חולין אלאנרפס
 : כס"ס( 6סכגזי 56יעור מסר"ר )עייןהאל"ף
 תורת על פירוש 4*ליץ3זך שכמשק)5כ(

 'ד( הסצרחמאת

 י"ד על מחברים האחרונים דבריומזכיר
 : יעקכ מנחתוהרב

דנא
 צית מנחםהגיה

 תרם-ד(: )5ונ:11ר 'י'ר ע! מ:17,ת ונסוייו(
 : ע"ס לגריסעיכיג לע יפ וגסס'ך ת3'6( )ז"פ מכסף 5,3 וס' פתי' יוסף יכ51 ס' מס וסגם גתת קנס קירילי יפויןיגסז(
 36גי5: 5ר"3 חי' וקות 5ט1ח"מ 5לק מרס יס' סיכנת נעין 6101 פי1לי:טין כפ',5 גת1"ס rn~c !מו"סח(
 תמ"ס: ק1:ט6 גגין הפויט ש"ס מכת 1!יקוט.ס ח1-מ יגד סעיד ע, "" י;;ט(

 ספפורטיס טגר1!י פלקט פל' פ" 1גקי ק3 ס' כ-3( )ק1כט6 איר נדקדק !:1'ר'ס !כון כ' י1 :ז"פ נטיו.ד(
 רט"כ: ב6!י;'[1 רע"ק ד.! ר"ן).בג,::

 : Pip~1' פסר"ס וגפסק' ת;,6 ס" ז"פ מכר-ס 1):!'ת :גת q~o מן7כ. ג?:-ס 1;-?יא(
 6.60(: )טר6ג תירק 5נע! ד"ת ,נכ1ק1 סקס!ות ו:סז ""נ 7':' :1!! מ:.קיס:1וג ע'כק, :")י2(
 :;'ס"מ טר5ס כ:.' מחתתיג(

 : סןעכקי ;גטי
 החס: פיס סיכ1ח כ! "סטת ט 1יג1,ר תע.ח( )ו'.!טר;לרף י;גרכין 'שכע כטפס 6!'עוי !מחסיד(
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(aS)אליהו מהרב יהרס פשר"א דנא 
 פשר'א ז"ל.רבהן

 וכולל מחרש נרפס זקנים דעת~י( : אסתר רות שיר פירושר"ת
 אחד חבורים.שני

 התוספות בעלי לרבותינו שיחסוהופירוש
 על פירושים והם יהורה פנחת~השני
 נפררים טפרים ב. ראיתי ואציהחור.

 כ"י. החומש על מהתומפוה א'גל
 נס שאין בזכרוני הרשום לפי ליובמדומה

 זה ואין עהה. הנדפס הזה כפירושאחד
 תוספות מיני כמה יש דבשית דכשםרחוק
  החומשו בפירוש הוא נ"ב כןכנודע.
 פענח וס' נועם אמרי דבספר ידועוכבר
 : טי( ההוס' בעלי רבותינו מדברי "8ר:א
 מכמיס(: ונרי )ע' הכמה ןיערצ-)5ס(
 רור מ' הרב חיבר קדושים דעת)15(

 בזמן ז"להכהן
 ע"ר מהאחרונים מקום מורה המג"ןהרב
 הנזכר סהרד"ך והרב מון. כ"י כנה"גהרב
 יצחק מ' הרב טורנו של אמו אביזניה
 היה ואביו ז"ל כהונה נהי בעלהכהן
 ובן רפאפורט, ממשפחת מלובליןאטכנזי
 ור"מ אב'ר יעקכ הרב היה מהרר"ךהרב

 ו ת"ו עה"ק צפתמק"ק
 . יו( נהר( ,pS %'  )ע' שמואל דרוש)5ז(
 מ' שנסון. מרסס מ' )ע' ררשות או דרושים)!ת(

 ת"ס פ' ניליבת.  חייי פ'  כלגיזי. ת"ס %'סדר:,. גדילי %' :חוס. 'עקב ן' מיעור %' 6רח,. 1'הליעור
 יעקם מ'  ג"ן.  פלי  יפוכפ מ' מין. '1:ס מ'1'ט6!.
 ווו!תס  ג6רפ.ו6ן. הייטל פ'  ייי,ינ כיתי פ'בפוריי.. פא ו3פ"פ  מיירט מן מ' חלש 1' %סם ע'מין:י.

 : סדורות( סדר לכ. 715 )ועיין יח(גח"ל
 להרב כ"י נדוכפדיכש דירןשיב[)5ס(

 יצחקמ'
  זרע הרב למורנו פוב  א"ת  ז"ליצחקי

 : ז"לאברהם
 : רנתי( הכמהב )ע' ןץדרישה כן')מ(
 יפנים עיין ופרישה דרישה)מ6(

 פ'מערכת

 ! ודריסס( סריסם )ע' לעהאות

 כמה"ר הפילוסיףי השלם יההכם אמונה זחתך)מכ(
 הוא מארגון ספרדי ביבאנ"י בןאברהם
 סר ולא עראטה למהרר"י לעיניםהיה

 והם בדבריו נשתמש והרבהמעקבותיו
 כ"כ אמונה. דרה הנקרא הנכבדבספרו
 ה' דף לחכמה מצרף בס' יש"רהרב
 וקדיש עיר להרב ומצאתי ית'.ע"ב

 ק"פ רף הלוי מנוה בס' הלויהרשב*א
 דרך בם' בינאש אברהם החרשכתב

 : בדבריו עייןאמונה
 ן' מאיר מ' להרב אמרנה ררך)מנ(

 נרפס בקבלהגבאי
 המהבר הרב והוא שכ"ג שנהבפאדובה

 : כי הקודש עבורהספר
 לונזאנו רי למהר"םי ידות שתי בכלל הוא זץיים דרךלמד(
 יאהיא ושרשים ביסודות ויאה נאהמוסר
 ושדיא ושקיא בפוסקים חדוש*' תוךתוך

 : האמה ועל הדיןעל
 אבות פרקי על פי' דליים שרף)מס(

 מהר"ר מהגאוןבאורך
 בפרקי תי*ם הרב ומביאו מפראגליווא

 : ע"שאבות
 זצ"ל למהרח"ו כ"י היים דרך)מז(

 דברי פי עלמוסר
 נדולוה בחקירות הזהר דברי עםהש"ס

 : המפר השלום למחסיראך
 מאוסטרהא. יהר*ח חיים זארך)מז(

 מ"ש ראיונימקרובי
 ע"א דף קנאות בתורת יעב"ץ מ'הרב

 : ב'עמוד
 שמיס(: ~נוי ה' שככמה ד4ך4ך)מח(
 ו  יאי  3ס*י( יי פפ5יו רמ"ד  )פ' יכמין ז-רןא)מט(
 : כבי נח"ל(יי ר53 ז' .וסף מ' )עיין המלך הרד)י(

דרך
 ציון מנחםהניה

 : יסוים פחת וע"! 611יס( )מגיס 'פקכ עטל ע"ס תקט"נ נ~וולג6 ייסחשה
 ~Ih"rr )6111י:6 זלו;יס ס, 60 כן ס' נס 1וד' עס*ק מרגני וה" תקם-ט( )5.וו6רג, 6.ג D~U טסקיס וסולפו(

 : דוד ס!! ככס מכסן 'ק,תי6ן יוד 'עקכ מי-ס !:כדו סג'ס גיוים
 יוופי פ"נ'סגיג-פ :61%! !מו"סיו(

 פסמ"ע:  גפן כחג'
 וכן כתוקן ולקט .עקכ ואות סתחי' גן !ו", סמלות טעפ' עקמן י!חק' 'אק 1מ' כ1עיכ  גן יפו:פ רג'מ יפ'ח4ט

 : תקמ"ל ס6!ו:יקו עלס שטית !נטן עס.ת?רכות
 )'ג,גי ר"6 הס' :סי י.ת!6 ?עי:ס ירי וסוף st~ts) וכ"ג, חס:יס מן6 כס' סג~פסת ג6גרת1 ;' 1נן4מ(

 שקד,
 : ע-: יגי' מ!ייי1 6ת. ע-פ כס-: ען 6כ;'ס 6.!ת וכס' ע"ס יגתמ:ו וס ס' עון !ו 'הס 1)סס"י ס"ס מומגן~רך

 : י"ל קוריו63לו 5סי-ק 6מ1וס ~זך ס' כס כמיחס עי וקע מק"ת ס-6 6ס-ע prtnn חלקת וע.ג(
 סל:וכ*ס ע, 1;ו, כבן סגע:1עיש: ע"ס ס6;ו'גס !ן"י 1סו9qp 6' ח"ג תו*מ יטכו"ת י'( );' !קט; וגן*א(

3נימל
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 מהר"י מרנינו מצותיך דרף)י6(

 הוארוואניס
 ץמוני"ן קטא. רבוואתא הפרש מונההיה
 תות הרי"נ פקודי ממפר ישראלאת

 ספרו בסוף ינדפס הפארה.לספיר"ת
 השגות ושם דרכים פרשת והיקרהמשובח

 : החינוך הרבעל
 2 0135( )ל משה דרך)גנ(

 בחכמת שרשיות יי מהקרמות היא היש עץ ודרך))נ(
 שסידר ודרושיו זצ"ל האר"י לרביניהאמת
 לו וקורין פאפירש מהר"מ המקיבלהרב
 משער זה בס' יתרון ויש החיים,עץ

 בס' כי ווימאל מהר"ש שסידרההקדמות
 למהרתיו בהרא מהרורא יש ע"חדרך
 והוא וויפאל מהר"ש בנו ליד באהשלא
 עומק הוא הם-ב כי מאד נוראספר

 קאריץ בעיר מקיוב נדפס ועתההחכמה.
 ושם פעמים. שני עוד והדפיסוהווחזרו

 מנירי הן קבלה ספרי נסה עודהדפיסו
 כונות ע"ח פרי מזולתם הן זצ"להאר"י
 פאפירש מהר"מ הרב שסידר סדרוהם
 מהריי שסידר האיררא פ" נרמהקול
 ום' מהזהר. קצת פי' הרקיע וזהרצמח.
 איזה ועוד יונה כנפי וס' חלקים ב'קנה

 ושרי ירום ההיא בעה והם'שכילספרים.
 : בעד יכפר המוב ה' מארייהולהו
)גד(

 מהר"ח הדיר 'י מופת הנ' להרב ןץקדזט דירי
 וכו' קדושות עשר משניות עלאלפנדארי

 ומורנו מראשית, מניד שויה אצלונדפס
 רוב על כתב דבלים פ"ק נחום חזוןהרב

 : עש"בדבריו
 קנפנפון יצחק לרבינו לכליא ן4ך4כי)גס(

 כג( בקשטיליא נאיןשהיה
 נדולי שני ותלמידיו פעמים כמהונדפסו

 כד' נסגד יו"ד טערכה בנדפסכם'ש ליאי וי ומהרוי אנוהב מהר"יהדור
 כ נח*6( Itb'S די מסר*י 5נוסנ. ר"י)עיין
 י*פ תומפות הרב דץךראה ד4ן4כי)נו(

 כללי נחסדחבור
 אשר המעשה ואת והיתר איסורהוראות
 והזכירו. נ"י רבוואתא כרפלינייעשון

 :  יור16ח( גלי )ועיין הדורותבסדר
 מהר"ת הנאון חיברו משה דרכי)גו(

 בעל הרבאיסרלס
 וכלו לטורים סביב קצורו ונדפס כ"(.המפה

 פי' יש ובי"ד וי"ד. א"ת נדפםבשלמות
 שיפת מישור ארח ובסוף מישורארח
 י*ד מישור ארח בהראעל מהדורא ישינזיר
 : כי( י"ר משה דרבי מנוף השממות שושם
 מהר"ר להרב שו"ת 3דעם לירכי)גח(

 אביר הלוימרדכי
 ונדפס ורדים גנת הרב של אביובסירים
 או מרב ישמעה, תנ"זכו( שנתבוויניציא

 רבני לפני זה ס' בעליל נראהדכאשר
 דכוון רבנן שבתוהו קושמנדינאנאוני

 : בהוראותיולאמה
 רבינו חיבר ךותלמדך לירכי)גט(

 נאוןמעריה
 הרב מזכירו הש"ת כללי והםבערבי
 דוכתי: רשאר קמ"ה כלל עי'הלכוח. נופי הרב דבריו שהביא בכלליובצלאל
 זצ"ל קברו מהריי הקדוש מרן ד4רשדךן)ס(

 מהדפו שנדפסושמעתי
 לא ועדיין יע*8 שאלוניקי בעירעתה

 לאורם:זכינו
 למהר"ש החרש למשמרת ד4ר;טררן)ס6(

 1יס56 חיים ת' )ע'וישאל
 :3ח"6(

 נקמל מדוסית נטגן 76גרי לנט ססת6 %ט כח(. 'חלת הך*ן דךשות)מב(
קמין

 ציון מנחםהנ"ה
 סלבס סו 1כפ %סרפ*ס ליממס ס' 'מין ק' 1ע5 6יס תומדות 3ס' h(~te' סר-ס טסק' סי ומסגות תקמ09)14"ר65

 ן גתוגס סח'7"6 וגס ע-ס !פתחו מסלמיהג,1י.ס
 : מי!דו!ס )סל-ד ס!מוד 7ר:י סם נל"ד )דפס וגס סב-ס, דרוכג(
 ז ז' מקמר כס גמנ61ר סי( וסרי מתימיזיו סי' מיוחסין גע"ם וגסבד(
 טי.6( מסלו'ח ~(bff 9' 5מ' )ולט י6 ית.6 סג-ס גו (hSn 16"ת ליטי ויו-ד 16"ח ס7ל ס! רק שפס %1כה(

 7"ט ג.?1 סיס 5י ס.וחסין מטפת 3ס' 11"! גג"י, השט ס! גס ס6ל1ד ד-מ )מ61 ס" מסרקיו סנ16ןוכיי
 : וו'טן נל"מ !ר16ת1 6נ.. גס וג'ת' of)n קוס 1יס סיגים, ממדייקי יסי' ייפוס 1יכ.6:ו 61ס"ע "י"מ עיס6י,ר
 ולויס נסמק 610 מעם ג7"מ ג% נמ61 7)6 סח'-ג ממ"כ י1-? סניך ס! סקנס ס"ט ג!1 ימנח: פזת יגס'כו(

fnctnסס1חוקס לע"ס יטג.ן ככ"ח ס" מנת ס' סט1"1 וממ"ח : אסטמטית סם יסד,' 5י 7כ"ו ת6מין ומסתי 
 סנטיי ס! יסיג ס:נ זד-מ ג-פ ?מ1'נ1 ז"6 סי )סע.ר ג6ת' ולגג : ס6לוך דים ס' ר6ס ם!6 :ר6ס ס6גדמתהת

 כס: וכמץ ס'7 ס-פ פי' נ16-ת )6 ר6ס ו!וונמ6 1.! !המחגר כנ"ט סס;'ס61:ס";
 נו"1: גטי !כגי מ11ס מזממה ק' נס סמו כיססכ!(
 7ט6 נל6ס 1י1תל )"ז 3ס' סניטר ו"! מ!ת ol'e1 ולמנין .011 !רגיל כסכ'6 טי יוס ר"" סוד מ!"ת' ונסוי ט"מ סס סמת' וכמיס ג-7 נם' קסטל סדלמ1ת 3טן זסר"ן )ומל ז6'6 מק"ו( )ח"ן גח.6 מין גסנ'ס 1טמ"םכח(

 sstn): )לסימת סחייס 16ל וגס' ט"מ קילטר 7' מס' ג:ער C~D1l ו") סל'"ף מפרסירגג-ר
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 סיגפו) גחיק סיסירמיז.
~cnot 

 כמעט )שורטס ומחן
 סג16נ.ס וגל מס"ס זרך י!ג1 כןגתס ס"מת"ס יסרת!רכני

 וקרוג'ס 16!ס כפתח ר6סוניס סי סלכן 6ל6וספיסקיס.
 ספירסת' מס 9*ד טוגת ינתר קריך לח"ג)סורקת
 כחיק 6ך וכגמיי, וגו' סום.גני כמחטכיס גמ6מרנע:',ת'
 כסס וסיו7עיס )מיניסס 1סזריסס oo')tth נצתנומדרסות

 : ע.ג'סס !מרקס ס7יססיתנו
 'סרקי כסיות מיקסהלא

 נתקיר1ת סדרות מיי כספרד
 ספקל16ת ס:ט' !גלופת ס'1 'כרותוטנל1ת

 וס' סלמג*ן. tSPS'7 וטס סגו' ס'7ווות סל-ןכלרפית
 ודומיסס. '!חק תיידות מנסיר וס' י5חק עקידתשנחמד
 תיו סטכע מגמת ספ')1סופי6 6חר' מ6ד :טו וטסחר

DtttDnגמרי נתגט! סמ,ן ונס כוס. ומהתריס פסוק'ס( 
 וס כזרך ניפסיס מפריס מגסס 01DT כג;'וותור6.ת'
 )פרוריו( פ6רין :! ככיכ)'6וט'ק6 ר6'ת' כסריס מ"יתוגמם
 וג) משרד. גרוס tleon מס סכלו וקר1כ וט ממיןכ-י

 קמו 6!ק כן ונתר וגרס. ו;סגח סכר"ס 6כד 6!ומפריס
 חגמס ורמוי רו"ח מקדמת עפ"י יפרס כת'רסרכים
 מסר"ס לכנו ג6תו1ניס מגזול ממפיס ומכסומיסר
 : !ג יכר' ג! ומחריוריסיך-

 גמי סז'ן ט-פ יפןט סתחי!י ס,ס ססגח גן47547ן4
 סופך וס גדרך וסמו'קו 1מסרימ"טמסר6)'ח

rm~76סוס. סי1ס עד מ e:nh 6כר 7רס:יס קוס ס'ו 
 עמו ומכס ודתות תלו.ות גסקימית מקולס לקטתחסכו

 ע)יסס קוהו וכגר חי!1ק,ס. ;otvnin Ptibi !פר"מתי
 מקמל כ1דס ים 6!6 ע71 1!6 סן"ס. וסר; כרךוןע
 ת!ו)'וו; כנמס כו ויוך7'ס otitDt פליקס ססו6 ו16מרמתו

 ושכר enuin. פגג'ם וכיח ק"מ6 טן o)'hcוקסריס

 )ו שיפרס '!חק' מסר"6 סרג ממותו 6חד חנםספי
 )ו וקמי מלכו גד16 6מר סרג c'a~t תמסמקמר
 מי ויט שג). יחס מתפרס סמסטר סוף ~DD עליךתימס

 למריו מעדי קבריו וקומר כו: וס סי!קוט מ"מר'סתורך
 סקי ונס כעי)'. רקתיכ6:ל

 ס')ק1ע מקמרי 6רנע ג.
 ס,ס1ד. שפן p'p,,j וקכ,ס 6חי ממירם 6' ג!ארס
 ויל !סחיר. י6 ג. כס סי!קיט מחגר עי סטנםו6ס
 פיסו ימי ויחר סם, ע! 61ומריס סטט.ס סגו;גזורם
 6' דירם נשמעתי מ"מ מס' )לגיר משתכח 1יסחלן.
 וג:ס'יס סמ1תס. ו:"6 מ17מיס מסך. ג"6 סחירם!6

 6מת'י' ססקדמות פסיו 6ס:ו גדרך רק סדכל'ס ,חיטל6 כסיירי .עת ! 1ו6ת tf!D. יגן נוגר מי וכות כקו!קמרתי
 ססענ'ניס כ5 (rr. כו.נו )6 סמ6מר 16 מסל 1S'Dhסקו

 קענ.;יס מיקס כמס וים. 6סמגת". ירן יסו"מת"ס
 1שדס ס' 'ר6ת נו c*r !מ' יסוג'ר ממקס 6' יגס6!1

sg.ן נמרן 3ק!1ר וסכי סלמת 
 סדלסגיס סיג 3פו!ין !סיס ו6ת ג' סמע;ודננ4שזנינו

o'Jel)כסק7מית תמ1סיס מ6מריס ,דלום 
 פסיס !דייט מק!תס תויו 1עתס וחריפות. 1סוסקיסתיס'

.C'VICDסתי'ס 6ור ס' טגוע ככ, סקוד'ן ממס 1גמס 
 6ש 1מחנין ו") סטר ,' מסריח ח-ק סמ1סי,)סרב

 : ספ"ט ס' ע! סס כ'דכל'1
 : לעין( יתסיס )עי'נ ררשךת)סג(
 כלאים הלכות ובאור שו"ת אש ןשדן)סי(

 שרנא אורי להרבלהרמב"ם
 : תק"נ שנת בברלין נדפם ז"לפייביש
 ז' מהרוא הרב חיבר ירין זשרן)סס(

 קושטנדינא מרבני א'שנני
 לסדרו יכלו ולא הפרשיות ע"סונסדר
 ענינים קצת ובסופו הרב. שחשבכמו

 נ זלה"ה אחיו והרב הנזכר מהרבושו"ת

ה.
 ס4ר בסיף נתן. רר' אבות הגהות)6(

 : ישריםהומת
 מיפרים ומס' נתן רר' אבות דץ3הדיע)נ(

 : ישרה רגל בש'וכו'.
 ושאר הכונות ס' ועלזצ"ל מהאר"י חיים אוצרוה ם' עי דץבהדרע)ג(

 צמח ממהר"י זצ"ל האר"י גורי שלספרים
 ועוד בכ"י, הכל והרמ"ז שפירא נתןוהרב
 מהר"א הרב בהנהוה חיים אוצרותראיהי
 אי: מוסא ן' מהר"א והרב טמרוויקוסאזולאי
 אליעזר במהר"ר הגדול הרב ךזגדןדךן)7(

 הרמב"ם על ויל ארחאז'
 ן יר כתיבתז"ל

 ויחיפרשת מהרא"י כתב אשרי דץגדץררז)ס(
 מקרמויר ישראל מהר"ר זקנו מרדחיברם

 : בי יוחסין בס' מור"םוב"כ
 מ4 )סיין הב"י. על יהשגות הגהות)ו(

 : נח"6( מטיכוסימנס
 : תרומם( נדושי )עייןהרומה. בדולי טפר על והשגות וץגדזדוןז(
 מהרשיע כמו הזהר מ' על וץגהדין)"(

 אזולאי מהר'א ממז"הבש"ס
 : בכיי הלבנה אור ונקראויל

 מה' הזהר ם' על זץגזמרון)ט(

 מרדנ-
 : בכ"יראטו

הנהות
 ציון מנתםהג"ה

 : כיימי1 נכיל 5481א(
 7סוכס מפשק ג1 !") ולויס עשה סל6*ס ע4ד h*oAO ptins 7נר' עיקל דיי ג' )פ6!6נ4י( מ' כ% נטמת' וגס'4(
 ט)) h'ipn) )ו6יק6ו1י !ח64 'סודם מגחת ס' ונדפס ע"ס, סק'-7 סי.6 ספ1סקיס גזיי מ"' חמד סדם וע"סס-ח-

 : טיניס מ7פיסיס ט יכולו 6סל ססיטסיס יל1נ תיקו;יסשלגס
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מפריםהמערכת88
 עיר מהרב חמה זהרי ע"ב לנגהות)'(

 ז"ל צמת מהר"יוקדיש
 :בכ"י

 ואיזה ב"י עי הרשות הגהות)י6(
 מקוםמורה

 יוסף בבית נדפסו וכיוצאבתשובות
 למטה מחדש דיהרנפורט בעירשנדפס

 : גי דף כלבגליון
 נדפסו י"ר יב"י טיפ עי ך;גהורצלנ(

 ליווא מה' מהגאוןמחרש
 : תי"ט הרב של רבומפראג

 טור על תי"ם הרב הנאין דץג1ץךדץ)יג(
 בסוף נדפסו איהוב"י

 לכתובות )הרמב'ן( הרשב"אחדושי
 : מיץדפוס

 פס' )סיע הטורים, על הגהות)יי(
 : כח"ד( ישסעשריס

 הרמב"ם ועל תירים עי הגהות)ע1(
 ששון מהר"י מהרבח"נ

 נ יעקכ בני eD~1 בסוףנרפסו
 מקים ומורה הטורים עי הגהות)עז(

 מהרב האחרוניםבשו"ת
 : ב"י רוזאנים מהר"יהגדול

 וסם"ע ושיך טיז על ווגןץךרצליז(
 גרשין מה'מהגאון

 חדושי ס' והוא נדפס בגליוןשנמצאו
 : המכר לתאוןהפרשוני

 הרב שכהב בי"ד ם'ז ף;גד;ךרן)ים(
 בדף שכהב הכסףנקודות

 הגיע שלא ס"מ סי' הפר"ח וכתבאחרון
 י"ר בם"ז מצאתיו הדל ואני זה. דףלידו

 ח"א בוער וכם*ש והעתקתיו ישןמדפוס
 : זסכ( טורי )עיין ע"ש טי"תמערכת

 ממהר"ר ירושלמי על ןץניקךיןלס(
 והם ז"ל אשכנזיבצלאל

 : ת"ו ירושליםבעה"ק
 קדוש לאחד ייישלמי על הגהות)נ(

 : בירי והםבכ"י
 עיר להרב ירושלמי על דץגהךוץ)כ6(

 לונזאנו די כמהר"מוקדיש
 : נכ'יז"ל

 מסרסר לעיין הלבושים. על ךץגךץןוץ)כ3(
 : כה"ג( hS,,h'הניגס

 רבינו חיברת במייכמדנידרז ןץגךץדףן)כג(
 הכהןמאיר

 הגמי"י בס' וכ"כ ברוך בר מהריםתלמיד
 מהרומ הגמי"י הדורות סרר וכתבב"י.

 דף ע"ש וכו' תלמידו ס"אמרוטננורג
 הנהית כי כלל ספק כאן ואין ע"ג.קסיו

 מהר"מ תלמיד חיברםמיימוניות
 מהר"ם. לרבו המיד ומזכירמרוטנבירג

 רבינו רבו כשם הוא המחבר הרבושם
 : די כם'ש הכהןמאיר

 שחיברם נראה מרךכי ןקגןקךרן)נד(
 אחר אחדרב

 ולכן רבים ממפרים מלוקמות והןהמרדכי
 אומר דעירובין פ"ק ובהגהות ס',סיטן בתשובותיי מור"ם כמ"ש מנוטגסהלשון
 וכי' שכתב מטוליטולא להרא"ששמצא
 מאשכנו צנרת הטורים בעלשב רבינו של אביו המפורסם הכא"שוהוא

 מאד. תורה שם והרביץליטולא
 ובימי כנודע. המררכי חבר היהוהרא"ש
 הרא"ש. חבורי שיתפשטו רחוקמרדכי
 אחר נתחברו שההגהות שנראה מהולפי

 י"ג אות י' במערכת ועיין ניחא,המרדכי
 ומשם נח"ל( מרומרונ יעקכ ינינו)עי'1
 איזה מררכי הגהות בהוך שישתראה
 קידם. או המרדכי בזטן היה שהאומרולשון
 המרדכי אחר שהיו מספרים לשונותויש

 רבים מספרים שנלקטו ם'ר"םכם"ש
 : ה( בזהודי

 קראם y~w כל על מדך"ב[ דץ3הדוץ)גש(
 כלומר יי-י(מפה

 ואשכנז פולין שבערי ישראל אלפייבבות כי וזכה השלחן. על מפה פורסשהוא
 שחולק אף כמור"ם היראה דפשפהיל בשל"ה מהרר"י נ' וכבר כדבריו.נוהגים
 כמורים רהלכה ב"ק יצאת כאלו רש'לעל
 בן נפטר ז"ל מור"ם כי פלא והואע"ש
 ד' על ד"מ לכתוב עמו וה' י( שנהל"ג

 ותורת המאת ותורת וההנהותטורים
העולה

 ציון מנהםהניה
 *'ק שסלי סנ' פחתן סג-ס שספת עם מח7פ )7פש וגעת. זז וףו 6ות ופ"5 פסל5"מ סנ"ס ע5 טשו1נ~ספ(

 : מכיס-ד וספניךספק5ל
 : פטרו קות פמו:ס לס"ט( )קולטך סלפכ"ס פס סניפם יסגס'מ 7165יע:סו 6)6 5ל.ךגרסד(
 : פ-ס פרדכי סג"מ נשך ,מונ6יס סמליג' מגיף )כפסו וכליס 1סלגס (hff1 ר',ג'ה(
 SP1 מפורח. ע5 מוטס מגסות גס פסק" !6 מכס פסקי %7 פסוק-י לכי ס6הר,),ס מ!י5ת ע"י )עמו ותהוייו

 : כי"ח ס,ג6 וס)סירין פיכס ככת ס-ס ען ח" גס סיוהסץס'
 h'Spt סקס ורמ"ד fi~lCDI ע'ט 'מיס !זליגת וכס ס" 61ך גוס נטפס ~hens nD'th 15*ת סר6ת'תכר1(

 פריפות כשוק 06 ג.נ יתפוס 6.ן ש"ג ו'!, !סלפ'h 6'(o סרמ.6 :כסג"מ פקועות ומלחס 7ס5.ו)יס פ7עשh'Stnt יו-י ד"ת ע! מבור שרה גסקדפת ורשתי ע"ר, ד-מ מכפלו מפס יקיחיס צ"ע גסג"ס 7נליו דגיוקן-ג
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 87יםמפונים"מערכת

 ושו"ת כ"י הזהר ופי' 11ן ומהירהעולה
 ינן זכותו בתלמידים תורה ולהרביץשלו
 הרב הגאון היה מור"ם של וגיסועלינה
 והביא עצמו הוא כמ"ש יוסףשארית
 : ע"ש קכ"ח סי' ריש חים ש"ך הרבלשונו
 ותיקון דץרמב"מ על ףזגדץרןצ)כו(

 למזיההתיבות
 מתוך שהגיהם כנרא' כ"י אזולאימהר'א

 הרמב"ם ראיתי הדל ואני כ"י, הרמב"םס'
 מ"ב אלפים ה' שנת בנרבונא שנכתבכ"י
 עסוק שהייתי ברין בו ומצאתי נושןישן

 : יפהנמחא
 ממהר"ר הרמב"ם על דן3ד1דרן)כז(

 עראמהדוד
 כ' הקטת ובלקם פעמים. 31רפםז"ל

 הנז' עיאטה למהר*ר תשובוהשנדפסו
 ער6מס מסר"ד )ועיין הנה עד ראיתיםולא

 התשובות לידי באו זמן ואחרנמ"6(.
 סוגיות על דפים י"ר והם ישן בדפוסהנז'

 בקושפנרינא נדפסו ההבנה קשיודבורים
 : הש"משנת

 מהרבומפרשיו י"י הרמב"ם על דץגדץררז)כה(
 : כ"י ז"ל המגיןהגדול

 ושה דזך3מב"מ על ףן3דזדרן)כס(
מהר"ממפאדוה

 שנת עז מנדל הרמב"ם נשהדפיסז"ל
 הרב כהב כותב בכ"מ דמרן ווםניןש"י.

 ועליהם פאדוה סהר'ם ער וכונתוהסגיה
 בדפוס השובותיו בסוף הרדב"זהשיב
 מ"מ מערכת ח"א בשה*נ כם"שויניציא
 : כה*6( מס76ו3ס מהר"מ )עיין מעה.אות
 דמשכחת ומנין גמכמ'ק הגהיק)5ז

 "(דהפומקים
 הגהות על יכונתם ממ"ק וכ'כותבים
 : פ' מ"ק ל"ב סיטן י"ר ש"ך הרבמס"ק
 כהנים. תורת ספיאשהוא הגהות.)5"(

 : ישרים חטת ס'בסוף

 וקדיש עיר להרב מפרי על דץנהדה)5נ(
 ז"ל אותנא ז' סלימאןמ'

 :בכ"י
 ובדוקות שחימות סביב ןץגדץדרן)5ג(

 חיברם ווייללמהר"י
 בתשו* כתב כן מקראקא. צבי מה'האלוף
 השוי בסיף הנדפם סוריזינה יעקבמה'

 ם(: שס"ז בשנה וויניציא דפוסהרא"ש

 בגמרא קדשים סדר על דץ3דץרין)5ד(
 להרב ותוספותרשיי

 נפלאות הנהית בכ"י. בצלאל מה'הגאון
 לו שהיה יד כתובי גפ"ת סתוראמתיות
 : הדפוס לאור שיצאו עדיין זכינוולא
 בפסקי שיש כמהרי"ח ןץגךץדךן)5ס(

 שםהרא"ש.
 ועמ"ש יחזקיהו הרב הוא המגיההרב

 : רל*נ סי' תה"דהרב
 מהרב והם כ"י דזרי"ף ך;3זקדון)15(

 ויקיי"ודיל
 בשטותם קראו אימליא בערינמצאות
 זקנים. פעם בהם ויש ויקיי*ו דילתקונים
 )עיין במ"ר. לס"ד במערכת לקמןועיין

 : קורות(לקוטי
 במפר נדפסו והר"ן הרי"ף הגהותמז(

 דרך בשם ישריםתמת
 ומכללם רבנים טכסה והועתקו יי'ד(המים
 ורבינו אשכמי בצלאל רבינו הנהותהם

 ס' בהקדמת באורך במבואר זצ"להאר"י
 ע"ש. טוטאל בנימן מהרב ישריםתמת
 אם"ד בדפום הרי*ף מניב נדפסווכבר

 נמצא זולצבאך נדפוס אךוזולצבאך.
 ומכאן מהר"ן. שיפות איזה אפילוחסרון
 זולצבאך הר'ן בלשון שיתקשה למיפודעא
 בדפים יבקש אחר מפרש מדבריוכיוצא
 : הדפום וחסרון מ"ם הוא אםאחר

  ור"הנ  להרשב"ם  הריעף על דזגהדרן)5ח(
 : נה"ב( סויף)עיין

הגהות
 ציון מנחםהג*ה

 סמדפיפ 7נע1 סס*ו( )קר6ק6 ש"ע כ"ס גסק7מת סו6 ומפורס גוס יססתסק 6'ן eP1tt' כח"ן יתסס 5יק6יז
rtoספחן Oh1Dt מו65ו 6גס מור"ס סג-ס גטו ס5 ומקירו מקשות thNWt g~D גין :וכר סכת דנם ולסרט 

 ).גסג.ס מ' ת' 6ות ומג-) cff9 סק.'ד 1.ט ס" 'ו"ד וגט"ך ו:י6, )"ה כ6) סיס !טסו-ת ק"6, ר"מ סיו"7ס,י1מס
1fft  : ע"ת( פס

 : מפרים ר"' סחו Sh'nt ר' כלב ומיי' תליו גס' ומ'ם סת.ס' גס) נרן )רגזנו .סו6ח(
 מהטייס !ייוטיס ממיס כמס וכס גיר ,מקרי סק5גיס סגן (hphnp ססי' מי 1ג1 017.1 גבי נוסם כס וסייסו!(

 6ס!י1חק ע"ס הנר כקת תמ"ס( )פיה סי-כ ס' 46סו מנחת גס' nhio' וס וללס ס"ס תילם סיגמ!חמתס
 ו!.ט !וחות סכרי rnc גללו ;!) ;*? מער"ן תגרי וס:"ך, סטו"ו 6ג:יס זוועת .גב' וסחו זיזים חי' ג1מיקס
 ק1ספר מכס 1ר6ס ו": כות-6 כימ' סי' גי וכרי, 1tiCOS :כין ו? ו6י1 כקרט סרס מו)"'0 ו6טפ"כ ט.נ כיגסו(

 : ?ס'( גס,ף ס"ן סג-ס )יע' עכ"ל 3כג1דו גלו )ס11ס סיביר חט: גשיסניו
 המיס, דיך ס' כסנה ;"ט ro~-7 3ט! !ט1 קט-ו, '1-ד ופח"ק סקס 'יסף יר' 7סו6 3כ' ג' ס" ג)"' וסס!*ת*1"ך(

 יו"ש: 6;י 6טד רק 61ט)סג"פ

- - ----- ---- ------ 
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מפריסהמערכת88
 ומפרשיל הרי"ף על רבות דזגהות)לס(

 ואיזה כ"י גדולמפר
 אחשוב קצרה. בדרך וקושיותפירושים

 'א(: ז"ל קאויס טמהר"םשהוא
 ש"ע ד' על דינים ותירושי דזגר2דףצ)מ(

 ועל קורינאלרי רוד םה'מהרב
 : בכיי אריה גורפי'

 הגאון כתב ש"ע כל על ףזגהדרצ)מ6(
 אב"ר ז"ל יחזקאלמהר"ר

 ויהיו מחדש ונרפסו פראג דקיקור"מ
 מרבבה דגול ועמו טהור. שלחןוקראים
 במערכת כמש"ל ז"ל מהרב דיניםהידושי

 מרככם(: 7גו5 )ערן במ"ר.רל'ת
  מס' )עיין א"ה. ש"ע על ךץנד2לךז)מב(

 :  נת"צ( ח5נילייויסורס
 ברפוס  אשר הש"ם ן7ג1זןיע)מג(

 דמייןפראנקפורם
 היה לא אשר שם אשר מקוםוהמורה
 החסיד הגאון וחקר אזן הקודמיםבדפוסים

 מפפד"ם. אב"ד מקראקא שמואל יוסףמה'
 י"ר סימן א"ח יוסף זכרון בשו"תועיין
 קי"ב סימן א.ח ברכה מחזיק הקמןובס'

 אחרון:ובקונפרס
 ותיקן הגיה חדשים הש"ס ךץ13ץדרצ)מד(

 הדורות מדר בעלהגאון
 : הנוכר הספרנההלת

 מס' ולעיין דורא. לשערי ך;גןזןרצ)מס(
 6יסר5ן. הס' סתכוגסיסרם!

 : יב( 3ה"6( יפס מרדכימס'
 )עיין יג(. ישנים בשפתי ךן3ד:דרצ)מז(

 : כחת( hJlb~' ממסמס'
 לתלמיר התשב"ץ ספר ןץגףזןרצ)מז(

 כלם הם הנדפסמהר"מ
 על כ"י בתשב"ץ ראיהי כן פרץ.מרבינו
 ההנהוה: כל כתובות ושם נושן ישןקלף

 יונה מרנינו היראה לספר דץ3הדרן)מה(
 גינרין תסר"ס )עייןוצ"ל

 :נהל(
 ooub מי )עיין ומלכריך ןץןךי)מע(

 נחת(.סיכיגי
 ההורה כסרר פרד'םי ע"פ ' המצות טעמי רזבוים ן;ןלף)ג(

 ונדפם חיות יצחק בהנ.מ אברהםלמהר"4
 בס' הדיר ומזכירו סה"ר כ"כ שע"רשנת

 מקק"א אב"ר רור מה' להרב מקלפעיר
 :ראמשטרדם

 ודרושים שו"ת חלקים ב' רבנ לזדן)ג6(

 : נחטיאש רפאללמי
 הוספות ממ"ע הרב חיבר שדמקה)גג(

 בהקדמהו. כמבואר ר"מעל
 כולו יוסף בית מחדש שהדפימיועהה

 הנזכר הוספה בח"מ הדפיסובדיהרנפורם
 שלא אחשוב מזעיר מעט הואאבל

 ממנו: קצת אלא כשלימותהדפיסוהו
 : ושסיר( )ערן לזדייך)גג(
 אשכנזי יחיאל לכמהר"ר ד2' ךץיכנל)נד(

 בכמה ת"ו ירושלםאיש
 : בויניציא נדפס הסוד. ע"פענינים

 ומהר"מהזהרי ע"פ תפלות פי' קדש דץינל)גס(
 מיימון בר משה הרב היברוריקאנמי
 בעיר לחכרו והתחיל אלבאז.הסכינה
 זה תבור והיה של"ה. כשנתתרואדנת

 אכ"ד ששפורמש יעקב מהר"ר הרבניד
 הבי"א שנת באם"ד והדפיסובאמשפרדם

 בספר ויש ארוכה. הקרסה בראשוועשה
 אהרן השלם טהחכם הגהותהנזנר

 : סלא מעירהמבעוני
 יימר rtt(ot ת-מ שיו מגס )6' גמכתכרר"*ירצי

 p'p ויכל מסתגולס סמי סדכר.'סהמפגו
 קותו וסטגיש גת1מס ותגף סי' ס' ען מוגןס!6

 מטללת !עי! כתכת' 3וס וגי651 וממכלו. סי'סיפר כנוי מן ,ס,סירס ומכריו ויני רייקן 7נר'SD 1והקוס
 כמעט uh'(t וגס גכ6(. 7גל' )עתן יאי 16ת7)'ת
 וסמח3ליס. סספר,ס ווו! ע! ס:טגסו ctc לכנןמפוס
 *' תורס ס! מלחמתם ס!חמו כיוס הכריו יגיב! )נטט1וסילק

 גע! 076 'ר6ס 3'רוס!מ' קמרו תכר 3כת'גת1,ויוסר
 כפ:.1 סוס !סר3 מקרס סיס OhG וי5ייר גמגמוכמוטס
 וכס טך'ו" 71סן נמתק גמוגס נרוה קמרת. סיכוןכמס
 יגיס כן6 י',סר כמיתתן 71'ק'ס ג17!'ס ג' עתםיטסס
 ע! ממסיגו חסכו גיו!'ס כמס כ' כעיו'ו וסיסכגתיתן.
 סריפ.ניט. דגרי לטין ירדי סל*  נסגלת 1גסיףסר6סיגיס

 ע')6י 7ג' 6רי' תגגי6 גן 'טומע מל' גזו) !גוומי
 . 3ג3!י גמפירסס O'1h יגורו tnhrn קטתכמטרות
 6ח7 ותימ'7 סמקי. בית פרכריכס מסג' קמרוירוסימי
 מסגי לג'ו ומיסחרו הסייס6ס3רס

~lt)PpO 
 כי'ס

 !סג6ון שרע נוס זג'51, ,ממעתי ג"ג. דףגתג'גס
 מרקס 3יר %סרס"6 ע1 היסיג סער! ר3')וס%טלסס
 h'alon 061. 37רי ,פירס 6תי ת!%'ד מסוטימן
 !כ6 יניר סוס 3ליר ק"י 'ס6ו עויס היחני נכסנירט

 . oc מעש נפתח וע" כוס. ווי כקת %סמחוו
 אלגאזי להרבמהר"ש אלי ד2ליכדרצ)ט(

 : התלמידכללי
הלכות

 ציון טנחםהנ"ה
 : 11"1 מ' ופ5"6ש(
 : מסרס"! 6רס 1ג1יב(
 ו טשו 6)ג6ו' גמסל"ם כח"ב גס וכ5-) 'סיס, הסת' ג17ככ אסות 5.,יג(
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כספריםהמערכת
 הלוי ישועה ר' חיבר שים הליכתה)גו(

 בדרכימתרמסאן
 מזרתי מהר*א והגאון רב"ז בשנתהגמרא
 כמו בתוקף השגות איזה עליוהשיג
 בא' אלגאוי מהר"ש הרב לשונושהביא
 על חיבר ומרן צ"ר. דת סוף הלכוהנופי

 ומהר"ש הגמרא. כללי עולםהליכות
 : שמועה יבין עליהםאלנא,י

 על חלקים ב' יד( למשה מלכד;)גט(
 מהרמב"ם הלכותקצת

 הפירושים כי וקבוץ גדול באריכות ד'חלק
 אמארילייו מהרים הרב חיברווהדעוה
 חרקים נ' משה דבר שו"ה המחברהרב

 : מדרשות משה ירוספר
 סמכס5ס(: דם ס "עיט )עי למשה)גט(ןןלכדץ

 שמזנירים ישראל ארץ דזלכדרן)ס(
 והרא"שהתום'

 א' חכם שחיבר הלכות הם חוליןריש
 מעשרת שבא הדני אלדר שאמרמדינים
 .שלמי הרב וכ"כ הנאונים. בימיהשבטים
 כרתי ספר ובריש חולין רישהגבורים
 הקטן ס' בריש בעניותי ועם"שופלתי.

 : בם*ד י"ר על ברכהמחזיק
 נס' מהרמב"ם גדולוה ושלכוה3ס6(

 שם והרמב"ןהמצות
 רבינו רהיברו נראה והרו"הובמלחמות

 דוכתי בכמה ההול אך קייר"א.שמעון
 וכ"כ נאון יהודאי לרבינו אוהומיהסים
 ורבינו טיי, בזה האחרונים כחבו וכברסמ"נ
 ת"ק: אלפים ד' שנת היה קייראשמעון

 יש שבירינו גדולותבהלכות
 הרבה.חסרונוה

 וזימנין ליב. סי' בהשובותיוהרמ"ע
 וליהי' בשמיה מייהי קמאידרבוואהא
 בה"ג רקמן לישני כמה והו מו(.בנסחתין
 נמחא ע"ב איפכא. משמיה מייתיוקמאי
 מהניא דלא כמהניתא הויא בה"בדקמן

 הכואות הרב הושעיא. ור' חייא ר'בי
 : 'ז( ד' ס"ק מ"ח סי' י"רשור

 כן מאספמיא. בדדלןרן ןץלכ2ררצ)סכ(
 האגור בס'כתב

 : ע"ש סמ"ג ומשם רס"ו אלףסי'
 ר' סרכגן 6סי יניס נעיין מדב ידבו ןץלכררצ)סנ(

 : כ"'6(נסורס
 יס,י6ן ינ )ע' כנמדקררצ ןץלכ2דרצ)סד(
 מדוב שיית קטנות ד;לכ:ורצ)מס(

 לחדר קצרה דרך וכתבם וח"בח"א
 סי' אחרונה תשובה ועיין וכו'.ההלמיד,ם

 מהרם'ח בנו כתב ושם ב' מחלקשי"ח
 יזם בנלי התלמוד למד אביו מרדהרב
 : ע"ש וכו' בתורה שקדן והיהפעמים
 : ראשדנדרצ ד;לכןרצ)סו(

 יהלכות
 כ"כנבולות.

 ועהה כירה. פרק מלחמות בם'הרמב"ן
 שנדפם להרמב"ן הלקומות בספרראיתי
 רבינו פי' וכן ע"ב נ' דף שכ'מחדש
 הלכוה בעל שמעון ורב בפירושיוחננאל

 ט"מ: הוא ואולי יצחק. ורבינוראשונות
 הירושלמי על הרכמנ2"בם מלגנדרן)סו(

 : כה"ק( הייכון כר תסס רכיט)עיין
 מתנ"ס )ע' שמחורצ דץלכנורצ)מה(

 : נה"6(מרועגכורנ
 רב חינר נברוואתא ד,לכ2תא)סט(

 הלוישמואל
 למיליקא וברת התלמוד כל עלמקורמובא

 תהם"ו. אלפים ד' שנת שם ונפתרוחברו
 ראיהי ועהה כ"י. נושן ישן נספרב"כ

 שכהב מיה דף נימין בחדושילהרמב"ן
 הלכהא גברוואתא. בהלכתא הנגידוכ"כ

 י"פ דף נלכו הנגיד. היברגברוואתא
 : הרמב*ן משם כם*שע"נ

הלל
 ציון מנחםהנ"ה

 : פ7י4' מגסות סרגס גו וטסיף פסר'ע 3גו פ" מול יאיד(
 ג-ט, וגויל פית l'p'A פ*6 ו33"פ ס-ס סיג 3ע3 גלון יסו67י לג יכ? וגן 1ו-5 ג' ע"ג( )1.ח כגס וס-י וכן*ו(

 וג"כ ottet וכו' וכס-נ 61%תי ג' גיס ג5! כטס-5 וכ; ומ"ג גלון 'ס671י לב וכ-פ ג' 7ל3ס ספ-קוסגם-6
 5כיך יריך פטפיס עסרס וגפ'ק עיין eh1" 5כס-נ יפ61תי גוס-5 כ' h-'p גכגי וגן ג6ין 'סו67י ר' נמס סיר6.סכפן
 ג:"נ גס סג'6 ע"ג( )ע"1 ה11'ן וסתוס' ע"ס סכ-ת '1-ד וגנ"ח ע": יכרך קליך סעויס וגעי ק' יסו67'*יג

 סט: 1פסרי"ה סמל 'י"ר וגג-' ע"ע5ר-ת
 רפס )תר5"י( טו6רע6 וכן ושיגוייס, מוספות סרגס עם לוטי מג.' ג7ו1ות סיגרת נכר5ין :דפס טקרוכ וגספי(

 : h"nS ות.קוגיס סנ-ס עסכסיג
 גס*ג גן גפ61 זג6 מס ע"ס לעס 57"ס תדיר גו נוקיתן ס"ל 6'ן 6ס נס"ג נכס סג'6 ו-1 עירוגין תוס' וגןיו(

 ריש סטל7ג' גסס עס עזן נסרס מ' 'רד 6ות (hwn עג' 6גי )יטר-5 ע-כ סע"ו ג*6 ועכו"םסיפגיגו
 : p'e)טס'

 כעיל גרפס נגיר 65 1וס לי'ע קנ:ט6 7'ח"י(
 ווירוייי

 ריפ פוחסות נסן סימנתן ועט"ס 5ח'6 סג*ס 05 תרע-1
 : 5ניעין ~,(Pgp וגסופו יט( : ע"ס סגו551ויכ
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ספרים"טערכה
 היי,שון-

 "11"1(: יי,
 יוסף בר מוב שם והרב הכלבקש)עג(

 בחכמה פלקיראאבן
 ונדפס כ"ד אלפים ה' בשנת חיברוומומר
 בעניי ואני שם. בהיותי לחק"ת שנתבהאג
 הסכימו אשר לגדולים מניףנעשיתי

 : שם ככתובלהדפיסו
 הדורות בסדר כ"כי לעינים. בהאוה מובא ריננה הכמדן3עג(
 המחבר הרב בחיי וכבר ע"י קס"ודף

 מפהחות והוא באזמיר נרפסמהרש*א
 שם וכתב רבה. במדרש הנדרשיםתנ"ך
 : הרבים לזכות יום בעשרים שחברוהרב
 היישים לשלמה המעלות)סי(

 הדין ע"פרובם
 לאניידו סהר"ש קשישא מר הגדוללהרב

 ולהיה: צובה בארם ור"מאב"ד
 : כח"ג( מסון 6סיז מ' )ע' ישילו דלן)עם(
 בכמה הידפסו הרא"ש ן:גהדרז)עו(

 והםספרים
 והם קצרים בדברים ויראה מומרדברי
 אשרי אל. כהררי הרמים הלבנוןארוי
 בהמ ובניו עצמו וינהיג יהנה בהםאדם
 היוצאים קדושים דברים יטעם אוכלוחיך

 : קדושמפה
 מוסר מהרמב"ם וה ספר דץנכמזבא*)עז(

 והרפואה הטבעוחכמת
 בשאלוניקי נדפס וכיוצא. האדםוהרככת
 אליו ונלוו לכעדן. מדברה ויש"םשנת

 ופירוש תיון אברהם מהרב טהורותאמרות
 : וידאש מהר"ש להרבאיכה

 3יתס(: ש5 )עיין נשאלה העמק)ע"(
 על כ(אליהו ממהייי שי"ה הכרמל הר)עט(
 בפראנקורמ ונדפם מורים ארבעהסדר

 :דאדר
 : מדרס( )עי'1 ןקך4נינך)ס(
 בס' הרעה על הראב"ד זץשנדרז)ס6(

 הובאו גדול בתוקףהמאור
 מסימן ממכהות כמה על דעים תמיםבש

 כתב שהראנ.ד הרוב ועל ואילך.רנ"א
 : במאורות הרז"ה דברי בל עלהשנות
  על הרי"ף על הראב"ד ןץשגררן)סג(

 הובאו ממכהות.קצת

 ואילך רה"ר מס" דעים תמיםבספר
 כן על דיתר ב"( בחיב כתבתיוככר
 הרמב*ן השיב הכל ועל הרי"ף עלהשיג
 כ"א נדפם ולא ע"ז הזכות ספרוהינד

 : מסכתות ג'על
 נצון לכול יסר6כ"ו סרמלן כמדגר ייגסוהרואה

 עול 3ת5מוד סר6ג"ך גלוית מ1כ7 כימ6ד.
 גס וסרגלן 5טוכ ותל סנכ'6 16'סו 41!1י סוגםגס
 סדמגין וידט 5טוכ וכור סבכיך עיסו 5ג6' וכסגן

 : סל6ג-1 ק17גת יפיתלוס

 פ5 סייס סג7ע'ס מן סין סוס כ' *מי יגסנמשי
 וסיע פס. ג71 לושן מדגלי קות  לגסות 7עתסי

 ס% שקפלו שעם 1וס 731. חכמים סיו ר,"5 גיוסכר רתכי ודפתס וטגסיות 3*מ,ליות מגמיס סע סססוס
 ס'54 6נ5 'ותר. מעמיס פסס עם OD11 תכסס 1:3גס
 tOtlht 1Uf סון7ס רוח ימס סיס רו"5 גי וגס5פ,ס
 ו6ץ יקים וסיף ט5',ן ממיס ennDS נג'וסו סגילטיב
 1קס5 ר6םג1 5כוף 6גו ו!ריגיס ר"י. לגין גי:יססיתם
 כווסת מז" ססס"ר לפרת' ,וס סלמת. 3%ע5יסלמת
 בג-ף סוס גי גו 56סיס רוח 6סר 6'ם (ef ס:פ!6מפסוק
 3חבוגפ: סיסג"5 כפ"; לגציי יביס ס% 5פ:רסיפיון
et~nJfמטת *ס5ת סרג תסכת פל רפוטי 6חר 
 סופן" לשפרי 61"כנסריח

 סוס u'he 5טסשי רעל גוס
 ודאי זוס גו 56סיס רות 6סר 6'ס דבריו פירס6ך

 04 סריהגטס 56סיס לות ,ורף וסגם תפס סיסיםמעגב
 -מ16 ק!לת' כ' ,7,ק :ערס. מ6ד תקום ס'6 סקוסרוח
 סחועמפ )נד 'קרת פגת סי6 6גן קט:ס סטרסו,ס

ODp9l53וס ודי לו"ז דגלי פ : 
 )פ' הרמב"ם על הראב"ד כלשגות)סג(

 4 3ה"6( סס5יסיסר6כ*ד

 על שהשיג אפרים הביני ןץשגות)סד(
 רבו הרוחף הגדולרבינו

 רעים תמים בספר הובאו קמאבמסכת
 : מ"חסימן

 מסמ"ר )עיין הראב*ע עי ד,שגףז)סם(
 : כח"ג( 5ורי6סקס

 על הזבח ברכת הרב דץ2ם3ךיז)סו(
 בחדושי מהרש"אהגאון

 שטואל: תפארת נספרו הנם הנההלכות.
 )עיין גדולות הלכות על ןץ2טגךרז)פז(

 : כמץ( סעדיס כר 717ר3יגו
 חיבר בי"ד מ'ז הרב על דץשגות)סח(

 ספרו וקרא ש"ךהרב
 זהב מורי הכתוב ע"ש הכסףנקודות
 ונדפם י הבסף. נקודות עם לךנעשה
 לנכדו יכר החלת על זהב מגיניקונמרם
 שפתי  הרב  הפגות לישב יור הרבשל

 :  הבסף בנקירותבהן
 מצת ספר על הרם"ז  ך2שבךוץלסט(

 נתן להרנשמורים
 : יד בכתיבתשפירא

השנות
 ציון מנחםהנ"ה

 כי16יג,לי: 36ד"ק ירגי'ות 56יסו 205"% וס5ב(
 : oa עריס כלפסכא(
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 41כאטפריםהמערכת

 הרמב"ם. על הרס"ך כט השגות)5
 מים פערכת בנדפסעם'ש

 : כחת( סכמן מסם רנינו )פייןבסיר
 ~qD1 מ' )עיין הערוך עי ןק17נדו(651(

 ; נחש(טסר6גי
 בי"ד, חדש פרי הרב על ךזשבדרז)5נ(

 שור תבואות הרבהשיג
 ולכל לישראל. חיק והרב תואר פריוהרב

 חדש פרי הרב כי יראה המעייןהדברות
 ולשון ישרה בסברא הוא מובהקרב

 ורובו וימררוהו מועפות ושגנותיוחכמה

-
 : קמת"ו באיתן ותשב

 מביאין השכם מדרש דזשכמ*)%(
 לא ועינינוהראשונים

 וכן כתב יו"ד סי' המכריע ובם' . כנ(ראו
 : ע"ש וכו' השכםבס'

 להשלים ספרים ש3י ולשלמה.)5ד(
 כמ"ש הרי"ףהלכות

 יטרים תמת בהקדטת סופאלמהר"ב
 מערבת בח"ב ועיין : משולם רבינוושברם

 ס' חיגר מפולס רניגו )עיין לי8 אותמ"מ
 : נד( נח"ל( כו'סס)מס

 בקבלה מפר הכמה. התחלתמס(
 ותגהזכירו

 כה(: עמוקותמנלה

 אהרוןקונמרם
 הרמב"ם ממיני. למשה הלכה)6(

 לפירושבהקדמתו
 לטשה הלכה שהם דברים כתבהמשנה
 הרואה ואחר כולם, ואפשר רובן והםממיני
 הנאין אמנם מועמות. שהן יראהבעיניו
 תישיה הגדיל עצה הפליא יאירחות
 קצ"ב. סי' בתשובותיו בקיאותוברוב
 הכולל להרב כ"י ס' ראיתי בענייואני
 זלה"ה חייםהלויכי( כםהר"ר במצריםאב"ד

 יאיר חוה הרב תשובת על מאדשהאריך
 הרבה ומצא יגע ובקיאותו פלפולווברוב

 : בזה גדול ס' וחיברבהל"ם

ו**
 בנמוקיו שפיין מהר"א כתב דדזזהיך)6(

 רצ*ד רף ריש הסמ"נעל
 והזהיר נקרא ההוס' שמביאים הזהירו*ס'
 מנהות סוף ובתוס' ראיוה. והביא ו'עם

 ס' כתוב קכ"ח סי' בב"י מרןוהביאם
 : איהנהיר

 'ינ' סג "ן5ס.י שמב 2של

 דק"ק אב"ד אפרים שלמה מהרירהנאון
 תנורים שכטה נאמר שם ובהקדם'פראג
 והיתר איסיר בדיני ובפרםשחיבר
 בהר"ר הנאון היה ובנו בן מופלאחבור

 יוחסיןקמלת
 ש מהנדולים

 הנאון ונם"ש מיוחסות היותרמהמשפחות
 יש ס' בסוף הנדפסת צוואתובתחלת

 :נוהליו
ענש

 ציון מנהםהגיה
 : מסטת וק"ן ס-ס סלפנ'ס 50 מנסות פסס ססלפשך נשתחז ומקםכב(
 ס"ס: תפ.)'ן סף סל6'ס .גן י6ג.זלסס ייותם גרכיג1 ג"פ אוגלגנ(
 elsm תפגיש מס' ו50 ופגיט !ח"6 1סנ-ס ניקור ים וב-פ נשק מס' 59 )חרפ-1( 69ריו נשל גסת וגדפךבד(

 : nffi סעיפם ס' חי'סיס גר נלסון דגיגו Sa גתו וכן ייון מסלי ס' נסס נסס-ד aent כריין, גריל נדכות פס' וע5 פננ65,גשל
 ere 9ל %'פ. ס9ת"י ו9' תש וגוחן סו (mh 9פפתס ומגירו ונסס"ד פיס פסס ויקמל כע5 סלכ שכידו וכן8מה(

 : גט ספיר ס!6 ספמכי*5סוס
 O)s~ erni וןנטרס ופ' 9"ם זם-ס יפ6 תוניס ושחח ו' סין ויל "גר לן וס"ת לזודי 40 הריס (h9p וי'15(

 6נזשן חיות 5'ס )פסס ג.נס 1Dh' וגס' ODD'9 לינון יסוזס ר569 שמס !קנ'פ ס11.ת( )ש 6'יפסיל
 חש )וע-9 :%לקיווי

~cJW מיוסי 
 סיוף חיק מספריי 6כלסס ולפ ס' סגר מס וכסקדמת1 ס1לששפ ע5 ג-ק

 : 99דיפ דק-ק פ1*ן נ"י קירסגוש פסרשס פייידי פשס( סיקו כממגיס נ-כ ססוסיף פסגמודך
 59יטת גק' ופמפס נמיגר ויקרן ספית פ*ס !ה-o')ot ,6 כ'6יר 9ס מקלוג וס גזפס Vih הפן קיר וס61א(

 : סס פ'ן ונסג-ס ק*6 פ" ח' 16ת ..ופ"5 סמ4ת 59 חפן גספ"ס 610 וש"ס 9*ס 0' 6הןסו9ריס
 wris ירכס פפק ותסיס גרסת פס' 9י וכן ירג!יות פסר6"ו -tJos גיסין 9ינ גס' סוגף גיטין 9יר ג"כ1חי'5(

 ח881 תפ*9( ס' )ה"מ-ך h hMte("p נ"נ סי' יסי" סנ"פ וגגו 9קמאנ, לי שגוך ו9סו"ת מס'( ~gle משןיניס )91' שפז'6, ס5ו5ס ש פ)וט גרפס וכן אקג"ו( )יירגשרם פוגגם פאג ס-ן %' ס!יחס '9ד וגן ל"ו()6'י
t)DDסריטנ"6 %9 ואי : 
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מפריםימערכת41
 נדפס יוסף ב"ה קצור יהררה ןינש)ג(

 : ג( שנ"וענה
 יוסף הבית על הנהוה יהודה דינש)י(

 מחדש הדפימוםועתה
 הנהות עם בדיהרנפורם יומף ביהסביב
 סגי סגוכר ~bto )יגרוס מלוקמוה.אחרות

 : ד(זס(
 הארם אברי על מיוסד גן-דל דיושדי)ס(

 מהר"ר הרבתיקן
 והוא הודה זובח ונקרא אצבאןמררכי
 הנז' מהר"מ והרב החרדים, ס' עלבנוי
 רב והיה הפנימי במערב סולדתוהיה
 בינו ויכוח והיה זמן איזה ליוורנובעיר
 כמביאר רודריגיז אברהם הרבובין

 לארם נסע ואח"כ לצדיק- כורחבשו"ת
 שהראה כמו הרבנים מילל שם והיהצויה
 חנן בם' המודפמיה צובה ארםבכתבי
 ע"ש. ז"ל מהח"א הדור ?גדולאלהים
 לעשות ת"ו ירושלם הקודש לעירונא

 קמן והייתי פניו לראוה וזניתיזייאר"ה
 : לחינוךשהניע

 יסד בפרפורו חכם לתלמיד דילדו)ו(
 איגאזי כסהר"י החסידהרב

 בכ"יז"ל
 קרא הכי רז"ל מררש הוא דידשע)ו(

 והוא ויושע מדרששמו
 : הן נושן ישן.בדפוס

 נדפס מוסר ס' בתשה דילול)0(
 : יי"י(באשכנז

 שהי בסוגית והרזיה הראב"ד דיכדך[)ע(
 מציעא במקובצת הובאפרות
 : השואלפ'

 בקונמרם ההסיד עם החכם דיגנדין)י(
 ושם כאבותיך, תהי אלאגרת

 בהמצאות קרמוניוה ומליצות יפיםבהבים
 וכלו ממהקים חכו לחכמהחשובוה
 שם הרב חברו הנזכר והויכוחמהמדים.

 ספר המחבר הוא פלקירא יוסף בןמוב
 הקליח. שנת האג בעיר שנדפסחסבקש
 בחכמה אלפין אלף הלז בקונטרסויש

 היבות נ' ביה כל ובסוף בחרוזנפלאה
 המשורר ושם והשר"ק א"ב ירשוםמפסוק.

 שנת עשאני לפיסי בן ששת ברבייומף
 מתחילוה החיבות וכל נלארדאתתרס"ח
 הזורה בראש מהחיבה שני ואותבאל"ף

 פלאי והוא הנזכר כל רשוםובאמצעה
 נדפס היכן כהוב אינו הנזכרובקונמרס
 שנרפס שנהברד ומ"כ שנה,ובאיזה

 : שד"י שנתבסביוניטא
 בספר נדפסי ספרדי מלך לפני הרטב"ן ויכוה)י6(

 מ-ם מערכת בח"ב כמ"ש חובהמלחמת
 בשבם ויכוחים ושאר נה"6( רמכ"ס)עיין

 הקדמה יש חובה מלהמה ובס'יהודה,
 סלע לספר רומאנו אברהםמהרב

 : יפה ומליצה נאה שיחה והיאהמהלוקות
 הנא.ן חיבר דרייב[ ב[יכ[ דיכדוך)ינ(

 בצלאל ברחיים
 ואינו חמאת. בתורת מוי"ם עלהשנוה
 דף הדורות סדר כמ"יט חיים מיםבאר
 דף ריס כם"ש אלא ע"ש ע"דקמ"ר
 שלמר הנז' מהר"ח הרב וכתב ז(קם"ו
 מהר"ר הגאון אצל ביחד מוריםעם

 קכ"ה דף יוחסין בס' מורים וכיבשכנא.
 גדולי שכל שכנא מהר"ר הלסידשהיה
 מגדולי היה והוא הלמידיו הםהארץ
 וכתב ע"ש, פולאק יעקב מהר"רהלמידי
 שנת הנזכר הספר שחיבר מהר"חהרב
 סרן על כוהכ והוא ארר נחדששל"ה
 נראה ומכאן ז"ל כוהב מורים ועלנר"ו

 בהנה"ה קנ"ר סי' איה בש"עשמ"ש
 או פעות הוא ח( ש"מ שנת הגטבנוסח
 השנה 1 נקם או מור"ם יבריאינם

 : בעלמאלמשל
 מערכת כפיפס כע": גוס מסופק סי,ת' 5עי? 6י:אגל
 ס' גידי סכ6 ועתם סכ'ת(. כדק )עיין ייג 6ותגי-ת
 6ין סנט 7נ,ס7ל פריט סיכר ט5עי. היים מ.סוכוח

 גח פור"ס ססרכ דו? 5תח גמא 6,' ומקלוג!ס,כ.ח.
 :5עט :) גיס גע-כ מס?:"! ניול וסיס ס!.ג :'יפריס
 וזן :!'ג. ם' נפלס גח ומסר:-ן גרס סי' pffpמ,!'ן
 גועך כתנתי ונכר : ס-ג דף סיף מזולות ס7לכתב
 6יסריט נסס מ' )ט.ין '-כ 6ות מ"מ מסרגתח.6

 !טופל 5"ג יגס ז"5 מור"ס סגלן ע5גת עי 7כתוג3ת-6(
 )ים גפס.ס דוח מפס מיס 61ין ע-ס. 5"נכהגיגן
 5פ'5 געה פסלתי)סגנון

סיע סניעש ספ16רות ?סגי 7'"י
 ציע מנחםהמה

 ו ועי חג!יס 5'נ אוסר-י וכח סג"' סק'5ר ert~n קא ולקל4(
 : סט מ"ן וגסג.ס '"6 ס' 6ית וע")ד(
 : רע-ט קוסע6ח(
 1 ס6סס תורת וע"י מקיומ,:י6 6יט:,יר פלס אלן ימ,סל"' וסוףוי"ל(
 : אים"' עס"ת ח.יס מיס ג6ר ספר גס סו6 יוקונקמתז(
 ס64 גר' סם ימואס גס6 ע"ס ים סלאמס מעך כטסת :ס ננוגס-ג ea1 ג"6( כ' )6ות ~כמ:.5 כ"ג :סוציימ(

 5סמ ערס תורת סג*ס עם פתים נדפס יעכס גין פוס 75קיק 6ין וע"ג cffP גתח!ז וכש"כ הכע 5.5תג"ג
 : לפ"6 ניד 'וחים וגג,י סורגותיו טגן h~nlo לגמז 6ק וסלן סו"ע נעעו,תע!גונ
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אררספריםימפרכת  

 פ:וחתו סיתם פסרט"5 16 6חת. גסוס ונ"עאקו
 *נטיס ניכר56 תולם סוג'ן סג,כר מסל'חו;גאון' א"י.גאת

 טצ*ח. סגת תיש טחן י1ס אפס וזחכגס
 15 סטגירוסו נינטה פשט ם!ו טמכרתת לעוגפקלס

 6ג7"ס !ארי פ:ס 67ג"ס ונהוג חדם'ס. סגי כיתווצי
 ,5חק סג'פ tn~po 651% 6תס וכס מהאס. ס'וחיגל
 מספר טפר6נ מסר"5 סג16ן 6ה' חתן סעסוןגר

 : ע";שכחיו
(a?)האמת חכמת למוד על ךיכ2ךדז 

 בהר"ר החסיד הרבחיבר
 דבר אמונים שומר בספר אירנאזיוסף

 : אופניו עלדבור
 על החכם אמר א"א בנסה ךיכ2דןק)יד(

 : קנאות טנחתבספר קונקי מהר"א מהרבהקנאה
 מגדים פרי בס' חדש זה ראה ריכדרז);ו(

 הספר בראש קונפרס ישא"ת
 והוא ומוסר שאלות לו כוהב מלמדכאלו
 ראה: נא לך יפה הכל וסםוררמשיב.
 גממריאות בס' ויכלו מדרש דיכלר*)טז(

 יהודה רבינו הלמידישל
 : ויכלו מדרש נזכר כ"י קלף עלחסיד
 רף במנהדרין שהתוספוה ראיתיועהה
 : טי ע"ש ויכלו מדרש הזכירו ע"אנ"מ
 יוסף מהר"ר חיברו יוסף ויכלכל)י'(

 דרשות מפוזנאדרשן
 בסרר כמ"ש כ"י הפרשיות מדרעל

 : יי"י(הדורות

 סרר בספר הביאו משה דיכרצבל"
 והםהדורות

 : יא( שמות וס' בראשית מ' עלדרשות
 יוסף מהריר חיברו ייסף דילקם)יט(

 לקומים הנוכרדבשן
 כ"י ההורה כסדר המוהיםומאמרים

 : בסה*דהביאו
 המקובל להרב כ"י בעמעמך דילדלו)ג(

 כמהר"ר וקדישעיר
 שמורים מצה המחבר הרב שפיראנתן

 : העומר כונות והוא המשומריין
 ליה וקרי רז"ל מדרש היא ךיכ!ש)נ6(

 בדפוס והוא ויסעומררש
 : נושןישן

 המקובל הרב חיבר משה ךיקהל)נכ(
 בר משהמהריר

 ש יבי אופנהיים מהר*ד הנאון תלמידמנחם
 מפלס גסוס ים סי' מספר כסיפיסו פ.1ר67גירס
 ג.ק!םגורג כק"ק 6חי נכמור :סיס מיוח מ6ד)יל6
ttoe;tס51'16 סג,גר מחס עסל'ל וסלכ רכוס כפס 
 רוח ציתי עון שגפי סיגופ'ס כמס ערו דייקכןכת:6.
 נסני נפרסוס סיגה כ, ימים 61חל o'cp: 7כך'סנסס

 4 סת'וו :!6 יסחג כ6נ כחול הת"ג כדמות סקס!גי
 סתימות. מתילו ו!6 י65 וס61 כיר כסחרימ1סוחרמות
 מאגי כ! התזת ט שגעו )נפיעס hc'hn גבתוושגן
 1,.ער1סו 1ן6גדס !ממס נחרם ;טס מ' ט! סמש:'סהגב
 וט ו:תכת' וסגך. חלמית סתרת !ו *סו 161 נולי.!יגה

 )סיייע סוגן כספר עתם גירי ס6ין טירוניפסרכוס
 דחיס. ע: סס,גו מלן )פ.רעג,ת תירול במס 55076:י
 ;תג כנן ומ:1'ח ודותו :סחךימו מ' oh~n ר6ס061
 וט! סחיס עג מץל סגסרסיס תתר,.ה ס" חסידיםכס'

 : 5'!!ן כממגף ע"ססס55חס
 חדשות תשובות הכהו ךשב,)גג(

 להג"םיקרות
 : יג( הכהןרפאל

 אהרוןקונמרם
 שאגן הממ"י כחבו העמודים ווי)6(

 ווי בס"תלכהוב
 תמימה כחיבה יכהוב שלאהעמודים
 ולצמצם אחד במקום ריוח לעשוהויבא
 גדול שוד יש כי דע אמנם אחר.במקום
 דחיישי ולמאי העמודים. ווי ס"תלכהוב
 באמשטרדם א' חומש נדפם היוםההנהוה
 מחוקן העמודים ווי סיפר  עזרתנקרא

 : ס"ת לכהובמאר
 הנאמר זה לשון אלא* עדר רלא)נ(

 ובמדרשיםבהלמור
 אליהו מהו' הרב אחד ספר זה עלהיבר

 : וכו' מוסר שבם בעלהכהן
ואת

 ציון מנחםהנ"ה
 ט";: 1ק5'כ ק-ח ס" כגת ס' לוקת וע'ט(

 1)" צ'ייס מחי. סי6 'וסף 1יכ:כ5 7ס' ס!מס( פי' תייר )גק' גפו ו!פמ-םיתד(
 כטיש כיס ס' נס ו:לסס כס"ת

  מוקוי 'וסף יס' "qo י7 ס' נען נס וגוני 'qo1 'ס,7 וכ' ת)-ט():'
 סיח: יבוסס  5יי  ופס"ד נ;6

 : תנ"י( )כנת t(:DD ו"5 'כל' נמ1"ס מפס )פיסי*(
 : )עסה-7( תטחין חק! וס' סגלית !תאין קבס ירע פ' הי' נסיב(
 סוג" סכנן .ספריך סגסן ו!כ: יו )י ות"כ ס' מ.' גס תק:"ג( (h:~w e:tesh 6כי"ק !סר,-ס ק' וכסופויג(

 סמ:רס וסריס סס מפגתו ע) חרות וכך קדי:'ס דעת ס;סגיס כטת 'ק'ת'56 שרת כי"ח וכן כסגסק7פתו
 חלס  מרתכיו: ב"ר  ו" וכיוס פ!חתס רע: מטי !ענוד 'וכן !6 -ג' טס ויסג )6" 5י;ת 6סו"כ גק-ק ככמ1מע5

 )פ-ק וחיץ לנ"ל יר5י"' ליסורי-ס  סנו"ל. כב' גסל;ס הספר מ ג? י'"ו גיוס ומת :יס 6-ף 4 תלעס גייס תליו5*

 : כ:(  16ת  תזו כסג"מ ס"6 ר' )וטח"% תסך  חורת וס' נ%כפט  ניו 1ס' פיסר וסע %לפי % ח.' גפ :)למש"ק(

ששי4881*י*--
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ממפיםימערכהא
***

 אברהםמהיי המקובל 4היב ההורה חקת זאת)6(
 נדפם sffst האר"י כונות קצורחזקוני

 :בויניציא
 המפווסם להרב א( ליהדדה זאךז)נ(

 עייאששמהר"י
 והקמרת מען ברכה ודינן ובאורדרושים
 : ב( וכו' המצות מנין ועל ארא"םללשונות

 הנשר הנשנב להשר פסה זצבךץ)נ(
 אברבנאל יצחק מ'הגדול

 והוא הלחמי בית ישי נוע מפרימשועי
 פירוש ספרים כמה וחיבר ג(* ההנדהפי'

 אחרונים ונביאים ראשונים ונביאיםההורה
 ומזכירו אחרים. ומפרים ישועהמשמיע
 ד( ברכות ה' משנה ובסף יוסף בביהמרן

 וכיוונו יצחק* דון נקרא ולהפארתולכבוד
 דברים לבטה העקידה ובעל ז"להוא
 )ע' מ-מ. אות י' מערכת בה"אוע'

 לבנו כתוב ונמצא ח"א( אברבנאלמהר"י
 אברבנאל מהר"י כי העקדה בעל הרבשל
 ובס' מימיו. ושותה יצחק עקידתזוכר
 בשבת האריך כ"ט דף הדורוהקורא
 היה והוא ונדולהו. אברבנאלמהר"י

 : עש'ב עחיבר מפרים מ"ומונה
 הנדוף להרג השלמימ זבה)7(

 נאלאנפיטהר"ם
 : ה( באםזמרדם ונדפס נפרדיםמענינים

 משה מהאר לרבינו שימים זנבותי)ס(
 פירושקורדובירו

 יום ועבודת תקיעות וכונותתפלות
 בעיר ונדפם במה"ד. הזכירוהכפורים

 יי"יי: וכע"נ ש'לובלין
 מהרב המכילתא פירוש יבחמנך זה)י(

 פראנקפורם משהמה'
 : אמשפרדם בקאדיין

 סהר"ש המפורסם יהרב שינה' זןץב)ו(
 אנדות על פירושאלנאי

 אלהיע בעיר חיבר אשר תוספותודבורי
 באיזמיר. ונדפס ת"ו ירושלם זך קרשוהר

 : ו( פיורדא בעיר נדפסושוב
 : ח"5 רהיט פסר-6 פסרג גתוכ ללותי זךט4)ח(

 פסל"ס טלי 3% טסן יצן נ"י גו0ל638ת'
 ל' ספעכ%'ס ל6ט גי כקפת גתוכ פ65ת' נרי.וי1ת
 לסמקי 61חלי1 מכסיל ס' חיכל וסול יגס ן'גחוגי6
 סת'קונ'ס* כמי חטר'ס גפס כו וח.כר מוסל ספופוש
 מכפת קנזס ססו6 סיבי וסי %פי ורכי למכי'וכמוגז
asnpo)פורת פפסי 6ח? פלך יפג' ס' ססקרס עד ח 
 6ל1ן 00 ונ6% פאון. פסקי ע! 6חד בפקוס )חשול:011

 וי6 ידע ו% אדיס !תגפי שית שסר ס' וט6מי
 ו6ש5 סיפר 1671 456 נ6ו סיידי 6חר 50חיכיש.
 rh יפוק וסוף 6מז תגס ע;16 מספר וט ספץ6?הי11
 מפנין כטיס יסוד 6.ן וכ' !ים 6פר דתו. פכיגיס6:ו
 סססליס 0)ח כספיך סעיטי!ס. כמזיגת cf 6 6תרעתו
 ספחו גת4טי)6 תכפי וכ:ר6וסו יסו!'ט1!6 גטרי1מס
 ופסס לכוץ פתגות )מלך ושט ט( גדו!ס טמחסכו

)תסרסרי
 סם/ פסרכ כשכ 6%ת' פשכ גימרתן סקכ)ס

 ?ממפ כתכ ג-כ זף יחכמס qliD נמסר י:-יוסרג
*DWt?t~w 'סי?עכירגס פיר סמררי" כלטי מ"פ 6תת.מכמ 
 ספרי ולגיסם ספים %6ס כפס מ60קיייפ""6!קוש
 61רגפ פ0ריס גי 59 מוסל ס' וככן! ק!4 פיקיא
 יו"י(2 ע"ע ודוגסיס מהספנים סספריס וינחו סכ)פס6
 וריקון שפרים. פססחת 4ד כ6 מקווכ סתםזךטי

 ס6יש מטתי פז n'StSD ;עסי גע)מ6נסעכרס
 וסנורך" סנזו!ות P1nhS . pWD1 SD %6!ת:6

 6סר
 גסן! ?גריו 50 פ6ד תפיס ס4ת' ריסט6 ויטוסנוסר.
 ק1ל?,כיר*1 מסר"ס י*ריית6 6ליוו ורכותינוונפרס
t~ahot

 46פי היסס )נ!ס ושסל סק?ט רות כעיי 1ג-י

זטי  ציון מנחםהנוה
 2 1'ץ כקות ופק'פ1 4סתס ,%ת '3'!א(
 : יום-ג 'ענודת פגות סרק עי 'כ1ב(
 כ-8: פפפ 6ם % כמס ושקרל פפויינ6 סליקת עיי וגהקך למ"כ וף:ס6 כזמום גן6מ. !כהו :יל ססנ(
 : רפ"ג סי' כיו"ד סרמ'6 וקר(
 -ס.פו- מץ, כ' ופ"((
 : 6:כ)ד כלל !ר"6 מיקות סרר פסוי"1(

 6ג6 ל' פ-י אכתכ תוקן( חיק וסם-ז לוחסין 716 וימי פזלט גסס סר6כי)יס כל גקי6 ס" סווסר 7ס'מלנ,ח(
 רמוני 6"6 סכפ"פ דכליס מפס נס 4161 6לגף גילון יסד, חכך גגן6' .סי' ס6ו.), ס' ווסל כ6יר6וגממי:
 סיפ סרס יוון מטון hto1 6"י וווסל רכ6 ו6דל6 ס)"1( he~1 )סם,"ת יפן כ:6ל מבע"כ כבתגיקומרו

 : פ": ?,סר6 6יר6 סססר 6גןמררך
 ס6הרץ פצע טסמס מלגס פ6פליס נס נו ס:מ65 9ן ם!ט סווסר ס! יספיג ס6ל.ך )יפג-ן ממטפחתונס'פ(

 סט" לגלם כו 1גמ65 ל-6 פשי מנסיר t:sr כתופו? נס פ5')ו כן יכמ1 געי תגרז וט לין ט-מ כחוטוכחט
 יסגיל ים ד! יסלמג"ן נס )ניס 40 וסוסו ?ס' ססתי.טו רגיס ,רזייתי כ"כ, ס?יו1 נדך rr~' מחמת ל-66חל
 יגן ,כל וי6 מ"ט )פ6ול עי tObtp ססג'ת .ס:גח קמתי סר-' ocs ג5!מ:ו 6?ס )עכס ע-פ פמ'מ וס סיפךל5"

 : ס3*י( מ-ן גרינ*ס )ר 6ות )יג"-6 פ-0 רג-י 5ל )וגתן 7' סי,חסין ,גס' c'a :ס כיסר !0ד.6106
 ~eows '"ל55 ספל' 6וש 01)! ס"?ינלנ פיל ליסרן ?וגס פקספ'י'6ן 5כ6 כל גחוכי 0פ'כ :' ש" ונסין-ד(

 4ho(ftWS: כישי6עספק6 כמס נף6טיקע סוס ש? oa ט)חיס וסיס !רופי גמת)ס o~h ונתן כק-ירפ"כ
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 45כגמפריםימערכת
 ספ פקסס תכ! ו3ק5ס קוס 'hS סקלן יגב! )סיכנגיר
 גס כ' )י גרפס ולכן tlt~ttsD קייצי גסס 61הריסס*נדו
 6ך מקדם. סוסי ענין ונתפיס גלפת י?פ ו"!סרג

 זפישת גלילית ע! סעזכייס ס6ר1רס ;ת ע!גקג6תו
 !כן ופקר 0ו6 גרגרי סוסם ג!מומת 59מס יתקוג'ל

 פקפ,קיס !שות עת מפס ו5,תר כ.5תס יקעקט ,גיסוסוקס
 ? יא( וכות !;ף ידיגגי 3לתמיו וס' יעמיס. ו;1:ת61!ו

 גוססת ו"! חרגי, פסיפס סלג :כתג %ס פייןוןקךי
 מוסל. ספל :סגל 6'פת' נעגין סי"פ mhתימ"

 סרמאק ,כתג והוספת.ת. יכר'ית!ת ממגיות תכהחוסר
 1סלסג*י ק5ל ככמון פינרית וסט קוס פיתי 0סי!ו-ן

 וגליית,ת tt':CD פסיו וגר6ס ע;'ך. יומס תגיףגדרומיי
 סת"ל כנן! מסיו ולפסל ג";. תירס גסתליות.ספתית

 פס סגתכתי %ס ועיין קיפתס. %קדם מסיו מסיסמדלי
 : יב( מגיחו( כלית )עיין כס'ו כ'"ת פטרלת נרים!ע.!

 מתסר1גית נזו) 6חד ספו ,"י פסל".1 "*י411איתי
 qow חוו; טייס סיס ,נפספס כזמר.סים

 : קיסטנליג6 גומר :גוססו סחסרוג,תען
 בהגהת במנטובה נדפס דץדש זוקרן)ט(

 סהר"ם וקדיש עירהרב
 לירי בא זמן כמה ואחר ינ( ז"לוכות
 ועוד ויל הרם'ז של שהיה חדשזהר

 שהיה חרש זהר בירינו יש ועוד0מש. מכ"י וחדושים רבות הגהוה בוהוסיף
 ישעיה כמהר"ר אביי אביי זקני מרשל
 מרבני אטהיוה רבות הנהוה מונהז"ל

 הרב בחברה שבאו מקובלים ז"לאשכנז
 : הס"נ בשנת ז"ל חמיריהודה

 המקובל הרב חיבר הרקיע זהר)י(
 והוא צמחטהריי

 מרבינו שקיבל זצ"ל ממהרח"ו הזהרפ'
 צמח מהריי מדברי ונראה זצ"ל.האר"י

 מכ"י שהעהיקו ברמה קול מפרבהקרמה
 לא אך כסרר. כתבו עצמו והואסהרה"ו
 שנאבד ובמדומה כזה. הנמצאשמעהי

 : הזההס'
 מאמרי על תנור כ"י הרקיע זהר)י6(

 הרם'ו הנהות בו ויש ז"ל חבריםושאר
 ; סג"3( הו")16)י

 בפולין נדפס עתה כלרקיע ?ןץך)יכ(
 הזהר לשונותפירוש

 הספר ונקרא ז"ל האר"י מגוריהקרוש
 : הרקיעזהר

 חיבר' ךזרקיע ?ןץך)ינ(
 על הרשכ*ץ

 ן' מהר"שאזהרות
 כמ"ש יי( ישן בדפוס והואגבירות

 : 6ז0רות( )עיין אל"ף.במערכה
 מהר"א מו"ה חיכן דץמה זוררי)יי(

 חסד בעלאזולאי
 שחיבר יקר ייח ס' קצור והואלאברהם.

 על הרם"ק תלמיד גלאנטי מהר"אהרב
 ס' ועל בראשיה. ס' על ונרפסהזהר

 : טי( בכ"י אתנו יששמות

 דף הדורות סדר כתב הכמה*זדץרי
 מ' חמה זהרי עךאקם-ז

 נפיא פירוש אזולאי מרדכי בם'אברהם
 מספר א' חלק יהוא בראשיה הזהרעל
 אור ספי כי כן ואינו עכ"ל. החמהאור

 נ' הנז' ממו"ה גדול פירוש הואהחמה
 וספר הזהר. חלקי נ' על גדוליםחלקים
 שחיבר יקר ירח קצור הוא חמהוהרי
 על נאלאנמי סהר"א וקדיש עירהרב
 חמה זהרי שמית ם' על אהנו וישהזהר
 : מקימות בכמה בן כתבתי זכברכ"י
 מרדכי מה' חיבר הורה זךנבדז)סו(

 וידוי נסחאצבאן
 וידוי(. )עיין וי"ו במערכה כם"שהנדול
 ושאר ברכה ישא ס' דחיבר כהבושם

 האמה בחכטה ובקי מקובל והיהספרים.
 בס' ידו מנהיבה הנהוה קצהוראיהי

 : ז"ל להאר'יהכונות
זית

הנ*ה
~nao 51ר'ך שפריס גמס גו ים ספסל ס' 6ך 6דס יחפי ס65 ע"פ 6סכס סגי ידגלו מ"פ כסי נפולס סי?"פ וו")יא( צית 

 : 6סגס ט4 פ.פ on?h !דיג6:י
 ט%יייו, רון ער0כ'י !ג61ס יחס ימתיגת6 גםפת,1 ולגי יעליסו רטות דוותן כ' י0)מ. פ' ממס זסלי ו:פ'יכ(

 ו6ח"; ויסדיס וחויו יפכחו, יתוקפס תורס סתרי קכית חולם ועי"ו נך, ת11ל 5-6 ט1עס רסכ"י סם"ו!טטמיס.
 חכם 6100 מ' רק 'ג':: :!6 נ816ן !;תנן ושחפש וסת'קוג'ס מווסל ס' פסס חגרו רמכ-' ת!מ'די 601ל 6ג6ר'

 גכתכו סופן וכ6,,-ך כנצון יולסי ק5ת וסיס'פו לקלסיות ח!קוסו סג6וניס כנמו ולח"ג מפק"פ, סקכ!ס דר;'ומגין
 וסי-ס ע*: ג' גסקדמס ס6מו:יס ם.מו וגס' סקדיס גערן וש! ס6ר"י וכס-ס ח,"). ספן' סלל ושקרספיס
 תכתי ע-י ):ס ככ6 ירכר יתרום U~D נפיר  סד%? גוען י65% הוסו ס' 3ה-ל ot)tp'Po ס'.  גסקו%ח כ'גס1!ם

hpt1thרש:ס( גירות ל03' קדקדי ג6יג' ג:ו"ת %-ס סר6 וקוס י"ס, ל"י ייגיי )סיס רב רסי3 חלפירי  hirnt ס% 
 : סייס 5תי.  ין!י כורי סירתי  כלריו  כתיגי0  סווסר  כלצון otsnhrסרגם

 נדפס וכעת י:6"( ס' )ס6יו:,וץ ג-1 '5תק נש"ס אמס פסס סו6 וספו"! 1ס%ג'ס ספטר.ך  כפקטין ספסוריג(
 : מק6ו:'ן )ספג'י יסרני תור פסרפד"! סג"מ עם "~:?Suhנייר

 ח'יתי'פ  רבג"ג כמסרות ס01'ף דסי0נ'ן 6' כ:0 פיס( 6' )16ת יעי! ספח' ו%-ס סע'ר :' קוכט6 י' ,סו6יד(
 וג"ס ע-ם יכריס :) כיוורין יעת !טען מרקיע והר ס' ניד'גו  6ין יכפת  :0  יסיים סר%נ-ס  ס! ספיןלכיין
 'O'D גתריויD'~SP 0 ת' פסס ור: ow'ht גו "tnhS ול5  משתי וע;-ו ר,לקיע אסר ס' מתגו*,6*

~"DS 
  לעג גזיר

 תילוו פתיל יפ-ל ;ס גיסר%פי וי* יס%יפ בתורס %ינינו כלל  כילל 51י% )כרכם ,וט  ו!זו
 hineD; גס"ס %וריר נרפף 1ס  גס4י(
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*6
מפריםומערכת'

 סנן בעל מהנאוןי הילקות על פירוש היא רענן זרה)ט!(
 והוא פעמי' ב' ונדפם א'ח עלאברתם
 כ םרנליות כמה. בו ויש קצרפירוש

 פ שבעה עטוריה מהר"ב' כ"י נפלאים דרושים רענן זית)י'(
 ס' והוא רמב.ן זקזכררז כם'למ(

 על המלחמות ט' כי אינו וזהע"ב. irtCP רף  הרורוה מדר כ"כהמלתמוה
 לישב הזכות ום' הרז"ה שלהמאירוה
 נדפסו וכבר הרי"ף, על הראב"דהשניה

 כחובות יבמוה הזכוה הספר משכתותנ'
 ראיתי מליא היינא ובר טו(  יבים זהנימין
 שכתבתי מה יעיין כ"י. הזכותספר

 סנעס )עיין בס"ד, צ"א אוה שי"ןבמערכת
 בהשובוהיו א?שקר משה מה'  והרבטי:יט(.
 ליומא. הזבות ס' הזכיר שם צ"ו סי'סוף
 ספר הזכיר הצ"ו סימן א*ח פר'חוהרב

 : ע"ש לפסחיםהזכות
 שהשינו מה ע4  הרמב"םי על להליץ הריטב"א חיבר זגנררן)יט(

 הרב והביאו ההורה "ל בפירושוהרמב"ן
 הנקרא דרשותיו בס' ז"ל מטראגימהר"י
 הנדויים בשם כמ"ש ק"ה. דף פענחצפנת
 : יזף מנח( טעמי )עי' מי"ת מערכת רישח"ב
 הכהן ישמעאל ם' להנאון ןכנרדן כן')כ(

 על הנוהנים דיניםקצור
 מ' )עי' יו"ר. במערכת ועיין ההלמודסדר

 : כה"ק( מכסןיסתע56
 טאיזה מזכרת אהרןי סמה פרח מהרב ואיברים זננרךן)כ6(
  ונדפם  1"ל מהרב חדושים בו וישדינים

 :בשאלוניקי
 יומף מה' יהנאון '2י*יע ירדיף זכנרדן)כנ(

 : לקוטים ובסוף פירדאדקיק אב"י שמיינהארט"""
 מהרב השויה עי יעקב זכרון)גג(

 ובסיפו v~w על יעקב באר המחברהרב

 יעקב שב מהרב הלסיר הגמראכללי
 ייסף והרב שו"ת יוסף זכרון הרבוחבריו
 עמהם וטרי ושקיל פרילינגיןוואשיר
 זכיתי הצעיר ואני יעקב. בארבס'

 הש"ס על חדושי' והי*ל הריםועוקר סיני והיה  הנז' יופף מהריר הרבלראות
 חלקם לשלשים משלחלח2גה: הש"ע קורא והיה העיון. ויושרבבקיאות
 בטדינת דיין והיה חדש. נכלשילמדוהו
 וד' הש"ס כל קרא וואלף ר'המופלא התורני פו"מ הקצין וחמיואנשבאך.
 קורא היה תיכף תפלה שאחרראיהיו ואני עליו. העידו כן כי פעמים י"נמורים

 : הכנסת בבית נסראדף
 כפף ~we. על כמשה וכררן)כד(

 מנלות וחמשהחומש
  ומזיה שע"א שנת נרפס בסוף.ודינים
 אך הלבוש. הרב על בהנחותיופביאו

 : 'ט( בנטצאאינו
 ההרומות בעל הרב חיבר ןכנרדנךיע)כס(

 : נמצאולא
 באיזה המדבר 1קזכרדנרוע מ')כו(

 קצת אשרדינין
 דבריו. מביא כנה"נ והרב נכשליםהעם
 ושם שמו דברים בעל מי בספר נזנרלא

 מהר"ש החסיד הרב שחיברו וידענועירו.
  ויניציא מרבני המיוחד אחדאכוהב
  ולרוב  שטוי.  רבר שו"ת  המחברהרב

 מוכח וכן עליו. שמו הזכיר לאחסידותו
 כ(. הקטת. לקם וכס' צרקה שמשבשו"ת
 והדפוס שחור הנייר הדברולהעלים

 : פובאיני
 טיס נסקיפת, 6' נתיק מניות פ:יס סיכדשניה

 ספר ו!סדפ'ס לכתור !6דס ט1כ 6ס כוסינסתפ"ק
 חי1ג6 דימה 16 ממחכר. מי לופל וי6 גפתםטחיכר

 סמו 6ת יס6 6כר תיכרו סס61 !סופר ממחכר עירמיי
 מ16מליס ח"ח כן דגת. 3גמס 67פר':ן ס6ממס
 ?כפת,תי1 דס6 כקגר.וססיכ דונגית P1tDC*1 מפ.יסמיעס
 16מרס סם י,גיר דמוע: סס16פר מחייי 6י)171כגות
 נ5'6 ממיץ קמי 6מייס נסס 16 סתם היומר7סגס

סיו5דס
 ציון מנחםהניה

 : תקס'ס( )11זטן ,מגן מתסס גסס oeihr' ס' כחין18(
 : :דס סריטג-6 תי'  09  גוויתן :דפסיו(
 סכיה פנ6ע אטלס ות וולס: מגמרות מטיס יי' פיק יכט.' סג"מ :5 לחותי קרתן! מ' סריית ס' ,ויגת1ח-י(

 : קריטי! וכרון כסס סטרו h~p ל6 מי1ס !1 גתכ1 כמת:גד'1 עד ד"ת כמספמפס
 5'11 לסכת כסמ"ס )יו 6ג7"ק מרסס מנ"מ גני גמ5כת גמכ61ר ג6ס"ק ימ:"ג h~slon חותן וסי'ייפכ'טן מטס סג-מ יחתן סרמ'6, תלמיד סרסרן o)ch' מטס יסג*פ 6101 ג!1נן'ן :~OD סג'טין סטת ס' ח" וגןיט(
 פסס !מו"ס toDn'n יכסס-י )ת-ט( חט-ך 6.ך ס)-ס כ' טבח י*ט 1סמ",- טי3"ס( כבע-ס :' י,כ!'ן )7' ולס-'פס"ת
 "ntaT, מגיס 3ספ'ס ספרליס ?קסם סמכילנ 6גי"ק ימרון ת.'ס גמוסר"6 .5חק !מ1.ס 7סו6 כסס.ו גפ'ם 1!6ב(

 גו6'ק 7פסל-י מ65ת' 61מגס A*p) פ' )וסע") 1)1% !כ6ן טכס 6חד ,גרון י6.ן סס O':S יגיי:1ת ס'161יי
 h.e; כ' פראג לגיס"ד.  ס?גין לק סי'יטרזן
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 41כרמשייםמערכת

 פסיו סקס'יס יך 7וגכות. ttntpert יספחויקסס'יןדס
 סס%ועס דכ:'6מרו טעמי 6ימלס גסס קופלפקע.ייס
 ומקכ!ס ';%ע ססומע גזו! 076 וסוף שמלסמטס

 ז6ת6 6100 כ"ס זף גכתוכ,ת יקמרו 60 ג'חוגגות. :פתיתי ~olnlh ועתו O7DtIS )כ וגותג'ן onthוגורסין

י11115ע;~2,51ון,י,י:5
 "מויטעבע')'יצדג%,ניצ!ב'נשמ

 - י טח
 )6 שעור דל' זמפנ' 6יפ6 מעמיס. )ן קמלתוי6
 ספירס"י* וכמו מ':'ס קכיס י6 ?ל"י ממסיס"מרס
 קמים רגנן ומלוס כ-6 דף כסכת קמלו גוסוכיוס
 למרוס ריין "ת6 ג' קיג!ס. 1)6 ילמיס ל' ממוס67כי'
 פ6מר סי' וגוס וקכ)ס. יות:ן דרכ' פטם" 67כייקמיס

 ע) פסת%יך סוס 'וחק ל3. קורך סיס P1Dש.לום)מי

 7א חז6 ךנ7ןסכנמס :)ירמ ןו;ג,.ישש
 כן S~h סמי סו טמעת* 6מר י!6 וח67 כסונרט6')
 ט"מ וכו' דרכם כם!מStha 6 )6 17עיל6 נ0ג'ןטימן
 נתגייס 7נר06 'וחגן רכ' ססקפיז 11 סתיס )סכיןשכריך
 היית גפור תכעיר 6כן יכריס. ם) 1w1tp ומס גז0זס

 י:יומ,. )ב6ו) חייב th:? חכר ותאמיי רכו )ם4ס)ס6י)
 זרכיס סעעת6 )מ'מל מאי נמור תאמיי סוeh 6וססת6
 fiih פרנפם'ס ל*  ;מעתך זס* 'זע' ,פ"ענסתם.
  61'ן ספיפהש לחרס כשליס יל.ת תלפיר פ51 כיפרל3יס
 חכר תימיז כמ7רנת וסוף נתחכם Qh 06 עייו,)מקפיד

 כתורס סכרי סתם וכם16מר tteDIS יחזס )ולטסי
  נרעיל רכי טסתן ריו.  (oa לופר ח"כ  לט סי6זי)'ס
hS7S'h3 לקלפיך  פלפי :פתוין  מ"פ יוח:ן יר' גם)מיס 

 יhnh 6' פיפ'ר* פלסי 61"כ לי. סיג וכי שית כי5כי
 פר' פספיס5יר

 יוהי
 טלי  הרתין  יומין רכ' דס,יר וסיעו  ספרן tnsrיפי טפפתם* דפני ס'סכח פייס ריס

 גפור דתימ'ד !סוקס וסמיכ סייו P~DS'1 'ם ד%מ-גוגו'
 Shlt 6י:1 6ך זמר. מלמיס י,פר )ריך 6'1 ומחי"קסו6

 דגלי תורף וסו וכו'. נסנין ד6.נו' 6חר ODetתקומו
 6'ן כעת ג' ג,גלונ'. סרב,ס כפ' מקילות סריססלכ

 : 6,יי מיו'מספר
 ולב* פתלתי Dp'1 ייתון דלכ' h)1D גיחך לרכודל13י

 וסוכ !6 ותו נסגץ 67י:ון ח67 )ים יתרן'עקב
 יר' סו6 סכומך סמם '71עיס דסגן גיס ק"מל סגייתר
 פחתן גחדן 'יעגן ור'  דכיון למירק  ידיכן ,גי'י,":ן

 סבילי ל5  %5,יפחחייכי
 בנין יודת יבלוס פל 5ל,

 ררך ביי 5?לס פ?.  ורן בנבר פר לבו? תהתיית'ר:י
 לפריס רדויי  פ0יי%ין  דפיין רהריך h~)v תשב יג"סרכ
 ")6 כמנאר. סו6 וסרי !סניסס  פיהם 5רולפינו'

 : שיחותיי סירם כ16ר יתוסכת סג'7!גתר
 6מר דל6 'וחג, ר' D'iV דקפ'ד עיפו 6!עוו ר'י ג3' !'1 ג'3פא גתימ71'ן ע"ס ג' ניחך סימורומז
 )6 6.) 6סי ורפי 6מי רכ' )גכ'ס עיי מ:מ.0שמע"ץ

 1DO'h *De סדר וכו' טגר'6 מן ככס"כ מע:0 מיהכך
 6ך נמי חכוות6 כוזות מס !סנ'ן ,ים עמ' חכר,ת%56ר
 דכ, גיחך סיפורע"פ

titPr~ רני עי יוחק דרגי  
 סיי"1 ות"כ חכר )הקמיי יו!מ. כמחניק 0וי6רקטור
 קיקגרו יוח:ן ר3'פרס

 מינ.ס יקג!1 1)6 מ7.)'ס :סו"
 ספתות.1 סיין 'וחגן רכ' ממסיד כצי 51':י 7ר"ןכססי6
 עגמו סמח,יק עי 6עיקר6 0י6 :הסק79ס וכסןז.3כות,
 )יס פייתו 06. ולנ. 6מי לני גזעי) )סגי ח3ל4)מיד
 חכלית6 6מר היקפן סדר כחרתן ס-ת דהרעו0ס.6
 יתימיז פל:% O'lno  מסי, ע! מנסער 6גי ביימיגמי,
 רפס  111 חוסלי העשת, עוד (~tpOD רוצים 1"תסחג?
 יסו לחכר קותו פתיס'ס onhr פפר16ויס 'י0ל445?

 : נמימנרות"

 סיס 6מרת' 16 סגתונ  כונת  סוכו 1CDh וסרע'ס2
 6!סי ל4:ן )עשת עצי כתוב ספר ממגיתכרתי

 סיס רכ גקס) )דק כסלתי פעי כתוך וחילתךהפרת'
  כרסריס'ן.  קריך bSt יךפת 6הס ס' *כל* ל6ספרי
o:nhיגיר ל, ספר  דפסכן  ליפר לר ריב כשכיו כבל' 
 כי יין כבסו  ליחויסי יפסכרת יפיט פ5ד  פייספו
 יפגל( כקהי פית *פרתי יו יו"% יפם.ל. דלסכ*פיכי
 יתחגר. סטי ירפי רכ.י פ4 כתוב  יתפייס  סרסספר
 מ43 יה%* כפופירי דחפיי סחסיוות  פורך סיפ*וכי
 נתוך ותוותך חפותי 6יס'  ר)1:ך לעמית לוט כעלת,גר
 מומנת !"1 יי סת0ייס סטר מיחפ 60ג' פס סמייפפי

 בפי : מכ:סו ציני 061 מסינ' :קכית' tpSn 610מע'
 כססן לדץ כברחי לסתגרן סיעו ;lh;o~  יסכלופו.ל*

 זאפ ,הר בינוי CC~fi 61יגי ל"מ  יורי ייי יתפיררי
 מיי, cl~tne ד*%ריס  דפון פריס פסוק פחדוסויגיוכ
  קימר  סריגי 6ף 7וכגות ספחותי ייסי, *יל* ל*סיחי
 6ג) זוגכ,ת ,ספתות' סמתיס מ' יזעת 6תס ס'עמ'
 : רעך !עסות ,וסו מ'נ' 7!קג!ו סיבוכי סמונ'י "גי כ' יזפו מממ' יקמרו מוכלת סיפריענין

 סמכו סר3 עם זס"מת נו6ס יכל סיובעיקרו

 מכנס מ0תס )וט O'hl~t גיי6 טמ'6 רקמי 16יר1סם
 מנרי 03תם וכרישות כמשיות ס:6מרות סס)כותוג)

 תכנות תיו ~rp רלסיות en'h ו6ס 5ופרס.  ססשכיל
 יתרו: רכ'ל1 6%6י *יתרס סס :יויירי למכרחפריר

  ב'ס'1 גי' המרו גיס דכר כ)  קמרו ל*ותלייך'1

 איכרת  hSh ומץספייתיי
~qhi 

06  "! 
 במות 'וגיר,

OtsD)~וס16מןס תעיימית נגני לפיו ססס מסחדיס'ם 
 יסכ' קמטו נקג!י ז)6 לק חמם  ון.1  ריככות.ספתות'ו
 קומרו כלס יזכור 6") מקכ)יס 6717. ונרייתותלפגניות

 ועב"ם 0תי, סתות כ! )כתת סרפכ-ס דעת סיסוזס
 תוססת" ס" יסמכר יס כסכר וטי"םג6נרותיג

 דכי,ס
 גמותס ימו;יליס טעם סכתן ,,קן-ט ס' מ.ן. כק"קס;7סס

 : ,ו"! :ס"ו סימן ככתב חסידים כסרר ינייתירעיצה : ע-: cotlllnע!
 ס?ויסס  שיתגיס היו !6 הר":1:'סחכ%יס

 כגון 0פריסס ע! ena )גתוכ מגיחים  סיו יל6ימפפ
 ומזרחים ברייתות מכיף" גס:'ס הורת שחיפרמי

 כ:פר'פם  כהגן )" סו9ריס מס' כגון עלס ותקונ'ולנדות
 'י:?  בל, כרי ?ספר וי ובירתי כחכחי פ' כר פ'5:'

  פ:וע%ים לו סיו 16 גפס-ג סכרו  ויסגיספסעו:-1
 כפסת ::יין סייס כייר פייסי  פיט ומט זריוגפיי-1

 פכ"ל: ב1% פל ייייבהגל
  ט)6 הנס סחסיזות sp שכח טעס וי6ס יפיןהבט

 התרת one7 מקירית C~ie סרכ עכלי ו:תקיימועויס נדו)' עסי כן וקטר )יסטה בל6 :יילסוכיל
oc~דרכ ס"%1י מכת ד)ק))ו סיבי כי סמר )מהכר 

 ):ופר יריך  6'ן ד:כגו( כמתותיו !ע:.ן 6נ!גוגויס.
  16 ידי: וכבריר דנייס כטל פי גלי*  בפין רקמיסמו

cl~'notiteb בפתי 7וככ כרחמיו סו6 סתס ctic~ 
 ר'.ו זף זית, מקדום כנסר פס-: ע-ו מקם'סוםמעת'
 קווכ כ' 03רגימו יסורס )רSh~ '3 ')חק דינ'ע"ג
 דכו חד פיו חית !מכע' !:כך 6ת.:6 וו-י סייוקויום

 דתור"ת" מ!'תימק
 מיין מ"י:ין ותוכר

 ז6:"
f:'rh 

 וסכי עב"!. וכו' 3מי !"7:ר6  כגין מלמי יון7ת'מ6
  סרג (~Pu ו"י מצמו ח.וום.ו ס',גיר, ר)0 '!חק7ר'
 י"מ יילל כפיי לסוכיר  י1תן לרכי ל.ס*ייפח 6%י 5"כ די3כיפ ובפתות'י לפהר:י פהירשספסיר"ס 5ת'"* נסרס eb" סת'רס די:י5?ר פריריתסיס

 : נליץסמן
 דתיינ ס"7 ד6' ססס )סוכיר צריך 116דויגות פפתיהי  P)DI1 ריס פבס ר5דרכס לר6ס ססדייפךלי

)סוכ.ל
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צפריםשמערכת48
 ישרש )לכ' nt?is ידחק לני 6'5סליך 6מ6י סססדיגלל
 גוס סי6 ח'.נ כ' מםפ, '%6ר 'סורס דר' וירי וט.ע!
 מחירו: )סו;.ל קעיז6 7".ן פממט h)h סריס ס'6וכך
 ינתק ר' סכי ומכוס גכ.כ.!. ס' ירש 6:ר ה16מרוגסס
"1DCS6ע)יגי ח! 6מ:ס נו:. יפר יהדס זוגי 6ת 
 תנ6 ד6כפ! '5חק )ר' טעס גפתן :יכט כ) ג6י'לחוכת
 זעיו מפס 67' מ'7י ג-מ זצ6 פ6הר )וס)91.5ת
 יסחטס:ו%ע

 ופקכי
 ויגייס. עציו וחוור 6100 לחוום

otlnhSסו6 'סוים דר' כיון ס!6 מד':. יען ומקכ)יס . 
 נ7ונ גי פילוס מקג)' פפגו יסת'יום זיכוכיו מגסשומר
 קמ6 פ"ר" ס.ויע סוt'rlr~t 6 כפוסו 'סורסלכי

 : דועכותוססתותיו
 שתמל וכפילום6 6חר פטעס יבתק דר' זס6ךרך4וה

 סמי. ),7;ר6 גגין ממפ. )זן תיפ76ק6מל
 מסע) כממיס תקיף 7ח'!יס קים פ: יסודת דל'וסגיינס
 סיס יסולס ור' לסכ-' חכר' עיינכן פ"געס חדיח:"כ
 h:ntrn כרעיך ועיי! 51") ס*ל*' נולי גמ"ם סחם?פנו
 ינתק ל' סם יסודס ל' כסוכיל ינן h'P סוף ו;-ג7ף
 נצמתו ס! ס:0ע ו%תלכס חסד 146 1'ס מ,ע,ןסיס

 1;.6,1. ו!ס.ס יקמל סמו 7כסו;'ר סם:ס כתוךוכפרט
 :סמוכיל לחלת %כחיגם לק דוככות ססתותיו %!דון6

 7ג6 קכ! ופן )תמתו. s~Pttit בסור ככורי גרו)סמי
 כממרסו "סק' די6 גר:עיס 614 כ4' י6מר'נןסגינו
 וי6כז סרס כסוגרת לוח ונחת תועות ימס יסיםס!6
 טונס D7W ונמילי גתמס. לקנינית ותעד )מ1 וכרכ)

 6יינ6 לכ6 תמס סמו;יר Oh ונפלט )(of~niפווכס
 : חי:יסותקיף

 לפילם ול6ית' פצך מקל: ס' 4י' )ודמן י"כי*הרי
 rtO"כצסט

 מ4ן משנון ותיור ח"ן ט:ו'
f1h1h:sh 

 כי6מר דססיט6 קנס מסמי. )ע  רתעי
 פ:מ,"'תם

  יטמר  יסיוס  ;;סול מ9מ ;מנקם וייי
 ')חק ר' כחיזם )וגל סדכייס ונתיך תונס scתרי:ימ
 ;די לתו ישמר "~elcl צ6'תט סלמס חדד5.וס
 ג6יריית6 פצי תי6% כך ידייק יצחק ר' מן סמולסיג'ל
 )6 ססדוע ו)' עג") יכו' 67נ6 פין מ6.:יןותדר
 hnttlth1 *!' תימ, זכך סול סרדין פסל' )'קמיע
 0ג,' ייס.רו: trc.)"?כר, נג'ן פספ' צון דת'מ6 6מ.:6 ד"נ6 פ4ן פינוןלת?כר

 סוגיי
 וע' ת'פ, דוד

 )6. ותו  יי תי6% %6ינ, י6:6 פיין מ".ווךיתשר
 מסמו,  בי%5ר פכקס סס61 %:%' )1ן דת'פ616ומרו
 ם'6פר 6ן6 נ5רכ6 )6 פשט. סו6 הא' יפ"ויגע)
onthgfi 6(יוגרס 6;) י6ימרס קריך 0י0 ס( stcn 
 מוסו כדכת.כג6 גריס ):ן גק:ס. קריך ידיגוסייטך
 עינו Hnnfr סחרת גקםס כ.קם 61ח-ו תדירגק"ס

 : סיטכ ורוק ע-ם ו' כ! קכר1סי
רן1,14י

 ו"
 ירח ק15ר 6100 תפס פר' כמסר מו"ס4קח  %ייי סגף שיך C7~D  ספר ושלום י"'ת'

 )עי) סק)יס דעתי כתכת' ססד'וט 61ג' ג'7ופ.קי
 : כנ"ר סי:יג1 יסר וס'כספיך
 17ככית t*nwts 7)עג'ן )ע') יתכמ יייזכנרובורנ

 )טוייל ולך דמן מקירות e':e סרכגתכ
  0סוO'D~l' 6 067 סקשי67 וב! נ!.6. סנרך וקמיסמו

 סכ) ס%גסג סנתטמס ופס  לגריו.  יעללו  גרולוסטרן
 !תת 1reh זו מיטס !פי מכפו ט) :מ1 מזכירמחגר
 CO~sP גסמ.ס סייי5ו מחריי ויורעו יו )ורון :'9סטעס
 כתירס )טיכס סתו :מוכ'ריס ם:יתעיס מחסומלכי
  ופיי  יגייס ספמפ ;לון ועון געדס. טובופי'5יס

 'בירו ספוס. סי :פס 'וכירו )ch 6 6)ו כ17ר1ת כ6. ע"ע. חדק 9רק ם6פלו כפו SD l~ro ספו נקרבם!*
 :4 כש סיס פ) מספר נקרב ס!6 )סס עונם סיסטוס

 %חכר  לו  ייייין סימן סיו6ות עינייו 6סלךעך2ך;
 ום6:י כפ:סגס )סחויק י: עיי ;סו כ'תכספר

 בס"ו סי' סחסיייב יסשי  סיקל ובפולריססתג6יס
 ע14גיתס ד!ט' ספי )סויר סי6 זס ס:סנ פ' תססריב

hlett~יטפיס. וכינתס ס7קזוק גוס גס נוסליס סין 
 יו סנוסל פי תיגו )6 עתם עד ot:th)t פגמן6ך

 רש* a'ot 'חוס גמל גן יגסנ סו51ס מ'תפעם
 וס נס יז'ס ולגס ס!ס 610 לכר מולס קילוח"

 ):פ'ם דרכו ובע"ג כדורו 'ודע ם!6 ינגר די6סדקדיק
 חל7ות )סריות :,-%ס otrvr  דוות חייי לפולס.וכולתו
 9' כתגח.6% ועיין עו!ס. ונידי ג6'ג' פכפךצתו

 ססי6 ססגס  ע,1% שיסג פער": סחס'י תסוג בפיי14 ודוק: ע"כ ק,"6 7'כמזכר
 !כ:'1 גיס י"  סו;רוגות ספי fnc (0 שכיר !6ד)
 ויירכס ע), סעו ייתרי ע6 כס"ס ציי סי"תס'91'סו

1CDt1016כ fic כספר 1*! 610 סעסס כירך 'כ'ר.כו 
 סמיקת סדטיסו וכניו %:וגס. וסיסים ססניירסו;לוג.ת

 : ח'כרו עסוק לתכי גש6) זגלוקל6וסו
 גס וין %וכיח םש6 ג17!ס )'ט,) ס!6 סש )9לרלע " יוק, כוס DSttO~ ס:;מ!יס מסככן פומי תוכחת ססו6 סז;רונ,ת נספר סיוק6רהנראה

 : ינו  פו  פלילי תהילותי פל חיל יתריס.  ~otrtt )כך  עלוקי נזויג6תי
 ספר %חכר כ! סנ"1:יס  י1%?ו  ביהרתי נמסךןשע

 סרוכ ועי ממחכר ם:ודע פגתי עדי :סו;הב
 כתכל י6 וי%_יכ' 1סר6"ם ירייי*ף י6ע'ג קומר.6ר

 סת)פיייסס ;יון מיננו.  1"ל  ביי כחכו ו)06קדפות
 סס סיכתנו גפו סיכל פרפפו ומס חיפרו 1*) סססידפו
 ונלכד  לייל  יי:ר.בייי ולעיטור ס%ריכי. וכןכמו סי לסרי ססשר סס קר6 יסר""ם ס:ר6ס ועוזזמי
 יסשר1ס כידינו 6ין סכתיס וס' מתינות יס' נוום.וככר
 )גכזיו ספירום.ס פסר נ"י ורפ"י כת"כ. Oto זתס1"9סל

 רפו. tf'h רש כנר סחי:וך וס' שרסמוסו.1ית)ס%דיו
 גס מנייר. וס' סכסכו ספר סו6 יךיפפ 3לי  ביצירובס

 סיישל  יור%  ילי  לרלף  יימ  מירים  תובעיםשתברי
 ספחכר. מ' נודפ סיס מכ;תיכס  1cDh  לתי%%יפןייב

 ג7וצוון יסיכות שפי, 6' כ! ומוכיויס 'דשו:ר6סוגיס
 פצרו "1 תפס ;תכו 7וונ6 ירוכך כקוטן 'לעי.ת)ע'1.ו

 : ס%חכר  בי נייע ViD1)ת!מ'7'ספ
 סרכ כמניח %7ס 0יינ6 ייי6 67יקי6 6י"י1לא

 סמס )סוכיר 4יך ד6.ן נמונח 1.) בלירהשיס
 צורך 1.61 ג)י6 סמ'6 רקמי 17ככ,ת ס9שתייימיות
  ערס  פילוס. רלייוו ייכי יי 5לי  רכריפ גע) נסלהולל
 םטתותיו )סיות DCO )בכיר דקליך 67פ:ר לוקס6ג'

 עגיו:.ן וקדיתי 1%61ר6'0 נתנ6'ס 6ומל 6גי "יןשכנות
 וים וכו' כלוז צדיק 6לס 1,6 כי 'תון לקמסס.טקיס.

 סגך וסקנסס ריביית. בפהוחט נמייה  יויס סן6קער1ג
 דין ו6ומריס כתורס סמו מו;יריס סכעס"ו ועי'סמספע

 סמ)י5יס כת ויגד) סוחיךס פהעולריס ימסו חדיס16
 י6מל.נן מ%". )רכל ומר סוככות. וספתוהיו ען'וטוכס
כק%"

 )נור :נפנס סיחין הופר גחונה ס! רכתו ל דף
 חגיגי ל'%61ר

 ורעי. כו 'כמי 15'ק קותי סג!טער יגר
Oc~lמסקסי 1;1% כ5מ6 כס %ת 61עס-כ  בס 67פלו 
רב. Of  כנפך פ"י יכתחיס תירן ילעיס ורכיי ע-ש0תו0'

 ציון מנחםהנע-
 יעו!ס נ16!ס 3%'6 16מר1 כסס ?כל זס%16ר פליגי כסס )מצך לסתר ותקמר ע"פ #lt~cnD סטעס 61"5כש(

  ~ידיפ ס*פל ע) ע%, )גת,כ וגגון מנק שמע 46י וי")"ין עגם :מ1 0) נסטר סנכקכ סס כתרנים61"
 ptpee  3לי'  )וש6( יופי פכ)) 9' סש-) כסקילת ועפ-ם ככ"ט סג6י)ס גלע64 ויין סמו)ידו סו6 פי לחלוןלדול

 4 עי; סוד מזפ; סססו;
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 9*כהממריםימערכת
 6ה"יט

 פ' רכס נדכריס פפשס *נויו סגך פאת' גפגץ**מ ערסי  ספ1רי6  פתו %א א ננט 6ל לש6

 6!תס. וסע,ס פירך 'רי נך ס:חס דג' סופר גיןשקי
 סמת6 1ג1' פ!6 רזון ז"פ טרסין 4ן יס' גססי6וקשיו
 מבס עכס ת'גף סטיק זוטר גני פאר סקכ-ס6פר

 ג17ר1 5דק זגס6'וס !ופר ט יעפץ ופעין*פש)ס.'
 ז!כנות ומסתותי סקסרונ )כס! 6ס:' פססו ספופסשפר
 יקצן )פ6י ו6י:ך יכעיס רנ.ט ממקם הלוק טסומנס
 6תיין וכשי"ג )דגר. וכי 6!6 6פית' !6 יעמי 6גי*ס
 סתס'?יס ?נס כמע גסתכן 'יר,:!פי זגנ* ~se'ע,סז
 : רלורונ כיס ע).סס יס6 סי6 עג":יתס )פי פקפ'7יסארץ

 לסריגן ונתוקי ~hr' :"ו דף נ:ו.ר סיקרי 6חעסצנם
 יבא 6תס 06 דמכת פ"ק סילו:!לף 1!:וןוגף
 : נפ:ט"סו 6ת"ן וט' ס:מ!סס5:פ!
 :טפתו כת יו י: 5ייק לכן קוס מקדום כסיל פ":לנני

 !משם ס5ייק כיפר מס 6!פך וסו,5?פ!?
 חידה קופר כג'ינס )מטס 15'ק סגלגל 6פ:לכניגרי.
 יקפל. כס פשע, (otne 6:ר כח נס פט כס!.1 כסונוכל
 סספע ,לגסיע,א!

 ,,חת,י
 : דוככ,ת !כפתיתיו ספל5'ס

 :גיס פלית כפס הפל סיס ז-ייג!) 6ממוגזבר
 נעורס 1סן מספו. ס)גס הייטוו רני צט6קלס

 16פו. כג' 36יתל 6פל יככיט! יג.ס': פשק 6:גה;רייס
 ופס-: 17לכין. 6'ן פ' כמי: מוחס 6חר' ט61ף

 : ע"מ פ-נ קכ-נ דף חקת פ' יוד ל6ם סקעןגספל'
 איפליא כמנהנ ישראל זנפירךת)גו(

 סדר כ"גוכו'
 להרב והוא אינו זה ~fD. רףהדורחע
 בק"ק ם"ץ שהיה נאנאר"הישראל
 לרבינו אנרוהיו מריץ והיה כביעזה

 כנראה מהריםשץ ולהרב אשכנזיבצלאל
 כנ' בטפו אשר ישראל מימינקינם'
 סירותיו 6סר ז5'5 מפרשי רכינו מנס)וכתכי
 לונזאנו די מנחם והרב וכי'(. 3סמיסקבינות
 השירים. בענין עליו משינ ידתה שוףכם'.
 וסיב של בם הוא הנובר ישראלוהרב
 המחבר הרב זצ"ל הארי* מנזריהיחמיד
 אות משם מערכת בנדפם כם*ש מזבלקח
 והרב 3ח"6(. ג6ג6ר*ס מפס מ' )עייןנ"ז

 כמו חבורים איזה הי"ל הנוכר*שראל
 יד( ישראל לזסירות בהקדמהושתראה
 ונקרא בב"י מפיופיו שני חלק ישועור

 : כה( ישראלוכארית

 רבינו מכ"י קונמיס ראיהי זעלרא.)טפ(
 ונראה מדרש כסו דרשוה ובו*עירא מאמרי שמו ז"לםהרח'ו

 : זעירא רבישחיברו
 דאשא4 ובעורין דנורא זקךקין)כס(

 המקובל החסיד הרב חברו תלנו.שנת
 הנא פירוש והוא הידא שמואלפהר"ר
 פעיות. מלא בויניציא הנדפס אליהודבי
 האיר ה' ובשקירהו בקדושהו הנזכרוהרב
 האסיהיוה4 הנסחאות לו ונהגלועיניו
 והנסחא היונה הנמחא יו מציבוהנה

 רחב באור לרוב ויפרו.שהטחודשת.
  הקרסות ובראשם חלקים שלשהועשאו

 וחלק ינוקא. ומר קשישא מרהנקראוה
 וחלק רבא. אליהו סדר פירוש הואראשון
 שלישי וחלק זופא. אליהו סדר פירוששני
 אליהו מסדר עשרים לפרק באורהוא
 עמוק עמוק ההוא הפרק ולהיותזומא.
  הרב  והאריך דרוין ורוי תעלומותובו

 פליגו"ס מאה במו ויעלהבפירושו
 חבור הוא לכך לבד. הוה הפרקפירוש

 ,ש(5.,.סרו"?עש
 uen נהנ:יקה'

 וקדושתו המחבר הרב בשבח מארמפליגים
 בכרך שמשון סהר"ר הנאון הםומכללם
 מהר"ר והגאין יאיר חוות הרב שלאביו

 : ניי  הזבת ברכת בעל סאידינוברשמואל
 כל מאמר המחבר הרב יי הלוי אליה מהרב שי"ה אהרן זקן)5(
 כמש"ל ישרים הטת בס' הנרפשדאי

 2 נמת( סיף 56יס פ' )עיין אל'ף.במערכת

(hs)יישית הטוב ושמן אהרן זקן 
 כי( ראנווה לרבניו

 מהרכ תידוש אינה ויש נוימציאנדפם
 : נבות מהר"מהמגיה

 צרן טנחםהנשה
 גיגג(יויי ס?בגי"ל סרב ירידי פ"א לז-פ ייסיר כפרוי וסי' 1hh' 5י:ו וה fi'Snth כפ)סג )פ":  ססנתו חורנב(

 ל* דכסס'ר פוס וללס פ-ס Otu 3ס-ס :"ן בסי' גוייס !ר"י סעו, לז? סתגגר חיולם וסרג  ח-י כסלכס"ר
.sffo  וערות קול נכת"  6!5י ח)%!, פ-ס נכפות גע!פו געי יפיפת ק: (Sh..at : 
 פשט יכו' כיורם! ('Shli קט ג6 .כרם ימירית כר"מ עגו כ' ממיד':6 וכרי-6 ע"ס ערג מוסריי כרי יכןגג(
 גתר1ויס :1"ג ודיר  בע"ס(  )דו-ו ניכס פת!י?  כיי 1ס' ורבות  יכרבל מקוס כ' 6יוכ ע! 6,ס3 מעי ס' יטיגר(

 : חסדת( )5'ר סילריס  טחבי 3בספכזגס
 :fie :סי' סמ"ג י51 וקולי C.:tWtD גבס פג1:יס  יי?ריס ושיריו חיקי ותרח"י( ג11':5 מוריג ים יודפסבה(

 ל6גשפ יבחל  כין 51חריגיס רי:1גיס חג6'ס סדר  יפח (DD7 נס יברזל כקיא גבס ייסר6שגנת-י
 ך ס:לס פ-דסג:פיס

 פוש פיסע סו5 יססנ יבופוס מקיר זפ" לצגת פ:גח גחפג.ת ייככ בסי' פיו כפיד  זכרן 3נךי )פל י?:'כו(

 : דגייךתזקין
 מפתעי  תרך סדר ר,-סיפ מכסן לפרן ת"ס ויכת 6וסנ הלפס סצ-ס ל0רנבו(

 כ'6(: ופ' לס"ס 6'
*  !*ו
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ספריםזמערכת50
Os)שבואל דניאל למהר'ר ?קדשמואל 

 תקע"ו( )עתיר על"
 שו"ת לו ויש המיר והלבות לשונותקצת

 ויש מעתה. חרשות כנה"ג הרבבתשובות
 למהר"א המשנה מרכבת בס' תשובותלו

 עם ומרי ושקיל פונה הל'אלפאנדארי
 חיים ן' ומהר"א הלוי מהר"שהרבנים

 : באורך ע"ש איזמיררבני
 : רנתי( וגתתך )עייז הזקנה ;ם')5נ(
 מהר"מ הרב הביאו ב"י יהןרה זקני)5ד(

 הקמח: לקם בם' חאניז1
(rs)הגדול הרב חיבר שלמה ?קנה 

 הזקן אלגאזיטהר"ש
 בח"ם והסיר העמור על בנסיםהמלומד
 שהיה עצמו הרב כט"מ גדול ם'והיה
 כהי. ונאבד נרושיםלהדפיםי ח'מאותצריך

 ז"ל הרב על נוראות שער מזקניושמענו
 תורה שלמד לפי לחש"ב ממעלובשמים
 וזכיתי תורה. בבבוד נהנה ולאלשמה
 בארץ ור"מ אביד הרור לנדוללהכיר
 עיר שמו את ישא אשר בנו בןמציים
 והותר. ינכירות שהניע וקןוקדיש
 אני הצעי"ר ראש על ידו סמךובחסדו
 וברנני יוסף שער לקינמרס בהסכמתועני
 שי"ן מערכת בח"ב ועיין ברכית,רב

 : כמ"ר( lhJSh' מכר"ם )עיין ק"ג.אות
 מהר"י המקובל הרב חיבר זך:ב זך4)!1(

 אזח ש"ע כל עלצמח
 בזהר שאמרו סמה ממש מעיף בלעל

 וחידושיו ספרים ושאר זצ"ל האר"יומדברי
 דוחקו ומרוב עצמו. צמח מהר"י הרבשל

 כמה"ר המצויין הדיין השלם להחכםשלחו
 שלח והוא קוומנדינא תושב הלויבנימין

 אלא מצוי אינו זה ס' וגם ידו. מתנתלו
 והרב שמזכירו. אור נולל מס'שראיתי

 הוא זהב זר שס' ברמה קול בהקדמתב'
 : דקה מכתיבה פלינו.ס למאהקרוב
 זרחיה הרב חיבר יעקב ?ר"ההו(

 ד' על ז"לגומה
 ? שנאבד וכמדומה כ"י גדול בפלפולסורים

 פויש י' על שו"ת אברהם ?רע)5ח(
 ת5"ן( )ניזמרבשני

 מהר'א קרובנו הגדול הרב למורנוחלקים
 אל*ף, בטערכת בנרפס כמ"שיצחקי

 : כח"ק( י5חקי ונרסס)עיין
 ופ" במדרש פי' אבליהם ?רע)5ט(

 ירושלמיבהגדות
 מק*ק' ב"ד ראש ז"ל אברהם מ'לחרב
 במדרש פירושו נדפס פעמים ונמהגלונא,
 בירושלמי ופירושו נט( משה ידיעם

 באמזמרם. שנדפס מראה יפה אצלנדפם
 חכמים כבוד מס' קצת הוסיף ז"לובן'הרב

 : ז"ללרבו
 אהרן לם' התורה על אתרו זרע)מ(

יימלש
~fft 

 נדפס
 : הקנ"ז שנתבפראג

 מכמס השובות כ"י אנשים זרע)ת6(
 ראשוניםרבנים

 : סיטנים זר"ע ובוואחרונים
 במערכת עיין לנכדוי נ' והלק חלקים ב' ברף זך4ע)טכ(
 למ"ד(* כה"ג( כרכי' וע' כרך יזו )עייןבי"ה.
 באור ד' חלק ברך זרע עוד חיברונכדו
 : ע"ש וירא פ' ומהםמקומות בככבי בת"נ ומזכירו ההורה עלגדול
 מהר"ר הכולל מהרב ילוהק ?רע))וג(

 אב"ד לומברוזו יצחק'
 דוב על שימוה זהזא הוניס בעירור"מ

 המיבהק הרב תלמיד היה והואההלמוד.
 נדול מעיין שהיה פייב אברהםכמהר"ר
 קדשים מרר על והנהות חדושיםוחיבר
 והרב הזבח ברכת מ' .לאור שיצאקודם

 ואפילו בעיון מתבודד היה הנזכראברהם
 הרבנים תלמיד היה והוא בדרך.בלכתו
 אברהם ומהריר צרפתי צמחמהריר
 על ושוקדים מופלנים מעייניםהכהן

 2 בהפלגה ומהרש"א ומהרש"להתוספות
 כלטבק גס:תיס ת"ס 6.ס תוכר פמ מסרוןהר23

 ,ס' ג1ס6 !'ס sfn~nht רננו נשי ואועלס
 !גריפתו חזר לנע וכמו toht1't ממגו Se" עי'1למס
 6!'1 סג:!ס ו"5 סלט סיפר כ' )ור6. 1סמטסס61ית:ו
 54 כ5 יטיל פייו סיקגי 15 61פר 5עוכ 131לנג'סי
 פ5'1 זודכן ויתרפק. גליל ס'5ו7יס 5כ5 מיקסנריח

ותיכף
 ציון מנחםהנ"ה

 י3( שי )6א רקמן ספח' 5פ"ס 467 טוך מג16 יס,' ~f'DS ס:מס וטת ססל1 גחל סרס ססמיס 56 )קו6כח(
 ינפרס וכס י, סייסס גילול טעסס %י דג5 ך6תכסי6 עימן עכחי' במס ל"י וס' מעטור 7ס' hr*rp' רכניגבס
 : יוש תטש טי סכפד תמ!6 מ" פ' חיים ost nisc) ס"מ יפיג גח!' )פטר 16 סגי6ורכמכי

 : תפס מכת י"ו וויסן נעיר ,פ"נ 1.! י6כ.וכס(
 ס15פ )גט"ס טסרףס יגיסו 5כי סטרת סג"מ טס 37ריס פרסת סו ח'6 גקרנ'ך( כ:.ך )גלך ת"ו גאתלמ"ד(

 fi~figp ?' כססכתחו סג16ן חמיו וכתס"ח כרך ורע ג5' 'תיו כח!. מנסטר ת"י-ט כעי סנ6ון תתןפע5יס(
 גספגורנ ס"oev)t 3 6נוסכ ירתק סגה כססגמת סת1רס ג5 ע5 ופס17"כ ח"ג, גODTI 7-6 גר"ך( )ר' תל"גוכו'
 : תרי כסס ano~-ע 6ת סנ'6 וגג-פ ת)")h~1DD 1 מס"ס לנדות עי כתו פן !)כדו ,חלד ת'ן וג6'7חמ"ו
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 ערכתמ
 סלילס. כי כתורס ולעסיק סיסיס כפקס ספ'1ססיסיי %4 ליל פ:ס:ו סיס נך ססו6 ומסיס נתיפח.4וי
 כגיח סו6 פסיס 6חי מזקן מפפע חת"מ סיעתי1וס
 1'1 סלך מן פמעטיו !מסר !סלנו סגתרפ6. נסעםסרג
 חור סססי כיוס כעטו סו5 סמכת עי )סוסירופסס
 וס 1nff גיין. כעלב מיטגיי טנייס כחסלי 1'תיכמן'%ס
 ס1עיר לגי ת"ו ירו;%יס 1טס"ק ופיך פסול %כ יטגפ16
 יעקג כ"ת סקד,ס פדרם סו מגמרות גוי1נילטתי
 סרכ ומורי וסלת. 1"ן וחותם מח,דוס'1 ו'1טכסיס
 כ16תtcp 1 תרמיז צייתי 6גי גי וגסידג6 לא(  עלסוטרי סקיי סלכ ומור' ק"ן עיס ownt 6תת סגס"ספכיך ט'כ י"ג דף ג' ס" 6"ח נכסף (oen כססנולס"ס
Pg~ופמפס צופד fiei סעמ'7 אוכל 6כרסס וסרב דכל'ס. כעל מ'*ויט 65 168 וימי ויס"ס סלכ מולי 

 יכיס. 1כotnsn '1 גד1ניס פעיי:יס מרכס18מידיס
 tmtps)l סינגל "St'1D פלג נסג פפטוגפעמט
 ספליט o)o היות כי מדותי.1 פ*פ וסיתותוומנותטתו

 ספסו!1ס כעיר סרגי תורס ומרכין חוסים סגייךטוס
 לוגורניוית 'וס"ק תוגיויניס p~pw ptp גסתיתוניס

 תסרג 1י"6 יגתס. גפםוכתכונות
 מסר,"י

 מסרך תלמיד
 תוניס נעיר גדפם סי' pnSt ורע ומספי מנו/$"1

 מסד g'h ומגס נניד ומנור עססר סס1ס סתקסוס7טיש

 61כרספרים1
 : נ"ר ויטל סמו טסיוס' :ר"ו טוני סגנן טפס גפסו'ו כיסל6ל תונסומרנין
 כה*6(: 6ז"6י מסרך )עיין יצטעק זךע3מ7(
 ממו"ר החסיד הרב דרשות ךננ זרענתס(

 נדפסו ננון בןמסעוד
 ! ובעז יכין שו"ת בסוףמחדש

 ובאור עה'ה דרושים שבמשךן זרוע)מו(
 תמוהים מאמרים'

 מאומפרא הכהן אפרים הנ"מ הרבתלמיר נהמני שמשון כהר"ר ח"ק המקובלמהרב
 באזילה שלום שר אביעד מהר"רמנמובה ומרבני מודינא בקק"י תורהשהרביץ
 מהר"ר מהרב ובקבעה פינצי דודומוהר"ר
 הולדות וחיבר מרינייי. הכהןבנימין
 כל לגנוז וצוה מעשית בקבלה בקישהיה ושמעהי יב(. ונדפס אבות מס' עלשמשון

 : בקברו בקבלהכתביו

 )סיין בראשית. ספרעל חבור)6(
 : דוי(מו!ס

 )עיין ז"ל* האר"י נורי ע"פ שעבדך)נ(
 : כה*6( ממודיג6 כרכי' נסרןמ'

 נסרן מ' )טיין ירוחם. רבינו על דק2נדד4)ג(
 דמרנקפאלייאי ליעם דזכמדקצה שלנדך3י( : כחך(5ס60
 : מעזר( ספר)עיין

 המשניות כל ועל המקרא על דקב:דן4)ס(
 סרר זולת הש"ס כלוע3

 ועל הרא"ש ועל הרמב*ם ועלקדשים.
 2 כ0*6( 76רת ן' ממס מסר"ר )עייןהטורים.

 חיים מס' )טיין סם'נ. על דז2נדך)ו(
 יסוסף ת' דוד. כנ"ר6כו56עסי6

 : כ0"6(קוגקי
 והרא"ם והרמב'ם הריעף על וק2נךך0(

 : כח"ב( מער6גי יוסף תס')עיין
 יסודם מ' )עיין הרמב"ם. על ךק2:וו4)ח(

 : א( כDt~ltp )6'0 יוסף ה'מכסן

 והלכות יעד ועל הרמב'ם על ומבבדך)ט(
 י5הקי 6נרסס מ' )עייןניפין
 :כה*6(

 : סדורות( סדר )עיין ש"ע. ד' על חבור)י(
 יעקב ת' (IS~P ש"ע. על וק12רך)י6(

 : כחש(מפגיז
 ממס "ן )עיין א"ת. ש"ע עי נקבנות)יכ(

 : נה*6(עכד5ס
 על וקצת א*ח ש"עעל חבךך)י0

 דוד מ' )עיין ורמב"םש"ס
 :_ כח"ק(סקסן

 סייס מי )עיין יעד. ש"ע עי הבדר)יד(
 ו  כס'6(  5וכי 6רס מעירסכסן

 נ6וצ סמו56 מ' )עיין ח"ם. על דק2נךךלטו(
 :כחש(

 ממ"ע. על ותוספוה ת"ס על ד,ב:די4)ס!(
 : כה*6( 57ונ5טט קורי ת')טיין

 7נרי )עיין הנימין. בשמות לרבדך)"(
 ן6מת(

חיבור
 ציון מנחםהנזיה

 (fPP1 ת9-ו ירוסת"1 כלס"ק ומ"כ סכו 'תר כ0' סרמגזס ועד יסוזס 6רן הס' גוסס והיי סול ט5 1סנ"סלא(
 : י"ג(1
 : O'~tD ohn~he פנחס  מו"ס 6פו 6ח' רודו כסככפת תקג"כ ייוו6רנ6 בק"קלב(
 יו פסרמכ"ס ח"נ עי קירקיס סר"י וכן סר6סי:יס געת 9י כוו6ר;6 לרסוס מפריכו וגעת סם, סרדג"ו יכן*0

 ; מס אדפס ספסטית לגס %פ' גססכמת1 טוף כססו"ת עילגשגטי

ן
 '1. /,,,ו" ,י,, ,י ונע-,מכס

6(66 " 
-6

 1ש4 סכ,מסרת141 ם
 8*ם: גסים מטקס כסס גס נקלס fe' תפס אלי ס' גסק7מת תפ"ס זס גסס יק גזסס פיוס9ד
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טערכה62
 הריעף ועל התורה על תבדר)ים(

 ע' )עיין והמור.והרא"ש
 : כה*6( 5!רי6ממס

 יסורס רכינו )עיין התלמוד. על וקב:ךיש)'ס(
 : נה"ב( 56כר55וני כרייקיגן

 )עיין והפוסקים. ההלטור על ךק2נך81)כ(
 : נה"ב( מכסן סכתית'

 חיים ע' )עיין תכמה. בכל ךן:נררייכש)ג6(
s~Ptl)גמ"ח : 

 סוס )עיין האמה, בחכמת ךקבדן4יכם)גכ(
 :ספרן(

 : 6נן( סורי נעיין 'הש"ס עי ךקננרו4יכ2)גנ(
 וממ"ג ורי"ף הש"ס על שבנדריכם.)גד(

 חכמות. ובשאריורש"י
 : כח"ח( ס5ק ישסע מ')עיין

 רכיגו D'~hp. נגיתינ תן )עיין !קבנךרייכש)כס(
 : onStt1) כה"ק OSP טוכיוסף

 להרב דניאל פי' השרוד ךקבנשכלוע)כו(
 אלשיך מהדים'

 ונם ז"ל. הרב בחיי קמן בקושןנדפם
 נדפס השירים שיר פי' העמקיםשושנת
 נדפס ואח"כ שנ"א. ש' ז"ל הרבנחיי

 שני פי' עם נדוץ בקובץ השרוןחבצלה
 פת פירורי עם נדפס ועוד למועדחזון

 : חאניז מהר"מ להרבהקמח
 הי"א ממנו קצה ומביא יד כתבוראיתיו וספרי N-eD על פי'י הבריא סהר.ח חיבר לקקני דגלנך)בז(

 : בי הילקומ בפירושנידיליא
 הרב על באור לחמדאל זקנךרךן)גה(

 מרב י"דהלבוש
 : ט קי"א סי' עד כ"מ טסי'אשכנזי

 למהר"ר נדה חדושי ךקלכךין ד(זאך81)גס(
 עם נדפסואלחנן

 נדה הלכוה פי' ז"ל לו מהרהמררי
 :מהש"ע

 : יגהק( סיח )עיין יעקב חדות4(
 הדורות בסרר הלבבוה. דזד:נרן64(

 ע"ב קם"ורף

מפריםח
 לשון באיזה רעה למען בלבול קצתיש

 והאמת המחבר. הרג הוא ומיחובר
 בקודה בן כהיי רבינו שחיברו הואהברור
 תתקכ"א אלפים ד' בשנת בערבי יוסףבן

 )עיין במ"ר ביצה בסערנת בנדפםכם*ש
 בדיי רבינו והזכירו נה"ב(. כהיירניגו

 : ד( מקץ פ' רישהמפרש
 דק"ק אב"ר  שלמהי מהריר הרב חיבר הארץ הוג)5נ(
 בעוד בשלוניקי מנוחינו והיווהלבוב

 וח*נ ח"ב המשנה מרכבהשמדפיסים
 הל' ריש המשנה מרכבת ובס'זלה"ה
 על הארץ חונ ס' שחיבר כ'הרומות

 ישראל: ארץגבולי
 בן חזן דוי למהר"ר דךך ךזרזךק)5ג(

 פי' חזן חיים מ'הרב
 יקרות. הקדמוה פי על תהלים עליפה
 קהלת וס' משלי על הסהר אגן ספרוחיבר
 בנגלה קהתה על פירושים ל דודבן

 נדול חכור לו ועוד נדפסו. ואלוובנמהר
 : בראזיה ספר עלכ"י

 מ' להגאונים שו"ת דרשני ןקדמ2)5ד(
 שמשון ום'שמואל

 יאיר חות הרב הגאון של אבותיובכרך
 )!עיין סמנו. השובה איזה בתוכםויש

 . הן כה"ק( כגרך יגיר הייםמ'
 אברהם הרב יישךת אליהו הושת)5ס(

הזכירםהיכיני
 : לועו מעם במפר כוליסהר"י

 בסוף נדפס רבה אליהו חופרך)15(
 תכסהראשיה

 והזכירו זצ"ל המחבר הרב יסר כןכי
 יררו בהגדה רז"ל מאמרי והואבהקרמתו
 באשר וכו' ר' שער נ' שערלשערים

 : שם הרואהיראה
 נכרך יציר תייס י" )"יין יאיר הורצ)15(

 י(:נה"16
 : כנץ"6( גיטטרי16ח )סיין יאיר ןקדןן)5ה(
 בדרך ההלים על פירוש ציךן ךקזןן)5ט(

ונופריכךן פרר*ס*
וניממריאות

 צין מנחםהניה
 פל ס"1 פתוכר סקל הכר פ' 5ר6!ת ט6 נס כגגם ג' ט5סמס ספע5!ת כפ5 סרט ו6ך 6כרסס גריתס:קל26(

 !פייג! סחי' 0' ע!ד !ס"ך שגס מס וגסקזמת! פטפטן נטל סג' סל תעקידי פי' סתווי 3פ' פס CtD)t'-כסניור"
 : ע"ס סחררי ע5 חייס !ספרי מספרך ע5 שטסתכר

 כמ!"ס ספ556פ*ס2(
 עורי6י

 סשיס עפ!יי 0' 5ו :דפס נס e~tpn) )כרייטינג ס5טס עס נס !גזפס פי;:טרג
 : עו5ס עמ!7' נ'עי

 חחס זרך ה' .781 סחי הס' 5ר-ת ס'סר ס' ~W7p !פ' סקטח כי וגפ' סידיו פ' 3?ר35-פ לסייס  י!גרגסד(
 ודון סיכתי ס!כ 5:פמ מרפק ס5כטת פתח גטי :תכריס סירו:'ס סס גס פעץ'ס סרכם 1:דפס ס46:'!ץז'

 : !ט' ':חק !פתוסש7ס
 : סס מען נסג"ס דר ח' ה"6 ועפס*5אס

 ספ; גסרוזפתו וע' וחט מז פרדס סל!ר!ת ה;ור6 מזירה* סל סדו ס' !גתוכס 4 ס כסתח ספלים נ' וע!ז1י"1(
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 58כזמפרים"מערכת

 המקובל החטיל הרב חיברותיממריאות
 ריכן חי עממאל כמוהרזר לו יאמרקדוש
 : טפרים ושאר חסידים משנת המחברהרב
 בב"י מרן מזכירו 1קיזנך113ק וקזןץ)מ(

 מהלמידיוהוא
 בו ויש הרא"ש השובות שקיצרהרא*ש

 :חדושים
 תשובוה קציר והוא כ"י ורצותיו ה'וזיבני

 בן משה ר' הרב שקיצרהרא'ש
 והוא ברושליש די משה ה"רהקדיש
 ונוסף ז( שניפמים הרא"ש כלליקצור
 חדשות הרא"ש תשובות ס"דעליהם
 לבדנה הציב השובוה הס"ד ואלובקיצור
 נותב הנוכר והרב הכללים.אחר

 יען התנופה חזה הספר שקראבהקדמתו
 השלם הרב שלמי הודח מזבח הורםכי

 מתלמירי כי להודיע הרא"שאדוננו
 ומפיו שותים אנו ומימיו אנו הרבהלמידי

 ויניציא דפוס הרא"ש ובהשובוה חיים.אנו
 מחודשות תשובוה קצת עשן שס"ושנה
 ומה ההנופה. בחזה קצורם נמצאושם

 הוא התנופה חזה בשם ב"י מרןשמביא
 הס' שבסוף תשובותמהסיר

 : "(המחודשות
 סתטסס טוס סי סוס סחו.1ן גססי ידד יםוכשראה

 וסכ!ין סריס סחגס ס!6 כני 6)' 6פר16
 ח"6 5דק מרפט כסרג פר ח,' גר-! 6כלססגפס*ר
 7תס!כות יחיו גמח:נס טעים ע-נ מ"ט דף ייססי'

 מלן עי וסקנס סת:!פס הגס תט!נת עי ה!יקסל6"ט
 וכתג סתג!פס. מוס גתמ!כת מ"ע פסק 5"1 ס"7כת"פ
 ר61ס סיס oia סר6'ט תס!כת ר6ס )6 כפלן סומלוקין
 !פ!סק סגלתו תמה סיס 61 ס6מל!גיס גדוף סל6"טתט!'
 תסי' סגי לדג ס.מן ג'"1 מסרי וכ!'. תט!'גלותם
 שפלס מוכה וס !מב! עכ'ן. וכו' נ:4ע גן ונסקסל6"ס
 61!1 ם( סת:!פס מוס )תס!י ומחו.קס סי!יזסמסרג
  דיריי רפי סיס  עמו סרי-ם 610 גי )מל י.ססעיע
 וכתג פרן פן תי!ג!תיו קנפ !!6 'תיל. !תליןיויויי

 )ר16ת הכת גהי יעז 5! הכתי דני סכתג.מס
 גקלן רה!קס כקרן מדחיס כ"' ספר' כי המס וט!6ין

 : מכיר )מס 61'ן,ו'ת
 ס' 6!ת נ*' ס"ת 1-1 סי' ות-ג ח"י הסת~ch גי ס" כח-6 נח-מ גגס*ג סרג :מיגלי סתג!פסךץזןק
  ק5!ל ססו6 סתנ1פס חוס סי 1fit~D 'יע ficמ!גת

  סם כגס"ג סלכ כדכל' עיין 5עי!. כפ-ט סל6-:תסוגות
 ווגהזי ויזק, י"ל יי' ריי  ת"י  נ"י !ע"ן תחוס.61תס

 :6י:ס סת:!כות ז15ל סער סתגיפס ממיס1סלססת.
 ,רמתי  כס.ד. ת"י  ~Sh  תייש  גקיוירמ סר6':גכ5
 רסיס :מגיף סמיה ס" ח"מ סכיה נכדק 5.1)פרן

 : ע": עמו וסתן 6תת תיכס טסספיט סת:!פסמהגס

 "כנית )עייו למוגמש הזון)מ6(
 קדשים ם' משניות פי' נהום ןץזךן)מכ(

 למורנו פהרותומ
 יש ועוד 'א( ונדפסו, נחום מהר"אהרב
 בכמות נדול זרעים סדר על פירושלו

 ספרים כסה מלבד בכ"י והואואיכות
 מ4 )עיין א'. מערכת בנדפם כם'שאחרים

 : גח"6( נטוס יעקכ ן'56יעזר
 : יב( 717( נס56 )טין עךבנדיה* ךץזךן)מג(

 וחלמו שחלםמחלומות כ"י נ"ל למהרח"ו ךקזיךנךרצ)מד(
 ~נו5יפ )עיין ומראות. והניוח אחריםלו

 ובירר חזקיה מהריר חיברו ךץזקךני)מס(
 רבה אליה והרב נפך. והוסיףהתורה מפרשי מעשריםאוכל

 הלבוש. מהרב עליו השינ רמ"נ מימןא"ת
 פובא קדים חזקוני דהרב המליחהוקמו
 קס"ז דף הרורות ובסדר הלבוש.להרב
 ראיתי הדל ואני שי"ם. בשנת הביאוע"נ

 וא'נ רפ"ד שנת בוויניציא נדפסחוקוני
 : הלבוש להרג הרבהקדם

 46עזר נל' יסרס )ר' געי יסזס מגא י 4וי "שךב
 cnsn רכ' סלכ גן 6ן'וךס לגי סרכ לג' פר'  וטויי::י  7סיתט'נ:זו32.:ס:ש% 1wt)h ש!7יססגוכ',,,

 מקקי פחס רכינו !אגף חוקוגי ויכרי רגליו טוגתגתי
 פחוק.גי זכרים געס סיגיי כספל ורטיתי עב"!.וכ!'

 'ס!זס פגחת ספר וס גרפס ומן וקמל ס"ושגי. ס,6ק7מ1ן  כווי גל6ס ומוס טג7פוס. התוגי עגלי ומס  173)כככוז
 ולקיווי וקגיס זעת hlp:t סתוספ!ת פ" עםפמונל

 ולפסל חוק!גי חיכת טס:פיט ימרס פחתגסקומ!ת
 תזוע טס דיי ממוזל מלכס מט6  פסיל %ד לגווםבסיס

 סיס!ג!ת סט6ילו סנדסס נפם וס ג5 עס 6ךוסספ'ע!ס!.
 : אליו בתוך חוקוג' מוכירססו8

 הדורות מרר נתב מקיץ בן חי)מ1(

ראיתיו
 ציון מנהםהנ"ה

 : 6' סי' 6ס"ע 6סר מסל וטי"ת ffg' ס" הו"מ ק5ס-ת וע'ו(
 : ע':( 6ה' מטרי ממעתי וכן טכ' ):לאט תסי!ין נס' )ימ65תי  ס"6 ר"מ 416ח סכש' !כ"כח(
 : ע"כ מר"ג י!"ד מיי לפי  גלויי וכס-ס סר6"ס  ת%5יז  תתגרי מוס יזע ויקי 6כ)פ(

 סמ:ל!ת: עס )תלמ"(  טויוטה ייללי  ולעס תקשח יטס6*א( י )7!14*ספ.ו( יו!ל'16 גר"י סמ!6צ ימ!*ס 1ס!6ין-ד(
 עס-ת' דרמות יסוהיב(

 %פ פרנסי !ס" טל546( )5ית6רנ6 ס5י כר"6 שכ7'6 5מושס 5טע7 שיו  ל:מ סי"ת ועי
 : )תקמ*ד( 76ל מ' סמיךקנס

 וש4 סכלו.פסלפ*ו סם 11 מסט h99e~h t~pD וכיסוס פ.ט )י6 נ' וכס-ג קב-6 !'ת"ד כ64 ה' !עחש6*נ(
 ע*ט: נסוס מערס נסס נפ גקל6 ס" חרס וסלי ס' גסק7פת ~פ"ר זס גסס לק נדפס סקספי
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ספריםימערכה*5
 שונים בזמנים דפוסים בב'ראיתיו
 : יד( עזרא ן' אברהם להדב אוהוומיחסים

 סמו56 ת' )עיין 4פגז4ךין* וקין-דשי)מ,(
 : טי( כח"י(6ין5ס

 מרקנת )עיין גפ"ה* ךץיז4ןשי)מח(
 :סתסגס(

 מהר"ר מהנ' ר:גרשךני ןץי1יךשי)מט(
 אשכנזיגרשון

 וקצת טו( וח"ם יעד על הנהותוהם
 :דרושים

 ההלמוד. כיב עי הלכוה חידךשי)ג(
 ~Shln נוה')עיין

 : 'ז. כחת(6י57ס
 ביצה פסחים על ןקלבךרז ךץיךיךשי)ג6(

 וב"ק*קרושין
 : כח"כ( יוסף ר6ס)עיין

 נרפס ס' הלוי זאב ן4' פין-ושי)ג3(
 שנתבזאיקווא

 שעור על חירושים כמה בו וישתקל"א
 וענינים שיעירים וכמה השמיטותבין

 והרבנים ש"ע ר' על והנהותאחרים
 שלן המחבר להרב יתנו  שבחבהמכמוהם

 : ""י( ובקיאות בחריפות הלכות נופיבעמק
 למהר"ר נ"י 3מך8ן-יכ[ ךזידד2טי);נ(

 חרב בןיוסף
 וחבורי ושו"ת מ"מ אבוהב מוהר"שהנהול

 יטי: הקמח לקט כמו טורים ד' עלהאחרונים
 ועל מורים .ארבעה עי ךזירךשים)גד(

 טהרם(: סררי )עייןגפ"ה,
 תלמוד או ש"מ על ןזיזאךשימ)גס(

 הנרסס רניגו)עיין
 נסרן רכיגו ע1ר6, 1' הכרסס רכינומתוגס5ייר,

 סריטכ"6, יונס, רכיגו כונפיך, דוך רכיגזסכוי,
 ס5וי, סיגחס רכיגו סר'ן, סרתכ"ן,סריכ*ס,
 סרסכ"lhsll ,6, קרסקס רכיגו 75נשרכיט

 56יעזר, ומסק ועיין כמש, סנגיך Shtnaרכינו
 : כ( ווו5תס סיסות( )סיטס, עודועיין

 וואשיר יוסף לר' הש"ס עי ןץיןשךשים)גו(
 : יעקכ( וכרון )עמןפרילינגין,

 מורים, וד' ש"ס על ךץין4ךשיכם)גז(
 כה"ק(: סיף מקיר ת')עיין

 הרא"ש, ועל Dttv על ןקין4ןןמיבם)גח(
 כח"ק(: 5כי נסג"ת 'עקכ מס')עי'

 הרמב"ם ועל שים על ךץין4ךיטיכ[)גט(
 רכ כי יעקכ מס')עיין
 מכמון 1' יסנ:ע56מס'
 גה"6( ננו5יג6 די יומקמ'

 ת' )עיין ותום',  ש"ס עי ןץיך4ךןטיכם)ס(
 : כה"ק( ויט56חיים

 למהר"א קדשים ס' עי ןץין4ךשים)ס6(
 : יומק( זרע )עייןמייב

 מסכתוה, כמה על ך;יד4רשיכ!)סכ(
 ,' qDtt ~1SO רכיגו)עי'

 : כח"ק(תינה
 : מנית( סוסיעיין שבת, מסכת על ךץין8ךשים)סנ(
 לבן ביצה r,2DD על ךץיז4ךעןיב[)סו(

 סרמכ"ן )עייןהרמב"ן
 : נהה(כסופו

 ועל הענית מסכת עי ךץין8ךשימ)מס(
 דיומא, בתרא פ'הר"ן

 : כה"ק( סכתי מייס מס')עי'
 רני' )ע' יבמות, מס' על ךץין4ךשימ)סו(

 : כה"ג( התעיזיתגיר
 נימין, מסכה מס' על ןץיך4רשיבט)סו(

 : כח"ק( סרמ'ך)עיין
 קדושין, ממכת על ךץין-ך2טיכ[)סח(

 : תנוס( גר)עיין
(pp)סנהררין. מסכת על ך,ין8ךשים 

 : כהת( נגכגסת היים מ')עי'
הירושים

 ציון מנחםהס"ה
 5ון מיל גפ65 וגסונו פסלווו"ס סג"מ ים מעמוגיס מופר ס' .תוך כגרוין גדסס וג'סגס רע פעמן 5תס מ51סיד(

 : 5סר6כ"פ סיליס ונ' מק'ן גן הי ע"ססגת'

 : תקכ"י( )פילעס 5ל' תשפ' גבס וגקל6 גטוט סריס עם מסף )ופן וסוטף פסל5"ס סלנ ע"י2)56ג6וי(
 : ת"ע פא"פ ונתחזן ps' וזרוע ;שת פד פכל6עית 7רועיס וק5ת 6ס"ע עי,גס
 ורקקני סט"ך, ס5 מצ'ו 6ת' והכוין יוכפין6 6גז'ק נוגמע ל' ל"' פטם סג"מ 5חת:1 כתלך פסד1ר6 15 ומחוכליז(

 טרח סי* וגריס כדרת פסרס"6 פ5 סתמם ימוק,ס פיס כס' רטית. נוס-5 טג' )ג"ו( otnoe 'וסףכלטס
 'Sh~t חימי סכ5 רוע ופי :קפלו כלוס-ק לכליו סכ5 גזגליו סיטג עיין ס65 כפנסו גדוף פ5 6:' ותפס כיגריו%עי'1

 פניפדי כי יגדסופר יונס סג"פ וכ"כ : כסופו טון סבלית ועיין ע-ס ימס וטוב סקדוסיס דכר'1 יניעגופגינו
 כלע"ז ע!'Pi~o 1 ונ5 גן סעוף 1% גז גלשת יולי וסג'פ 5וס גדומם ספל 6יס סיטסס 6"6 לוס"קסיגת

 : ססכיגסט!
(~ffri'ו ושכחין סס6ליך מס 5'1 ס'. ט'ג ועסו"ת 6יעסקר 5611ף ל' גקל6 וסי 
 תקנס(: )5'611לנ6 ד! 5סמחכל ס56 מ"מ גס.ס ח1-מ ע5 ונדפסים(
 ליס סל, וי. תלנ*ע לפעלשנ מנ"ר גדפפ 'כפות סלענ"6 וט' '1"ד, ו:ו"ן נ' יו 61ות ג' ג' ח"6 וע'נ(
 : כ.רוס5'ס ג7פפ וע"נ מגורס*
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 66כהמש-יםחמערכת

 מ' )עי' אילין, ממכת על ךשיןשךשים)ע(
ו

 : כה"ק( ק16'סמנס
(hD)2מ' מסון, בהיו מ' )עי' דזיושךשיכ 

 סמו56 רניגו יהיסעעזריה
 : באן וזעתם כה"קהגניך

 בריה יהורס מ' )עי' יןקדזשךץ ך[יי3עכ(
 : כה"ק(מי11דינ5

 מזכירו קדמון מ2ר זנןלכ2 עיי)עג(
 בהלכותהמרדכי

 : ככ( ר"ן סיטן א"ח ב"י ומרןקטנות

 על נחמדים ירושים ערלם דזיי)עי(
 כג( ושמותבראשיה

 ירושלים דעה"ק ור"מ אב"ד המו'להרב
 : בולה משה כסהר"רת"ו

 : ס)מה( חנק )עי' 31דלכ[ דזיי)עה(
 שחיבר ס' הוא הבא עדלמ ךזיי)עו(

 אברהםה"ר
 על וראיתיו ע"ב שם בעיגולאבואלעפיא

 בתשובוהיו שהרשב"א  ורע כד(. כ"יקלף
 מצרף בסרר יש"ר והרב תקמ"חסי'

 ויותר. הרקים כאחר בו ולולולחכמה
 נרול לרב חויהיה קאמינא קושמאברם

 ואחרי שמו גדול ובישראל רזיןמסארי
 הנוכר DT' מקרב שחוא ישנו לאדברו

 : כ"( ימינו לוותושע

 כ"י א"ח ש"ע על ארוכים היים)פי(
 פסן קולהרבו

 ושאר י"ד על השנים לחם המחברהרב
 : כי(מקיים

 : חיים( מיס ייכוה נעי' ארדכים ר[ייכ[)עחן
 ן' יצחק מ' דישות דד[סך זקיימ)עט(

 : t~?Sh) מגן )וע.' אמיל3'
 ב' דף זהב במשבצות א"חי מנדים פרי בספי כתב בו( זקינךך)פ(

 כמה כתבו וכן הראיה שחיברו.בהקרמהו
 מערכת ח"א הכדולים ובשםאחרונים,
 רנינו )ע' בזה פקפקתי כח( כים אוהאל"ף
 לה3און שלום שאילה ובם, 3ה"5(. הזויגהרן
 פי' שחיבר כתב נריו בילין ישעיהמ'
 : כט( לנער חנוך שמו וזה החינוך ס'על
 מורים ד' סדרי על זי"ת יהורה ביוז וקיניך)ס6(

 : ימ"ך' בפפד"מנדפם
 ילקיט בספר מביאו ךזרדיבם ךזנבבןלפכ(

 : יא( דוכת" בכמהראיבני
 בעל אלעזר לרבינו ך1ךזננכמה כ[')פג(

 הערים ה"ההרוקה
 הלמוד דרכי כל כולל כשי מאדנפלא

 : הדורוה מדר הרב כידוהיה
 מה' מהרב כ"י נשיכם ךזכבכמדרז)פן(

 בן וימלשמואל
רבינו

 ציון מנחםהנ"ה
 : הנין כרוך מו"ס וע'כא(
 סמסיז ימס לכיר 1סי':ו ו-) סחסיל !ר'. 1מי1חס סססריס כקוגל ככ'י נמש 6101 '1"ל, כס" !וט קוים וע71כב(

 : פ"י ה'6 6' כין ג'ו סמרור מנורת וע' מהסיד יונס הכינו סיריוס ס' יסוג מח;יטיסוים
כב(

 קורט"
 : תק'-כ

 כחי' כפריס פסרס 6 גמה שנגן כפ'ל O'"DD3 ונעקד מס ימן 6!!י ס6,) וסי' !ררתו וכ'ת' 6גי גסכר(
 ס' ווסת וקילי טייס חיי הת" גקר6 גכופו כס סנגתג כיר ו!פ' קנזס ע"פ המו"נ ען שסע מ" ס'1נתו:ס

 סרו6ס !ר"6 פקס ח" נמ"ס טס"ן נען עי כ"כ אסיסט 6.ן ומטתם עוס"ג ות.' עו!ס ולי ס' גס ה" CD:Oחץ
 נסקדמת וע' יוד-נ, הי. כסמ"ס סר61ס ר"6 ג. כס 1ככמ1ת !סר7נ-ז, 717 כמגן סוכך כת-', סמפור: מס ע!פ"

 : סחטס'
 משו ריס גוס וכס' ספ!ך עמק ס' גסק7מת גס ופ' סממית פרטי סער ססררס נס' סלם-ק ע! ג1ח1 וכן"סכה(

 : 7).ס pcno כעל וכס' ס"ט ומ-טפ-ס.
 : חמס חק. ס' וסוףכו(
 וכסהזמחו,יוסו מספר גמפל מזם נל"ד סמו,! פי !!"פ תפיו כהד ולת"כ רפ"נ ס' 'ג.!.6 כ1 כר6כונס גרפסבז(

 פעם 7סח5 מ!סונס 7גר6ס ו-י pt~thh מסל.ם o*t~ono סרגען
~:tCh1 

 וססיר"ע ס,סכ !:ט וע-כ )רפוס כג6
 טס גיכוכ סחייך ס' גדפם וכעת !דשם, ככ"6 יסג.6ס hton~' וכ.' פ1ייג6 מוסלי"6 יתרוני וגיטן מסר"דמירנ
 ע-ן וגחנן מרוךגימור

 ספ!פוי
 6ג7"ק V~h1 יוסף !סג-מ

 ט6רניפ6י
 7טת ססכ5 גפרור כ4 ופינס, זויות סגים 6,1

 וגיוס: מגן וכ'לו מח"ן כנגור ו'65 יכונס, חינוך מנחת וככס1תגיגס,
 : ק!"כ כקות סו6 הגו מסיר 1)פיכח(
 מגסות טס כ'מ7 1נ7פס יחיג1ך יוס קטן ס' כטס 1מכגס1 מגסות לק סס61 נר6ס P*:po מגיס ס6'!ת וכפ'כפ(

 )ועת-ס( 6.ך נ7' כעימות ומגס סחיגוך פסק7מת נגריס סרגם גסמטו ויונס תקפני( )1ו.טן )מגך מסגם!גע)
 : וס"ס ר8"ג ווי:י!'6 סר6סיג,ס כרסיסיתפרט
 ע5 גרופיס כיכולים רגעית גקר6 ואשג מפוגגך ריין 6גרסס מחס סחס'ד כסרב סט:וך חגוך !סג"מ וסו6לם"רן

 6ג7"ק ספרך חגוך סג"פ ומנג17 פפפרסי 6כ7"ק 5'כ 'וי6 סג"פ פכנו חי' גס גמה ונתוכסממופדות
 חינוך פרס גר' יסורס מרס 56! סס. סמ5יין ימס כססה וגן כס כמה ממות יקבי ס!6 סמח' ט) ת"יסג'יטוך
 כ"י מימך גשש געטס4ק סמם תמונת ט) פסיס ת"6 יפכ'ן סיירת )וע' 4ע, גיטריס ורימית יסודםגיח

twsוע"ס 6% 6' רוי וסופי סרויס חכס 7ס' !סוגים סרו!ס )מ'6 ורזייתי 
 סמתמןי

 5רש6 וסול סללם חכס כרוך
 : גפ"ע ולחד ק"6 ססמ6ס סר6ונגי י)קוע מכער כן גל6ס 65 וקורס"גרטיו6
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מפריםחמערכת66
 והליצות ניפין מדרי וצ*ל טהרה"1רבינו

 : הנימיןושמות
 וחידושים הגהות מנדלק ןקכנכמדרן)סט(

 : יב( הש"מעל
 מהרש"ל הנהות שלבמה זקנננמון)סו(

 יגי התלמודעל
 מרבותיהם שקבלו דורנו מחכמיושמעתי
 והשנות גדולי עומק בו ישדמהרש"ל
 אם השנות אינן הרוב על עליומהרש"א
 : מרוש*ל בדברי המעייןיעמיק

 הע"ה ישלסה רבתי ןקנבכןךזא)סו(
 זה מפרהזכיר

 וכתב יי( התורה לפי' בפהיחתוהרמב'ן
 הקדמונים שהחוקרים ב"י שלטה חשקטפר
 רבים ספרים הע.ה שלטה שחיברכתבו

 הרזיאל, ס' מושכלת, מראכתומכללם:
 הזקנה, מ' הנסיונות, ס' האלמדיל,ספר
 המעללים, ס' השלמות, ס' המשלים,ס'
 השמירה קריאת ס' הדרישה, ס' היחור,פי
 הישר, ס' השקריות, גלוי ס' הרצין,ס'

 הבחירות, מ' האמונה, ס' הרפואות,ספר
 ספר הגרוז, שמירת ספר הנבואה,ס'

 ספר ההכליות, ספר החכמים.כתות
 אלהייך מלאכה ס' העליונותןהמראית

 מפי אלו ספרים וחיבר המדות, בחירתס'
 מאד בכתיבתו מתפחד והיההמלאכים
 : ממנו גבוהים הענינים שהיולפי
 קלטי)יפ כסטז' סוקס ס:ו' סתסק כס' מס עודךכנרצב:

 !טז סיס יוד 1ס!טס לפ!חתס סלך מע"ס:ך1ן
 16יכ. נכר כי רסוק 610 ועוסו e0c1 ויכף סע!חטסיפת 6גי 06 כחגטס ר6ס !רט וקטר נדע חלס 6ע0:טת

 61תל o:h~tt. גחכעס p'ntot ופט :תן :5טס161
 1:סלנ מלכל )הפך ספות 1ג'ן דסע"ס כ'1 כפצעסכטטט
 סרגי. ס!טס סרגני ס,טס גטת1 "סר וכס ססו:6סטיך
 1כסג6 תטג1. !טז 61חיג 1תגטת1 זעתו ע1טק רגוורקס

OtSGS1ד~ 

 סטי
O*P ית'רס: 0.כס 11 סקס 

 שצנת )עיין דרבנן דקלךקא)פס(
 בנדפם עיין א"ה י 'י ש"ע על חיבור מחוקק וקלקול)פע(

 ווי5ג6 ונדקק עמס פ' ועיין מיםושערכת

 שמואל טית עם פעמף כמה ונדפםנח"ל(.
 : רברבי אפי ונקרא בתראמהדורא

 מהריש מהרב ישראל ךזכןדוע)5(
 רבים בןוימאל

 מסודרות זצ"ל הארש כונות זצ"למהרה*ו
 ועיין חלקים, ב' כ"י התפלה סדורעל
 שיים ת' )עיין י"ר. אות בנדפסמ"ש

 ו  3ת"5(ויעיל
 טרצקים פשומים היישים כארנב דקן)65(

 ועיין הלוי. מוביהלם'
 ס5ף עונים ע' )עיין פי"ת. מערכתבנדפס

 2 0יגוך( נעיין לנעך וצנרך,5נ( :כחת(
 בצפת הגדול להרב ך,נן'4פלוקימ5ג(

 אבואלעפיא מהר"חהדור
 ספר עמן ואתו וכו' יי( החיים עץבעל
 ביוצר נדפסו לפנים וזאת אמיל ג'ן' מהרי הרב זקנר למר דרשות וחסרחיים
 ? רואי לחי באר ונקרא יעקב ישרשבסוף
 על פירוש ייי לאברהם ןקמד)5ז(

 הרמב"ם פרקיח'
 החסיר הנאון תיברר אבות קודםשיסד
 5pa- הגדול הגאון של אביו אברהםמ'

 :של"ה
 מהרשע מזכה חיבר לאבףהמ חסד)05(

 זלה"האזולאי
 ויתגרו תם"ה שנת באם"דונדפס

 וקצת הרם*ק ומספרי כ"י ספרימהקדמות
 תשו עזה בעיר וחיברו האר"יסגורי
 ובעיר tYmn~. שנת באפל מדברבברחו
 קשישא פר המקום ר"ב ביד ראיתיריגייו
 לאברהע תמר ס' נר"ו באסן ישראלמהריר
 מהרהר החסיד הרב זקנו מר מכ"ימונה
 והשממות מפעיות הם שההגהותבו ונסתכלתי הרם"ז הגאון תלמיר כ"ץבנימן
 כמעה ותמר ובדפוס בהעתקהשנפלו
 כרעע חד דהואי והנם ואוהיוה.תיבות וחל81י מעיות נכמה שורות כמה דףבכל

 בשלהבות ללבת נחפז דוד ויהיאארעא
שיך שהעלקתי עד לעיני שינה נחתי לאמצוה

 ציון מנחםהנ"ה
 ג"עיע!ט

 דב ס' יטע ים" ג5מ5
 -' - 1 ויייי. יין*"י ר6ס,:ס נס,65ס ~rbt מ1ק 'תפ'

 0!פסרכ"6
 פסרע-י

 ת"כ( )פ-ג %גבין 5סר ס' )ופס ככיל 6% יג'עע,ו1וס ס'ייכ'1 :כת
~'ab 

 משגא* ל 6סג
ל

 : Dpn'-6()סגת
ל
 nu~St עס*ת יסוף (

 סרטן
 : גת5"ו( סם שפיל סגותק:ת

 : ע-ס לגרסם חפז ז5ש52%ש5
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 57בםמפריםחמערכה

 לאברהם חמד מביב הנזכר ההנהותעיקר
 הסד לידי בא ליוורנו פה ובהזרתישלי.

 ומצאהי הרם"ז של שהיה כ"י כלולאברהם
 והענין הנזכר. מההנהות כפלים כפליבו
 בכסה פעמים כמה הועתק זה ס' כיהוא

 שסרוב עד שונים ממופריםעיירות
 החליפו ופוחזים בורים בסופריםההעתקות

 ועד התעיבו. השהיתו השמימושינו
 ברך אברהם הה"ר לירי באאחרן

 עלה והנה שהוא כסות והדפיסומגוריציא
 המעיוה, חרולי פניו כסו קמשוניםכלו
 שאינו בדפוס לשון איזה לי שאלווכבר
 : י"' מחוקן הכל יד כחיבת של ובזהמובן
 פ5רי1 ייי מ' )עיין דוד המדי)5י(

 : יט(3ח"6(
 : נהה( מיגז מסי"י )עיין ה' ןקכ!1פי)5ז(
 יהודה רבינו חיברו ךזכזיןפיבם כם')5ח(

 שמואל רבינו בןהחמיד
 של ורבו ההוספית בעל ר"יתלמיד
 יהודה שרבינו כ"י ברקח וכ"כהמע"נ
 כמ"ש החסיד שמואל רבינו בןחסיד
 יוחסין ובס' וט"ו י"ד דף לחכמהמצרף
 יצחק בר היה החמיד יהודה שרבינוכתב
 שבם' לי וכמרומה הכבוד ס'וחיבר

 בשם דוד בצמח ומ"ש מזכירו.החסידים
 החסידים מ' חיבר שמואל שרבינוש"ק

 הצוואות חיבר החסיד שר"י כהבואח"כ
 וס' הצוואות חיבר יהודה שרבינוליהא

 ציד . על להשיג רצוני ואיןהחסידים
 חסידים בס' ום*ש הרבה. להאריהשצריך
 ופ*ב פ"א הרמב"ם לשון הוא כ'סי'

 מהרי*ל בשו"ת וכהוב מ( תשובה.מהלכות

 ציואתו כהב הכבוד דבס' קי"אמי'
 והקשה נברא. שקוראה הרנגולהלשהיט
 מדרכי שהוא שאומר מהש"מ עצמועל

 סאי: לעיל ועיין ע"ש והירץהאסורי
 כנה"נ הרב הזכירו כ"י ךקכ(י1פיבם כא')5ט(

 הנהות קס.ג מ-'ח"מ
 ? מלך משא הרב בשם כ"א אותהמור

 מקים מורה והואי חסן מהר"ש חיברו ישדעדוז ותכזן)ק(
 מ' ע"ד שלוניקי רבני וחידושיבשו"ת
 א"ה. על ב"א נדפס ולא צדקמורה

 מה' הגדול הרב תלמיד הנז'ומהר"ש
 : אשטרומסהדניאל

 ומייתו חושיאל רבינוי בן חננאל רבינו חיבר ןקפזץ נם')ק6(
 לרבינו אותו ומיחסים הראשוניםליה

 ס' סוף מיימוניות בהגהות נם"שחננאל
 שכנים בהלכוה וב"כ ההפלה עלאהבה
 ? מבי גדולים ושאר פ"ב מצוה בסם*קוכ"כ

 שבת וניכוה על עמרי ן' כמהר"ח ח"ק יהרב ה' ךקכפץ)קב(
 : חולין ורישהוריוה

 ושקיל פסח הל' על יךכמת זקק)קנ(
 יעקב חק ס' עלומרי

 של תהנו סגן פרעמסלא יוסףלהרס
 שבות נדפס ועהה : ברודא מהר"אהנאון
 והרב ח"גיעקב

~ffl 

 על לו חרה היטב
 דיוסף ערער קרא שמו על וגם הנזנרהס'
 דמר מיניה ובסמי וכו'. לכימרים חקשם
 שהוכחתי כסו הדבר בעיקר להזניחדאין

 : בזה ודי ל"א דף מזבחיםבם"א
חק

 ציון מנחםהניה
 : הימס 6' *ת ,פמס'5לח(
 : תר"ן ג'רוס!יס תכיס ופוער ,רפים סדר 1ס! תקם-1 !יוו6ר:eD11 6 :ויקיז פיר ופfnDO~" 5 ע! וסרלפ(
 רגיל גן 'סודם רג'גו חסי7יס ס' ספחגר וכ!.! סמחנל מקמין נטפס ג6ן נטוט(

 וסוף ט!יונין קדומי סמוקי
 : וגו, l"'1DD שו"ת וכ' סכ3ו7 וס' סדוקותהמחגר

 ס'?ו תסידיס כס' 7מ-ם ר6.'.!וס קות !סגם וים תנמיכו סרוקת חגרו חסידים 7ס' קנת )ר6ס וגמסר'"!3וא(
 סגיך ס"6 18"ת יגנ"י סמו-!, רק ט6 סי' ובוזי פס-7( ),ע' היקח to)o 3ס' !ס7י6 כן 6" המייתתמכ"9

 נס ג-פ 7:1פס ע"מ 1' כ,! הקט גככו!י 1ג-ס ע-ס מחפיי ר-י סר3 טעמי גיס תסי7יס 5ס' סמכגס סבור3כס
 :חית יע' f0hiPn ז-י יסרן 3ר' ח!ווג6 ספ7י6 מר' ot1'on מצת 3סס וגקר6 מפריס פגמם פ!וקס קרר פ"9ס

 גיסם )תפ"ד( ונספ7"מ ממתגר מס וכ4 סח'3ור מס גDO '5" מפס ס6מר1ניס ס7פוסיס ימי 6ות,ח' tffnoםגעס
 מי' סי' פס נס ו-! סממית לסרך סוט גרית פ" סס טפס גס 6סטמ7 7ו7 5' פי'מש

 לחסידותי
 פוסל6"ד !סס-נ

 וטס !ת*6, סג"מ 1עס יפכ3ס סד  יסחיות היייי נו וזפי, פכיי נמליפות  otvton ס' נרסס  וכטת 3וטס6סס,736"ק
 מחד: גרפס וכעת סס פ"ן 3סג"ס 6' ג' 6ח( הקפן ע-נ, סמ7ס עי פלוי כספרי י"6 '!"7 9' ס" יוסףסנן

 עסגי3ו3
~'Ag 

 : סופן פג5ונ' וסג-ס ס1ספית ג"כ וסוד !ח"6 וכ"מ חסד מקור
($oפ6ר גס' וכן ישח 3ן חפן !ר3 קורס זרך פקת עגיג' ס! כפ6 מחסן פ' סנה סאגות יצגת ס' י3סק7מת 

 גסקופת סרמגשס כסגל סמלת ס' 6107 וספסר פ"ע ג' ספנות 3ס' חסן ר3 סכ'6 קפ"ג סי' !סרפ3"סס17ר
 יר3 פרפדס דר"ח וסנרו !ר"ח סחסן ס' כתור כמ!18 ע5 ח:נ6! ירננו מיחסים ייס 60 4181 ע"ס, tSa ימייתס'

 גמור סג' מפן ר3 סכיך 1ק!ס טמר סרך מפרחיו C~9S י3עריך סחפן ס' )קר6 ספו ועי חפן ר3 סו6 ו6ךחגגה
 גת! ונס' ע"ס ישגםר6ס

 ע":: 6' 6ית 7ק-ת ת"6 ס6סט!( (~off הסכוי
 45יטנ(

 : תקלקו( fi~ltP תוניס הגיס סטי! גרס וגקר6יס יעקנ חק ס' עס יוסף וקמגרפס פ3לפס6* יוד גר' פסס qatt 3וס"! 6-ע סחתם אכף וכרי י1כף חק ס' מקדמת 3ס1ף וכ"מ פגרססח
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כפריםחמערכתא
 מהגאון מי( פסחיי הלכות על היבור יעקב דזק)קד(
 וניטו יעקב. ושבות יעקב מנחתבעל
 עליו. ופרי שקיל רבה אליהו בס'הגאון
 עם נדפס וביעסניץ פעמים כמהונדפם
 תפ"ד שנת נהמן מה' שהומוףתוספות
 ש' בברלין ונדפס המגינים עםונדפם
 שפירא יהושע בהר"ר קונטרס עםתקי'ז

 בריך: בעיר נדפסועוד
 ? סופרים( קג6ת )ט'ין לישראל זקק)קס(

 סהר"ר מהרב והוריותי קדשים סדר על שימה נרקן זקק)קי(
 בורגיינתן

 המיותר אחר וקדיש עיר
 עלה זקנהו ולעת מה(. הונםשברבני
 כבוד מנוחתו והיתה ת"ו ירושלםלעה"ק

 :הנצב"ה
 : 3ח"6( מפוגוי סרמ'פ )עיין מאמר רין ךץמךך)ק,(
 הרורות בסדר ומדיינים דקכ(דרצ)קח(

 ע"נ קם"זדף
 הוא והאמת מי( הטחבר הוא מינבוך
 ל"ב אות יו"ר מערכת בנרפסכמ"ש
 בן י"פ רבינו שהוא כהה( "h"jps)עיין

 כתוב עצטו הספר לירי בא כיאשב.לי.
 בן י"מ מרבינו שהוא בו וכהוב קלףעל

 הרשב"ץ בן מהרגיש כהב וכןאשבילי.
 אשבילי: בן לרי'ם הדיינים הקוהבהשו'
 יס1יס יגיגי )עיין שמים המדרק)קט(

 : כה"ק( סר6'ס3ן
 שם הזכירו דוך(. )ג"5 עזך הקי)קי(

 חיים חקי עםבסה"ר
 יש לא עור וחקי משפם. וחקי דעתומקי
 בדפוס עהה וראיתיו דרך הקי שמווזה

 א"ה ש"ע על והוא ממש חדשאשכנז
 : מי( ח"ב הפנים לחם בס' הוזכרונבר
 מזכירו קדמון ס' התורה הקת)69(

 קולוףסהר"י

 הנו' מס' שמביא ישן כ"י נם'וראיתי
 הראפר. בן יהודה לר' ומיחסו דיניםאיזה
 וכמ"ש: קע"ז בשרש 0הריק'ווכ"כ
 ם*נ שם פי' עיפרון ןקך2כ)קינ(

 עובושמות
 מהרב ק"ש ותיבו' באותיות רמוזיםאיך

 : מבראך הלוי ישעיה מה'המקובל
 יסעיס מ' )עייו ירךשלים ך*224דך2)קינ(

 : כח"כ( סורוויןסג"5
 הרב חיברו המצות על מ' דזרדים)קיד(

 מה' מה( וקייש?יי
 ח"א בשה"נ כמ"ש ולהיה אזכריאליעזר
 16כרי 56ע~ר פ' )עיין e~y. אל"ףמערבת

 :כח"ק(
 מהנאון מורים ד' יי סדר על נ"י ;ו"ת אהרן לקשי)קטו(
 : אהרן בנדי בעל תאומים אהרןמה'
 מקבלה כ"י נפלא % דגש")קטו(

 ביד והי' מפ(מעשיות
 ע"אי קם"ח דף כם*ש הדורות סררהרב
 מזכית כ"י מהרמ"ו השמות שרשיובם'

 :הרבה
 בכ"ר ממהר"ש שלמה השק)קי,(

 ח"מ עלמרדכי
 הרב מלאכת במו סיח סי' עדמתחלהו
 הכנה"נ שאחר האחרונים מספריכנה"ג

 השלימו. ולא ני"ו( נפשיה נחובעוה"ר
 מהר"ש לבן שמעון מפה נדפסועתה
 ער חים מריש ממנו כמעשהוהנזכר

 : קנ"וסי'
 החכם אותו חיבר שלמה השק)קי"(

 יוחנן רביהשלם
 וראיתיו השירים  שיר פירוש והואאלימאן
 ע"פ באור והוא נדול. קובץ והואב"י

 ובהקדמה בקבלה וקצת והפבעהמוסר
 הע"ה לשלמה שהיו החכמות בלליביאר

באור
 ציון מנחםהג"ה

htot(1~ספט'1 דברי )פתקו מטפיס וכמס 5כ7 פסם ס' ע5 רק י6ור1 וסיגו % 36י 16'מ סט"ס גי ס5 מחולל 
 כסכי ו,סו לג"ח פורי וג-כ וטסייס מת"י 7גר'גחוך

 ),שה*6 מכ"ח תאמיו ס" סחיי ססר3 טס קטעות 4
 : c'p) מען ונסג-ס סר-ט 'ועל16ת

 : 456 סג"פ 35ג1 כ*פ פ5 גתן פנד1ות חי' עם תק5.ו ט' 3יוו6לג6 ג97ססח(
 וגסק7מת סלג71( )וויסן קוגטרסיס חמאס גתוך 1ומ7ם ג97ססו(

 פיפס כפו-ס 36לסס יר' דסו6 סח4ע ספו"י
'P1thpפ'ג5( סח"ס כ16ל טמ1 ססגיס וכן ו"ן סרסכ-6 לימיי( : 

 : 1"5 36רסס פגן גע5 חג' ס5 תחגי 1סי' כס מ"ן נסג-ס ס'6 ק' ופה*6סו(
 וך15ל1 וריסס ע"ס, קלסים קוים חי' וסוד חרך'ס גס' פ65תי גוס-ל ככ' ת65 ס' יצתן תכנוס אפי' ול6ית'סח(

 תל"ט(: )פירטס מכס מבת 3כס 6יס מיי גע-ס סיפוןע"י
 מסוק יוס פ'ג ס"ס וייקרות מס וגינ"ס 7'פ  הווין  יפסי'ס גס'ג 'כ"ע56 יי' 5פט'ע ;טות ע' ע5 וסוףספ(

 : גצן 'מן פכיי 1גוכ לעיל נכיר י6 וס ואפסחפ"ק,
 כס*9 6מל מטס ס' גרפס 61מ'ג תקט*ט ס56וג'ש לנ-ו ס" VD ות"ג ח-3 גס בח"ג 00711 סיס, 5.ח גןבק"ן(

 ע"פ פי שטס גרת ופ' ודרום'ס תפס עי פ" סי' נס לט-כ כ" עז גס עגידהו '(otlco קופו 5סל-6 6כל:סל
 : ;כעס חשק ס'  גסקזעת גט וגטים סתגפן ושטת Ilffitt סדטג"ס ע5 סטטוס ומפגת6ו'ח
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 69למפריםחמערכת

 רבי המחבר שהיבר שם וכ' רחב,באור
 העדה. עיני ספרים. שני עוד הנז'יוחנן
 שלמה חשק הס' ומעתיק נא(. עולםחיי
 עטנואל בנ"ר יצחק מה' הנאון הי'הנז'

 שכ"ח. שנת אלול בי"ז והשלימודלטאש
 כתב אשר ניהו טר המעתיק הנז'והגאון
 במנטובה כשנדפמ הזהר הדפסת עלפסק

 והוא אחרים, בדפוסים אתעבוהדפיסוהו

 ויש רומי בעיר הר"ן תשובותהמדפים
 : ממנו תשובהשם

 ט5 ס:ת3 מוסל ען 3סגסו;יו וין "לט"ורריאירזי
 וכגז וס ~r)h גד3ויס ס:,' פסקנג'

 פסק סע:ז כסתגס ויס'ס מויי 5י 6מל ולס-ססרח"ו

 41%וי.11יי",.%::,ע:עשריין

מ*
 מים )עייו שיש של מבלעז)6(

 : א(5ךה(
 למהר"ם טהרות סרר פי' כמהרות.)כ(

 לו היה ז"למרומנבורג
 וכן פירושו. בהוך ומזכירו תי"ממהרב
 בכ"י, ז"ל ממימפונט להר"י טהרותפי'
 שננשה מהראשינים אחד רכל כתבתיוכבר
 על חידושים או הומפוה איזהלעינינו
 כן עשה ז"ל הרב מסתמא מסכתאאיזה
 את כלו והצרות והגרושין התלמורבכל
 בידינו נשאר אשר עליוז חסד וזההכל

 : ראשונים של מהורתןחלק
 סדר בספר מכר לנקדש כמדןררן)ג(

 : ב(הדורות
 מצת בעל שפירא נתןי מה' המקובל מהרב הארץ במדבנ)י(

 משניות ופירוש ישראל ארא שבחשמורים
 : הסוד ע"פ קדושותעשר

 סרר על ררושים דדקמוש פטדת)ס(
הפרשיות

 מהרב תלמיד והיה זלה"ה ננאי מובשם כסהי"י הכולל הרב תיבר הדין פיעל בהקדמותי

 וצ'ל עמר ן' חיים מה' ח"קהמופלא
 : בכ"יוהם

 הטעמים עלהמדקדק הלוי אליהו לרבי מטעמ בןךנ2)י(
 שאומר ראיתי ובילדותי רצ"ח. שנתנדפס
 והנקודות שהטעמים המסירת ובמסירתשם
 ני סכריא חנטי ההלמוד אחר אותםעשו
 וכבר ל"ז. דף בנדרים מ"ש בכללוהוא טסיני למשה הלכה הם כי הסליחהועמו
 המשנה מחבר רבי של רבו שרשב"יירוע

 הטעמים על נפלאווצ מדבר הזהרבתקיני
 טנה"א. בדרושי ז"ל והאר"יוהנקודות.
 ואין ודוק ר"ה דף סיף ח"ב בזהרועיין

 :להאריך
 1 סיטנ( נ6ר )עייו י( לכת טוב)י(

 והמקובל המדקדק מהרב רואי טיבל"(
 דרך ווייל מהר"י ובדיקות שחיטתעל פי' הום גרין דורמה'

 הפוסקים רוב דעה ע"פ ותשובהשאלה
 דרושים שלו דוד סנדול לס' מחוקרוהוא

 : ה' בראשית ס'על
טיבה

 ציון מנחםהג*ה
 סקכ!ם גחגמת חקירות וסוט ס)כרכט6ע פעיל גס גניך )6 וגס תע"ו 5'וו6ל:6 סחבק מטל ס' גס 15 פיפסנא(

 : ע"ס מקן פ' סין 1lthS' נספרו סנה'ועמ"ס
 : :מ"ת( )6'ר ש"ס 3סשס גלפם נרלין 'ים" ימאס ס!ו'  mDDt ס5יק מרקס ס' ק15לוס61א(
 מ6"ך מתת" גמו"ס ייינן שימן ימורס סמים וזרית קזוסס סגסגת מוסר גו51 ת5-ג( )6"ד מ6י7 נחמדס'ב(

 : ע"ס !ר!6 )ריס נסס-7 קותו כמ'תס סקו7ס טסית ס' וס וקין סח,דם, 5יפ1ת וות)קסגג"י גי )שרן 3:י1 11ח:ך .יסרגיל ונפרט גו )קרות )מתמיד 5כ5.'ר"ם וללוי סגי51 1וויי1' לרוך ש' סו6וח"ג
 יק"ק ומו"ן ח71רוכ 6גד"ק 6םג:,' יוחק )מנ"מ תקג'3( )יטב ודחיס מס'  יל סק1ים טירת ס' :מ0365

 : מגחות טל  ים וופס נגיר )6 ווס h~ppn 610 (p'pp יקרס  כשי"ג ומ"מ תקם-ו גיסן ו-ך)וסמ"ך )3וי
 ~e'hltrcn מס'  רפס ג'  תרע יס'  ס:מ65 טד ~rtlp, ספסל גגו יספקחס מקוס ססג1ת גערי מ165וגוסנ(

 קנית וט' גתיקו:יס וכמ"כ ז גוס גקויס ע"נ רקיע ס,6 ממס וקמ"ן ומזוקנת, ס6למי ג)סי1 גתונססר6ס1ן
 8י יום תלגום 61ת'ג  :סיסי גתורס ~Plnth יד סי.טת תחית 111 כתרס, חמסו 7ס;1תיס ידוע וגססטעמיס,

 : חק-ו( (1ffh פ"ר מלס 5ל' 1סו6ר(
 תקש(* )פפד*ע סר7'ק פ" עם תקריס מגיס סי' גסה(
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