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 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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כפריםפמערכה*ן6
 בתוכחות גדול שיר ר1דכניץרצ מ2ך12ה)ט(

 שתי בספרמומר
 : ז"ל לונואנו די מהר"ת להרבידות

 : כה"ק( הסרגו סרת"ע )עיין המומקת)י(
 הרב חיבר פסדה אדם פור)י6(

 המקובלהחסיד
 על ז"3 מהרח"ו הלסיד יל הכהןטהר"ה
 : כידוע ונדפם שבת הלכותש"ע

 שעליהם כנה"גי להרב היו אשר ידמע ךב:ירצ כלדך)יכ(
 מור כל חלוקים דפוסים היו הדפיןרושם
 ד' שכרם וכמדומה אחר מדפוסהי'

 הד' לי יש בעה"ק אשף ובספריויניציא.
 הרב לפני שהיו מדפוסים וג"יפורים
 אחד. מכל הדפוס שנת נוכר ואיניכנה"ג
 וב"י מורים ד' נדפפו שראיתי מהולפי

 פעמים ששה כמו פעמ.ם. מעשרהלטעלה
 בקראקא עוד ונרפס ומביוניפהבוויניציא
 וילטרשדארף פעמים שני בברליןונדפס
 בדיהרנפירם ועתה בי"ד. פרישהעם

 ס' ידפיסו שבה"מ ואסרו א"הבדרישה
 ועדיין ד"ם על הסם"ע שחיברההומפה

 א"ח ב"י ראיתי ואני בעליל. נראהלא
 בעיניך קל יהי ואל י( ש"י בשנתשנרפס
 כמה דזמנין המפרים דפוס זמןלדעת

 בעה"נ הראה כאשר יחורצוהמיהות
 שוע והדפסה דוכתי. בכמה ושניראשון

 : ו( מהרבה מאררבו
 מרן גשמת כי ז"ל הארש רבינו הודיעוכבר

 ומינת אלעאי נר יהודה רבי משרשז"ל
 בח"א(. האר-י רבינו )עיין בחיא כמ"שאצילות
 בכל המדברים ראש אלעאי בר שר-י דכמוואפשר
 יוסף גבית רואים דין בכל וראש תחלה כןמקום.
 על ההלכה להעמיר וטרו שקיו והדר בש-עודעתו

 :בוריה
 הגהרה בלי ז-ל מרן בימי שנדפס דבש-עךן*ע

 הבאתי ע"ר דף ובח"א שכ"ג. ש' הראשון אדרי*ז השוי אור4)ליוטן לחברו שהשלים בסופוכתוב
 השלימו א-ה דחלק שם שכתב ישן דפוםמש-ע
 ונמצא שט"ו שנת העליון שבגליל ביריא בכמרסרן
 ובש"ע מיה. שנים ח" אשההי אשתהויי חלקיםדבב'
 האמיהית השמיטה ושנת כתב י-ם דין של-א ס"י-ד
 ונשלם ש-ע ס' בדפוס ועלה ע-ש. השי-ג שגההיתה
 מנוחתו היתה שרם-א זמנים סדר ולפי שכ-ה.בשנת
 ההגאוה "יבר מטה מעלה שנ" דבששה נמצא של"ג.ש'
 עם ש-ע שראיתי לי, וכמדומה ש"ע. דו כלעל

 סי מש"ט ובשו"ת ז"ל. מור"ם במיי שנרפטהגהות
 והשיב ש-ע נהגהית מי9 על קושיות לו הקשוקל-כ
 פעמים כמה כי ישנים בשפתי להשגיח ואיןעליהם.

 דק: לא השנים גמנין דאפ"ראיתי

 מהראנ-" וכמישממרמדל
 אחרונים. ושאה בתשישה

 קים לומר בטורקיא-ה שנהגו ממומת בדיניזולתי
 ס" רוכל אבקת הס' צאייח מהר-י תשובת ועייןלי.
 גט שבסוף ובכללים ל-ב סי' שם מרן ותשובתיויד
 חומרות איזה נהגו הצבי ובארץ ואכמ"ל.פשוט

 כמרן. שנוהג במי מוחין אין אך כמור-םלהחמיר
 כמרן שנהי דבעיר תשמע אהה דברים ואלומכללן

 עשה ימה ולא בו גוערין מור"ם כקולת תופס א'אט
 ק"מ F~e ח"ב מאירות בפנים ומהר-ט גדר.לפווץ
 תשובה ?ריך מרן כקולת והורה דאשכנזיכתב

 יהורה מי מרן דמר באתריה הוא וכן ע-ש.וכפרה
 חופם ואט וכפרה. תשובה צריך מור-םמקולת

 ו~אישונקמוך
 מ ,--ה(-קלש 1

 קצרתי כי היטב ודוק כמרן. שנהגו במקוםמור-ם
 :מאר

 מהר"ת המכובל יהוב ב1רקרצ מדך)יג(
 מהל' ש"ע עלהכהן

 מכסן טיס מ' )ועיין ונדפס הסוף עדפסה
 :3ח*6(

 על שנדפס ראיתי ידץלךב2 פקדך)יל(
 נראה ומזה י"רסוף

 ראיתיו. לא אך יעד על ספיר נפךשנרפס
 מקור לס' ז"ל הרב מהקרמת הנראהוכפי
 שחיבר מוכח א"ח תחלת על שהואחיים
 לכל שמות ויקרא פורים הד' בלעל
 חיים סקור ס' אך טורים. ג' מש"עחלק
 בלבול. בסוף בו ויש נשלם לאעצטו
 מכסן חייס מ' )סיין בח"ב מ"שומלבד
 שני ראיתי עוד הרב. מספרי3ה'6(

 הפשמ ע"ר אסתר מנילת עלפירושים
 שיש שכתבתי הפירוש מלבד האמתוע"ד

 : אסתר סנילת עללו
 שימות זלה"ה מיץ דק"קי אב"ר ליב מה' להנאין אבו מורי)טי(
 עצום בפלפול מגילה חנינה רעהעל

 שאנת המחבר הרב הוא נפלאובקיאות
 על חבורים הרבה לו והיו שו"תאריה
 ולא כבוד מנוחתו והיתה ושו"תהש"ס

 : הינדפסו
פורי

 ציון מנחםהנ"ה
 תס"ג: 3ל1ין וג"ס ד"ח ועם כנ"ל, קי6ק6 3"ח גסס כפס1וכ1ין וז* וסט ס'"6 ז."1 13י וטס לין ש:!'ן טיריס .ז, לקיד סיר6ר5 יגיד ר1-ס, די'כקו ס..נ'6 16"ח טווט"ו(
 9ל ג52ר 611 כלדמועים פטורי משפויס מסי' סטורים מססד' ~O'D'PD גיזי כמסחיטו סמדס'סיס נסיי עגפיסז(

 : ס*ש ז*מ נזי .לעיסים 3ס'מנ'ס שטס ומ!,'יניס 13ג'וגס, טימד'ס עזרן סג-ח טס ו6ך ה.-י, טור כס661חד
 תעלת: הס' מן גס 6ח"; ופססח(
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 ד' ש"ע על באור טן זיהננ מפירי)עז(
 הדפיסי י"ד עלהלקים

 על משיג א' רף יש ובסוף בחייוהרב
 שנת פעם באותו שנרפס כהן שפתיהרב

 אומר מתם רק שמו מזכיר ואינובקדיש
 נמצא אינו זה ודף עליו. ום'פיג ס'נדפס
 ישן ראשון רפים בט"ו אותו ראיתיואני
 ומסכת לידו. הגיע שלא אוטר פר"הוהרב
 נקודו' לעשו' ש"ך הרב נהעורר זהדף

 סביב זמן ואחר ז"ל, הוא כמ"שהכסף
 א"ה ם"ז בדיהרנפורם נדפס המ"גישנת
 מנן למ"ז וקיא אברהם מגן עםוצירפו
 ארץ סגיני בכלל הספר שם וקראדוד
 י"ר ,3ל וש"ך מ"ז המדפיסים הברוונם

 שניס כמה ואחר רברבי. אשליוקראוהו
 בעיר לא"ה זהב מורי נרפס הקי"דבשנת

 לשנת מכיב שנים כמה ולפניזאלקווא
 והדפיסו הכל על ולא ה"מ על נדפםהס"ז
 ייעד( הגהות כמה בו לו ויש צבי מה'הגאון
 כמה נדפסו מאה"ע תוץ מוריםיהנ'

 :פעמים
 הרא"ש בן יעקב רבינו חיבר במדריכם)יי(

 מורי ארבעה ליהופסל
 בשם כמ"ש עליו פי' עזו הרורוהזנדולי
 )עיין ב"ה אות יו"ד מערכה ח"אהנדולים
 דלנודל נה"6(. פרד"ס גן יעקברניגו

 מורה שכל זכו מרן ונשמת נשמהוקדושת
 בידו הם מקוחים מראי"ן כל ברישהוראה
 איש ירים לא ומבלערם ייסף וביתמור
 הזבת ברכת והרב בהוראה. ידואת

 שבעה נחלת בספר הובאהבתשובהו
 ספרי שימכור לו כתב נ' סי'שו"ה

 וכבר יוסף וביה פורים ויקנההאחרונים
 דיין כל בי למא"ה בתשובה הב"ינ'

 ישנה בוראי לפניו ב"י ספרו ואיןשעומק
 שם הזבח ברכה הרב עכ"לבהיראה

 נדולימ וכמה ממ"ע. בהקרמתועס"ש
 חברים עם וב"י פור ללמוד קביעותעשו

 :מקשיבים
 נ6טיגייו ,ונרסס ת' )עיין כסף הקירין)יה(

 ךנה"ב(
 אשכנזי מרב טפר יור אורורו בקל)יט(

 מלאכית ם'לעל
 ואינו ראשונים דברי בפלפולותולדותיהן

 שחיברו הרורות בסרר וכתב כך. כלטצוי
 : שע"חיאי שנה ונדפם דור שאילברהרב
 להרב מחרש נדפם חדש אךרררצ בקל)כ(

 על ו'ל ניייאי 1'יוסף
 שו"ת קצת ובסיפו המרדכי לשונותקצת
 דינים וחדושי פלפול בו ויש דרושיםוקצת

 : 'ב' שכת מלאכות ם"לעל
 מה' וחקר אזן ךזכמעכמים במעכני)נ6(

 בק"ק אמשמררם מרבני אחראוליוירא רישלמה
 :ספרדים

 : תפס( גגגגת )עיין כמנהמ כמעמי)כנ(
 מנרולי הראשון כמצןרן הפעימי)כנ(

 שירצוהרבנים
 הוא ה' למצית הפעמים לעשוהשנתעורר

 אך הטורה. בספי הרמב"ם התעורהאבי
 כיריע. עוררין יצאו מעטיו קצתעל

 סהרימ"ם ומזכירו מ'הז?רון חיברוהרימב"א
 הרטב"ם על להליץ ק"ה ד'בדרושותיו

 ואחריו ההורה בע' הרמכ"ן שהשינובמה
 נוהז החינוך ס' הטחבר הרב נהיביאיר
 : מחוקים דברים השכל פי על לשבחפעם
 מנחם מהר"ר להרב המצות מעמי ס'ונרפס

 חברון עה"ק הישב הבבלי מזהבכמה"ר
 טעמים והם 'ג(. באמ"ד שניהונדפס
 החסיד הגאון הרב הביאם וקויהםבקצור
 המחבר הרב בהקרמת ומבוארשל"ה.

שחיבר
 ציון מנחםהגיה

 אנוש כ5ם 6"זו 1ט165 סטו"ו קבר שפתת נימיו מקים קים ,מסים סי56 נעמישת מיטכ סנ6ין מ5 פי1ת1ועש5(
 ? סי6 ו,ס י"ג, !ת-? כלות )ח"ן יתר, o*'pih וכ6.ם ,רימס, תו5עס כו כנע ע6"טכו

 ופ?ו*3 מסדורות כ' :esn 6ס-ע SD דסט1'ו כ' סק-ט ג' 6ות 6:כ.ס כמות מרגליות ימסר6.ו נישן סיג ונס'יו"ר(
 רק סנס!ת'ו טס :,.ק"ן( ע"ס סיכות ח" )כסמ"ס יו6! מז-ס גגנו ע"' וטיפס :פו56 מנית תתעי גמ65סי'
 נרפסו חסר סי' כ' .ול"ס 6' וסי מיתגו :ערס 3! ונס פ"י, סמג'ס גע5 כי ttrtpo כ! )ק"מ "פחומסיו-ק

 : ע-ס כסקךמס נד פ1.ס סרג ג:! וכפם-ם ג!5 !סט!.ו t)the ס;"5 עיכלוו:;5ס
 לק ח"5 סנטן תת"' )מ65 ת"ס !6ס ערך נכס ונקרך כפ"ע ס' מתח!ס סי' ח-ג מ!שמ יטיס 5מגזפ שיךוגם

 כרס"SP) 1 %סנ16,יס חי' נס 3תוכס ו:ג!!1 מכ"ע טיס 3ן' סיקרנת 1tfilo)n טס גס%כ!רנ ס:זטס יכלה"6
 כת"ג טיפס סטו-ו 3ן יכער סג"מ חתן כ':6,ו' הכז"ק כלרס"מ ממס סג'% תת"' ממח סי' וח"ג ז'.:סומקיקיון

 סק-ד סק-ח כש"ט כקר6ק6 גגת3  !י1-י תקג*6( )כר!.ן ה-6 עם 3ם~מית סטעל!יטן 6כ7-ק :מדי סג"מ גגו9'י
 : כמקומו ג6ו-ת ממ"כ יו"י tuo~-ז נכס סנים כ!"ז1 בסי' יסר' 16"ה סו-1 מם6-כ לסמג"ד :ר6סוסי'
 סעופו וטל 5'ו*ד, סגס!ת ונס  סטו"!, הכת"י :שתוו 6:ר  ושברייס עסות צולל טויסס 1יג ס'  יומס תפ"סובאי'

 : סס1"ו ע! סגסף גאזות סאגות !';כ וסכ מגתי ס'סי'
 ו ו' ס'  יסח-6יא(
 : סרי,ף פס (e:ifn DDS וכטס D'pn 3ם6!1גיקו גופםיב(
 ו6'1 תס"ו ס%נ'דנ ;פ'6 גויל  טל-5  קימטת ;-ז 5וכ!'ן פעמיכ ס' וס גרפס לסרי זק 65 שית שטס וש"עינ(
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ספריםפמערכת62
 הם ואלו ארוכים המצית מעמישחיבר

 :בקצרה
 אליהו מה' יהרב המצות)גל(בפעמי

 שבת בעל ז"להכהן
 : כ"י וכי'מומר

 לקומי עם להאר"' וץכמצדרצ כדעכני)גס(
 נדפם מקרובתורה

 שזה ונראה תקל"ה. שנת זאלקוואצעיר
 מה' המקיבל הרב מידר אשר היאהנדפס
 נוף ג'מס' ונוף ב' נוף והם פאפירשמאיר
 כמ"ש הנזכר הרב ירר אשר החייםעץ
 החיים עץ נ' ונוף ב' נוף שהם בדפוסשם
 ממדרי ידיעה לנו קדמה ובאשרע"ש.

 והמדפים סדיו שוהו ניכר הנוכרמהר"מ
 סדרים דכמה ידע לא והוא למהרח"וכתב
 שקיבל מהרח"ו תורת הם וכלם יששונים
 הוא המרר וזה זצ"ל. האר"ימרכיני
 תתמה ואל הנזכר. כ"ץ פאפירשממהר"ם
 מסדר דברים כמה טוה שחסר הראותביים

-pw

 מהר"ש שסידר המצוה ושער הפסוקים
 הרב כי יד( מהרח"ו רבינו של באווימאל
 בס' הענינים אותם סידר הרס"פהמסדר
 בעיניו ראה כי מהקדמוה החיי' עץדרך
 החכמה להקדמות שרשים הרברי'היות
 הנדפס זה כי באופן חלקים. בשארוביוצא
 בו יהי' הרוב ועל הנז'. מהר"ם סררהיא
 היתה שלא בהרא ממהדורא תירושאווה
 אך פעמים כמה כמ"ש וימאל מהר"שביר

 : תעיות יש הנדפסבזה
 נפלא דרש בדרך המצדין מלעכלי)כ1(

 מהריר הרבחיבר
 ונדפם מרק דמרינת אב"רבנימן

 קם"ז מצוה עד תמ"ב שנהבאמשמרדם
 זה ומספר בנימן. נחלת שמו קראהכי
 והסערתו. בקיאותו כח נדול כינראה
 י*3 על יער שדה דחיבר כתבושם

 דרך מסכתות וכמה דרש דרךטסכתות
 ודע התורה. כל על ודרושים עצוםפלפול
 ההקדמות קשישאי דרבנן בפומייהידמרגלא
 דמשכחת דזמנין חקירה צריכים הנז'הרב
 והמעיין כך. כל יפה עולה דמיונוראין

 : בצרקישפום

 נקרא להררב"1 המצןת מלעלמי)כ1(
 : טוי בספריו חאניז מהר"םכמ"ש כ"י דודסיירת

 מצוה כל מעם המצדרצ מעכלי)גה(
 עליה העוברועונש

 רוד מה' להרב מקלם עיר בספרוהיקינו
 אשכנזים מק"ק אב"ד זלה"הלירא

 : יע'אבאמ"ד
 ן' יצחק לרב !קבחצדרז פ2עבפי)נט(

 הזכירפתחיה
 כך הלוי אלקבץ בן מהר"ש המקובלהרב
 בס' ראיתי ואני הדורות. במדרבתב

 ן' יצחק הרב שמזכיר אלקאבץמהר"ש
 מ"מ במערכת ועיין הטצזת. במעמיפדחי
 foaI יטע(, מעריס ת6ס )עיין קם"ב.אות

 היראה שער חכמה ראשית הרבהזכירו
 חקיר במאמר להרמ*ע וראיתי י"ר.פרק
 ןד

 ! מולכו שלמ' הר"ר של ותלמידו

 מנואל דון הרב המצדוק[ ]פקעתי)5(
 פעמי חיברבדורו

 דברים כתב וק"פ העבודה ובמעםהמצות
 נ*ג דף ריש יהירה שבם כ"כנפלאים.

 : אמשמרדםדפים
 הדורוה סדר כתב המצדין מלעמי)65(

 חאגיז משהמה'
 וזה הפ"ז, שנת שהוסיף מה שניתנדפם
 שהרפים המצות אלה שראיתי רבותשנים
 המצוה לשון ז"ל חאניז משההרב

 הערה או דין איזה ולפעטיםבאשורית
 באמשמררם נדפס ו1ה רשעיבאותיות

 או באלמונא הדפיסו ושוב תע"נשנת
 כוון זה ועל תוספית בו והוסיףבוו"ב
 בזנרוני הרשום ולפי הדורות. סררהרב
 כוהב רק המצות למעמי עיקרואין

 : ומומר פי' איזה ולפעמי'המצות
 חיבר אמת ע"ר המצתך פ2ן3כפימג(

 ק1רדווירוהרים
 האל"ף מערכת לעיל כמ"ש בכ"יראיתים

 : onsSh))סיין
 : האמת דרךעל ריקאנמ' למהר"ם יזב2צדרצ ב2עכמי)5נ(

מעמי
 זיון מנחםהנ"ה

 יר*ס ט15ת וסטטי סניי גזמן ססי' !תזז סגניי 5ר,ס פיית טטט' וט 56 וס קלג 1!6 נתני ODt~fi '6 ג6י1סגר6ס 5'* ריק)ט' סנגרי ירשת טוות טעמי מס' גסטל 1ט"ס 5ח"Of)~t 6 נ16ל טס מתרם ודפס וגטהתסי"
 סרגגיס ע5 ונס סט"6(, )נסיי'6ס וגןטס ס5"ג( )1י"5 סוטת ט"ד 1מח1גר סרסנ"6 גיטן ססי' 5מודסיקגט'

 ט"ו: טס"ת סרקגט' ס"ס גס OtPP טסט6 ט11ס וגגי מסוס ו16יי 5יט, סםגססגטתס
 1 תליתך( גס6ייגיש חיים טן סרי 5ס' סחטסיח חסל וס61 סט11ת רעל גס (eD1 סייס וטויד(

 : תרג"ג ס' 6,3יק6ווי גזפס18(
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8לבספיים8מערכת  

 1 תמים( סוגך )עיין ח"אמערגת בספר פרד"ס ,"פ המצות מעסימי(

 ש ס?זרות( מזר )ע'יו ןקממץצכמיכ! כך )5ס( בסוף עיין תשיםהולך

 *4----ליפש--38

 מרפיות על קדמון ספר נתיב יאיר)6(
 : א( חדיר כנה'נ הרבמביאו

 סדר ורדים גנת מהרב 3רזיב יאריך)נ(
 וכו' שליח ע"יהגפ

 : בקושמנרינ'ונדפס
 : 6ור( תדורי )עי'1 לרכיב יאריך)ג(
 בדינ* יהרשב"ץ שמועה יבין)7(

 ופרפיותשחימה
 באיזמיר נמצא והיה ב( בליוורנונדפם

 : כנה"נ הרב בימיכ"י
 אלנאוי מאנ"ש ישב שמועה יבין)ס(

 ע והוספותבאור
 בפלפול למרן הגמרא וכללי עולםהלינות
 : ט שצ"ם שנת בויניציא נדפסעצום

 מהריר להרב דרושים אבישלדם יד)ו(
 הרב בנו חדושי עםשלו'

 : ת"פ שנת באופיבאך נדפם מאירמהר"ר
 נליפאפה יטהר"א י( אליהו יד"(

 רבנן דתקון כלמאסת
 קונמ' ובסוף ומרי ושקיל הרמב.ם מדרעל

 בעה"ק זמן איזה יה-ה נפרדים,חדושים
 והלך צר מהגרת נפשו באה וברזלירושלם
 שם. כבוד מנוחתו והיהה רודיםלעיר

 הקדושה בעיר נא שכאשר מוקניםישסעהי
 שהיה מבבל עלה ארי אוסריםהיו

 : עמוקמפולפל
 i(bwn) נתן נר %6יטזר רכינו )עיין ן4ךך ין-)ה(
 להרי הפשמ ע'פ דרשות ידכמף ידו)ס(

 . אנדרינופלא מרבני צרפתי יוסףמהר"ר
 : מקט( עיי )טייץ בו כל)י(יד
 נת'6(מ(נ סכמן ממני ת' )ע' כמלכלכני ידש)י6(
 : 5מסס( sn(o )עיין כמשה יגש)ינ(
 זשישא מר להרב שו"ת אליהד ידי)יג(
 כ""5(. מיומין sfi'~' מ' )עיין ךס"ו[יי*י( מ"ר אות אל"ף מערכת בנרפסכמ"ש
 ת"ו חברון עה"ק רבני מזקניושמעתי
 בחצות הולך ושהיה בקיאותומהפלנת
 בבניה תהלים וקורא הכנסת לביתלילה
 הרב ובן עיניו. ירדו מים שלניגדולה
 בקושפ' ילני שושני' פרחי ס' חיבר י(ז"ל

 : ודרושים הש"ס עלחידושים
 רבה מדרש על פירוש וכשדץ ין48ל?(

 סביב פעמים כמהונדפס
 : רנס( לעיין "(למדרש

 סרי מקס כהר"ר )שין נמשה ירי)סו(
 : נחס(גזיר

 חזן יוסף ר' שחיבר ספף יךידךת)ק,(
 יהודה מנחת הביאומפריויס

 : וקנים דעת מס' ע"ח דף דבריםפ'
 הזהר על פירוש הוא ב41נה יד81עילו(

 מפ' דפים ל"גועד
 והרמש חמיץ יומף כמה"ר פי'בראשית
 קצהו ונרפס דרכו. לפי ואילך מכאןפירש

 ואני נולו. נאבד או שנשרףוכמדומה
כבש וסוף תחלה בינה יודעי א' ספרראיתי

 ציון מנחםהנ"ה
 : ע"ס ג' ס" ~nwte יסוזס %חס דיתו00יפ8(
 הזן %סדמכ*ן 'פל%6 ותפעלת יעזי וכרייתם נשפן כוסו מדנת וס" 61*יקומ1 חפן טופל קוגטלס0ס8(

 : %לסכיםס,0ריס
 : תק!"כ 4וו6רג6 פי6כי יז %סרכ גזוז מפתתפסנ(
 to'ih יריג-1ד(

 )קוקטי
 : סי-נ 6חל ופקודו גחינת(

 %לגו וסול oinnStP ס' נס ה" )תלי"נ( כלוין שק ל"' ~(Ish מגסות מס גס תכעג"ס( )ס' כ%"61לג6ייפסה(
 1 %'וו6לג6( )?' תס%ת'1 כקר16 6'ס גמל פסלת ותסמר וססיל'ת מוסג שון ושוס ר.ג6%15'0

 מס': נמסר וגקפ'ס כליסק לכה"ק פתחים וס" קשח גס" סו6 סיגו מסדור ויפייי*ו(
 : מטס מו"סז4
 ע*6 זאפ ח"נ י4 כ54ת כס' סרכ ייינן )ומצם פגיונך ו'% 6סכגד קנזסס למו"ס סעודן ממס 'עקבומו"סמ(

 : תפ'ס )6"ז ירוסיפי fl")h ט% ח" פלט גזפס גס יז*פ, גע! מ% 6תא1*ק ס" זו64 פסגת וגא סמכות 50 הנרסס ורע כספ.ס הנרסס סג"מ ונגז סו6( ט'ס תסס כמי-ס .עקכממס
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מפריםימערכתא
 מודפסותל רפים מאה כסו ובאמצעבכ"י
 עיר מסאמרוה אחר אלם ידנית)יה(

 והוא ו-ל הרמ"עוקדיש
 המילואיפ מאמר לידי בא ועההבדפוס.
 מאמר וז"ל שם וכהב בכ"י ז"ל הרם"עשל
 עליו לחזור מאד צריך לנו אשר אלםיונת

 כי שהים ילא אחת לא רבותבמהדורוה
 לסדרם שהתחלת. מהנפוצות מקובץהוא

 הראשונות המהרורות מאתיונגנבו
 עהה גם ומה ברשוה. שלאונהפרמטו

 ההוא המאמר בהקין עסקניותידים
 האומרי' יאמנו לא עהיקים והדבריםנהוגן
 אני כי בהרא מהרורא ממנו בידםשיש
 אל עדיין הנעתי שלא עצמי עלמעיר
 עכ"ל. והנההו סדורו מתקונו הנבולקצה
 הנדפס אלם יונת מאסר בידי איןועהה
 היוהו נאמר שם אם בנועם לחזותבדי

 שיש שמעתי גם באמת. בתראסהדורא
 : בכ"יח"ב

 נדפס מנהגים ספי אומץ יךכזיף)ים(
 והרב פפד"םבק"ק

 כמ"ש חדש בית הרב בזמן היהמהברו
 : ט( יוסף כצאן נוהג בהקדמה ועי'שם.
 הלמ.ר יוד מה' מהרב דעת ירועף)כ(

 מפראג, מהר*להנאון
 על רש"י בפירוש נסחאות והקוןפירושי'
 יעקב רכינו פרפראו' על זקצתההוטש
 שס"ה שנת בפראנ נרפס הפורי'בעל

 : 'י"ר( הנשניםבהסכמת
 מעשה נעל והגאון עקת ידסה)נ6(

 מנלת על פי'ה'
 וכתוב 'א( באופיבאך מחדש ונרפסאסתר
 שהי' יהושע פני בעל הנאון הרבשהעיד
 לזטן סמוך אחר קראקא בק"קאב"ד
 חדש. בית להרב וקדם המפה בעלמור"ם
 יחיר הי' וכמעט החכמות בכל חכםוהי'
 שו"ת מריצים היו הדור נאוני שכלבדורו
 לאורם זכינו ולא ספצים כמה וחיבראליו

 ועיין הנזכר מהר"י הנאין דברי תורףזהו
 מבואר ושם ע"ב מ"ר דף הדוהותבסדר
 יוסף שארית הרב ביטי הי' הנז'דהנאון
 יוסף שאריה שו"ת ואין מהרש"ל,ובימי
 : י:( שם רמז אשר בנועם לחזוהמצויות
 סופת חיבר חלקים ג' ידל ידלוף)כנ(

 הגדול הרבהדור
 דרושים והם וכו' ההיים עץ בעלמהרח"א
 בכמה התורה כל על כמעםופירושים
 פשפ פי על ומהם יאופנים דרכיםוכסה

 : הדין פי עלויש
 והכהית תוס' הוא טכלךל יךפי)גג(

 מה( הרבשהוסיף
 בס4 ברלין ק"ק של אב"ד מיכליחיאל

 עהרפיס למי הירוש הגהות על מראהיפה
Qztבברלין : 

 יג(: רנתי( בגתתי )עייו היהדר כלכפך)גד(

 יכייי )עייו בשר שאר יןץדכז)נס(
 ססי זעיה בדקדוק היחם מ)כו(
 השירים ושיר רות פי הרקה יין)כ0

 : 'דן רות פי' רוד מנדל בספרהזכירו
 כח**(: טס6גו סרת'ע )עי'1 ולרקון יין)כח(
 מה' שחיברו תשובוה דבנעז יצנין)כס(

 דוראן שמעון ומה' צמחי
 ונדפסו הרשב"ץ בן מהר"ש הרבבני
 דמזכיר זימנין בב"י ומרן מחדש.עתה
 סי' בא"ח כמו אלו מתשובוה ריןאיזה
 לבית ראשונה פעם בנו המביא עלש"ח

 והיא וכו' שעוה נר ובידו בשבתהכנסת
 שרומז שכ"ד סי' בא"ח ונם ו', סי'בח"ב

 הרשב"ץ בן הר"ש בן צמח מה'תשובות
 זו ותשובה המשי תולעת להאכילברין
 שמעון מה' בתשו' בח"ב הנזכר בס'ישנה
 שכתוב נקכ"ו סי' בח"א ועיין י"ח.סי'

שם
 ציון מנחםהג*ה

 גיסת מר"ח ס' Dat'1 מטירלגגן פנחס פויס כסחפיד ספו"ט לק' מ1"ן ס16 'וופל 1ט"ס het 6שד יה9ל1פ(
 :  סר6-ג( )ס-ס  גסות מס"ס נ",יו"ד( : גיט'
 סלש4 סג' ט5 סגסא טס טרמי סס"1 ממנסותיו מלגס ספת'ק טליכי גדורת .סלכ וט' סם וכתיג %!יא(

 : ג' ג' 6ות וע-1 טס-ת סרפגשן *1 סי' מי' גס ע"כ( גסקךטתו )כטא"ס6כק:ו'
 ח"ן כלמס )ופסס"! פ"ע, וט' תסיע ממ!ליס גפן וו"! סנהץ גגלו1ת כסמיך ~מ'ו אכמס גוג1.ת 1פ-סים(

 tnsh פלגו נס מסגות 6יף עזיו וספיג סב-' עם וגתן וזכך כס( וס-ן טין גסג"ס קע"ת 6' ח"6 ומסחבסיפו
 : סיגיי גיללת 6ות1 טכגייס 1גנס יתסיס ג" וס"ת יוסף, וסברית מסרסים סרמ"6גסי-ת

 %ג סיחוף ס' פימסיס 6' מעל סיף 1סל6כ-ע פולך וגיסו ק"ו ס5מלתות וגכסל מוכך סרך מפרדס ופ"סינ(
 נ5' סל6"ס וכ' מסח ג' סימור ח' סקויס n1DD וכס' *"ס 6' סי' 6ס"פ ממקק גה1קת וגן גון"מ6י
 : סיםכהיו

 חטת ע1 נס פפט, גט65 ס" elh(~ott מוסל'ז סג16ן ספרי וגחל כס"מ וכיוג'ין )סמ'מ( נקו5ק6 )יפס*ד(
 גמיגכן: ססעריס כחוור קעת hlO וג!-ס כות"טג1ות
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מערכת
 קכ"ו דטי' ההיא תשובה שהשיבשם

 שנת כתוב קכ"ד ובמי' רכ'ח.בשנת
 שקיבל אחד מרב ושמעתידכ'ה.

 ומהר"ש ר'ד שנת נפשיה נחדהרשב*ץ
 לזכ"ר סיסנא ואתנח רכ"ו. בשנתבנו

 : צדי"ק יהיהעולם
 : מירס( )עיין ילבמו4נך)5(
(hS)2ל ספרים. מאות מכמה ילקךמ( 

 : עורות(ס7ר
 דור מה' הרב חיברו י14ך ילשמ2)3כ(

 הירץ מה' הרבבן
 נכר והמחבר קראמאשין ק"ק הושבפוזנר
 ונדפס זצ"ל מוניה אליה מה'החסיד

 ילקום והוא הנ"א שנתנדיהרנפורמ
 : מי( המפורסמים מהמפרשיםהקדמות

 מגורי ניראות מהקימות יליטומנ(
 חיבר והמפרשיםהאר"י

 בית המחבר הרב דוד מדה"י הגדולהרב
 : בב"י והוא פורים ד' עלדוד

 הדורות בסדר נהב הדש ילקדמן)5ד(
 הרב שחיברוששמע

 שנושא טי( יעקב מהר"ר הקדומםהנאון
 קכ"ב. דף הזבת ברכת הרב עםונותן

 כחוב שנמצא כחיב חדש ילקוםובהקרמת
 קצת משמע ומזה ישראלי ילקוםעליו

 דיעקכ אפשר אטנם ישראל שמושמחבר
 ישראלי ילקומ לקרותי ובחר ישראלהוא
 ילקומ דיש נמצא וא"ב שמעוני.בשקל
 וראיתי מכירי. ישראלי שמעוניהאובני
 מנות בס' הלוי הרשב"א החסידלהרב
 הנקרא ילהימ שכתב ע"ב צ"מ דףהלוי

 תורה. תלמור הנקרא הילקומ ובגז'שמעוני

4לגמפרים  

 שכהב לבנון פרח בסוף ראיתיועהה
 חדש ילקים בעל ישראל ר' בן עםשדיבר
 בהקרמת במ"ש רעתנו תנוח ועתהע"ש.
 מ' כי ישראלי ילקום שנקרא חדשילקום

 : 'ח המחבר היהישראל
(OS)2הדס( עק1ס )עיי! ישראלי ילקךמ : 

 על לידי בא נושן ישן כ"י ילקדכ2)15(
 ענים על רבתי פסיקתאסדר

 מאמרי וכו'והיא רנחמתא ושבעההמועדים
 שנוי ויש חידוש ויש מסודריםרז"ל

 רל"ד בשנת והועתק הידועיםבמאמרים
 : ראש ן' נסים והמעתיק קאואליירבעיר
 הדורות סדר כהב המכירי ילקדםמז(

 אבא בר מכירר'
 תהלים קי פס כל על גרול חבור יהבבר

 ואני כ"י. הגזרות קודם מחוברוישעיה
 כל על כ"י המכירי ילקים ראיתיהצעיר
 ושם הש0עיני לילקופ מאר קרובמשלי
 : מרי""( אבא בר מכיר רבי דחיברוכהוב

 מיס(יפ(: יושט )עיין ראובני ילקומו!"(
 המפייסם ני שמעוני יעקום)יט(

 לפי מארקדמון
 טערכת בגדפם במ"ש דוד צמחדברי
 6סכ;וי ממעון סרג )עיין כ"נ אותשי"ן

 : כא( כח"ק(מפר6גקפירט
 מעיין תורה. הלמוד הנקרא ילקרבן)מ(

 : חרס(יגקיט
 : תוססת6(כב( )עמן יששנני4 יב2)מ6(

 ופשנים למהרש"ל שלמה של)מכ(יכ2
 הדפיסוקדמוניות

קמא
 ציון מנחםהניה

 ולק טסול'ס, פפלן .פנלס 61'5ס יעליס, לגס סלון גתח!ת וגריס, מגס'4ס יכריס, ימס גו נמ65 05161סו(
 : 'נפל סיוכ וס' גסגריסמפקירות

 R~7tDD גתן וט-ס : ס'"ד ת-ת כב' גיבס וגסרנ גכלס"ו h)t~g 5150ק 6כיזק ס6מסיור רז4 גקר6 וסי"טז(
 :1ס9,ת: כו פסס טן 'סקכגל'

 : טסית ימר56 תפירת (ffp' ס' פלו גפ65 6קספורי נפי וכתוך גע!וין 6כ7.ק 'סר56 נח"ל כרי btotי"
 00 וא' סג516ס וגחנת פיסר גוץ ר1ג! 6כקת כסמ"ס ס!6 161!' מכיר לג'ז ם! 6"כ ס' סנר מקן פ' ורס"'ל"י(

 716ות'1 )ו:7פפ וימעי' תסקס פן סמכיל' '5קוט ס' גיפס וכעת דלס"' לכו מכ"ל ירכיג1 7סו6 מס'מער
 5ה-6(: נקלת nxhקונטרס

 '!קוע :דפס גס ת"ס( 61'ד 6פ-ת י1'!פרם7רף פלגן פ'פ "ט מכהת ס' 1גסופו ג"פ מפס עס"ת וסוףיפ(
 : גלי 56ף 1:מ65 6-כ כסיר עלג'ן ע"9סר6וגג'

 6גי נס !ועת סללתי וכגר ט"מ משגס כמזקף סו6 כג'י':ו ד'גק1ע י"ל מכסף :קויות ס' גלל סג16ן 'פמ"םש:(
 סתיסוליס פג' נסעהקתו (P(O~t םמ.טת ע"י וסעיקל ולתר גהסל סוס סיקר oO) גיקס 6'ך ג7טתסעג'
 זס 6י וס וגו, סיף ט6!'"ס ועידו מירסיס,זסג"ס

~'lhtD 
 מל6י"ן ג! כוים )סוף: :קלס סתמוסין מק,מית גגמס

 ~lpp' נספרי מ"ט י'ו)17גמ6
 orn1 6ס טנדו וכמכס גו' 6.1מ':י ע'9 סי!ק,ט ע"י 9סת ס5 סג7ס 9י' (neD וגל

 סעס י'7גר המס"ס קקי וגמ:ס מת"! וסקי י;"ס ה" 6הר ,גו' דrwt : 5'5 ,נפסס מת-5 גו 06 !ג9ט 3ס'ס6פ':ו
 מת"י כן 6ס !;"ס גממם 7גל1 נס' 06 ונטפסגס'

 : יגע סמקגס דקלמת יע' : ונמס?
 ני5 5גלגס  פנן )גפי לפגן זית 9י' י9ס  ת-.(  )יי611רג5 גדלן כרשף לר"ת 36רר.ס ג"גוית עם גס ולפסנא(

 : סק;' מכרועץ
 : p")pp: מ.ן 'כטפר פנוית קי:טלס ולסוסו פר6פסוול גע,4 'סגל O~tDiגב(

6הא
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eeמפריםימערכת
 יבמית על נדפס ואח*כ ביצה חוליןקמא
 נימין על הדפיסי שנים כמהואחר

 שהיה כהב הדורוה סדר והרבוקדושין,
 רוב על חיבר והוא כהובות. עלבידו

 : כגןהש"ס
 )עיין דייל עוורה ה' יבחין)תנ(

 : כד( - רוממה ה' ימין)מי(

 עזרא ן' אברהם והרב מורא יסוד)טס(
 : כה( הלימוד סדרבמצוה

 יצחק רבי חיבר עךלב[ יכםךו*)מו(
 כי בהכונההישראלי

 הנזכר הרב ועזאו הרבה הוכ"ןהיה
 היה בראשונה הזה והס' הרא"שלבקשת
 עלה ועהה בכ"י הדור נהולי אצלנטמן
 תקל'ז. שנת בברלין הדפוס מזבחעל

 מוץ יסוד היא כי מאד הוה הס'ומשכחים
 קדוש הלכות ולפירוש ולעיבורלתכונה

 "(: מהרמכ"םהחדש
 רבעו קיא הכי דמנכם4נמי יכצד4)ט(

 לסדר המנהיגבעל
 נחן: עמרמרב

)מ"
 הכולל מהרב כ" כיענם יכריע

 איספימזא בנימןקמה"ר
 בפי ורנילוה ז השנורו נסחאות D"pbז-ל
 : לשנות הרוצה אמוחא ומחי ישראלכל

- מאמר דץיכ[דן4ךרצ*))וט(  הרמ'ע )עיין 
 : נהל(מלנו

 מטיס(: עגי סלן )עיין לבננךן י?נך4)ג(

 והוא מקאנדיאי יש"ר מהיב ןץלבנדן יעל)ג5(
 תשבורה. אלהות. הנית. חכמות. ז'על
 שאר ועל הלצה, תכונה, פילוסופיותנינון,

 ופלא הפלא ומבעיות למוריוהחכמות
 : נדפסולא

 מררושים חלקים שני דבש י?נרךון)גג(
 יהונתן מהר"מיהנאון

 : מוסרבתוכחות
 פהר*ש מהנאון לבדיקה יפה)גנ(

 הדורות סדר שבספריו, אנדות עלמי6 מורה ז"ל יפהי
 מורה הוא כי כן ואינו עידו קס"חדף

 נ"מ וראיתיו בערכין האגדות כל עלמקום
 יפה מהריש חיבר מראה יכוה)גד(

 אגדווז עלהנובר
 ז"ל, הרב בתיי בויניציא ונדפםירושלם'
 מילול יופי בתוספית בברלין נדפםועוד
 נדפם ועוד ברלין, רב מיכר יחיאללהרב

 כבוד קצור עם בפרק בובאמשסררם
 ים בעל מהר"א הר4 וחידושיחכמים
 ריבות דברי והיו רבה, מדרש עלאברהם
 : בהקדמה כמבואר ההדפסהעל

 ירושים יל ב מה' קמינים יעה)נס(
 נרפס: לא וח"בת"א,

 אסתר מדרש על דל מהרב ענף יפה)גו(
 בפפד*אכי(: ונדפס רבה רותאיכה

 מדרש על ז"ל מהרב קול יכויץ)גו(
 שיר מדרש היאחזית

 2 באיומיר ונדפם רבההשירים

 מדרש על רחב באןר רזך444 ימה)גה(
 ולא יל מהרברבה

 : ודברים במיכר עלנדפם
 57דס ספרם )סיין ישישה כב')נט(

 : כח(קומ6ס(
 סרכ )עיין - מאמד המים, יקדך)ס(

שמואל
 צית מנהםהנ"ה

 פסלסשל 3סס ג' סס3"ת 67עשפ כת3 סקזס תק'.7 ס" 1ספ'6 כתפות מס' עי נ'ג גזפס גריל 65 ונסכג(
1W'hiגט"פ ימם גס*ס קרסי פוסר"י סמגי' סלכ וס"ס 610 וגתר6 16!ינן )יס.ם( ספרי כתל טכ"ו 
 : ע"ר מגרות גס לענין חויין סףסג"
 )36י סגרקטטן קיפן סנ"פ מנרו 6ת סם :סכיך ס'נ ס"6 'צמות 'ם": גס' ממעיין 6ת יעולל גסתי 67ברם

 9ס סם סוים וסתל6ס 6%ס*ק ו:ספ יגור, p~p1 ל"' סק.ג( !משי of~1 :מות גיטין טיב ס' %'פק6 פ'סלפנית
 %160 יד 3ס' 1ר6'ת' : ל!-ס( ס' סנפטל כ' יוורשו ת"ד )וגט! ע-ס 3סט!ותך פ' יקזת 3ס' וכמזם 1*5ס"ט"

 מש% סיפקת 9ס ורק סי/ 6' כורע היסס וסן6 51"ע ס"; סג-' 37רי ס!-ס סיס-ס ע! כסקנס רק*ג ס"'1"י
 : כסריס 1"6ר עירית, קרנות תחפת פכתג'סת!יפות

 : ,1nfs uffi 1סו6 ממסטמג'ס נ*4 ט"מ 3פ-6 סוגף רו99ס ס' 'מין ס' סניך ספטס TISI !סרפ-פ ר1פפס ס' 'מין ס' רס"ן ג' וגסס"7כד(
 ? ת"ר ופפ7"פ תק5*נ, פר6נ לה.6 חן !וית פי' וטס תקרן וסמטרג ר"יולטסת
 ט5פ 'פוי ע-ס יהר תחצי סגמנט whin סרסר )וכרימת יילרס, 5"6 ס' כי:ר6!' גרזי qett ר'וגייס גפפי ס53ול חטפם 3כ% מסכין טריו וכתור 3פ מיסת נס )פ65 סס סופיות סיוגי ו3י; ffg( :' 3טיטו!סנסטר
 פקס: וס 3סס 6' מכס שד מוינו סכוי ו3פ6ר שכת"י( קורקס כר-6 סלמסטר'

  עננות: ס' לגס פילס 45ן פשות וס' לנס פירע ע! יק6 כשסיד ומיס תגזז, ס'גז(
 3סקלפת 7יט6ם לשי סג6ון וכפסק י' מקמל ו3כוולי סו!ס גתיגות גקר6 %ח"נ גסק7פס סיליתות טפר וע'גח(

 וגסול6ז5 פילוטיט 9סלס ePt סוגות (thnD" גי' 611רס6 3ק.ק וגרפס ו"! hien' לסר' ס' 6ול ונס'סלסל
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 87לרמפריםימערכת
 : כפ( נח"ל( תנון ן'עתו56

 נפלאים בישים דשכבי יקרא)ס"(
 הניולמהרב

 דור בית המחבר הרב דור יוסףמהר"ר
 : פורים ד'על

 החסיד יונס רניגו )עיין ךץיראה כא')סג(
 רמתי 6ך י"ס)ונירונדי

 : ימ"י( גח"ל(וכו'
 תמין 56יעזר רגיגו )עיין קראים כפ')סג(

 : יא(נח"ל(
 הזכירה מרז"ל. המא יראכן כץכ(')סד(

 מהר"שהרב
 : יי( הלכתימלאה אני פ' ישי שרש בא' הלוי אלקבץבן

 פלעהיה נר יוחנן רבי ירךקטלמי)מס(
 ינק חיברו לקישדריש

 פ"ז דף פי"ו ופרח כפתור כהרבודלא
 רבי וו: אין ירושלמי שחיבר רמישכתב
 חיבור ובין לרבי המשנה חבורבין שהרי דר"ל. פלוגתיה בר נפחא בריוחנן

 היה יוחנן ורבי שנה ר'פהירושלמי
 להראב"ד חזי ופוק עכ"ד. רביהלסיד
 חיברה שהמשנה שכהב הקבלהבספר
 והירושלמי לחרבן שנה ק"ך הקדושרבינו
 אחר שנה למאתים קרוב יוחנן רביחיברו
 בהקדסהי, לררך צרה הרב וכ"כהחרבן
 הרשב"ץ ן' מהריש מתשובות מהבארוכן
 דר'ל פלונתיה בר יוחנן דרבי רנ"אס.'

 ירושלמי, חיבר ושמואל רב בימישהיה
 בכמה הראשונים מדברי מהבאררכן

 הרמב"ם מדברי משמע וכןדובתי,
 בימות כריתוה וסם' היד ס'בהקדמת
 בהקרמת מ"ש אך שני, שערעולם

 אחר שנה ש' בקירוב יוחנן רביחיברו שהירושלמי נריתית ובספר יריהרמב'ם

 ועיין הוא, ם"ס ואולי מכוון אינוהחרבן
 דבסדר מ"ש קל"ה סי' התרומהבס'

 ענה מש' יותר חי שריי ואסיראיםהנאים
 דהכף משמע הפיעלים דבפ' פלאוהוא
 נפשיה נח פרה ן' ה"א בימי ר"לאחר
 ראיתי שוב שם, שהעיר מה מלבדע"ש

 : ק*"ד דף מה"דס'ש
 לא והש"ס הי דף בכתובות כתגו שהתוספותידע

 והקשח ופליג. הוא תנא יוחנן רן עלקאמר
 ס"ט יה כתובות מסוגית נחום כמהר.א הרבמורנו
 פליג יוחין רי אי לש"ס ליה מספקא מאי ותדכפי
 ויפליג ריחכן תירצתי טליא הויה וכד דרבי.עליה
 טבת ואיתו ארגי דפליגי ידע יוחנן דרבימשוט

 ""ג הרשב"א תשובות נדפסו מקרוב ועתההמחלקותו.
 הכרבות בההיא anav ז"ל לרבינו וראיתי שס"טס"
 העיקר האמור ולטי לבי. ועלץ כדאמרן ס"טדף

 בשרת המי מהרה הרב שתירץ האמצעיכתירוץ
 דף הדורות סדר כהרס ודלא י"ס ט" א"ת נועםדרכי
 הבבלי דפליגי ראשון כתירוץ שתפס ע'דקי"ד

 תירועיס כי עוד חיי הזכר שהרב במקוםוירושלמי
 גאון האי רבינו תשובת ראיתי כתגי ואחריע-ש.
 דבריו וממרוצת 1"ד שרש ריש קולין מהר"יהביאה
 הרב ועם-ש הכי. משמע לא הנד ס-ט ידףוההיא
 משכנות והרב תקרב סין מלחכי הרמ"ךלבידהחסיד
 למהר"א ( המשנה מרכבת והרב פיז דףיעקב

 :מנמ"ל הארבתי ובמקומו דעות. מהלכות ג'ואלפניארי

 )עיין ע"ב מ"ח דף בנדפס כתבתיירושלמי
 דנראה נהה( עכ6ס יסידסמסר"ר

 והרב רבכורים פ"ב בהשגותמהתאג"ד
 ירושלמי שהיעל דמכירה פכ"זהמגיד
 פי' בהקדמת הר"מ וכ"כ קדשיםדטדר
 חמשה על ירושלמי שנפצאהמשנה
 הזהר הקוני ס' ובריש שלמים,מדרים
 אוקטוה דא ובנין איתא ע"א ם'דף

 הויות ירושלמי דתלמוראסארי
 ידייה ס' בפירוש והראב"ד . יה(באמצע
 הרטב"ם( השנות בעל הראב"ד)שאינו
 מסדר ירושלמי בתלמוד ראה שהואבהב

 ציון מנתםהגעה
 )חמד פ" טס )תקן.ס( קרולין 31קזק מ3ר5יוגי, כלוידס רוק פ" טס וננליין מנרמיו6 סר'6 ס" סס י%כוכתשי
 טיס( ס61 מק"ן סו כמקדמתו 1.מט"ם הכמתו גכ3ח ו-צ ס6רז, סס)'ג יקרס ט'ס סל6נ"7 ופי ס', 16נרמנען
 גו )וכר כסרי נ16ן סעזי6 לנינו וט 6'ן ט"כ סס7'6 )לנינו כמ'והט פ" וגן ע"ס )סר36"7 ז6י)1 מחרס סכריתונס'
 D~D !ך פ' 1'ונ. וס סכ"ס ז' מקמר וכגולי "נ והניגס ס"ס ס)סזלין : טיס ליג"6 ות)מייי ול"ת סורקס36ן

 ג וגו' סגפתו6ת

 h'nS פ" סס 3.ר!גeD1: 6למ"ר(
 וטמס"י

 ס"ס: ג.3 6חז ח' ערך
 וופ תרינ( 'ל1כת"1 )7' ו') פי:כ1 ס1מס 7ני6) הי'ס מאס כפרפי לחגם תז"ס סס 1' טס וגס סבו, 17"1לא(

 סרוס.: 'רייס ס' גטם ומגוס : ר5ס תוספות h1p7 )ת,6 7163 ועם מכ"י, גיוי)נ6 תפסמקרוב
 : מיסר גספר' סגפרי5 ס' 3סס גס וגקר6 %נופי61 יר"6 ספעחס o'hwn יורם ס' סו5 %61.לב(
 1נימי1 סי' נטנריס ות1פ'7יו ר-י 'סיכת וסרי 'רוכיטי סתומות סס קריעת עי l~Wfi רהיטלג(

~ff) 
 ישבס סוס

 סעי ויותל ירוסייס( )עס'ק3סולס
 מסרכי .דתי תימ,67 גבס יגטת,

 61)-ע 33)' תימוי כמו 6-י תימוד 16
otc~'6וכמסו"י 'רוסלפ' כלטן ק%4 ל'כ)6 7ס 

 : גומד סכ'.ן י:ם6ר ייי ו:פחק גורלו6ס ר.*ם כת31 בסי' 61*ל ספס)ס, יפי'ט' : hS'ip )'כ:6 7ת:' סו6 ירוסומ6ס ת:6 ס6י 7"1( )ג'ק
'Stheהמלגס רוח סייג, מעיר ונגר ג,ס-נ סג' פ"נ תפלין ס' טוז פנסי 3פי )תכוין !וס uhSm סתר טירף( 
 ;סולנ)ט מס );טת וסוווגנווגעיס

~lernt 
upm~t ע-ס 3גס7רן : 
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מערכתא
 קצת נראה יי" באמצע הויותקדשים

 ד"ה ע"ב ס"ד דף במנחותמהתוספות
 על ירושלמי להם שהיה שעה אותהועל
 השחר. תפלת פ' בירו'ש' ועי' עריותטס'
 שכתב הנזכר הרמב"ם רברי ממיןוכן

 י'י שלמים סדרים בחמש ירושלמישהי"ל
 הבהובה רבתי בהלכתא בירושלמיכתוב ראיתי כ"י קרושין בתוספותירושלמי

 שכהב ראיתי הזה וכלשון ע"א, מס'אחר
 דהלכות ובירושלמי ע"ה עשיןהממ"ג
 ודברי וכו' יהודה רבינו מורי ראהרבתי

 הנו/ והסמ"ג כ"י תיס' שמביאי'הירושלמי
 פ"ב דקמן בירושלמי הם הלשונותשתי

 אחר סדר להמ שהיה כנראהדמכות,
 ופי"ר פי"ג עז טגדל והרבבירושלמי.
 רמסכת ירושלמי מזכיר ביאהדאימורי
 קדשים סדר מלבד קמנו פה ואיננוגרים

 ועל לנו. וחסר לראשונים והיהירושלמי
 בקדשים בהרמב'ם קושיות כמההרוב
 דאבדין, על חבל דקדשים בירושלמייתורצו
 מהירושלמי הלכות חיבר רהרמב"םומהגם
 כידוע טהבבלי הלכות הרי"ף שחיברכמו

 1 כח"ב( סרמנ*ס )עיין וח.ב בח"אוכמ"ש

 : מחמס( 715 )עיין יקר ירךץ)סו(
 על ימהרש"ל שלמה ין8יעךרן)סו(

 בחומשרש"י
 לראוהו. וכיהי לא אך ונדפסוהראים
 מאוהבינו חכם אחר ביד ראיתיו זמןואחר
 והם דפים ליח קווארמ'ו על והואהי"ו

 והביאו ורשיי, הראים על מהרש"להגהות
 מווארניק משולם בר יחיאל הרבלדפוס
 כותב בטופו דבור ובכל הרבה. בווהוסיף
 שאינו כלומר נ"ל כוהב אוטהרש"ל

מפרים
 הנוכר יחיאל מרוב אלאממהרש"ל

 : שס"ט שנת בפראגונדפם
 הנאון צוואת היא נוהלין יש)סח(

 אברהם מה"רהחסיר
 ויש שבקדושה בדברים הורוויץסג"ל
 : י"גסג"ל מהר"י הרב מננו ותוספות הגהותבה
 : ת71ס( "נח )עי'1 2נרבדץ יש**)סע(
 ד"ס 16סרות )עיין משה יקטיר)ע(

 : ימ( וגו' סרסתגס
 ך'ס נר יעקכ ינינו )עייו הישר כם')ע6(

 ן ועי וגו', סינר מ(ר"ת
 : רכתי(גחכמת6

 שמיחסים מוסל של יתישר מ')יג(
 כתבנו לעיללר"ת

 חיני ר"ת 7'ס מקיר 3ר יעקכ רכינו)עיין
 הוא ר"ת של הישר דס' כס*6(כ1'

 הזה הישר וס' ותשובות. בש"סחידושים
 שחיברו לונזאנו די מנחם הרבכהב
 לר"ת שהוא שכתב הדורות סדרלהרב ראיתי ועתה מא( מיוני זרחיהרבינו

 ההום/ בעלי מרבותינו אחרמאורליאנס
 : נקבל קבלהואם

 ובפרם ממפוזזים הנרפס ךץישך כן')עג(
 עם השכמיםמלחמת

 שם וכתוב מבהילים דבריםהכנענים
 בתוך נחנא והוא אחד זקן נטצאדבחרנן
 זה וס' יקרים ספרים כמה ועמוהקיר

 הנו' בס' מאמינים אינם ורביםבהוכם,
 היטקום ובעל ממנו מביא הילקומאבל
 רבינו וגם הששי, האלה בתחלתהיה
 בפשיפות, הזכירו וישלח פר' בספרובחיי
 כמסתפק נראה בפירושו הרסב'ןאך

שהכב
 6.יו פעם נס ילך ספלוך פיגלי ר6" ססכ'16 פס ו6ך י-ס מ:מ.ת ילוס!מ' פניך גנט כס' סרוקת ,ק,ו( ציון מנחםהג"ה

 גשס' גס )ספעיץ, (h~o גפט6ל ימטס ע6 6)טי!ס ק6' מס בע' 'לוס)פי תזפי תינית ג' 7סר גזיל6"
 גרפס פקרוג ונס )ת'6, כקל עם ילו:יפיות קטרת פסגתות ו' :OD7 .גספ7.פ ע"ס יקי 5ת:1 גמ65 7)6 מסג7ס 'ייסיפי )פון סנ'6 )ר"" ספרכם כס' וכן תשג יי לק )ס:'נ1 :מ65 611 סקס 7ס מס' ס'רוכ!פי סכי ס-):7ס

 : tnneh ען ססעי17 וים 1מ,ו'ף גסי כסס עורר'ן ע!י1 'ג6 וכגר מב" קיכיס 'רו:)מ' סניגט7יגת
 ופלורס פסס ס:' ש" עס ג7שס ולח"ו מחגרו, סס כמסתרת סק!ר פי' עם ס!לומלפי  )דפס כס"ט ונקר6ק6לז(

 פי' גווירי5 וופס 1גפז י%פרכי, יר ובי"ס  ירושלם וכלוס  יייכפ ס7ס קרנן וסיורי סעזס קרנןספגיס
 oo(Pn פס  סס'ט כפלאג גיפס מבכרמין יעקכ פו"מ להיו ODt מסי-ס )געי סו6 יומין ים לס' "ס  ס) ונקמתלח( י י"ס  ס'"ו *תh~npt גע)פי 13DD סיטתי יבסר יגפית לפט'  ויפרט גיורתי טיפס ירמס  יסט לח"ב לי.ר יסיס' ירירג.1 גססי%מלפי

 : טסות 6101 )ם)-ס דס61 ג'ח!י1 'ס יספר סטר עי כת"כ תר-ו !ג"כ ונדפוס ו-י סטשויס. ון' כעייג17 ,ו6ת טס hw~n ג,"ו גס ותפס %%יי, יגריל לחיו  ככור נסגיל מיי  ובטניס  בירי%  יפ1לליח י*%"פפגי%
 : ת!"ס( )6"7 רכג*ג טסיות ען גסרסג-ן ~p'pg נוסר פ" סס ודפס ר16גן כר ר-י 6וסרוח ען סי' וס61לט(
 :  תרי"ג( וכרלץ ריעט,ל ריי: יר' %רגלית %ירכיו סג-ס %ס ל%-5, יג-ס טס חספ"5  ס' נויילן וזססט(
 סעעות ג"ח י6.!י ע'ם, סי"נ 1, ועח"6 סרגי ורחי' רכיט ר"0 סרו-ס גסס מבגס סי' ס.6 ' גס וסר. סטני  )"!ט*(

 פ' פלג0יגס 6% סל5 גוס  לסקריך ל'  61ין ת"ל  סו1כת.ח תקן כעל )סר6נ"7 ס)טפ נקי ס' ט) סר,"ס נסכג!תפת"מ
~WO 

 : סציול לר"ת סטר לס' otP')W סרכר'ס  %51יס

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



מערכת-
 : מגו ע"שיעקב בני מלחמות במפר נאמין ואסשנתב
 הגרוף הרב היבר יעקב ישרש)עי(

 עץ בערמהרח"א
 בעין שלקם הש"מ אגרות על וכו'החיים
 שמביא ישנים שפתי דובב והואיעקב
 הן במאמר שפירשו מה הרבניםדברי

 קדישי מרבנן ששמע מה הןבמפריהם
 ורוח דעתו ברחב והולך מוסיףועליהם

 69להמפרזם

 : מנ(מבינתו
 ארמון נ' נהוראי להרב יקבן יוזה)עם(

 בחנמה מופלגוהיה
 שימות וכהב תינס מרבני א'וזקנה

 מחמוריו בל ושללו הרבה,וחידושים
 ירו שנית הוסיף ואח*כ כהיבותיו,ובכלל
 הבז יתר הס' וקרא חידושיםלכתוב

 : מד( ליוורנו פהוגדפם

כ.
 יהודה רבינו חיברו הכבוד מ')"(

 רבינו וב"כהחסיד
 שיסד הכבוד ס' שי"ו סי' ז"להרוקח
 ע"ש. החסיד יהורה רבינו הגדולהאיש
 אות חיית מערבת ח"א בשה"גועם*ש

 : א( הסי7יס( ס' )עיין1'
 שמעון ממהר"ר הביון כנבנד1א)נ(

 עלמפינמשוב
 : ח"א יעקב עיןאנדח

 על הנזכר מהרב יזככ[יכ[ כנברקי)נ(
 בי: ירושלמיאנדות

 המוכיח מהרב חכמים כבוד)ד(
 ג( ליבמוהר"ר

 דל"ת במערכת לעיל עיין)פוחאוויצער(,
 : חכתיס( דגרי)עיין

 והוא הרשב"אתלמיד בחיי רבינו חיברו כזקנתו[ כנף)ס(
 קורא כמ"ש ורלא התירה. עלהמפרש
 בחיי מרבינו שחובר יו"ד דףהדורות
 יוחסין ם' וכ"כ וליתא, הלבבות חובתבעל

 : ד( a~y כ"ר דף עצמי הדורותובקירא

 מ' המיבהק יהרב עולם כהונת)י(
 פרימך מהריש הרב של חתנוקושמנדינה מרבני הכהןמשה

 ונדרים רבית הל' על וחיבור שו"תוהוא
 ומריא שקלא ופלא הפלא וב"ימהמור
 : ה( דינא ולענין האחרונים כלעל
 ס5וי יסורס רניגו )עח1 הכךזרי כ[')ו(
 ראיתי זצ"ל האר"י מרבינו כנךךבךו[)ח(

 מינ* כמה רהמאיאגב
 מהר"מ סדרי נ( ישן, 6( : י( כוניתסדרי
 נתן הרב סרר ג( יהר"מ עםזנות

 מאורות ונקרא שמורים מצת בעלשפירא
 מרובה, תוספת מהגהותיו בו והוסיףנתן
 הנהות עם הפנימי מערב מרבני סדר7(

 ותלמידיו מרוויקום מעיר אזולאימהרוא
 מהרים סדר ס( מףראג'י, ומהרייהרבנים
 ושפענו החיים עץ פרי ונקראפאפירש

 מדר ו( בפולין, פעמים כמה נדפםבי
 והנהות, צובה מארם שבאשראיתי
 וימאל למהר"ש הכונות שערהשביעי

שהעתיקו
 ציון מנחםהגיה

 סטו56 כר  יוסף לר' י3'י טס  גס יודפס  פססי 6?  פעפיס  וגלע 1סטת'ק מחגגו 11 61 סס"י גט) וסטוןטכ(
 : עיון כיריגין לגריס כמס סם מתרןסקסן

 : כ"כ כ' 1פ"! ר61י )חי ג6ר ק,גטרס tDtOit מר"ח '!י-ן ס' ג6ומיר נדפססג(
 : ג6רפ1ן ורי1ל6י חיים סר' !גנו סוגיית קנת ח" !חיים !7קס וגסופ1 1וכחיס ס:ס7ריו מס' ע5 וסול תקפ.1 ס'3ור(
 וכן כ,ס גמסתפק ט-ו( י1.ד )כחק ס%ח' ס5 !ע*ק 61'כ יסליק גן 6" ותס"ג ת%*ט ק5-ו סי' חסי7יסוע-סא(

 סק'61 מזוין תפר" 1נכו"ת ע"מ סכגו7 מס' )ק1היס כחסד ר*' 16157ת גרפס כ"ת נתיג מ"ג ירותםכרגיגו
 חיי: פ' טס"ת ספר631פרי

 : ט' ק' 1אק יד יו"ד51*35(
 : סלשויל 5י5נ(
 : 5חן6 גדול טס גופם מקל31 ונסד(
 : ת-ק( )ק1סט6 מסלס"פ וחותרי דלוסיס מסר קמרי ס' טס גס וגרפסו[(
 יטרכי, סי' רשי סטתיקי ומתמרס :חמי 61ו!ר יכרך) נ5ת פוסק6ט' יסורס ש5 גפו 'פריט פירום'ס עם ונלפפוי"ו(

 he:~ יעיר נר6סו:ס (ODS !צנרי סטן 6~1 רש' טשי61חש1
 : תק,"ד וסדי!ק6ג איי דן-ו 61ח"ו רסס ם,

 W'tD טג"! נ,ס.! סס מו"ס סקיג ס)"ג 16"ח תגינס ונסטרי 4-1 ס6ר-' ת%5'ד טרייק1 פחס 5ר'6101ז(
 : קשח ס' וע*! י-ם סגייופ ס' גסיססיססרסרך

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



ספריםנמערכת10
 ז"ל מהרח"ו אביומר מכתבשהעתיקו
 1 "( עמו אתו בו וקראעצמו

 באופן אילופים שיש פעטים נמה כתבנווכבר
 בשער למ"ש האמורים בספריםהכוונות

 הכונות שער שעל ספק ואין ויטפיל למהר-שהכונות
 שכתוב האמת זה הוא כי לסמוך יש ויטאל מהר-שושל

 רבח-א משם. ויעתיק מהרהיו הקודש ידממהרת
 היו השקם לרוב כי אלו שינויים סיבתכתבנו
 ויש הכתיבות, רגונבים דאררייתא הימודדתומדים
 וגם וכודצא בביתם כותבים ואה*כ שומעיםושהיו
 בס, ועיין יבינו. ולא ידעו שלא מעתיקיםמסיבת
 שזכה שמי באופן בעד יכפר הטוב וה' לחכמהמצרף
 בעה"ק ונמצא ז.ל ויטאל מהר"ש שסידר הכונותלשער
 אשריו צובה בארם ועתה מצריט ובארץ ת"וירושלם
 שער ראיתי הצעיר ואני אמת. דגר על לבויןושיבול
 ושער ויל מהרה"ו מכתיבת שעריפ ושארמכונות
 ושער שמואל. מר בנו מכתיבת שערים ויתרהכוונות
 מהר-ר הוא מהר-ש בן מכתיבת השערים וכלהכוונות
 הרב עם וטרי ושקיל מצרים מרבני ויטאלמשה

 : ורריםגנת

 ס מי מ' יע' התפלה. כובורצ)ע(
 : 6( כחמכסן

 כונן ארץ יסר בחכמה ה'י ומתחיל בדפוס יש כונן מדרש כונו)י(
 : ט(וכו'

 שמיאון ם. מהגאיו ישוץגירצ כנום)י6(
 אב"ר כ"ץשאטין

 מדינת על ורב פפד"מ ק"ק בקלויזור"מ
 סדר הש"ס על חבור והוארארמשטאם

 אליהו יד משו"ת הביאו ובמה"דנזיקין,
 "הוא וכתנ ע"ב סוף מ"ב דף ל"הסי'

 ונרפס הש"ס על הוא רק כן ואינומדינים
 ישועות כום במה"ד כתב ואה"בבפפד"מ,
 ודף קנ*ז דף בב"ב הדשים בש"סמובא
 שבדפוס ונסחאות הגהות על וכונתוקס"א
 דהוא סבר והוא בתרא מס' קודםפפד"ם
 שמביא הישועות .כוס אך אחר,ספר

 שרומז הישועות וכום אליהו ידבשו"ת
 אחר הכל בתרא ונוסחאותבהגהוה

 : הלוקיםואינם
- מס' כנדושים.)יב(  שנכס יסורס ת' )ע' 

 :נס"6(
 ? 56יס( )עיין דץ' כנדץ)יג(

 כבר מהברו נודע לא זה סי כלבו)יי(
 )עי'1 לעיל בעניותנוכתבנו

 הרוב רעל כס"ק(. SutSn מכסן לסרןר3יגו
 וכתבו היים, ארחות מס' מעתיק הכלבום'

 יעקב רבינו בזמן היה כלבושמחבר
 לכמוהר"ר אהרן פני ובשו"ת המורים,בעל
 בא'ח מחדש הנדפס אסארילייואהרן
 הריב"ש שהוא הקבלה משלשותכתנ
 מי נתגלה מעתה כי ע"1 הרבהושמח
 הנייר דס' כהב וגם הכלבו, מהברהוא
 רבינו אס נסתפק ושם הכלנו ס'הוא
 אבי הרא'ש הוא הכלבו שמביאאשר
 כבר נפלאי, המה ושלשה ע"ש,הטור
 הקבלה שלשלת על לסמוך ראיןכהבנו
 מחבר דהריב"ש לחשוב יוכל ומיכלר,
 וש"ש יו"ד( להזכיר לא כ* הםהכלבו
 אמה, אינו הכלבו ס' הוא הניירדס'
 בשה"ג כש"ש הכלבו ס' ואינו נושןישן כ"י קלף עו הנייר ס' ראיתי הרל אניכי
 הכלנו שמזכיר אשר ורבינו גייר(, ק')עיין
 : פשוט זה וכל בש"א כם"ש המור אביאינו
 דברי לכתוב פעמים הרבה רגילכלבו

 י 1 !אי ם' סי'א"ה ב"י מרן בסתם, והנחותיוסמ"ק

 ואביזרייהואסמכתא בדיני דאי כל מאמר דאי כנל)עו(
 והיה הלוי אליהו מוהר"ר הרבהיבר
 יצא והוא קאפסלי ומהרים הראיםבזמן
 קולון מהר"י נגד קאפסלי מהר"מלישע
 מ"א אות אל"ף מעיכת בח"בכם'ש קאפסלי ומהר"מ הראים הלסידוהיה
 על נלחם והוא כח*6(, ס15י 56יס ע')עיין
 מערכה בח.ב שם כם"ש זאבבנימן
 והוא ו6כ(. נגימין )עיין י*נ אותבי"ת
 מתשובותיו כנראה הרועים אבירהיה

 זקן נפר נקראים ויהיו שנדפסוהנותרות
 תמת בטפר נדפס דאי בל ומאמראהרן,
 וראיתי דעים, המים הלק בסיףישרים
 הכהן מהר"י המופלא הרב מורנובכהבי
 כל מאמר ומשבח מהשיב שהואז"ל

 1 הנז'דאי

כלי  ציון מנתםהג"ה
 סנשס 1סס תקטרג( )ס6ל1ג'ק1 5כפ מסר" .פ"י מוקע ספקו3ייס ספלס'"ס 3פ4 מל13ן פ" עם נס א7פפ"(

 ססד"פ: רכג' ססגמת וע"פ פפד"מ 736"ק פתח.'סג-פ
 : קו-ו 5' וע-!שו(

 1כ' ע!יסס פרסות כת3 6סל וסתים מפס 61 פתמ131ת'1 1כגל6ס 5סמקי3ייס מחגגו חמיי סריג." סי' וס 1ו1יתהו"ר(
 סקנסס ן-פ וסטסס ספייוגס 9י גיטין '1"ט ?כקין סגל13 גסס לפ"ל 16ת 731'פ ע-ס עסיריית מ6מיג' כעיןססס

 נסג*ס ולע"פ ס"ה. פ'.נ קנות D(*W וע' סגי4 ס' כסס גקר6 וגן : ע"ע ל.ן כ61ס1ן' ל6כו)ס פעם גיפס11"ס
 : כסוט(ק"ן

 3וס"5 סג' סגיה '1*ז סג"' עpfp~ 5 11כן מסמ"ק, ג19 משרגן. סליי ט, גומם סר-י וג' סט.,כר מקוס כ5 וק*א(
 וסגרנו שסמ"ק וג' 1ו"5 ג' גס5"ע סם וגן ע"ס ססמ"ק וג*ג ומס"ס וגו' רגן" זעקלס סריי גמם סי5כ1כ'
 : ע"ע מל"יגסס
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 11לומפריםכמערכת

 רבקש משה הרב חיבר גולה כלי)ט0
 : המשניותפירוש

 . גח"ל( מגיידו סתו56 ת' )ע' 13לה %י,)ין(
 ח"מ לש"ע באור ףעדיינימ כנלי)יח(

 האחרונים ריניוקיצור
 סשה מהר"ר י'י על הפנים לחםמהרב
 : אברהם מנן הרב של התנוקויפמאן
 ראניידו- מהר"ש להרב לעמדה כלי)ים(

 דרושים אריץ עלראש
 : החורה על נחמרים,

 נביאים על הנז' להרב יו כנלי)ג(
 פירושי כל מאמףראשונים

 בפוב וכהנה כהנה ופוסיףהראשונים
 : ורעתמעם

 שלמה מוהר"ר להנאון יקר כלי)נ6(
 פראנ דקה אב'דאפרים

 לאמיתה וחשוב נחמי ס' התורהעל
 : תורהשל

 טהרש"ל מהרב ישעיה עי פז כנלילגנז
 מבנו הירושים בו וישהנז'
 : יב( ז"לונגדו

 הביאו הילקופ על רדעיכ2 כלי)כנ(
 עשאו מרן שחיבר וכגמרא כללייי( : יג( הרורות סרר ,,

 יוקש הביתאחר
 בפ' החסיר והרב קל'נ, סי' י*ד תרבית
 יד(* קצ"ב דף ריש עליו חלק מלאכייד

 בית הרב לדברי נופה הקצרהודעתי
 הנסרא בבללי ממ"ש קצת מוכח וכןדוד
 הלאים והקיפוהו כח עצר רלף צ'ודף
 דוד להרב ראיתי ואח"כ ע"ש,וכו'

 מלאכי יד הרב על שחלק בכ"יקוריגאלדי
 בקונפרס הדל אני דבריו שהבאתיכמו

 . : זוכר עין . ,,
 יסורס "' )עיג הדקדוק. כללי)נס(

 משה הרב חיבר ההוראה כללי)גו(
 תי*פ הרב היבר ההוראה כללי)ט( י הנולה באררבקש.בעל
 והנהנות דרךלהורות

 כשיש. הדינים ופסקי והיתראיסור
 ונקרא בפראג כ"י והוא בפוסקיםפחלוקת
 הגדולים, בשם וכם*ש ההוראהדרכי

 : ס1ר6ס( ורכי)עיין
 בעיר ז"ל הרמ"ו עשה דונמאומעין

 הישיבה כל בהסכמתמנגנונה
 ספק כשיהיה ילכו דרך איזה העירוכובי

 שודא הקונמרם ונקרא חדשבמציאות
 : יכובי והואדרייני

 )ע"1 רקבלה ונכמת וזללי)כה(
 סוורוח4 סדר ,,
 הוי )עייו רבה. מדרש כגלליגיס(

 רכסס5צגון
 : פי( רשת(6ז

 בויניציא שנדפסו הרא"ש כללי)5(
 יש שס"זשנת

 מהא"י מרן שלחם ואלו תוספות.בהם
 : למהרש"ל רורון בכ"יקארו

 ShlnD "' )עיין פי( עמנואל כנללי)65(
 )וע' ג"*6(, פיזד

 ? DtgO) כ55י ,,
 ואחרונים ראשונים ודשים. כנללי)5נ(

 מפרים כמהעשו
 מלבד התלמיד דרכי לתלמיריםלהורות
 דברו חבוריהם בתוך אשר מחבריםכמה

 שנתחברו החבורים רוב לך והאבכללים.
 סעדי' לרבינו התלמוד דרכי 6( :בזה
 שמואל לרבינו התלמוד מבוא נ('גשן.
 ספר ז( להרמנ"ם, עולם סרר נ(הנניד*
 למהר'י הנמרא דרכי ס(כריתות*
 הר"מ ו( עולם, הליכות 1(קנפנפון,
 כללי מ( אבוהב, מהריי תלמירדאנון
 למהר'ש שמואל כללי ט( למרן,הנמרא
 י6( כ"י, בצלאל הרב כללי י(סיריליון

 יד(אלה
 ף
 טי( מות, י

 כנה
 טז.(

 יד יס( חכמה, תחלת י0 כנה*נ,שיירי
 קונפרס נ( בסופו, יעקב באר יט(מלאכי,
 צ"ר סימן בתשובותיו יאיר חוותהרב
 חכמה ותחלת כריתות בספרונדפס

 ו הכללים אסיפת בשםאמשפרדם
והיפב

 ציון מנחםחנ"ה
 זו"יפן

 : ע4פ ר*1 ק' וע"י פסס קס5ת סתריך כתן גיטסי ס65 סכ5'ס 1ג5 ס",
 .פ"ק ost פספסי געתכן גוס וגריו ורש פשס 6'5 ולפקו' גן wfih; ופיז מפסתי גתח5ס ג6ן גסס"7 ימ*מ?4(

 סס'7: נע5 וגלי ספר וט' w~hllג6ן
 : וא' מטס o9spn ויפת' הכר, פין פז וגר ff~g' ולחיג פתחים s~st 5מסגס סיר וקין ג6ן איתי משפכין זנריסיד(
 ס5 ס5פס מפרת גפ5 סגנון ש ספתטס 5טג י' כנס פאס ע5 סיפ ני"ו"ת %טנ סם כמסגפת ורמתישו(

 גפ5נ* סס5*ס וסר' 51"ע ע"ס, נם?ס וסו* פפט ונטרן פק?6 1' 5ר"6 לגס פאס גבי פיס ססגפססאן
 דט*n~Dtp#  'Sdh wu 5 ג6"ס זגייו מקון ופך עקלך ן' *'5 חו6 ע;6% 'מן סגד זסעתיש פשרןק'

 : פ01לסטיר
 פ*פ: 'סריס פפת נס' נולם 6גג ורק נפ'ע סט* %7 נססיי סי וג'וק28(
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 גתהלת חאגיז מהר"י הרב דגר אשרדהוין

 בינייהו ואיכא כללים קראום שהםהכמה
 והתמרמר חבר, לו נמצא לא שכמעט מרסשהוא
 שהדין האחרונים על קורינאלדי מהר"ד הרב זהעל

 : בכ"י ודבריו חאגיז מהר"י הרבעם

 נושן ישן בם' ראיתי הש"ם כללי)5נ(
 פרקים שני העתקכ"י

 לפירוש הדמב"ם שהקדים מפרקיםשחמרו
 בש"ס הקשות מיות באור והםהמשנה

 : בש"סוכללים
 מלאכי יד הרב השק"ם כללי)5י(

 זה בעניןהפליא
 כנה"ג והרב מרן על המיהותוהרבה
 ענינים בכמה בקיאות כמה מהםדנשמט
 גדותיו כל על מלא הנז' הנחמדוהם'
 והרב מרן בעד הלצחי ההדיוט ואנימזה.
 מלאכהם כוונו לא ז"ל הם כיכנה"ג
 חבוריהם במרבית עסוקים שהיולכך

 אגב בפעם וכפעם והעצומים.הרבים
 אותו. רוישמים היו כלל איזה שלאולמידם
 נעשה רחוקות בעתים הרשימותומאלו
 עין בקונמרם בעניוהי וכמ"שקונטרס

 : ע"ש ע"ב נ' דףזוכר
 סדר הרב חיבר הש"ם כללי)5ס(

 כמ"שהדורות
 : הס' בהחלת .,

 נתיב מאיר ס' בסיף הש"ם כללי)15(
 : באלמונא מחדשהנדפס

 )ע' להרמב"ם התלמוד כללי)5ז(
 : עכס( סור )יע' נה"ב(.רמנ"ס

 יחיי מכי' בקבלה כללים)1,(
 ועוד קושמא. דפוס התקונים ספרבכוף

 : יי( בכ"י כלליםראיתי
 הכנויים( ערכי ס' )הוא ה3ננרייכ[ כם')5ט(

 : סדורות( מזר)עיין
 סה"ר כתב הנדולה 23נמת)מ(

 המחולקות דעותשחיבר
 עם המחולקות ודעות וכו', הרמביםעם

 שהגהות כן ואינו והרשב"אהסמ"ג

 שלא וקצת מקום מורה הואהרמב"ם
 מאור ותיברו והרשב"א בסמ"ג ונןומריא
 בנדפם רעיין בנענשת מהר"חהגולה
 נגנג;ת טייס מ% )עיין חי"ה.מערכת

 להגאון שי"ת יןקזקאל כנכון)מ6(
 בישיבה וישבזקן

 אהו*ב דק"ק ור"מ אב"ד יחזקאלמה'
 יחזקח5 מ' )עיין ל. מערכתכמש"ל

 ך גה*6(קננ56גכויגן
 חיברו זצ"ל מהאר"יי ההפלות כונוה קיצור רנניב[ ם)מכ(

 בכ"ינ והואמזיה
 גתנ56 .מסר*ר )עיין ר3נים* כנה)מג(

 2 ימ' גהת(ער6נוטר
 מחדש בפולין נדפם ידנה כנקני)מז(

 חלקים, ד' בוויש
 כתבו וכן חיברו שהרם'ע שםוכתוב
 היים בקונם' נעני ואני שע"ה הרבטשם
 כתבתי ד' אות ע"א סי' ח"אשאל

 כי הרמ"ע. מתורת אינו הקצרהדלדעתי
 כי מהרם"ע. דאגנו עלוהי מחכיםהלשון
 בספר לשונו וניכר ונקי צח הרמועלשון
 ובמאסרות. ובתשובוהיו זומאאלפסי
 כמה ראיתי כ"י לקוסים שבס'ועוד
 יונה בכנפי ושם סרוק מהר"י משםענינים

 : כ4 עפש וכו' בסהםכתבם
 כשי ז-ל מהרמ"ע המלואים מאמר לידי באדעיכה

 הגדלת* הנה אני : ת"ל בסופו שכתבוראיתי
 ובשפה מופלג בקצור חזה בדרוש עכשיווהשפתי
 בקומ*עא ידי על נכתב שכבר מה עלברורה

 מן כמלקק וזח זה וקבצתי ששמעתי ממטהנפשות
 זו h*rn לידי עכשיו באתי ולא פיו. אל מידוהים
 המועט כהפרמם כבר כי ולהודע להודיע לשישרק

 הרהיבובי שהם המברדכם חבר" בין מאזהמושג
 אם וממקצעה מינה החכמה מן להם לחלוקזיינוגי
 ונשב נתנוני לא שעה ובכל עת בכל חרבה ואםמעט
 ברל .כפי הוכרחתי בר מונע יחשבוני ופןרוחי.

 אופר לוחות שברי אמילר לפניהם למדרתשוקפו
 עפ ימי בשביתם מאז קראתי חקיים בד,לי

 מורה השם קרירת כי בעיניהם המלאכהלחבב
 המתפרו* דבר כל כי גזה הכונה והיתההחשיבות.
 ותעצומות עז יוסיף רב אם המעט יום יוםגתות

לנונה
 ציון מנחםהגיה

 ש 6ו"6 גח5ק וסקנס סלמ"6 ונרי סנים גנס"ג ך6'ן גטטמ6 סם"! מחכרים ס6ר גג41 מ61כי סיז ופ"רחזי(
 וס5טע סרפ"D~P 6 גס סמת:סגיס נפקוס חגוו וע"פ גח' מלמזג כ.י ע"פ רק ם0 ימת:סגיס hPClp1ותגרו
 ס"ס: 5הו"ע נסקזפת! גי1פו ר,מה' מים ממגי גע!ס 6"פ !כמח"גט"מ,

 טשץ(  )דרץ טלטס! ן' מ,סר"6 1סלג ס!6 מס' נתמית סם סגזסס תסיס ג.ת סקו:טרס ו6ך תי"ת( יועז)עת"6 קרשי יזייי' 'יסף פ,"ס 5סלג וסוף 6ספ!לחז, ל6ס ניידות ס' גכ.ת 1סע!מדיס ומירות ס',-'ס תפ5!ת גו51י*(
 : סס נסקזמס מתורס חרג ו6תוע"ס

 פ4 )ס!% 5סרע*י ידיעות ס"ק גס' 51פמ"ם תפס ימס ככס מכסס e~ns !סג"מ גער טס מחזם:דפסג(

ויקסי
 5וס: ג"ש כוון דסלפ"פ 6"5 6"ג ,sff מס6ל"י ג:פ"' ס' זים מניי נסס גססך כ6ן 5פמ'ם*6עס פ':* ינגס כגפי כס' כ"1 לניו פכ6ר !גנל רוס"ר סס דכ' 5סלמיט 6':ג! כזפ"' זס' :ר6ס פ"י( ממס
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 בתהלתה. להשתבח השמים לעוף ה"ביבחליונה
 וטובות בריאות מקסתן מרגליות וצם החרזתיזחני
 שברים ושברי ושבריהן הנה ועקושות עקומותימהן
 למי זמן לאחר ברירה ויש המה. מרגל?ות כלןגי

 כל כי דגלו על איש נכון על לסדרם יבחיןשיזכה
 בהקבצן הנה אומן צורף ביד והזהב הכסףפרורי
 כהתוך ולתפארת לכבול חמדה כלי להעשותסופן
 עוד הרב והאריך הי. יחנן אולי כור בתוךכסף
 הכנפי חלקי כל כי וכו' היש הגדתי וז-לוסיים
 השלמות נעדרי רבעיהם ארבעת על שזכרתייונה
 ולא מסודרים בלתי הדברים שם גאו כיהמה

 בכל זית כנוקף לקוטי בתר לקוטי רקטתוקנים.
 נמושות מהם פרפראות מהם גרכותיו מעיןיזם

 חשר ומטושטשים מקורעים מגוילים גםולקוטות
 אפילו לירכם דלא חיכי כי בידי הכא מןהעתקתי
 הוברר השתא איבו עכ"ל. הושלט הלא דזוטרמידי
 האמת ומסודר מתוקן אינו דהלשון שכתבתידמה
 הרב כמ"ש המחבר הוא ז-ל הרם-ע אמנםאתי.
 כאשר נך נכתב שעה דלצורך לימדנו והואשל-ה
 כאשר תלקיט ר' דהם הוברר גט הרואות.עיניך
 וראיתי ה'. הלק עוד ראיתי כ"י יונה ובכנפינדפס.
 דל מהאר"י יונה כנפי שכתב עמוקות מגלהבסי
 מגורי דכונתו לדחות וי* דוכתי. ושאר רי"גאופן
 שהוא הן והחלק כן. כהב שיטפיח ואגב ז"להאר-י
 בתוך כלול היח אם להתיישב צריך כ-י יונהבכנפי
 יצילנו וה, וכיוצא. הרשיע הוסיפו אהיכ אוהד,

 ! כי"חמשגיאות

 ישראל אליהו ימה' אליהו כמא)מס(
 : כא(כצי

 . חיסיס( תיכעס )עייז דוד. כנסא)ש(
 ר6ס(: כמיס דהרמנא,)עייו כסא)מי(
 קטנות מס' עי -י' הכבוד כסא)מה(

 )ע' בח"א.כמ"ש
 : 3ה"6( ע63ס י,:1דסמ'

 מ' המוסמך מהרב מזוקק כמף)מע(
 פינסויאשיהו

 על לו תועפות וכסף התורה עלדרושים
 :התורה

 ולכן יוסף בית אחרי חינכו מין שחיני משנה כמה)י(
 שחזר יוסף בבית ממ"ש דבר איזההשמים
 מ"ם.כם:סי' ב"י בתשובה מהריק"ש כתב כןבו.

  ענינים בכמה עמדתי כי אומר צ,*י אישואנכי
 ויותר אחרונים יוסף בית דבריונראין

 כסף שדברי שיפכא איכא דנא קבל וכלשמקנים.
 למשנה סדר דאין נראה לכן מתוקניט. יוהבעשנה
 בית כתב ושוב גב-מ הלכות איזה דכתבדזמנין
 בג* בחרא כמהחרא תקן וזממן איפכא. יזמניןיוסף

 נ קדים הי מוסד יסוד גידינו שאיןבאופן

 קדם דהב"י שכתב מי דיש נודע מבר משנה.כסף
 בשט ולכן איסכא שכתב מי ויש משגהלכסף

 סדר דאין בעניי אני אמרתי )לעיל( ח-אהגדולים
 וראיתי קדים. .הי מוסד יסוד בידינו ואיןלמשנה
 שהכריח מה מוסר יסיד ויש וז"ל בגליוןכתוב
 ומם-ש שמיטה מהל' פ-י בכ-מ מרן מם-שהרמייך
 ואני עב-ל. זז באות ע"ב קפ"ז דף ע"ש ה"מבב-י
 פ-י בכ-מ ממיש כלל ראיה דאין אומרבעניי

 השלימו והב-י שכ"ז שנת היא דהשמיסהדשמיטה
 דכיון מלאכי. יד בס' הרמיך סמיך רעלה שי-דשנת
 כתב אצלו בכתיבה והיה נדפס לא משנה כסףדספר
 הכ-ט נדפס ממש ימיו בסוף כי אח-כ. הלשוןאותו
 וא*כ קברי לבי סליק ר-ב ת"ד מדפיסים שהםובעיד
 ועינינו שמיטה. בהל' ממ"ש יש והכרעה ראיהמה

 כותב הס' נדפס שלא עוד כל מחבר שכלהרואות
 ומבואר. פשוט זה וכל שנים כמה אחר ומגיהומוסיף
 עוד כל שניס. כמה והכ"מ הב"י שננמר נםוא.כ
 וכן ולשונות. הגהות מוסיף היה הכ"מ נדפסשלא
 וזה מוסיף היה תדיר בימיו נדפס שלא הביתבבדק
 הלן בכ-מ וכן המחבריט. כל מנהג שהואנודע

 בב-י הוזכרה ולא מהריב"ל תשובה מביאגרושין
 ; הביתובדק

 הגדולים בשם שכתבתי דלשון בלבבך תאמרוכני
 אינו קדים הי מוסד יסוד בידינו ואין~עיל,

 דמזכיר בב-י שיש הלשונות מכל מוכרח דהרימכוון
 שמזכיר בכ-מ שיש לשונות ומכל בג. הר"מבאור
 יסוד וזה יחד בשניהט מתעסק דהיה יוטף ביתסי

 חילוק רואים שאנו אחד דבענין שכונתי דעמוסד.
 יסוד לנו אין ולכאן לכאן צודים ויש לב-י כ"מבין

 לעיל בעניותי ועמ"ש קדים. הי ההואבענין
 ומשם הבית( בדק )עיין בית מערכת זהבקונטרס

 : להאריך רצוני ואיןבארה
 תיבות איזה הרמב-ט ל, תופס לפץמיט משגה.כסף

 לפעמים וראיתי כלום כותב ואינווכוי
 הדין. מקוי דל ממרן ונעלס כותביםדהאחרונים

 וכיוצא. המעתיקים השמטות שהם ופשוט ברורוהדבר
 : והושמט חידוש איזה ויתכן מקום מורה היה כברומרן
 ימיו ובסוף הרמב"ם על מרן חיבר משנהכמת

 מפאנו להרמיע וכתב להדפיסו לויגיציאשלחו
 וסרט הרמ-ע להדפיסו חיל ואזר בזה.שישתדל
 מרן מעלה של לישיבה עלה ב"ר להדפיסשנשלם
 מקומות בכמה הניכר חסרון ויש מנוחתו.והיתה
 ונשמט וכו' וכותב הדין תחלת שתופס משנהבכסף

 : הלשוןשארית
 כ-י מרן לפני היה קורקוס מהר-י שבאורןן4,ן

 פעמיט כמה ומזכירו מאד מקצר לפעמיםומשו-ה
 בקצור דבריו וכותב בכ"מ בפירוש קורקוסלמהר"י
 קורקוט. מהר-י באור לו שיש למי יתבארכאשר
 מבאור הרבה מעתיק נחום חזון הרבומורנו

 : קורקוסמהריי

 דרושים אשכנזי מדב נבהר כסף)ג6(
 נדפם התורהעל

 הישיש הרב חיברו הע"ב שנתבאמשפררם

 ציון מנחםהנעה
 16עם !פתת ס' הי' נס 610, מפט כס וסנ"ס 1*! 3גו ע*' ג7פט !יגי6*י( (tpt),lfit סיע 7'מ 9י יסא8-ך(

 : תקמ"ד ס3ט ט' 6מ1ן נג6 ס0 ופטר 5מ!ליס מ015 3ס!'ח1ת 1י!6 סרמ3יס, 9! ספין וכלהס"ת
 11"! סיג רם"; סם ככת ס' כמ"ק כ"ג ס"ס 36! מס' ס"ס 1!ח*מ 3רכ1ת סוף כ!.ת סמס'"ט וכ"ככב(

~noo יח1פסoc סל!ג.ת וכ"כ גג" פ"ע 71חס סג"מ 1ג"ג O~po ע"מ 1ג"ת : 
 : סרי"ף פסק 1קיימתי סורסתן דחיתי מס*3 9-ד !סלמג"ס 1ג3י6ול' ווי! ג' קע"ח ס" 16-ח זג-'שנ(
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 וא"ה י"ר ופרישה בדרישה אביוסר
 ררישה בתיך והם נ"ל הואשהרטיטם
 דבור כל ובסוף קפמת באותיותופרישה
 : פסים כתונת פירוש כיףכתוב

 מהרב ההנדה פ" פסים כנתובת)ע(
 יי' יוסףמהר"ר

 אהרן מהו"ר מהרב אהרן מפהעם
 והם שפה הרב ופי' אמ"ד רפוסהאומים

 : דרבנן חלוקא ונקרא להגדה פירושיםנ'
 על נחמר הבור אור כנתנות)ע6(

 מהגאוןהתורה
 חדש אור עם ונתם מאירות פניםבעל
 שקלא אלעזר מה' בתו בן החריףלהרב
 פרשה כל מענין ובהר"ם בש"סויבריא

 :יפרשה
 ייגס מן )עיין אור לנהנית)עכ(

~snthn 3ח"6(מפראג : 
 התורה על חירדשים יומת כ:תנורצ)עג(

 יוסף מה'להרב
 עם ונדפס יוסף ושרש יוטף חקבעל

 : סהרא"ב חמיו להנאוןמר אברהםהולדות
 על הרדב*ז חיבר כמלכךרע כנועך)עד(

 ונדפם האטתדרך
 : יה( קדמון אור שמו קפןבע'

 עז מנדל יהרב מוס שם קורצך)עס(
 בעירראיתיו

 הרסב'ן למורוה פי' והוא כ"יבורדיאוס
 דקבל כתב ושם התורה. בפי'שכהב
 בלחישה. אליו דאסרם מהרשב*אסורות
 מלך של בביבליאומיקא פארי'ץונעיר
 כותב ושם שלם הנז' ס' ראיתימרשת
 משפחתו דראש הכנתי ומשם שלו.היחס
 ואית השם בעל גאון ששמו אישהיה

 :תואר
 לאביו ירושים מוב שם כתר)עו(

 סשפפ הרבשל
 : יי( נרפוסצדק

 שושן בפרח מובא לשדרה כלועך)ע'(
 הורהוכהר

 הדורות מדר בס' כ"כ יוג ויטאללמהר'ד
 כהר כי שנים כאן ואין ע"נ. קם"םדף

 מהר"ר של הוא שושן בפרח שהניאתורה
 סהר"ש לאחרון תורה כהר יש אךוימאל.
 והגהות ממסים ת"ח בפמור אבילהדי

 ; נזיר מס'על

 אבילה די למהר"ש רצדררן כנקעך)עת(
 יה(נ 1ס( פגי)עיין

ל*
 קינפרם ביעקב און הבים לא)6ן

 שבותסהרב'
 מישור וארח ?בי עמרת השנות עליעקב
 שבות שו"ת בסוף ונדפס עייו. יוסףוחק

 : ח"גיעקב
 הלוי םהר"ש שהרב אבות ל:2)כ(

 הרב של חמיו הזקן.
 אמת, תורת השחבר הרב ששוןמהש"א

 י אבות פי'והוא

 מהרב אהרן לב)נ(
 מהר"ר הנרוי

 יהושע על חיים ן'אהרן
(

 : רז"ל ומאמרי המקרא באור שופמים

 ג;'ר והיום 'D'D יודהם שבמי'נת

 אבע שלם מהר"ש יהרב שלם לב)ס(
 חירושים באמשמרדםדקקם

וסורה
 ציון שנחםהגיה

 1 מס 1גסג"ס o*p '1'י גח"ל ופטפט חג.5  לוגמן 3פ"פ פתתלס  תופסלר(
 : אטלס 1'ל6ס עלס וטוכסתו קמט6 ט1 פלתקת1 6וי גו !סטורנ! 61סר' פ"י פיסל כסגת וכןלה(
 סביאות גע"ס 3רס'ט רטט ג' סטחכריס (P1Dt וכסס.ד ט!מד, ס"ט כר גל"' ס-ט יר' יסי6 פ-1 ח"ולו(
 9תחי5 6ות וגו :ונצת : י"יד6:ץ: םי( גתי טי"ו?בהיענ :5דסיןע! שסטם ו'לז(

 )מטוכס ו1יגט1רס יר"ש  מי"ג  וצי ocn  יפין גס' ויון יריתי יצריות טרסיס ס' וייי כל כולל  גפפסל תעיסיר שפגי  ירפס גס 9"ס ס"ל" י3 ספרו הסקלות פמ71ע6 סרי"6 פעו וטמ"ם סלמכ"ס 1פ"ו 6' מ11ס גג7גלם;
 וג"ג הפסו פ"ע גת 3ג' 11' מסת תוי"ג ג:גד שת"ת כתר 'ס ס37ר1ת msna 'תרו פ' נטף-ע 1פ.פגפ"7(

 : דרגגן1ו'
 5*1: סיען ס1פריס פגישת ועת"6 תקס"1 )'611וג6 ח"ס מיס 3טי סנ' סי בכיו 16'ח 3עי ספל סיע וסי'לח(
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 לו ויש כי( מרנליות זעליג עזרי אבימה'

 פה מחרש נדפס ועהה צבי, מהנ"מהמכסה
 : חשיבותו מחמת תובעין לו שישעיוורנו
 על נחמדים היישים נבחר כמף)גכ(

 המוססך מהרבהתורה
 המוספר הרב תלמיר פינפו יאשיהומ'

 : אבואלעפיאמהר"י
  הנו' סהרנ איכה פי' נמאיס- כמף)גג(

 : נרפסולא
 יפה פי הנו' מבייב צרוף כטף)גד(

 קשישא מר בנמים מלגמרי התסיד השלם מהחכם ונתי נ2ת);ס(
 והוא אגאדיר מק"ק מלכה כיופהמ'
 אחרים וענינים ושירים ההפלה עלפי'
 : עליו הכ"ף אצבעות ה' כננד הלקיםה'
 כלב פ' על שסה תמרים כפה)גי(

 לולב . ופ'הנזול
 חביב ן' מהר"מ הנרול להרבוערבה

 : בארץ שמותבס'
 הרדיתו כי כה( ופרח כ2פךצור)גו(

 ל' סי'כראשון
 קורא בס' והשיגו הרמב"ם תלמירשהיה
 מזכיר הנז' שבספר כ"ג דףוגרורות
 וכן ס"ו משנת הגרוש ומזכירהרשב"א
 דהיה דשנה הדורות בסדר עליוכתב
 דבוונת ויראה ס*ו אלפים ה'בשנת
 רק ממש הלמידו שהוא אינוהררב"ז

 : הרמב"ם בעקבותרהולך
 נדפס האגדות עי יפרח כפתיר)גח(

 : כי( שמאשנת

 רבינו הגאון חיברו כריתותן כו')גט(
 בן מקינוןשמשון

  השי"ןי במערכת לקמן ועיין ןצחקרבינו

 פורים ר' סרר עי שלמה כדם);(
 שושן בפרחמובא

 והוא נדפס ונבר כ"י. הדורות סררעכ"ל
 מהר"ש מהרב ח"מ א"ה י"ר עלשו"ת

 :אמארילייו
 לאחד דרושים מפר שימה כזרם)ס6(

 ראיתיו אשכנוםחכםי
 : כט( רבות שניםזה

 להרב נ"י ראליהו כרמיא)סג(
 מהר"אהישיש

 אלישאנדריא דק"ק רב זלה"ההלוי
 : בכ"י והם הבורים כמה וחיברבפיזמונאי

 סי' ער י"ר עי דמנלרצי ועריצי)סג(
 והדפיסו יונתן ר' מהרבקי*א

 % קובץ ח"ב ופזלתי כרתי)סי( : "בחייו
 אברהם מגן הרב שאומר ימס()מס(

 כתבי הם פעמים,כמה
 : זצ"להאר"י

  וכו!(? ניעיז סוגות פ" )פיי1 כשהדבה כפ')סו(
 רכתי(: מכמתי )עי'1 דץהכמימ כוערתן)מז(
 5ני6 ן' סמפון מ' )עיין כועם.פז)סח(

 : יג(נמת(
 מהז"ר הרב חיבר סניפים כרודנה)סע(

 של בנו ביץיוסף
 דברי על הגהות י" ופרישה דרישההרב

1
 צית מנחםהנ"ה

 וקרפ פיסגת פעלת פ3י6 31ס"ס cein) )דויו נפית י! !קוטיס מגורי ס' וח4 אחג pifiO נק"ק מוען יסי'כד(
 * h~hl): ע"ס פ11 מפסילו וג5 מגס ר"מ מ16תג' יי !שוח גתר5ס פס!3לסעע גלפ; o"w מסל ג' ספ' וחסל 6תן כ:ת ו"! hstu סרה סג6ון מ6ת יונג'סן

 3סיפ וס"ס י', יף חויי וטית לפ"ז-לטטפות שיו"ט וע' ססרח' טפס גר' 6'טתורי 'נחק !ד' ,סו6 ק"ו, 17"גח(
 )ס3'6 סוט פתל ס"ו 3;גת יסף ספחגל ופסס 'דו, גגתג כפירושיו סרוס טס ולק סריג-ס 3טס דגרפסס
 כספרופיס

~v:p 
 : טכס פ"3 ס' 610 גו ;סמר דמנס

 אלח כפתיל פגוגס סו6 וגסת )656טי( יטק3 קס5א יטס טפו התגס הח"ג יעקג 'סרס מס' טס סי' טתמיסכן(
 ופרח גפתנו וס' סתיפו7 פ5 יטק3 קסדת ס' סגם ו3סס*7 1!ר9ת ססרד 26ג:ו !חכמ' ס6גדות כונת 6netohו
 6מד: גוף 6!6 צגו o)w~t סרס לגיס ג66 ס6נ17תען
 סגי!יס 96י9פ *ס תס"ע וג6*7 סיי5פרון 5ל"ס 6ל1ך וסיר nwtnh ומפתחת סקנסס טס רפיו ק1סע6כז(

 : לעגיו 5י*סוסוסיהן
 פסס: ולגל !פסס ס5גס ס' גסט"מ 6%6לי5י'1 טכס Wff10 סו6 ופט תפיט ס6!ו:יקוכח(
 9פד*פ: 7ק'ק פאן גייגל ומן ~ODt 5פשס וסע ת5-ת סמ3ולג 7'כפ(

 ספגקל קויות פנס 5*ס כס" לק פ165 651 סני6ס פיוס גו !65% פחס 6ת פתגג7יו הגלו ומיי תקגקג 3ס'לד"ר(
 גס-ג, עי מגסותיו נסוף פ"ס כעעו"ד נקיותן סנ' ייטרו גנר oith1 פיס וגקכס וכר גוסנ טניס-נ !וססר6ס

 6ע טוס וכס פ"ק( )נ9' גבס ג!5 קמעלס פק וג7פפ לפרוח 13 טיט ג'!ס 5טג'ן ק'3 גס" טיס מתפסו מסוכן
 : 5'גקגטעע f1)h ססי' ספו"5 נגלו טיס יסרק! nthen 3סס ונקלףלא(
 : תר4"ס( )5'6%רנס 5ך פ' עי רק וגרפס ס,וסל י5 פ" ,סו6לב(
 : סנדק יוסף ר' כשע נקוזך ס" וגן סספ"ע( )גפ! פ16קס ר' יונף ל' גקר6 וסי'לנ(

מפריםימערכה16
 : וח"ב ח"א הרמב"ם על מקוםומורה

 הנו' להרב כ"י ח"ב שלם לנ02(
 מקום א( ומורההנהוה

 : ות"ד ת"נ הרמב"םעל
 : סמסגס( מיכנת )עייו שימה לו2)ז(
 אליגרי אברהם מהרב שמח לנ2)ח(

 בספר הרמבים עלמליץ
 נדפס הרמב"ן מהשנוה להצילוהמצות

 בנרפס ועיין ביית, ש'בקושמנדינא
 56יגרי הנרסס הס' )עיין האל"ףבםערנת

 : ב(כהל(
 מהרה הרב תשובות שכמדק לב2)ט(

 הנוכר אליגריאברהם
 : גי בשלוניקי מהדש שנדפםשמעתי

 היגר כ16'ס מעריס )עי'1 שערים לנ2)י(
 : 1;1'(מברפ"י

 שלם מהר"ש יהרב שים לנ2נ2)י6(
 ולשונות שו"ההנהר

 : כ"י ארוך בפלפולהרמב"ם
 ויושב זקן הגאון היברו ל21דש)יכ(

 יפה מרדכי מה'בישיבה
 הנזכר והרב המפה ' כעל מוי"מתלמיד

 מחמת שכ"ל שנת בויניציא היהבבחרוהו
 ללמוד אותה ונפשו בפיהזם שהי'נרו'ט
 הרב אצל והיה ימבעייה למידיוהחכמות

 ; ד( קדמוןאכוהכ

 אבוהב הרב נדהו אמן ענה שלא על ד"תרקועם

 כומר לברכת אמן ענה עלא על א' חסיד נהרגאיך
 המלך בהצר אנהה מהפלל החסיד שהיה למלךא'

 ולכן fifiN' בזוית התפלל ולכך עוברת שעהיהיתה
 עון הוא כי אמן ענה שלא מה לו שיתכפרנדהו
 שאפילו שראינו אחר וגם הקדוש בזהר כמ"שחמור
 המעשה קצור תורף וזה מיתה. נתהייג ב*וגמלך

 : משה דרך שנקרא ק8ן מוסר בס'הכתיב
 עשרה וחיבר והצליח עשה יפהומהרים

 ולבוש מורים ד' על ה'לכושים.

 לבוש . ה( ומפרשיו רש"י עלהאורה
 יקרות איר לבוש דרשות. וששוןשמחה
 אדר לבוש החדש. וקדוש המורהעל
 יקרה אנן לביש י( ההכונה עלהיקר

 מהר"ם למפר פי' הקבלהבחכמת
 בפרסות הכל ביאר שם ובהקדמתוריקאנמי
 : נדפסו לבושים העשרהוכל
 לבוש לשנים חלקו א"ת לבושוהנה

 חיבר ועליהם החור ולבושהתכלת
 וגם וודא. אליה ס' שפירא מהר"אהרב
 וא' הלבוש על חיברו רבה אליהמ'

 ייד ולבוש הש"ע. gv מידרומתלמיריו
 הפ"ז אותו ומזכירים והב עמרתקראו
 מקצהו על וחיבר י(. עם"ז בשםוהשיך
 ער ב"פ מ" מתתרת שמואל חגורתהרב
 הבוץ. לבוש נקרא איה ולבוש קי"א.סי'

 סם"ע והרב שושן עיר נקרא ח"םולבוש
 מוהר"ר והרב עליו ומשיג מזכירוהדיר
 הריעף בסתי כתב באמשמרדם דייןיוסף
 לישב ספר חיבר שהוא אמשמרדםדפוס
 מקומות ובכמה הלבוש על הטמ"עהשגות
 לפי לגירסא ש"ע ולא הלבוש ס'קירין
 ומילתא באורך יותר הדין הלבוששבם'

 :כמעמא
 י"פ מלבושי ט' היבר י"ס הוספתוהרב

 כמש הלבוש הרב עלהשנוה
 רבה אליה יהרב סלך. מעדניבהקדמת

 מוב יום מלבושי סע לידו הגיעא"ח
 לי שנתברר לי וכמדומה הדיר.ומזכירו
 חיבר י"מ מלבושי כי האחרוניםמדברי
 הלבוש. של פורים ד' כל על ז"להרב

 : מלך מעדני בהקדמתועיין
 לונזאנו די מהר"ם וקדיש עיר הרבבוש,

 הלבוש הרב על הנהית הגיהז"ל
 שמורים בפצת הנשיא והרב כ"י.וראיונים

 שם על זהב עדי אלו להגהותקרא
 2 ה( לבושכן על והב עדי המעלההכתוב

ושמעתי  ציון מנחםהגיה
 : )תקם-ת( ס6ייניקו 1סרליס 1!יק,טיס סרתא(
 כפרסיו: סכות ס' עם כ1ו6ר:6 גסת :ופסג(
 ס56וגיק1 2ו'ת )6סכ:וי( 'טק3 רוח קו:טרס גסונתיכוג(

 h)I~DW 1ffSt סר3טת תגרת קג! וקר%גין !ו3י'ן ס1ר6זגpe7)h 6 טסי' 6חר כ' סחכ!ת יכומ ס'וכרשד( תקרקפי
 : פ"א h'S9'bS וסט ממם סייחי 6דס סוס 11 7%3י:ס סי"ס ימאית ססגיר חגגת ת"ס :ייפוי עד!קכ!ו

 גתגוין !וס לי15יי ~פיס, אסוכם מסיגוסיס סל6סון וס61 גסוסו מתסיס מזל פ" טס 16"ת ס! סתגיח!גוסה(
 36לסס סגו* 6"ל מסדור סי פי' ספ2ס %ר7כ' 1%"ס גת ~כירם %רת כוס-! 67" רפ"ק p~noגסגקס

 י'-י:ימיןגהןןג:6מ"ת(!, 34י 2ןיחבגי2ןן מין"חננ:2 מ"י(:ן:גיוובי(ש
 1ת1 3י

 וימן סנ'ט eto ריגק,( חי' )ר-ת חיל ס' ג"פ ותס"ח ס,יr")o 1 טפססקי
 רוגקיי

 מס' ר"ת %לע"י 16 מממ"י 3סס ג"ס מד"ס וכן טנקי! ר"! ייקוטי 023 סנ'16 וגסק"ד סם גסק7מח1י%*ט סריק6נס' ס5 9י' סטסס
 : כט"ו ס" 16"ח וסט1.וי(

 : 'ס"ס %גתת פ.-ג 16 'סודתנתת

 סיטת פיסגת מתחים שטס זס61 עיגן, י"י 6 סקולין 'טל6! טנחס 3ל כ"י !סרג סו6 ס!טנ ענס' זזג"ס"(
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 18לזספריםכמערכת

 בתהלתה. להשתבח השמים לעוף ה"ביבחליונה
 וטובות בריאות מקסתן מרגליות וצם החרזתיזחני
 שברים ושברי ושבריהן הנה ועקושות עקומותימהן
 למי זמן לאחר ברירה ויש המה. מרגל?ות כלןגי

 כל כי דגלו על איש נכון על לסדרם יבחיןשיזכה
 בהקבצן הנה אומן צורף ביד והזהב הכסףפרורי
 כהתוך ולתפארת לכבול חמדה כלי להעשותסופן
 עוד הרב והאריך הי. יחנן אולי כור בתוךכסף
 הכנפי חלקי כל כי וכו' היש הגדתי וז-לוסיים
 השלמות נעדרי רבעיהם ארבעת על שזכרתייונה
 ולא מסודרים בלתי הדברים שם גאו כיהמה

 בכל זית כנוקף לקוטי בתר לקוטי רקטתוקנים.
 נמושות מהם פרפראות מהם גרכותיו מעיןיזם

 חשר ומטושטשים מקורעים מגוילים גםולקוטות
 אפילו לירכם דלא חיכי כי בידי הכא מןהעתקתי
 הוברר השתא איבו עכ"ל. הושלט הלא דזוטרמידי
 האמת ומסודר מתוקן אינו דהלשון שכתבתידמה
 הרב כמ"ש המחבר הוא ז-ל הרם-ע אמנםאתי.
 כאשר נך נכתב שעה דלצורך לימדנו והואשל-ה
 כאשר תלקיט ר' דהם הוברר גט הרואות.עיניך
 וראיתי ה'. הלק עוד ראיתי כ"י יונה ובכנפינדפס.
 דל מהאר"י יונה כנפי שכתב עמוקות מגלהבסי
 מגורי דכונתו לדחות וי* דוכתי. ושאר רי"גאופן
 שהוא הן והחלק כן. כהב שיטפיח ואגב ז"להאר-י
 בתוך כלול היח אם להתיישב צריך כ-י יונהבכנפי
 יצילנו וה, וכיוצא. הרשיע הוסיפו אהיכ אוהד,

 ! כי"חמשגיאות

 ישראל אליהו ימה' אליהו כמא)מס(
 : כא(כצי

 . חיסיס( תיכעס )עייז דוד. כנסא)ש(
 ר6ס(: כמיס דהרמנא,)עייו כסא)מי(
 קטנות מס' עי -י' הכבוד כסא)מה(

 )ע' בח"א.כמ"ש
 : 3ה"6( ע63ס י,:1דסמ'

 מ' המוסמך מהרב מזוקק כמף)מע(
 פינסויאשיהו

 על לו תועפות וכסף התורה עלדרושים
 :התורה

 ולכן יוסף בית אחרי חינכו מין שחיני משנה כמה)י(
 שחזר יוסף בבית ממ"ש דבר איזההשמים
 מ"ם.כם:סי' ב"י בתשובה מהריק"ש כתב כןבו.

  ענינים בכמה עמדתי כי אומר צ,*י אישואנכי
 ויותר אחרונים יוסף בית דבריונראין

 כסף שדברי שיפכא איכא דנא קבל וכלשמקנים.
 למשנה סדר דאין נראה לכן מתוקניט. יוהבעשנה
 בית כתב ושוב גב-מ הלכות איזה דכתבדזמנין
 בג* בחרא כמהחרא תקן וזממן איפכא. יזמניןיוסף

 נ קדים הי מוסד יסוד גידינו שאיןבאופן

 קדם דהב"י שכתב מי דיש נודע מבר משנה.כסף
 בשט ולכן איסכא שכתב מי ויש משגהלכסף

 סדר דאין בעניי אני אמרתי )לעיל( ח-אהגדולים
 וראיתי קדים. .הי מוסד יסוד בידינו ואיןלמשנה
 שהכריח מה מוסר יסיד ויש וז"ל בגליוןכתוב
 ומם-ש שמיטה מהל' פ-י בכ-מ מרן מם-שהרמייך
 ואני עב-ל. זז באות ע"ב קפ"ז דף ע"ש ה"מבב-י
 פ-י בכ-מ ממיש כלל ראיה דאין אומרבעניי

 השלימו והב-י שכ"ז שנת היא דהשמיסהדשמיטה
 דכיון מלאכי. יד בס' הרמיך סמיך רעלה שי-דשנת
 כתב אצלו בכתיבה והיה נדפס לא משנה כסףדספר
 הכ-ט נדפס ממש ימיו בסוף כי אח-כ. הלשוןאותו
 וא*כ קברי לבי סליק ר-ב ת"ד מדפיסים שהםובעיד
 ועינינו שמיטה. בהל' ממ"ש יש והכרעה ראיהמה

 כותב הס' נדפס שלא עוד כל מחבר שכלהרואות
 ומבואר. פשוט זה וכל שנים כמה אחר ומגיהומוסיף
 עוד כל שניס. כמה והכ"מ הב"י שננמר נםוא.כ
 וכן ולשונות. הגהות מוסיף היה הכ"מ נדפסשלא
 וזה מוסיף היה תדיר בימיו נדפס שלא הביתבבדק
 הלן בכ-מ וכן המחבריט. כל מנהג שהואנודע

 בב-י הוזכרה ולא מהריב"ל תשובה מביאגרושין
 ; הביתובדק

 הגדולים בשם שכתבתי דלשון בלבבך תאמרוכני
 אינו קדים הי מוסד יסוד בידינו ואין~עיל,

 דמזכיר בב-י שיש הלשונות מכל מוכרח דהרימכוון
 שמזכיר בכ-מ שיש לשונות ומכל בג. הר"מבאור
 יסוד וזה יחד בשניהט מתעסק דהיה יוטף ביתסי

 חילוק רואים שאנו אחד דבענין שכונתי דעמוסד.
 יסוד לנו אין ולכאן לכאן צודים ויש לב-י כ"מבין

 לעיל בעניותי ועמ"ש קדים. הי ההואבענין
 ומשם הבית( בדק )עיין בית מערכת זהבקונטרס

 : להאריך רצוני ואיןבארה
 תיבות איזה הרמב-ט ל, תופס לפץמיט משגה.כסף

 לפעמים וראיתי כלום כותב ואינווכוי
 הדין. מקוי דל ממרן ונעלס כותביםדהאחרונים

 וכיוצא. המעתיקים השמטות שהם ופשוט ברורוהדבר
 : והושמט חידוש איזה ויתכן מקום מורה היה כברומרן
 ימיו ובסוף הרמב"ם על מרן חיבר משנהכמת

 מפאנו להרמיע וכתב להדפיסו לויגיציאשלחו
 וסרט הרמ-ע להדפיסו חיל ואזר בזה.שישתדל
 מרן מעלה של לישיבה עלה ב"ר להדפיסשנשלם
 מקומות בכמה הניכר חסרון ויש מנוחתו.והיתה
 ונשמט וכו' וכותב הדין תחלת שתופס משנהבכסף

 : הלשוןשארית
 כ-י מרן לפני היה קורקוס מהר-י שבאורןן4,ן

 פעמיט כמה ומזכירו מאד מקצר לפעמיםומשו-ה
 בקצור דבריו וכותב בכ"מ בפירוש קורקוסלמהר"י
 קורקוט. מהר-י באור לו שיש למי יתבארכאשר
 מבאור הרבה מעתיק נחום חזון הרבומורנו

 : קורקוסמהריי

 דרושים אשכנזי מדב נבהר כסף)ג6(
 נדפם התורהעל

 הישיש הרב חיברו הע"ב שנתבאמשפררם

 ציון מנחםהנעה
 16עם !פתת ס' הי' נס 610, מפט כס וסנ"ס 1*! 3גו ע*' ג7פט !יגי6*י( (tpt),lfit סיע 7'מ 9י יסא8-ך(

 : תקמ"ד ס3ט ט' 6מ1ן נג6 ס0 ופטר 5מ!ליס מ015 3ס!'ח1ת 1י!6 סרמ3יס, 9! ספין וכלהס"ת
 11"! סיג רם"; סם ככת ס' כמ"ק כ"ג ס"ס 36! מס' ס"ס 1!ח*מ 3רכ1ת סוף כ!.ת סמס'"ט וכ"ככב(

~noo יח1פסoc סל!ג.ת וכ"כ גג" פ"ע 71חס סג"מ 1ג"ג O~po ע"מ 1ג"ת : 
 : סרי"ף פסק 1קיימתי סורסתן דחיתי מס*3 9-ד !סלמג"ס 1ג3י6ול' ווי! ג' קע"ח ס" 16-ח זג-'שנ(

------- ----. --- --
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 וא"ה י"ר ופרישה בדרישה אביוסר
 ררישה בתיך והם נ"ל הואשהרטיטם
 דבור כל ובסוף קפמת באותיותופרישה
 : פסים כתונת פירוש כיףכתוב

 מהרב ההנדה פ" פסים כנתובת)ע(
 יי' יוסףמהר"ר

 אהרן מהו"ר מהרב אהרן מפהעם
 והם שפה הרב ופי' אמ"ד רפוסהאומים

 : דרבנן חלוקא ונקרא להגדה פירושיםנ'
 על נחמר הבור אור כנתנות)ע6(

 מהגאוןהתורה
 חדש אור עם ונתם מאירות פניםבעל
 שקלא אלעזר מה' בתו בן החריףלהרב
 פרשה כל מענין ובהר"ם בש"סויבריא

 :יפרשה
 ייגס מן )עיין אור לנהנית)עכ(

~snthn 3ח"6(מפראג : 
 התורה על חירדשים יומת כ:תנורצ)עג(

 יוסף מה'להרב
 עם ונדפס יוסף ושרש יוטף חקבעל

 : סהרא"ב חמיו להנאוןמר אברהםהולדות
 על הרדב*ז חיבר כמלכךרע כנועך)עד(

 ונדפם האטתדרך
 : יה( קדמון אור שמו קפןבע'

 עז מנדל יהרב מוס שם קורצך)עס(
 בעירראיתיו

 הרסב'ן למורוה פי' והוא כ"יבורדיאוס
 דקבל כתב ושם התורה. בפי'שכהב
 בלחישה. אליו דאסרם מהרשב*אסורות
 מלך של בביבליאומיקא פארי'ץונעיר
 כותב ושם שלם הנז' ס' ראיתימרשת
 משפחתו דראש הכנתי ומשם שלו.היחס
 ואית השם בעל גאון ששמו אישהיה

 :תואר
 לאביו ירושים מוב שם כתר)עו(

 סשפפ הרבשל
 : יי( נרפוסצדק

 שושן בפרח מובא לשדרה כלועך)ע'(
 הורהוכהר

 הדורות מדר בס' כ"כ יוג ויטאללמהר'ד
 כהר כי שנים כאן ואין ע"נ. קם"םדף

 מהר"ר של הוא שושן בפרח שהניאתורה
 סהר"ש לאחרון תורה כהר יש אךוימאל.
 והגהות ממסים ת"ח בפמור אבילהדי

 ; נזיר מס'על

 אבילה די למהר"ש רצדררן כנקעך)עת(
 יה(נ 1ס( פגי)עיין

ל*
 קינפרם ביעקב און הבים לא)6ן

 שבותסהרב'
 מישור וארח ?בי עמרת השנות עליעקב
 שבות שו"ת בסוף ונדפס עייו. יוסףוחק

 : ח"גיעקב
 הלוי םהר"ש שהרב אבות ל:2)כ(

 הרב של חמיו הזקן.
 אמת, תורת השחבר הרב ששוןמהש"א

 י אבות פי'והוא

 מהרב אהרן לב)נ(
 מהר"ר הנרוי

 יהושע על חיים ן'אהרן
(

 : רז"ל ומאמרי המקרא באור שופמים

 ג;'ר והיום 'D'D יודהם שבמי'נת

 אבע שלם מהר"ש יהרב שלם לב)ס(
 חירושים באמשמרדםדקקם

וסורה
 ציון שנחםהגיה

 1 מס 1גסג"ס o*p '1'י גח"ל ופטפט חג.5  לוגמן 3פ"פ פתתלס  תופסלר(
 : אטלס 1'ל6ס עלס וטוכסתו קמט6 ט1 פלתקת1 6וי גו !סטורנ! 61סר' פ"י פיסל כסגת וכןלה(
 סביאות גע"ס 3רס'ט רטט ג' סטחכריס (P1Dt וכסס.ד ט!מד, ס"ט כר גל"' ס-ט יר' יסי6 פ-1 ח"ולו(
 9תחי5 6ות וגו :ונצת : י"יד6:ץ: םי( גתי טי"ו?בהיענ :5דסיןע! שסטם ו'לז(

 )מטוכס ו1יגט1רס יר"ש  מי"ג  וצי ocn  יפין גס' ויון יריתי יצריות טרסיס ס' וייי כל כולל  גפפסל תעיסיר שפגי  ירפס גס 9"ס ס"ל" י3 ספרו הסקלות פמ71ע6 סרי"6 פעו וטמ"ם סלמכ"ס 1פ"ו 6' מ11ס גג7גלם;
 וג"ג הפסו פ"ע גת 3ג' 11' מסת תוי"ג ג:גד שת"ת כתר 'ס ס37ר1ת msna 'תרו פ' נטף-ע 1פ.פגפ"7(

 : דרגגן1ו'
 5*1: סיען ס1פריס פגישת ועת"6 תקס"1 )'611וג6 ח"ס מיס 3טי סנ' סי בכיו 16'ח 3עי ספל סיע וסי'לח(
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 לו ויש כי( מרנליות זעליג עזרי אבימה'

 פה מחרש נדפס ועהה צבי, מהנ"מהמכסה
 : חשיבותו מחמת תובעין לו שישעיוורנו
 על נחמדים היישים נבחר כמף)גכ(

 המוססך מהרבהתורה
 המוספר הרב תלמיר פינפו יאשיהומ'

 : אבואלעפיאמהר"י
  הנו' סהרנ איכה פי' נמאיס- כמף)גג(

 : נרפסולא
 יפה פי הנו' מבייב צרוף כטף)גד(

 קשישא מר בנמים מלגמרי התסיד השלם מהחכם ונתי נ2ת);ס(
 והוא אגאדיר מק"ק מלכה כיופהמ'
 אחרים וענינים ושירים ההפלה עלפי'
 : עליו הכ"ף אצבעות ה' כננד הלקיםה'
 כלב פ' על שסה תמרים כפה)גי(

 לולב . ופ'הנזול
 חביב ן' מהר"מ הנרול להרבוערבה

 : בארץ שמותבס'
 הרדיתו כי כה( ופרח כ2פךצור)גו(

 ל' סי'כראשון
 קורא בס' והשיגו הרמב"ם תלמירשהיה
 מזכיר הנז' שבספר כ"ג דףוגרורות
 וכן ס"ו משנת הגרוש ומזכירהרשב"א
 דהיה דשנה הדורות בסדר עליוכתב
 דבוונת ויראה ס*ו אלפים ה'בשנת
 רק ממש הלמידו שהוא אינוהררב"ז

 : הרמב"ם בעקבותרהולך
 נדפס האגדות עי יפרח כפתיר)גח(

 : כי( שמאשנת

 רבינו הגאון חיברו כריתותן כו')גט(
 בן מקינוןשמשון

  השי"ןי במערכת לקמן ועיין ןצחקרבינו

 פורים ר' סרר עי שלמה כדם);(
 שושן בפרחמובא

 והוא נדפס ונבר כ"י. הדורות סררעכ"ל
 מהר"ש מהרב ח"מ א"ה י"ר עלשו"ת

 :אמארילייו
 לאחד דרושים מפר שימה כזרם)ס6(

 ראיתיו אשכנוםחכםי
 : כט( רבות שניםזה

 להרב נ"י ראליהו כרמיא)סג(
 מהר"אהישיש

 אלישאנדריא דק"ק רב זלה"ההלוי
 : בכ"י והם הבורים כמה וחיברבפיזמונאי

 סי' ער י"ר עי דמנלרצי ועריצי)סג(
 והדפיסו יונתן ר' מהרבקי*א

 % קובץ ח"ב ופזלתי כרתי)סי( : "בחייו
 אברהם מגן הרב שאומר ימס()מס(

 כתבי הם פעמים,כמה
 : זצ"להאר"י

  וכו!(? ניעיז סוגות פ" )פיי1 כשהדבה כפ')סו(
 רכתי(: מכמתי )עי'1 דץהכמימ כוערתן)מז(
 5ני6 ן' סמפון מ' )עיין כועם.פז)סח(

 : יג(נמת(
 מהז"ר הרב חיבר סניפים כרודנה)סע(

 של בנו ביץיוסף
 דברי על הגהות י" ופרישה דרישההרב

1
 צית מנחםהנ"ה

 וקרפ פיסגת פעלת פ3י6 31ס"ס cein) )דויו נפית י! !קוטיס מגורי ס' וח4 אחג pifiO נק"ק מוען יסי'כד(
 * h~hl): ע"ס פ11 מפסילו וג5 מגס ר"מ מ16תג' יי !שוח גתר5ס פס!3לסעע גלפ; o"w מסל ג' ספ' וחסל 6תן כ:ת ו"! hstu סרה סג6ון מ6ת יונג'סן

 3סיפ וס"ס י', יף חויי וטית לפ"ז-לטטפות שיו"ט וע' ססרח' טפס גר' 6'טתורי 'נחק !ד' ,סו6 ק"ו, 17"גח(
 )ס3'6 סוט פתל ס"ו 3;גת יסף ספחגל ופסס 'דו, גגתג כפירושיו סרוס טס ולק סריג-ס 3טס דגרפסס
 כספרופיס

~v:p 
 : טכס פ"3 ס' 610 גו ;סמר דמנס

 אלח כפתיל פגוגס סו6 וגסת )656טי( יטק3 קס5א יטס טפו התגס הח"ג יעקג 'סרס מס' טס סי' טתמיסכן(
 ופרח גפתנו וס' סתיפו7 פ5 יטק3 קסדת ס' סגם ו3סס*7 1!ר9ת ססרד 26ג:ו !חכמ' ס6גדות כונת 6netohו
 6מד: גוף 6!6 צגו o)w~t סרס לגיס ג66 ס6נ17תען
 סגי!יס 96י9פ *ס תס"ע וג6*7 סיי5פרון 5ל"ס 6ל1ך וסיר nwtnh ומפתחת סקנסס טס רפיו ק1סע6כז(

 : לעגיו 5י*סוסוסיהן
 פסס: ולגל !פסס ס5גס ס' גסט"מ 6%6לי5י'1 טכס Wff10 סו6 ופט תפיט ס6!ו:יקוכח(
 9פד*פ: 7ק'ק פאן גייגל ומן ~ODt 5פשס וסע ת5-ת סמ3ולג 7'כפ(

 ספגקל קויות פנס 5*ס כס" לק פ165 651 סני6ס פיוס גו !65% פחס 6ת פתגג7יו הגלו ומיי תקגקג 3ס'לד"ר(
 גס-ג, עי מגסותיו נסוף פ"ס כעעו"ד נקיותן סנ' ייטרו גנר oith1 פיס וגקכס וכר גוסנ טניס-נ !וססר6ס

 6ע טוס וכס פ"ק( )נ9' גבס ג!5 קמעלס פק וג7פפ לפרוח 13 טיט ג'!ס 5טג'ן ק'3 גס" טיס מתפסו מסוכן
 : 5'גקגטעע f1)h ססי' ספו"5 נגלו טיס יסרק! nthen 3סס ונקלףלא(
 : תר4"ס( )5'6%רנס 5ך פ' עי רק וגרפס ס,וסל י5 פ" ,סו6לב(
 : סנדק יוסף ר' כשע נקוזך ס" וגן סספ"ע( )גפ! פ16קס ר' יונף ל' גקר6 וסי'לנ(
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 : וח"ב ח"א הרמב"ם על מקוםומורה

 הנו' להרב כ"י ח"ב שלם לנ02(
 מקום א( ומורההנהוה

 : ות"ד ת"נ הרמב"םעל
 : סמסגס( מיכנת )עייו שימה לו2)ז(
 אליגרי אברהם מהרב שמח לנ2)ח(

 בספר הרמבים עלמליץ
 נדפס הרמב"ן מהשנוה להצילוהמצות

 בנרפס ועיין ביית, ש'בקושמנדינא
 56יגרי הנרסס הס' )עיין האל"ףבםערנת

 : ב(כהל(
 מהרה הרב תשובות שכמדק לב2)ט(

 הנוכר אליגריאברהם
 : גי בשלוניקי מהדש שנדפםשמעתי

 היגר כ16'ס מעריס )עי'1 שערים לנ2)י(
 : 1;1'(מברפ"י

 שלם מהר"ש יהרב שים לנ2נ2)י6(
 ולשונות שו"ההנהר

 : כ"י ארוך בפלפולהרמב"ם
 ויושב זקן הגאון היברו ל21דש)יכ(

 יפה מרדכי מה'בישיבה
 הנזכר והרב המפה ' כעל מוי"מתלמיד

 מחמת שכ"ל שנת בויניציא היהבבחרוהו
 ללמוד אותה ונפשו בפיהזם שהי'נרו'ט
 הרב אצל והיה ימבעייה למידיוהחכמות

 ; ד( קדמוןאכוהכ

 אבוהב הרב נדהו אמן ענה שלא על ד"תרקועם

 כומר לברכת אמן ענה עלא על א' חסיד נהרגאיך
 המלך בהצר אנהה מהפלל החסיד שהיה למלךא'

 ולכן fifiN' בזוית התפלל ולכך עוברת שעהיהיתה
 עון הוא כי אמן ענה שלא מה לו שיתכפרנדהו
 שאפילו שראינו אחר וגם הקדוש בזהר כמ"שחמור
 המעשה קצור תורף וזה מיתה. נתהייג ב*וגמלך

 : משה דרך שנקרא ק8ן מוסר בס'הכתיב
 עשרה וחיבר והצליח עשה יפהומהרים

 ולבוש מורים ד' על ה'לכושים.

 לבוש . ה( ומפרשיו רש"י עלהאורה
 יקרות איר לבוש דרשות. וששוןשמחה
 אדר לבוש החדש. וקדוש המורהעל
 יקרה אנן לביש י( ההכונה עלהיקר

 מהר"ם למפר פי' הקבלהבחכמת
 בפרסות הכל ביאר שם ובהקדמתוריקאנמי
 : נדפסו לבושים העשרהוכל
 לבוש לשנים חלקו א"ת לבושוהנה

 חיבר ועליהם החור ולבושהתכלת
 וגם וודא. אליה ס' שפירא מהר"אהרב
 וא' הלבוש על חיברו רבה אליהמ'

 ייד ולבוש הש"ע. gv מידרומתלמיריו
 הפ"ז אותו ומזכירים והב עמרתקראו
 מקצהו על וחיבר י(. עם"ז בשםוהשיך
 ער ב"פ מ" מתתרת שמואל חגורתהרב
 הבוץ. לבוש נקרא איה ולבוש קי"א.סי'

 סם"ע והרב שושן עיר נקרא ח"םולבוש
 מוהר"ר והרב עליו ומשיג מזכירוהדיר
 הריעף בסתי כתב באמשמרדם דייןיוסף
 לישב ספר חיבר שהוא אמשמרדםדפוס
 מקומות ובכמה הלבוש על הטמ"עהשגות
 לפי לגירסא ש"ע ולא הלבוש ס'קירין
 ומילתא באורך יותר הדין הלבוששבם'

 :כמעמא
 י"פ מלבושי ט' היבר י"ס הוספתוהרב

 כמש הלבוש הרב עלהשנוה
 רבה אליה יהרב סלך. מעדניבהקדמת

 מוב יום מלבושי סע לידו הגיעא"ח
 לי שנתברר לי וכמדומה הדיר.ומזכירו
 חיבר י"מ מלבושי כי האחרוניםמדברי
 הלבוש. של פורים ד' כל על ז"להרב

 : מלך מעדני בהקדמתועיין
 לונזאנו די מהר"ם וקדיש עיר הרבבוש,

 הלבוש הרב על הנהית הגיהז"ל
 שמורים בפצת הנשיא והרב כ"י.וראיונים

 שם על זהב עדי אלו להגהותקרא
 2 ה( לבושכן על והב עדי המעלההכתוב

ושמעתי  ציון מנחםהגיה
 : )תקם-ת( ס6ייניקו 1סרליס 1!יק,טיס סרתא(
 כפרסיו: סכות ס' עם כ1ו6ר:6 גסת :ופסג(
 ס56וגיק1 2ו'ת )6סכ:וי( 'טק3 רוח קו:טרס גסונתיכוג(

 h)I~DW 1ffSt סר3טת תגרת קג! וקר%גין !ו3י'ן ס1ר6זגpe7)h 6 טסי' 6חר כ' סחכ!ת יכומ ס'וכרשד( תקרקפי
 : פ"א h'S9'bS וסט ממם סייחי 6דס סוס 11 7%3י:ס סי"ס ימאית ססגיר חגגת ת"ס :ייפוי עד!קכ!ו

 גתגוין !וס לי15יי ~פיס, אסוכם מסיגוסיס סל6סון וס61 גסוסו מתסיס מזל פ" טס 16"ת ס! סתגיח!גוסה(
 36לסס סגו* 6"ל מסדור סי פי' ספ2ס %ר7כ' 1%"ס גת ~כירם %רת כוס-! 67" רפ"ק p~noגסגקס

 י'-י:ימיןגהןןג:6מ"ת(!, 34י 2ןיחבגי2ןן מין"חננ:2 מ"י(:ן:גיוובי(ש
 1ת1 3י

 וימן סנ'ט eto ריגק,( חי' )ר-ת חיל ס' ג"פ ותס"ח ס,יr")o 1 טפססקי
 רוגקיי

 מס' ר"ת %לע"י 16 מממ"י 3סס ג"ס מד"ס וכן טנקי! ר"! ייקוטי 023 סנ'16 וגסק"ד סם גסק7מח1י%*ט סריק6נס' ס5 9י' סטסס
 : כט"ו ס" 16"ח וסט1.וי(

 : 'ס"ס %גתת פ.-ג 16 'סודתנתת

 סיטת פיסגת מתחים שטס זס61 עיגן, י"י 6 סקולין 'טל6! טנחס 3ל כ"י !סרג סו6 ס!טנ ענס' זזג"ס"(
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 77רםמפריםימערכה

 : יטיס( גיח )עייז בי"ת.במערכה
 : יב( בכ"י צמחי יעקב ימה' השמים כמן לדוכי)נס(
 סי' בא"ה זקנים עטרהי הרב מזנירי השמים מן לדום)נו(
 ומי" הקם"ח ומי' מ"ח וסי' ב' וסי'א'

 (Sthl' מקומות ושאר הקפ"ב וסי'תק"ע
 : סג"מ(סו6

 : מגחם( 5ג5;ת )עייו מנהם לוקם)כו(
 תלהא הם'טניות פי, כלשבה לרוץ[)כה(

 מוער זרעיםמדרי
 מפוזנא. משה מהר"ר מהרבקדשים
 בית הרב עליו והסכימו שצ"ו בשנתנרפס
 פירוש והוא הלכות. חידושי והרבחרש
 זרעים בסה'ר כמ"ש ולא ונחמר.יפה

 : נשיםמיעד
 מהר.א הרב חיברו משנה לוקכן)גט(

 הרמב'ם על ז"ל בומוןדי
 דעסק הדורות קורא בס' וכ' יג(בידוע
 הטבי"מ והרב מפאלון, מהר"מ הרבעמו
 בופון די מהר'א הרב עם ונוהןנושא
 וכתב לחם משנה ;ס' ונדפם ח"גבסוף
 על ופרי דשקיל להיות כך הס'שקרא
 והרב ע"ש. משנה לחם בעל הגאוןדברי
 שראה קודם משנה לחם לחברההחיל
 אחרון ואיזה ז"ל, למרן משנה כסףספר
 בכסף מרן דברי ראה שלא עליומשיג
 הוא כתב שכבר דבר העלם והואמשנה,
 שיש שידע קודם כתב הלכוה יכמהז"ל

 : בעולם משנהכמף
 י 36ות( סו  )עייו נקודים להם)5(
 מהריש מהרב מתרים לתם)65(

 חידושיםאלגאזי
 נרפס ועתה בויניציא נדפם ע"א מס'על

 : בשמראסבורגמהרש
לחם

 ציון מנתםהס"ה
 נתוך ותפרן סינן ל.י מממכת 1ספרהיס ס5י5'ס 5קט כ'17 מתקיימת כמהגח! סיגול כט5 כלכסוסה"כ
 : 5ם5מס( כמעזות ),ע"ס סיגסיכועיס

 גת כפ' כמים פ"י גסת כה" סכפ.ל אנת 31ע-ס ג' נר6ם'ח מתמס 8!ל וגס' 1מ15ס, פגיי ס' סקלמת וע'ש!(
 יפ נסס"? חפ"ק וג.: סרסר ע5 הגו לעקרו טורח 1the ע"ס מספסל שוטת מפרסמקגת סרמג"1 6חרוסי'
 : ע"ס י"ס נ"נ סטייק וע' ינו' 'גי5 וגת: ע"פ ס5מ פ' 6!ע'ך !ע' גת"' כקכ5ס עס"ת פ" סספ'ר5נ:ת

 : ע"ס הגרו לחסיו גר-' 717 סו' סת!'ט )מיני( סחייס6ור וגעי
 : כטת( )מ:ט1כס גו:י')ט' lhtntpt נל' סמ6טען וכע"סיו-ד(
 סג'ח נגד 'ר1ס!'ס ג'ל גרכן 2טי56 מ!"ס כס0סיז 4כ 6ר" מו"ס וסוך סח'7"ם 6ת סל16 וכנו 6נ תגרויא(

 : סע11ך 1:6ך 3ר' סירן )סתתי מו"ס יניסו ח" וקסת ו'! ו36 גנ'מן יוסף מי"סוכגו
 מקרוי וס שפסיב(

 סג'סו גג'י מ165 5מת ססר"' כ' ונסקימתו סתריי DWD מתסיס ג,גת גו55 עינק"ט2 גק"ק
 : וס 6רל סיגר עס כ6תד דסו6 כפק 6ין f"b~t!סדר!

 גדפ1ס 6ף וכן 'עלס 5, וגן 6חל1גיס מ7ט1ס, סג5 וגססה יפיס ושריס מקימות ג' טס מס"ט ג1!ינ5יODT) 6ינ(
 סם וללגין מס' יגס-ס סי' ס"ד פ"1 מנגח 6יסור' טס' ג'ינס 5הס ט2גס מס' דגלים טרנס נסחטוסרפדן
'p)9hoדגר :ס נע5, 611 ע-ס OID : 
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 79ממפויםלמערכית

 שמואל מה' יהרכ שמדאל למם]גו[
 בן כ*ץשייבוש

 הסם'ע בעל הנאין בן יוזפאמהר"ר
 רמות הקדמות ללקת והרבהוהפלא
 דרש ס' יו ופחובר אמיץ, בקצררבות
 סמוכים פרשה בכל ז"ל להרבשמואל
 וממנו ארץ מגאוני נחמרים וששפיםיריש
 לבו שם לו ואשר נטרץ בקצור והוא1*ל

 : גה( נחת ימצא בדבריולדקדק
 : יעקם( קס5ה )עיי! אדם בני לשדן]גה[
 והוא טקרוב נדפס הכמים לשון]גט[

 ליבמות הרא"שתוספי
 והסיד סיטה לקצת הוריותכתובות
 : כי( מרות להמיר הראב"ד תידושימדות.

 אדם. בני ישון הכמים, לשדן]ם[
 וקדיש עירלהרב

 יעקב* קהלת בס' ז"ל אלגאזינמהר"י
 יעקב נאות בסיף נדפס תורה לשוןוחלק

 : לשון מענה ונקרא הנז'להרב

 קצת עליעבץ ברזילי מ' והרב למודים לשוו]ס6[
 מערכת לעיל ועיין נחמד ס' חוס י"דאוח
 ולשוניו ה*6(. יענן ברזילי פ' לעייןביעת
 האחרונים.: ועל הראשוניםעל ופרי ושקיל ורחבה תובה בארשתהלך

 ועיין המ', להרב ערדמיב2 לשדן]סנ[
 מערכתמהל

 : נהל( יענן נר!ייי י )עייןביעת
 ן חכתיס( 5סון )טייז רעדתה, לשןן]סג[
 ביצה ברכות על שיפה זבח לשבז]סדן

 ובחים מכותשבועות
 מפירששא ליב יהודה יעקב למהר"רחולין

 : תקכ"ז שנת באלפונאונדפם
מאה

 ציון מנהםהנ"ה
 פ לישי גסי' וס-ם סו6 פע5"ת6 גת'נ0 977יס כס ומסייס ייגס פגיי-ת עי יגלו ספ:סניס נסס כס 0פ"66מ"0
 ' : ספת-י 7וגנ וא'גא(

 : n'1eet פ"נ כקיק 6%5 סערות סס ו6יגס לות 6סתל טנית וטo9m~ 5 כ5 עי טף5ג6 לכיל 65 ו0 גרפסכב(
 : D~S טס.ת יפס פי' 6107 ע-ו נסס.ז נמים ע*ט h'e נפי' סו6 ספגו סדי 51*יכנ(
 : תפ"1 ו.נ7זנק 65ניו 'סלט 5ננ' וגלון וטס פסילות וס5 90"ט כפנולג 6ס'פ 0ס*ו 6"7 יו"ד ב"מכד4
 מפולם* סי' סמ6כר כ' מס'( נסוף סין סג'ס )וע' 1ג!' גפ7 'כפל סיג וס' ומליס, זרים te'1s1 וכמסכמס גי וסו0יש וכירים, רקיס פ!חויס ס"ן מכת זרים י7י גו סיטו יי סחת, !נ6ל מייט5 6"ע 5סמ1ד מוג וגעתגוז(

 7ל"6: וי"גh1te 6 וסי' וחסית ג7יק65יע
 filffn 6רכפ פ' סי 7.ד רירנו ופ" עמהן י"ג פ5 סר6ג*ז ופי' ומתח יזין מס' ט5 וסל6נ"ד סל6"ס סי' כע5ג0

teotnt6חכוניס פרנוס וג' סוריות כתוגות יגפות מרק"ם 
~Pte1 

 % 5טו6רג6 %ק ע'9 סריסג*6 וי'
 : תוסד(ו0ינ5

ש0פא4פשא4-י

------- --
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- -- -------- - -  -- . ----- -- ----- --- -  -- -- - 

- 

 מרבותיהם שקבלו קדישי רבנן ממוםךש23עיזי
 לרג העניש בגשע י"ל הלבוששהרב

 ? בלבוש דבריו בלומדו כנגדו שההרים עלגדול

 יהושע שדה והרב מלכות לבוש)ינ(
 מלכות כתרע.ד

 )עיין פ"ו. אות יו"ר מערכת בנרפסכמ"ש
 : נה"ב( 3ג3גסת יסוסע תוס',
 וכמדומה הזהר, פי' מפיך לבנון)יי(

 דרכינו כתיבשראיתי
 : טן דבריו מקיים ז"להאר"י

 יעבץ מהריר הרב חיבר ארש לרדץ)טו(
 הפלות בסדר דקדוקעל

 אבות: עץ בסוף וח"בואביזרייהו.
 ההרשיע דלן לייקר)טו(

 הגהות ז"ל

 בתו בן רלב"נ שהי' מצד קרובושהיה
 )עיין ח"א. בשה"ג כמ"ש ז"ל הרמב"ןשל

 : גהת( גרסון 3ן 5וירכ
 : י1"ר( הדקדוק כעליי לו נותנים שבח מדקדוק דין לריסק3י'(
 !"ל: אפרים כמהר"ר מהרבי מסכתות כמה על שיטוה דרן ליירטייח(
 : כחת( סכוי 56יס ת' )עיין הן לדירן)יט(
 הפרשיות על יקרות יאור דרן לדירת)כ(

 ועל יאי וקושיותחידושים
 הדורוה בסדר עי' ערער קראו יקרותאור

 : ע"ש ע"ד קס'מדף
 ן' אברהם מהרב אבירים לדרם)כ6(

 על חידושיםעזוז
 : מסכתותקצת

 6ווי7ס סש56 מס' )עייו דמעה לדרכן)גג(
 :כה"ג(

 י מ5ר( תעיני )עייו חםדדור2 לולם)גג(
 עייאש מהר"י והרב יהורה לדום)כד(

 ועיין הרמב"םעל

 ועיין מי*ת מערכת לעיל עם"ש(צ"ל,
 : סמ5!ת(מעתי

 האר"י מנורי כ"י תררה לקדמי)מס(
 המקרא כל עלזצ"ל

 . נדו/חבור1
 סרמ"ע גנון. י,נס מ' )עק לקוטים,]ס

 : כא( 03"6( מפוגו ין
 בעל גאון מוב שםמרבינו לקרונים]ג6[

 שקבל בקבלה עזמגדל
 הרמנ"ן סודות לבאר ז"ל הרשב"אמרבו
 ה' היכל ס' בסוף נדפס .קונמרםז"ל,

 : סוכ( סס עתר)עיע
 מפרומת פסיקווא Qw הוא נ2וב2 הכדרו]גג[

 רתעו )ע' בנדפםכמ"ש
 כב(: 03'6(ע31יס1

 נאגאר'ה מהר"ם הרב מי21 ייכתדץ [ף
 לץ אות סים פערכת בנדפס ע"ריל מדרשות המצותעלו
 : כג( 3ח"6( נ6נ6ר"ס מפס ת')ע"ן
 רש'* תלמיד שמעון ר' חיבר לקט]גי[

 2 יוחסין פ' בפוף מורקכ"כ

 הראשון ישעיה רבינו חיבר לקפו]גס[
 מתוס' כנראה דיניןמפסקי

 הלקם ומשבלי ס"-א, דף על לקדושיןדי'ד
 הלקם מס' דין שמביא ע"פ שבלתח"א

 בהוספות שם ראיתי נם ישעיה,לרבינו
 בקונפרס עיין שבהב ע"ב ל"ו לדףרי"ד
 התורה על כ"י בנימוקיו ובקשתי צופ'
 מחבר היה ז"ל שהרב ונראה סצאתיו,ולא

 על שחיבר כמו התורה עלמהדורות
 :השש

 חדשות פנים כמו יי חאניז מהר"ם להרב הקמה לקם]נו[
 ונדפס בד( חים על נדפס ולאמהאחרונים

 : הנז' מהרב משניות על הקמחלקם

מערכת
 המחבר להרב שיש שם וכתוב מועדומדר
 ונרפס אחרים. ספרים ועיד הש"ס כלעל

p"paיעי( אלפונא' : 
 גפ'ת עי חכמים עיני כקאיך]י0[

 מהר"םמהנאון
 :מלובלין

 הרב היברו כ"י עינים ומאירתףס[
pny,עכו דמן 

 והוא הרמבין של סורו ואישתלמירו
 אחר הראני וכה הרמב"ן. סודוהלפרש
 בפו כי הנז' נ"י עינים מאירת בס'קדיש
 מוב שם כתר ס' דברי הביא הברכהותת
 עליו כותב והוא נאון בן טוב שםלה"ר

 שים כהר כי בעיני חידוש והיהמרורוה.
 תלסיר והוא עז כגדל להרב הואהנו'

 ועור הרמב'ן. של סודו ובעל חברתימיר הוא עכו דמן יצחק והרבדישכ*א.
 הרשב"א על כותב עינים מאירת בספרכי

 גאון רש"פ כותב ש"פ כתר ועלנר*ו
 יצחק שהרב צ"ל מעות יש לא ואםז"ל.
 ורבינו ימים האריכו והרשב"א עכודמן
 חפוש וצריך ימיו במבחר נפמרש"מ

 והמה אצלו שנמצאים מי הנז'בספרים
 : יא( הרבר יתברר אםבכתובים

 על נחמר הבור עיביתן מפאירתןג[
y*wמה' חים 

 הרישה בעל הנאון כ"ץ פאלק*הושע
 שתיבר שראיתי לי וכמדומה 'נ'ופרישה
 שאר ש"ע על עינים מאירתמפר
 )עיין יו"ר. מערכת בנדפם ועיין 'ג(חלקים

 : כחך( ט56ק יסוסעמ'
 סרסכ"7 7'ס 5מח'י נר ממעון 'מ' )פין חמץ כלאמך]כ6[

 : כה"ר( וכו'היכר

 81מאמפרים

 בדיהוין נרפס דאבוני דק"ק אב"דמרדכי
 :פארם

 וסרר הגם סדר מרדכי כלאמך]ננ[
 להרבהחליצה

 נרפס באסן חזקיהו ישראלמהר"ר
 : יד(בוויניציא

 הרשע הגאון חיבר האמרותן]כי[
 כם"ש מהנדפסיםכפלים

 : כ0"6( מפוגו סרמ*ע )עייןלפנים
 ,צ"ל מהרח'ורבינו מכ"י ראיהיו כ"י זעירא כשלמדפי]כס(

 : מחודשים מרו"ל מדרשיםוהוא
 המקובל והרב פההים כלבוא]כו[

 אירגאומהריי
 בחכם24 שרשיות להקדמות עשהזכר

 וקצת וצול האר"י נורי כ"י מספייהאטת
 זצ"ל האר"י ולשונות הקכלה בענינישו"ת

 : באורהצריכים
 6נרסססכסן ט' )עיין ךןשמש כעבדא]כ,(

 : 3ה"6(פינויגטי5
]כח[

-yw-*4כ2ב2ד 

 תעין )ע"1 ושכ2יכ! ו
 :הכמס(

 : פי(כחיט( ספירי גחן מ' )עיין שעריכן כ2נ2ד4פ]כס[
 : סס"ס( ג55י )עייו התלמיד מבוא51[
 הלבוש השנות מישב דוד כלגדל]65ן

 ופסק וינהנוטהרם"א
 : טי( סה"ר כ"כ ש"ע, כסדרהלכה

 -נדפמ רות על פירוש דרי* כדלדל]5נ[
 כהן למהר"ח הוא זה שחיבירוהאטה

 ת' )עיין בנדפס כמ"ש ברקת פורבעל
 תורת בס' ועמ'ש 'וי. נה"ב( מגסןחיים

 ולא הסוף וראה affv ~"א דףהקנאות
-..--.-.... 

...-.-. 
-.-- -..- ...-- 
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ספריםימערכת78
 מאימאצק מהר"י פי' םזימ לדזמ))3(

 מגילות: וחטש דניא? פי'ז"1
 י"ר ש"ע קצת פי' הפנים לחם)ונ(

 קויפמאן יקותיאל משהלהרב
 יד( אברהם מגן בעל הנאון של חתנוב"ץ

 יעד הפנים סלחם בהרא סהדוראונדפם
 מהרב תוספתא פי' קצה עם קטןבא'

 : אמזמרדם דפ.ס אברהםסנן
 הרב חיבר ש"ע עי הפנים להם)75(

 על ואלי לוי יצחקמהר"ר
 ע' )עיין יו"ד מערכת כמש"ל א*חש"ע

 ? פי' כהל( 561י 5זיימק
 וקצת ההנדה פי' הפנים לוקם)5ס(

 מהר"ר הגדול מהרבדרושים
 : דודיומף

 די מהר*א מהרב שו"ת רב לוקם)15(
 משנה להם בעלבוטון

 : הרמב"םעל
 שמואל מהר"ר מהנאין רב לוזם)5ז(

 ליבלין איש יומף מהר"רבן
 ונדפם בש"ע שהושמתו א"ת דיניחידושי
 הגאונים בהסכטות שס"מ שנתבפראג
 : ט" הכהן מהר"י ותהנו ליוואמהר"ר
 הגדול הרב חיברו שימה לחםה"[

 לאניידו שלמהסהר"ר
 לשונות על והוא אר"ץ על ראשדל

 ונדפס האחרונים, והפוסקיםהמחברים
 להרב שלמה של דינו בית שו"תבסיף

 :,יל
[ps1ויניציא דפוס דרושיםהזקן הלוי טהר'ש מהרב שלמה לוזם : 
 וחלק ראשון חלק קטמים לוקם]ט[

 לחם ומשנה הטיניות עלשני
 בח"א בכתוב יעב'ץ לסהר"ר ח"אעל
 כסג*פ יטקכ ת' )עיין יו"ר מערכת נט"נ()5*5

 : 3ח'6(5כי
 מהריר להרב שייה רזודה לוץםי]מ6[

 הרב של חתנו באסןישעיהו
זצ"ל

 ציון מנחםהגיה
 .יםו : 'י" :"" '": :ק 1442יוי;,(גני::"::,י.;:ןי"י ייי ~gff גס גיסי ייפח ספ'( 03'9 ס" סג"מ )'פ' פית ס' ג"יגO')D 6 גחי 8nrtmticn)ojthltי( : ט"ב ק7יס שיט סייס 005 וכס"ס סם גסק7טס תפ"ס 16'ח סי ot)nh פייס ס' מ" גס*י(
 טיפוס: ר.ר"י וסטיק h')isp יס"ולק1י08
4

 וק גט65 61 ס0 ירג סרגל ססג'6
IOff~P1 

 !ס : עול 5סוסז וים מס'( גפף fD סג"מ

מפריםם מערכת-א

מ*

 עפ ונדפפ הכהן בנימין מ'המקובל
 הספר ונקרא וכו' לנדה הרעןחידושי

 : השלמים תודתבכללו
 פ6רוו י!7 "' )ע"1 לדןך למונצח]ת3[

 ! יז(נחל
 שחיבר ספר הוא ולמניבם לפני]טנ[

 של חבירוהרם"ה
 : ""י( האמת דרך עלהרמב"ן

 הר"ן כמ"ש הרמב"ן חיבר לקדטדרז)טד(

 זה ום' הלקומות. בס' הרמב"ן וכ"כהלל
 וקצת ברכות nYp על מחרש יפינדפם

 : מועדפדר
 אברהם הרב חיבר לארוה לקרומי]תס[

 דינים חידושי ויקייודיל
 כ"י. וראיתיו מהראשונים מלוקפוכללים
 שמחבר כהב י*ד סי' הרם"זובשו"ת
 הרב הוא הרי"ף ותקוני אורותלקומי

 ""פייתך, ל",י'שי.י'עםזון
 :"0יי

 הלכות דינין כ"י לרש"י הפרדסס' וראיתי באמשמרדם. נדפס ושובביויניציא
 מביא ח"ב כ"י הלקם ובשבליותשובות.
 בם' שם וישנם לרשיי נדההלכות

 באשכנז נדפס הש"ס לקומינ"י[ : כ( כ"יהפרדס
 והואובליוורט

 ואני זצ"ל. האר"י מרבינו מאמריםפירוש
 טהרח"ו רבינו חידושי לידי ה' אנהבעניי
 השים כלקומי ומצאתי יד בכתיבתז"ל

 ונם דל. מהרח.ו מחידושי דבריםהרבה
 שם יש באשכנז הנדפס תורהכלקופי
 מספר לי נתברר כאשר ז"ל מהרח"ומחי'

 והכונה האמור, ז"ל מהרח"וחידושי
 שחידש ז"ל מהרח*ו חידושישעירבו
 מרבינר שקיבל החידושים עםמעצמו

 זצ"ל:האר"י
 האריס לרבינוי המצות יפעמי תךרה לקיפוי]ת0[

 התורה על יקשות הקמן מאורנט[
 אב"ד מאירלהרב

 : הי אימינניןדק"ק
 רביגו החכם חיבר וממאורות מ']י[

 נס' כ"כ ז"ל.מאיר
 י"ר בכ"י מרן והביאו כסוי בריניהכלב

 : ע"ש כ"חסיטן
 סגי )עיף זקגדךלימ כמאדרדרז]י6[

 : י(ישסע(
 שסידר הכונות ס' גהו כמ4פדרידרן]יכ[

 שניירא נתן הרבי
 רבות הנהוה בו ויש זצ"ל האר"ימכונות
 וראיהיו הממ"ע מכהני הגהות ונםסמנו

 : כ"י קובציםששה
 כ"ץ פאפירש מהר"ח ארך למאררי]יג[

 לדעת הכנוייםערכי
 נתיב יאיר עם ונדפס זצ"להאר"י

 :ווילנא ומהר"י זן מהר"ן המקובליםלהרבנים
 ובקיאות מסים מופה אור 13אורי]יי[

 התלמור בכלגדול
 ק"ק דיין וירמיש אהרן מהר"ר וחברויסרו
 ונדפס חידושים, איזה בקצרה בו וישמיץ
 ונדפסו הש"ס על חי' ובו אור מאוריח"ב
 ח"ב אור מאורי ?ידי בא ועתה מיץבק"ק

 : חן הש"ס על ות"נכשלימות
 : 5דקס( תעיק )עיין אדרן 13אךוטי]ט~[
 : ט( הות( )עייז כמגרזניכם,]טז[
 מורה מחרש נדפם נתיב כלאיר]ין[

 ברכו' הש"ס עלמקום
וסרר

 ציון מנחםהנ"ה
 וגזתם.3(

 וס'י6טינק
 ותיקין: סיס ע5 ו1'5ג6 7' "ף

 !סלטג"ס טיוטת אפי' !מפיל נ6 ו6ך י,י( זן 4ופח"6 סרי"ף ש5 5סרו*ס סמאל ס' י! 671' יצתו ועיקלנ(

 ישקול סטן 3סס מפנס גדיל OD גס מסטך וגרפס ע"מ סס נספרו גפת'חס ,כט"ס סקט1 סטיי 3ססוטועי
 : 'תגן 65 ו,ס סרי"ף, ח,' נסס לק 1:לססן אנטלי ספל כס %':ועיט,ד(

 ס" ס;-ת סמ"ק ע5 ו5ט"ק 'hSn ,3י '~oh גגו לתו 67.'סרין יגויס ג6ר גס' וטסר.5 ג6י.יקו וסרח 1tcihסל-ט.
 שן וטגי5 יטיס לעוגת וע.ס טיס, כק"ולפ-ז

 גיעג'47
 ספי0קיס ג5ל ת"ו סוף חסל ,גס7' 5;גטס ספית וע"ס

 לית 3ע5 נס0גטת !גרפס תג.ו( )פ.1רן6 ז"י סעי סג-ט כ5 תיטילו ט6ל)'פ56ל, "חק גטו"סח(
 ספ61י

 !פפ-ט

tor 4' עשק: "י" יקי:""ך(עךצשיי"'%ה%ל 4 1  י יייי יי 
 טן ק 3סס ,גט'ס היקץ 1טי פיט? מדל ג6ל .פו 16וט? וטול הגט, ל"ת ט'הג'ן מנת הכות 19 !י,6ח(
 : תקג"6( )*פ'%ך )ח"6 4ול עם תיל סגי( )?ו"1 גחיו ל-6 סג-ס ועם 5ס-ק ט6ו:' 11קל16!(

מפריםפמערכתט
 ת, )ל לאדם בנגידהס[

 8 נח"6( יונס מנתי

[DS]שנייה סורות מישרים כבגיד 
 3( למרןהמניד

 יופף י וע' יו"ד מערכת בנדפסועיין

 יוגס פנתי פי )ע' מישרים כנגיד]"[
 :נח"6(

 בני בס' מובא מראשית בהניד]ט6[
 כ"כ וכו'חיי

 בקושמנדינא נדפס ס' והוא הדורות.סדר
 בניו והרבנים מהרח"א הרבמתשובות

 : בא(בידוע
 מפתת על חיבור כ1שנדץ ושניוט]תג[

 משנת מס'העורמות
 טנתבי הדברים ומקור פירושחפירים

 : כבי זצ'4האר"י
 נקודות להשנות ישוע זדץבנ כלגיני]מג[

 קצת על פ"ז עלהכסף
 הרב חיברו צ' סי' עד י"ד מריש,*ר

 אך כג(. פ"ז הרב של נגדו יואלמהר"ר
 ונדפס נאבד שהשאר נראהמההקרמה

 : ת"פ שנתבפראג
 לישבמקראקא מהר"י יהנאון לעלמה מביבי]טד[

 בנדפס ועיין רשע על התוספותקושיות
 קר6ק6 6גד"ק יסויט מ' )ע' יו"דמערכת

 : יד(גחת(

 ממאסרות א' מאמר קשיטה מאהנ6[
 והם כ" ז"ל הרמ*ע1

 : א( סימניםמאה
 הרי'ף על היבור שעיים כמליה]3[

 בר יצחקמרבינו
 בע הרב והוא ממרשילייא מריאבא

 ספר הרברוה. עשרת בעל והרבהעפיר
 : ב(  נוטן ישן קדמוןכ"י

 מהרם הרב תיבר שערים ומאה]נ[
 בחיבוריו ומזכירואלייך

 שם על נראה אלשיך ובנוי ונאבד.הרבה
 בתשו' כא"ש בספרר אבותיומקום

 מאלשך ב' סי' צ'ב כללהרא"ש
 :למוליקולה

 עשה מצות ק' פעמי שערים מאה]י[
 ואפשריות הכרחיוהוליה

 וע"פ הפשה ע"פ מעים ומעטא הזהבזמן
 הש'נ: ש' ונדפס שני יצחק מ' חיברוהסור
 תלמיד שמואל ה"ר חיבר כמאדרן כם']ס[

 המבי"ס הרב כ"כהרעש.
 : כ"נ סי' ח"בבתשו'

 סיייס "יכי סי"3'ס )עיין מאור, כם'מ[
 : נ( 3ח"6(סמסגיות

 כלו יעקב עין עי עינים מאורמ[
 י( פינסוממהר"י

 על ואורו תהלתו קו יצא הארץנכל
 . האר"שבנפות

 הקמן במפרי עם"ש עיניכ! כמאדכן]ח[
 בקונמרס ברכתמחזיק

 : דד( סגד( סו6 )ו6ו5י ש"ז. סי'אחרון

 מהרב נימין על שיפה דוד ביגדל]5ג[
 יעקב בכמה"רדוד

 מהרש"ל. תלמיד שהיה ונראההכהה
 סדרי על שתינר בהקדמה בנוונתב
 ראה הוא אף נזיקין נשים מוערהש"ס

 : הפעיות כלוהתקין
 בראשית ם' על היישים דוד כמנדלטי[

 והכולל המקובללהרב
 בפפ*ד: נדפס הום נרין דוד מ'בחכמות
 הרב הרמב"ם. עי עז ביגדלמס[

 שכתב מי ישהמחבר
 הוא אלא אמת זה ואין הריפב"אשהוא
 ספרדי גאון בן אברהם ן' סיב שםרבינו
 וב"כ שמו על פוב שם כתרוהיבר
 הרשב"א. הלציד שהוא כ"ד דףבקירא
 כם"ש ישראל לארץ עז מנדל הרבועלה
 עליו השינ ומהרש"ל י"(* מלולבפ"ז

 מרן קדושת וראה ובא כידוע.בקמא
 לבקיאות צויך לאיזה אלא מזכירושאינו
 לוניל לחכמי מתשו' שמביא למהאו

 :וכיוצא
 בח"נ בידינו אין הרמב'ם על עזמנדל

 נראה אך ואילך ורעיםמספר
 מזכירו משנה בכסף ומרן הכל. עלשהיבר

 : מזבח דאיסורי פידסוף
 מוסר ספר שמים, ברכית עז כיגדל]5י[

 לכ השייכים ודיניןגדול
 להרב וכי היראה עלית עליות בסדרמצוה
 חובת מם' הרבה בו ויש יעבץמהר"ר
 ז"ל והוא תוקר בל' שנעהקהלבבות

 : הזהב לשון בלשונוכתבו
 כ"כ הנשיא. יהודה ר' חיברו כמגזאנימ]15[

 ו יט( ידין ודן קרניםבס'
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 19ממפתיםלמערכת
 )עיין מי'ת מערכת לעיל עם"ש(צ"ל

 : סמבות(קטמי

 גנן: ביץ'(.'יי"' יזטי'"
 ארתיע גטן. יונס מ' )טית לקימים,]ס

 : כאי כה"ר( מפלגו ',
 בעל נאון מוב שם מרבינו לקרפפיםמ6[

 שקבל בקבלה עזמנדל
 הרמב"ן סודות לבאר ז"ל הרשב"אמרבו
 ה' היכל ס' בסוף נדפס קונמרםויל,

 : טוב( מס כתר)עיין
 רניגו )ע' בנדפס כמ"שי זומרתא פסיקתא שם הוא מוב לקוץ]יי[

 : כב( גחה(טוכיסו
 נאנאר'ה מהר"מ הרב מגוב לקוץ]גג[

 מדרשות המצותעל
 נ"ו אות מ"מ מערכת בנדפס ע"רז"ל

 : בג( 3ח"6( ג6נ6ר"ס טפס ת')עיין
 : יוחסין מ' בסוף מוריםכ"כ רש"י תלמיד שמעון ר' חיבר לקמן]גל
 מתוס' בנראה דינין מפסקיי הראשון ישעיה רבינו חיבר לקת]נס[
 הלקם ומשבלי מ"'א, דף על לקדושיןריעד
 הלקפ מס' דין שמביא ע"פ שבלתח"א

 בתוספות שם ראיתי נם ישעיה,לרבינו
 בקונטרס עיין שכתב ע"ב ל"ו לדףרי"ד
 התורה על כ"י בנימוקיו ובקשתי צופ'
 מחבר היה ז"ל שהרב ונראה מצאתיגולא

 על שחיבר כמו התורה עלמהדורות
 :הש"ס

 חאניו מהר"ם יהרב הממת לינגו[
 חדשות פנים כמוי*

 ונרפס כד( חים על נדפם ולאמהאחרונים
 : הנז' מהרב משניות על הקמחלקם

 שמואל מה' להיב שמואל לקקם]גי[
 בן כעץפייבוש

 הממ"ע בעל הנאין בן יוזפאמהר"ר
 רמות הקדמות ללקפ והרבהוהפלא
 דרש ס' לו ומחובר אמיץ, בקצררבות
 סמוכים פרשה בכל ז"ל להרבשמואל
 וממנו ארץ מנאוני נחמדים ופשפיםדריש
 לבו שם לו ואשר נמרץ בקצור והואז"ל

 : גהו נחת ימצא בדבריולדקדק
 : יעל( קמיה )עיין אדם בני לשון]גה(
 והוא מקרוב נדפם הכמים לשוי]גט[

 ליבמות הרא"שתוספי
 והסיד סיטה לקצת ידפםכתובות
 : כי( מדות להמיר הראב"ד חידושימדות.
 אדם. בני ישון דץככמים, לשין]ס[

 וקדיש עירלהרב
 יעקב* קהלת בס' נ"ל אלנאויכמהריי
 יעקב נאית בסוף נדפם תורה לשוןוחלק

 : לשון מענה ונקרא הנו'להרב
 קצת על יעבץי ברזילי מ' יהרב למודים לשוו]ס6[
 מערכת לעיל ועיין נחמד ס' ח*מ י"רא*ח
 ולשונתו ה*6(. יעכן נרוי5י מ' )עייןבי"ת
 האחרונים.: ועל הראשוניםעל ופרי ושקיל ורחבה פובה בארשתהלך
 ועיין הנו', יהרב עררכמים לשרן]סג[

 מערכתמש"ל
 : נהם( יענן נרזיתי 1 )סייןביעת

 ו חגמיס( חסון )טיין רזדי14ק, לשדן]סג[
 ביצה ברכות על שימה זיבח לשמ]סדן

 זבחים מנותשבועות
 מפירששא ליב יהודה יעקנ למהר"רחולין

 תקכ"ז! שנת באלמונאונדפם
מאה

 ?יון מנהםהנ"ה
 ר9שי8 גס" ופס סו6 עפ~קן6 כתיגם 977יס כס ומס"ס ייגס פניי:ת עי 35לן ספגסניס 3טס נס פ'86ט"ט

 : ~s~e W.7PD בק"ק !ת"6 שלות עם ו6יכס לות 6סתל עגנת set סשיס ש ש טיפ יו"ר מ:וכז"
 : 5"ט עשת ימס פ" 6107 9"ז 3סס'7 1פ'פ ס"ס קפה כס" סו6 שגו ס7ל "9'3נ(
 : fien ו1גיוכק p~fii יסר56 35ג' זכרון ועם מטגנן 501 ח9'ס כפולג oh.# תשו 6"? יזיז 16*ת3ד(
 ט ושסיט ומריס, רקיס O'InID סין טחת זרים ידי 3ו כלש גי מחת, י63ר סייטי 6"י %ספור סו3 ונעתגגן(

 טשורספ סי' סטחנר כ' מס'( אוף סין סלי )וע' וגו' 3ע7 יגש סטוכ וס' ומריס, וריס זכרים, .3מסגטם
 : 77"6 וי"ג6 ספרך וסי' וחסית 75'ק65יס

 מקזות 6רג9 פן 50 717 ליחנו 81" י7א י"ג SD סל6ג"7 זפ" ומתת זוין DD' ט5 וסל36"? סר6"ט פי' ג13%11(
 : tvpinוסיגף % 5י1ו6יג5 שק 9"9 סריסגש6 וי' oPtn1 6תדוגיס מלקרס ו3' סוריות (tUW 'נטות fh10אוספ'
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