
מפרימם מערכת-84
ע,***

 והם כ"א ז"ל הרם"עי ממאסרות א' מאמר קשימה מאה]6[
 : א( מימניםמאה

 הרי"ף על חיבור שלהרים כ17442]נ[
 בר יצחקמרנינו

 בעל הרב והוא ממרשילייא טריאבא
 ספר הדברוה. עשרה בעל והרבהעפיר

 : ב( נושן ישן קדמוןכ"י
 מהרים הרב חיבר כפערים כ2אןץ]נ[

 בחיבוריו ומזכירואלשיך
 שם על נראה אלשיך וכטי ונאבד.הרבה
 בתשו' כמ"ש בספרר אבוהיומקום
 סאלשך ב' סי' צ*ב כללהרא"ש

 :למולימולה
 עשה מצות ק' מעמי שערים נלאה]ד[

 ואפשריות הכרחיוהוליה
 וע"פ הפשפ ע"פ מעים ומעמא הזהנומן
 הש"נו ש' ונדפס שני יצחק מ' חיברוהסוד
 תלמיד שמואל ה'ר חיבר מאור סי]ס[

 המני"ם הרב כ"כהרעש.
 : כ"כ סי' ח"בבתשו'

 פירות היכר סרמכ"ס )ט'ין 3ואךך, מ'מ[
 ! נ( כח"ק(סמסגיות

 כלו יעקב עין על עינים מאור]'[
 ד( פינסוסמהר"י

 על ואורו תהלתו קו יצא הארץבכל
 . האר"שכנפות

 הקטן בספרי עם"ש עיבים נמאדר]מ[
 בקונמרס ברכהמחזיק

 : דד( o(sff) סו6 ל6ו5י ש"ז. סי'אחרון

 אב"ד מאיר להרב יי התורה על יישות המטו מאור]ס[
 : "ן איפינגיןדק"ק

 רביגו החכם חיבר הטאורוה סי]י[
 בע' כ"כ ז"ל.טאיר

 י"ר בב"י סרן והביאו כסוי בדיניהכלב
 : witp כ"חסימן

 פגי )עי'1 ןקנדרליכמ 23אדרךרצ]י6[
 : י(ישסע(

 שמירר הכונות ס' ברצן 423שררידרן]ינ[
 עפירא נהןהרב

 רבות הנהוה בו ויש זצ"ל האר"ימכונות
 וראיתיו הרמ"ע מכהבי הגהות ונםסמנו

 : כ"י קובציםששה
 כ"ץ פאפירש מהר"מ איר לנאררי]יג[

 לדעה הכנוייםערכי
 נהיב יאיר עם ונדפס זצ"להאר"י

 :ווילנא ומהר"י " מהר"ן המקובליםלהרבנים
 ובקיאות מסים מורה אךך 23אררי]יי[

 ההלמור בכלגדול
 ק"ק ריין וירמיש אהרן מהר"ר וחברום

 ונדפס חידושים, איזה בקצרה בו וישמיץ
 ונרפסו הש"ס על חי' ובו אור מאוריח"ב
 ח"ב אור מאורי פידי בא ועהה מיץבק"ק

 : חן הש"ס על וח"גבשלימוה
 : 5דקס( מעיק )עיין 4ירי4, כ442ךי4י]סי[
 : מ( הות( לעי'1 כלאזנים,]ט1[
 מורה מחדש נדפם ירעיב 13איך]י,[

 ברכו' הש"ס עלמקום
ומרר

 וריקין: (otr ע5 1,י64 יף צ",מיילימ נטמן צית מנחםהנ"ה
 יסל%כ*ס מחיות דפין ימעיל ג6 ו6ך '"י( ו' )ועח"6 סרי"ף שo'lloS 5 סמ6ול ס' ע! ו67י חיגתו ועיקרג(

 6%5ול סמן גסס מכ1גס גבול עם גס כוךמע6 וגרפס ע"ס מס 5ספרו גפת'חס nffn)t מקטן ספ46ר נססויוען ורעים יפן סגדי! סמ16ל ככס 16תו קרצו וגויקין גמם ין !רקס ס16%ר ס' 1ס:ס סמ16ר Ocs ג"ג מכישס"
 : לייפוי( ח"י סריס גתו)ןות כצריכות גמגי6ל פייטן 3ע! ג"כ )וסי' 1"י מזגו עורף מושט ספרייגתגס

 יתכן: !6 וגס סרי"ף, חי' נסס לק וגירס, יגמלי 1DO כס סע!.1% וענפיוד(
 עי:יס מקול ט-ס יגעתו 5סי'6 גל6ס סס גמח"ג ל61ס פין סן6 גוס O~DPD11 תטיס ג"' סחגס ען 51"עדר(

 twjo גסס ינג'ס et)tStnt גספליס סקיל6 ככ5! וסוף גו מיעיין ומשיר י"ר ע' כחח סמ1וגר ס76ו%י5ר"ע
 סי' סיח סמר עי מט"ק ימ65 1ג! יר6ס כג! 46זו 67!סר.ן יגויס ג6ל כסי ומסר.5 ג6!יק1 וסר.6 6ן:יךסר-%
 ספיסקיס כן!' ח-1 סוף חמד ונמרי יתגיס סמע!ות O"DI : לערן ע1ו ומגד! מכעיס לפוגת וע.ס ע-ם, כקשלפיד

 : מי"ן כקות ושקופו סג?1)יס מ6.רות סגי מספל כס ועיקריי"ו( : גרן.ן עיי מגיגית ססי' מסזויטל %:חמת ו6מר.ו ת'ח ית' סגורות קויותכסקימס ועיט כפ561 כיח נט5 גססכמת וניפס ת:"ו( )ס.,לן6 ז"5 סטס5 יג-מ כי תימירו ט6רנ.פ6)ל, '!מק גמ1"ס"( : לדריכות 5'ט 6ותסטי
 : ממחמס :טע :תן ר' ל"ת 1ט6ז(
 . : תקפ"ג()מ.ן מן גן גסס וגייס מזילן וס5 מ1טד סכל כ6ר .טי שמעו ועוד סגם, ר"ת  טילוגז  סכת גרסות ע5ורירח(

 תקג"1e'tth) :)6 יח"6 גדול עס ועוד סעי( )7ו"1 נמיל ל"o~ao 6 1עס יסיק מ5ו:' אקלק,8(
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מערכת
 המחבר להרב שיש שם וכתוב מועדוסדר
 ונדפס אחרים. ספרים ועוי הש"ס כלעל

 : יו'י( אלפונאבק"ק
 נפית עי הכמים עיני כמאיך]ימ[

 מהריםמהנאון
 :מלובלין

 הרב חיברו כ"י ינים מאירתמל
 עכו רכויצחק

 והוא הרםב"ן של סודו ואישתלמידו
 אחד הראני וכה הרסב"ן. סידוהלפרש
 נפ' כי הנז' כ"י עינים מאירת בס'קדוש
 מוס שם כתר ס' דברי הביא הברכהפאת
 עליו כותב והוא נאון בן טוב שםלה"ר

 ש"מ כהר בי בעיני חידוש והיהמרורוה.
 תלמיר והוא עז כגדל להרב הואאנו'

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

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

 והמה אצלו שנמצאים מי הנו'בספרים
 יא(: הרבר יהברר אםבכתובים

 על נחמר חבור עיבים כמאיריז1ק[
 מה' ח"מש"ע

 דרישה בעל הנאון כ*ץ פאלק*הושע
 שתיבר שראיהי לי וכמרוחה יכיופרישה
 שאר ש"ע על עינים מאירתספר
 )עיין יו"ד. טערכת בנדפם ועיין יג(חלקים

 : כחך( ט56ק יסוסעמ'
 סרסכ"ן 7'ס 5מהי כר פתעון ת, )עין חמץ כלאמר]כ6[

 : כה"ג( וכו'היכר
 ופי* ירושים ס' מררכי במאמר]גנ[

 מהריר להרבההגרה

 81מאספרנםם

 נריהרן נדפס דאבתי דק"ק אב"דמרדכי
 :פארפ

 ומרר הגפ סרר מרדכי כמאמך]גנ[
 להרבהחליצה

 נרפס באסן חוקיהו ישראלמהר"ר
 : 'ר(בוויניציא

 הרמ'ע הנאון חיבר במאכמושךרז]כד[
 כמ"ש מהנדפסיםכפלים

 : כה"ג( מסרגו סרת"ע )עייןלפנים
 זצ' מהרח"ורבינו מכ"י ראיתיו כ"י זעירא כלטמרי1כס[

 : מחודשים סרז'ל מדרשיםוהוא
 המקובל יהוב להתהים מבואהי[

 אירנאומהריי
 בחכככם שרשיוה להקדמות עשהזכר

 וקצת זצךל האר"י נויי כ"י מספריהאמת
 זצ"ל האר"י ולשונות הקכלה בענינישו"ת

 : באורהצריכים
 6נרסססגסן ת' )עיין דזשנםש במב:ך14]גז[

 : כה"6(סיתיגטין
 מעיו )עייו השמים כמבבך4פ-שער]כח[

 :הכמס(
 : טי(כהל( סטירי גחן מי )עייו שזהרים כובדא]גט[
 הלבוש השנות מישב דוד מבדל]65[ י סס'ס( כצי )ריו התלטדד מבוא51[

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

 .נדפס רות על פייוש ליוד כמבלול]5נ[
 כהן למהר"ח הוא זה שחיבירוהאמה

 ת' )עיין בנדפס כמ"ש ברקת מורבעל
 תורת בס' ועמ'ש יו'. נה"ב( סכנןהיים

 ולא הסוף וראה ע"ב ~"א דףהקנאות
 כהנא חיים מקור בפירוש שכתובראה

 :רבא
מנד

 ז סס"ך גגי גיסן גפו"ס סגת' !ת"סי"ר( ציון מנחםהנ"ה
 חד4 שכח טפן fnu ר"ח ג*ע סוכ3*6 פ! סכ' ס'ד PSnn ס' שו פגוע וגרי בפס יפי פשו גפם 31פח"ניא(

 : (vfn נסטרזסלסג"6
 פויס ספנוס תקפידו פ"' וכסס( o'sDh פ.!!א 3עי סל3ג'ס מסגפת )עשת ספ'י ש 3פל6ג לתון סעס נדפסיב(

 וסלמם nso' וגרי !ג6ר מ6ו7 טרח מלס וככל מ!גונ oprnhl וולף סמגוגס ימוקם! 3ל"פ ח56ףג:יפן
 לפס יופ 6% סקלה מ11 כסג"מ סנ'ח פ14 מתפס עז ויריסס גפריסס וגורכו 35ט.יס יסי' סל6 6, 5ית61פי'

 : ק:י-ן כי כיח גוס כג:ס עז קין, פרז סססמע כפס סרמ"6 זגרי 5'מכ ג-כ 6"עיתק
 )כי6!יסט6ק נ"ך ס.' סג6ו:.ס בסיפת ס' רתוך :לפס סק'"1 סנ"ס תפופו וגפ"ט מסספ'י סגסמטו תפסס יי)'וכללי

 פפגקס קר6ק6 שרגי פי!.די יריי' יגס ' ר6 קלת עוז פ65תי .כעת סופרים, גפייטת גתה ופפ"סתקם-ו(
 : ג"ן פיק פו-ס ס! 6פי '.סף כר' קפניל גממת 61ת מס וו-5 ע"נ( )דכ-ט יפ"קסקסן

 : tffP נ"ך סי' יו"ו כסמ"ע ככס סק-6 ק5"י ש" גהו"ת ססמ"ע !כ"ס גנתו ולוגיינ(
 ח:'!ס. סדר ורק י"יק.' פכתנ נסס גקר6 מגס זמור גיק?יק סן6 ג6ן ג' ספ"' וכמח"כיד(

 ת%6ל גסס נקר*
 : תל"ג( )פ)עוגס גי..ייס '5חק בר' פ:תס 5מי"ס ירחק פי' ס' גחוך loe~ tDD111 חוק" יריבו )סרספרזכ.

 : כ"6( ח' )ועת-6 מג.גרק5 נו"י כמחם יר' סג"מ עם קר6ק6 גפ.ק ונס ג"פ גזפס !מסרח,-ו מעריס פכור גספי(
 : h"'po סגיו ין-ד כ-ך פ' סע.ו( )1"פ 'סויס גל' חד ימו*ס 6%1טז(
 %,דתך סנלס.י nluP גע! סגלו; וגע: כס גססגזות וכ; מג:!6 הכד"ק (hy 5פוסר"ז ופוחס ס;6 זסספר 6פק קן*ו(
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מפרים0מערכתפ8
 מהרב גיטין על שיפה דוד מגדל]%ג[

 יעקב בנמה"רדוד
 מהרש"ל. תלמיד שהיה ונראההכהה
 סדרי על שחיבר בהקדמה בנווכתב
 ראה הוא אף נזיקין נשים מועדהש"ס

 : המעיות כלוההקין
 בראשית מ' על דרושים דןך כמבדלהו[

 והכולל המקובללהרב
 בפפ"ד: נדפס הופ גריז דוי מ'בחכמות
 הרב הרפב"ם, על עז 3שנ1שלמס[

 שנתב מי ישהמחבר
 הוא אלא אמת זה ואין הרימב"אשהוא
 ספררי נאון בן אברהם 1' סיב שםרבינו
 ונ"נ שמו על מוב שם כתרוחיבר
 הרשב"א. הלסיד שהוא כיד דףבקורא
 כמ"ש ישראל לארץ ע, מגרל הרבלעלה
 עליו השינ ומהרש"ל '"(. מלולבפ"ז

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

 :וכיוצא
 בת"נ בידינו אין הרטבים על עזמנדל

 נראה אך ואילך זרעיםמספר
 : מזבח דאימורי פ"דVD_ מזכירו משנה בכסף ומרן הכל, עלשחיבר
 מומר ספר שמים, ניניה עז מגרל31י[

 לכל השייכים ודיניןגדול
 להרב ובי היראה עלית עליוה בסדרמצוה
 חובת מס' הרבה בו ויש יעבץמהר"ר
 ויל והוא חוקר בל' שנעתקהלבבות

 : הזהב לשון בלשונוכחבו
 ב"כ הנשיא. יהידה ר' חיברו נוגדנים]5ס

 צ יס( ידין ודן קרניםבס'

 8 (wfi~) יונס כנתי מ' )ע' לאדם מגיר]5מ[

[us]שנילת סורות מישרים במגיד 
 כ( למרןהמניד

 יוסף ט' וע' יו"ד מערכת בנדפםועיין

 יונס פנתי מ*)ע' מישרים כווזיר]מ[
 :נח"ל(

 בני בס' מונא מראשית ומגיד]מ6[
 כ"כ וכו'חיי

 בקושפנדינא נדפם ס' והוא היורות.סדר
 בניו והרבנים סהרח"א הרבמתאובות

 : בא(כידוע
 מפתת על חיבור משנןץ כמניך]מג[

 משנת מס'העודםות
 סכתני הדברים ומקור פירושחסידים

 : כב( ימג[האר"י
 נקודות להשנות ישוב זהת כלגיני]מג[

 קצת על פ"ו עלהכסף
 הרב היברו צ' סי' עד י*ד מרישיעד

 אך בג(. מ"ז הרב של נכדו יואלמהריר
 ונדפם נאבד שהשאר נראהמההקרמה

 : ת"פ שנתבפראג
 לישבמקראקא מהריי להנאון המלכמה למגיני]מד[

 בנדפם ועיין רש"ה על התוספותקושיות
 קר6ק5 6כן"ק ימולט ת' )ט' יו"דמערכת

 : בד(כחץ(
 מהנשן נפלא מי ונמוקורז במגלה]מסג

 מהר"ןהמקובל
 וכו' ואתחנן פ' על אופנים רנ"בשפירא
 אלף וחיבר לך. רב כהי וכו'אעברה
 כם*ש זעירא דויקרא אל*ף עלאופנים

בהקדמת
 צית מנחםהג"ה

 סגלגל ס' פ', תלוגס כת71 וחכמתו )לגיס טומרתי ימי? :סו6 גגל6 מתמהי גני וו*) 7י? לל פסלונססגפת
 סינ%א* פ5 4מדיס 6ט סגסתרות ופן סקל" וגתכ' לגלולות סחוקס 'י! סר6ס וסם (nt'DiP 3:ס 6סל זוזטנזן
 : **פ טגפ לג6 גסג6 חיי'ס מש תפשל דס61 יסדיק למ"ג סם דוי מגש ס' כסק7מת גסג7ק7ק וקוקס ס"ס,1%

 : ג"0 וגרפס עלסי' סו6 שגיס חיקי ס' ורק ט"מ 610 מתורס עלס-' פ.' 7ו7 מגד) )מיג!( סח'יס 6'ל כ0'ות"ס
 : ע"ס טופיג מוז וסגסתר מ!ים'ס נ' וכד' סרט כח' ומ6ליכיססתטנטת ישיט* גס מטפין כמסע ס6' ודן ק'ס גורת )סגין כםפ1 סגיך h~OO סמ"ק וכן 3"פ גססו תכ6 3פסתליס גסחיי(
)%PkNeil ת' פ6פר ליס ס"ס 3וס כמסתפק לק ג' ,ד,ן ין ?כסן : 

 פג*% י?פ 1ס6?ס ס' כקות *' מעליס פגיע אסי% ג' וכסס"ד שים h)'v !טפין 1רפ*ס ר"פ ס" גפ"6סונף
 : מס'( כסיף ס"ן סנ"ס )ופ'11"ס,

 : ג*?( ?' )וס") ת"פ קיטעם ~NatT טסל פסגת סי ימוסר'"ס סקיי ?רך ועגטרסכא(
 36י'ק גסיותו ט"מ 3סי סג' כמסכמת תפס( )?"ו ופיגסק 7ר6נ6טס,ן 6גז*ק קמן גנוסר-י פסס )פלסכב(

 וס" ק7ס"ת פ5 ס16פיס ומטס סרפג"ס ט) סמסגס הרכנת מגזו) ספרו נס מנגיע כס וגסק?מסי6פפ!י
 : ו") נען 45קיס יסנ"פגג7

 הכיל )6 ונס פסגס, פג'ז !ס' מ7ו"3 כפין יט6 מסיזיס הכפסגת ותפיס ק'ס ס) פ" 6רגפ קרית 0' גזפס08
 : פקר~טט ל"נ5"נ מ1סל'6 'זיז' )ע"' סגלית ינסמיס משיז'ס מסות ס"ס פ" ע!1 טפס ס'גיסם

 : נעגרסין 6גי'ק גי גפו*ס '61) ימרסכב(
 $ hNIP וק"ק זיין נין 6ייקיס סנ'פ גג17 *שי )תם-?( 63י? נדפס3ד(

 : צך רג גמשפי ifsכח(
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 אמבספריםממערכת
 מדר בעל והרב כיי הרב בןבהקדמת
 סנו':ל1וסר"ן מלי 15 מסיס ומתעתי אוהו. ראההדורות

 עמ"ש המצות עי אמהר כמנלרז]נוו[
 בם'ד יו"דבמערכת

 : כז( כה"ג( Ith's די מסריי)ע'
 הירושלמי מזכיר המירים כן3לון]י1ו[

 וכתיב כהב שמוע אם והיה פ'ען עקב פ' ורש"י דברכות,פעם
 דבירו*למי הא והיינו סתם.במגילה
 : חסידים םנילת בשם להמייהי

 סמ"נ על באור ספר כלגלת]11ה[
 עיין קאויסממהר'ב

 3מ'6(: ק6ויס נגימן מ' )ע' בי"הבמערכת
 נסים רבינו חיבר מתרים כלגלועומט[

 הזכירוהנאין
 והרא'ש דוכתי בכמה והראשוני'התוספו'
 תר"ד סי' החסידים בם' ונםודעםייהו.
 גאון נסים לרבינו מהרים ססנלתדעתיק
 רכינו )ע' בח"א כתבנו וכבר כח(ע"ש
 דנראה כחת( סוסון כן יטקכ 3רגסיס

 בן יעקב בן נסים לרב היא הוודהמגלה
 והיה חננאל רבינו של חכירושאהון
 ומזו"ה כתביו מפי האי רבינו שלתלמידו

 רב  בתשו' חפשתי ועתה נאון, ליהקרו
 ראיהי לא וכעת וכיוצא ובמה"דערירא
 בס' נם הנאוני', בין נסים רבינושהזכירו
 מתשובות סקיוב שנדפס צדקשערי

 וכמה לכפה השובות מזכירהגאונים
 רבינו ונר ולא בשמוהם קראונאונים

 :נסים
 אמר דאמרינן חמאי ע'ב ה דף בשבת יש'יוהנה

 כתב מייא רבי בי מחרים מגילת מצאתירב

 ניתנה ולא מפני שהסתירות סתייט מגילתדז'ל
 בגשת נשנים ואינן י"יד יברי וכששומעיןליכתג
 המגילה את מסתירין ישתכחו שלא אותטוכותבין
 שהסתירות סתרים מגילת וויל כתב צ"1 ובדףעכ"ל.
 שייך ל8 זח וטעם עכ'ל. הלכות כותבין שאיןלפי
 טוף שה" גאון נסים דרגינו סתרים במגילתעומר

 כתבו הגאונים וגם התלמוד. ננתב וכברהגאונים
 מעפרי וכמה שאלתות גדולות הלכות ספריםבמה

 רבינו שכונת אפשר אלא ממנו. שנאבדוהגאונים
 כוון שלא ם סתרים מגילת שקרא גאוןנסים

 הלכות הגאונים שעשו כמו ולפרסמו ספרלעשות
 הבירו עשה ועד"ז שאלתות. פסוקית הלכותגדולות
 אמנם התורה. ופ" התלמוד פירוש שכתב סננאלרבינו
 סחרים מגלת הספר קרא מענותנותו גאון גסיםרגינו
 לעצמו. אלא לרבים למוסרו ספר עשה שלאלומר
 במציעא עינים גפתם ועמ'ש מגל. ערך בערוךועיין
 לשנוס  ז"ל המאירי הרב בפסקי  ווי" ל"ג דףעל

 ע"ג ע"ו דף כתבי כל פרק ריש מחישושנדפסו
 : בה"א( גאון נסיט רב )ועיין ודויק.מאמפר

 קודם לה חוברה תענית כוגלת]ג[
 כידועהמשנה

 כט( מהרא"ה פי' עם לפנים ואתונדפסה

 עם יעב*ץ מהרב קצר פי' עםואת"כ
 : עולםמדר

 הנפרא על דוראןי צמת בר שמשוך יהרב אבורץ כמגו]ג6[
 דף הרורות סדר כ"כ וחריפות,בבקיאות

 פירוש שהוא הוא והאטה ימ"ד( ע"נק"ע
 דוראן צמח בר שמעין להרב אבותמס'
 בו ויש בליוורנו ונדפס הרשב"ץהוא

 חלקי שאר נדפסי ומקרוב גדול,בקיאות
 : חכמות כמה על אבות סנ3ס'

 פ4 לסלון, טוב יוס מ' )ל אבות מגן]:נ[

 ? נח"ל( סלתם 3ר מנחסי

 )ע, אברהם כמגן]גג[
 לבניסס הסידי
סנן

ן
 ציון מנחםהג"ה

 תשת ס' לימים לעיר 3סוזו כלגיס ססס 6ת קוס ומס סיעדסט:6ג הכד"ק ספירה סירס מו"ס כלס-ק 610נו(
 ממרשן כסמון גוקגת ותסוס וקיעיס כוקעיס כנריו שגיס יסק סט:6כ 6ג~שק מסרשס סג16ן ב"ג סם-ךוו.ן
 מג"פ ס' ס"ל לפריס גיח 3עי ווסג6,ן תיח( גורת לקי:ת (we7pN עב-ל סגסגת tv~vt) ch יכרכו פפיועפייך

 1ר6ות )ווכית' כו16קווי, 7:1פס סרכים 6ת קטת 1גיס"ד ססג'16 טד גת 1)6 מקט 65 ככת" סשרס גי9!
t'nto~o1קזכו( יד גטקס לתוניס חוסר, ע : 

 ו' ע1 ופ6מר 6ו7ל1גינוס מסגת 59 ר-י פי' ;סו סרגם ושמעו 9עמ'ס פיוס 6מ-כ ונדפס סג"3( )1117בו(
 : 1611ן וחיחכמות

 ייגריפ פ"ט  סתויס מגלת גסס ויורק קו-כ( סי' לפיל  ג5ין לר.ן  סחרחר "נעיי 15 סיפתח ס' סי6 וקוייגה(
 גפ כ6ן סנה' ז5"ס 51ע'ק כ6ן ממחכר ימ*ס ל"ז ילס'"1 הכסתר גריו רס גחלמיד כסוגך פס מססטנך

 ס' פכר טריר6 רגמו כ' סמ16ר מחרת ס' )כמקדמת ק"ן( מ' (h'nPt לסרפ;שס 6ותס סמיחסיס מתריס מגיתס'
 : כ"ס גר6ם'ת מ"פ וסננו סרמג"ן וכפ"ס תירס סתרי רק גיל סו6 וקווי 9"ם סתריםפנית

 ')6שי יקר6ק6 מלוי 9רן יר' 'וסף גר' מרסס פויס וס61כם(
 סס גהקדמס וכפשט ת-ח גפרת וסי' תי"ט,

 ונדפס תשית ew1' מ"ג קרנן ו3סיור' ספ"6 לפריס סטר ועסו-ת תק.פ( ריס)ו9מ'6
~wnh 

 ג16ל סס גס
 : vw~e) נדח ווטו פויס מדל 9ל 'סרס מכך גסמ"ס מקל6ע6ס'ן דיין למסר"% ח7סיס תוס'נסס
 : פלו te)dn ותכ% 61'כ דוי 5פת מס' נעתק סס"ז וכון ו6פ:סלפ"ר(
 פנו כסס 1קר1תו סטו סיגו חרס מו"ס סרג כגו ו6ך 'סלקן גר גסס לק מתח!ס ספלו 6ת קרh*AD 6 ושןלא(

 51'% מרסס 1AW כס"מ טויס מו-ס פ.: כוסף גו וחרות ייון גפslolth~l 65 7ק'ק סחייס. 31כהןלגוסס
 6"ו גקש6 תפ"נ ס" סגו ש"פ מ1סלס.ו מלסיג ח") ככוסס, מנן ספחכר גן ל-ת hto גס"6 וע"ס תגשם.שץ"נ
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מפרימםמערכת%
 כמהר"ר הרב הינר אברהם כגן]ש[

 בדיני מומאלאברהם
 ותשובתו כנה"נ, הרב והזכירוגילוין
 ח"א למהרח"ש חיים הורה בם'הונאה
 תיון למהר'ש שמואל בני ובס' כ"ג,סי'

 של רבו והוא ל"ח וסי' כ"מ סי'בשו"ת
 : בתשובותיו כמבואר אהרן בניהרב
 למהר'ד שיית גבורים מגן]גס[

 עייןאיסםרומםה
 דגי55 מ' )ע' דלית מערכתבנדפס

 : יב( נמ"6(6יסטי:כסס
 אליעזר מוהר"ר המופלגי מהרב מחרש נדפס גבורים כלבו]גון
 ומפי יג( והוריות מציעא על אבילהדי

 בעימק עיונו מהפלגת שמעתי אמתמגידי
 ul~y ולרוב ופיא הפלא וקלותוחורפא
 ולכן וכיוצא ומוחק חוור ואת*כ כותבהיה
 וכבר כ"כ, גדולתו מהספר ניבראינו
 בהסכמותיהם המערב רבני עלזוהעידו
 הרנה, ספרים לו ויש המבירין, מזמעידיז

 לא שקירתו מגודל שמעתיומתלפיריו
 בן נפשיה ונח כמעם לעיניו שינהנתן

 : שנהמ"ז
 יי( נרפס ער"ה סהררב"ו רוד כלגן]גו[
 והוא שאול חנניה לם'י הרמב"ם ובאורי שו"ת שאול מגן]גח[

 ן' למהר"ש שו"ת שלמה בית בס'המניה
 : יח(חסון

 מהע סומשפ )ע' מאמר דץ23רדרען]גט[
 :נח"ל(

 1 יעקכ( קסדת )ע' הכמים כלדוון]ס[

 גנירו5 ן' ר"ט )ע' הנס71ט כםןפדרצ]ס6[
 ננח*6(

 בל 9ה להזכיר כאיתי 113ארשו]סכ[
 ישנם אשר הןהמדרשים

 6( : בספרים הוזכרו אשר והןבדפוס
 נ( מגלותי חמש מררש נ( רבותמדרש
 מדרש ס( י" תנחומא. ד(ילמדנו,
 ויסעו, מדרש 1( ויושע, מדרש ו( י'(כונן.
 תדשא, מדרש ע( בראשית, רי אנרתאט(
 ינ( אנור. מדרש י6( השנם. מררשי(

 יי( משלי. מדרש ינ( יח( אבכיר.מררש
 שמואל מדרש עז( יפ( פוב. שוחרמדרש

 פסיקתא ין( השילוח. סי מדרש ט,(מ(
 מדרש יע( פליאה. מדרש יח( ס"(רבתי.
 גג( יסיק. נ6( מב( מכילתא כ(הנעלם.
 ר' פרגך גל( אליהי, דבי תנא גג(ספרי*

 מדרש גו( עקיבא. ר' אותיות גס(אליעזר.
 ןויכולו

 את נשאתי בסיך אעבור כי לעילמררשן
 מזהר מנילות חמש מררש בז(יוסף. והנני מג( ועשרים ששהשמותם

 בילקומ זכרו אספה סררש כח(חדש.
 מריון אבא מדרש כע( ואתחנן. סוףועיין
 5( במה"ד. ועיין באסתר הילקוםהביאו
 בכמה הרקח רבינו הזכירו הרנינוטדרש

דוכתי
 ציון מנחםהגיה

 ג!סון י"מ פלקזק 5'ס יפקס סמקס'
~'DD 

 ק"ל עלו סנינ וצגן נפקופחז " ::Ot)tiS גפם סגתו לסגין

 : זזי פרס זגגו גו"ת וגסופו תקי"ל כע6"גיש גיפסלב(

 : תע*ג( )ד*6 סתק,גיס וסי ס6ות'ות סלת עיפוסק

 ח6( %ו וג6 נרתמותמלר
(: 

 : תק5'1 ר!:6 !ח-6 וגלול פי' ועםלז(
 גגחפס סם .ספסייס פ"ע נכסיו ?גקו6 נסרך( 6טר סספריס )נעקד גת"י ספחו,ל כפי' כ' קר6 ול"ילח(

 %::"4ךז"ם,תמי'ג: 1:12:% 4ש :יש""שךיגנ צמ
 : ול' ,gffp פ' ,ע"! סמר, וממסמא(
 ממגם פי מוג גחת כף פי5 ע"פ רפס גקס1ת ולמ"פ _פלחן דפילוכו פגית6 פתת (ג5ר כסקריך !ח'6 לשתימב(

 ירייתי סיייו שפרי ריחוקי ס6חרוג'ס ק!ת כמחייטו יפ"מ וכפלט פגי!ספוס
 יפיוחס  צסעג!ת6 טמר יסר רי4

 ם וד6 יל6 ו6,.ק : סג*,(*6 )וע"ן : !ת,לס פגם וע' מוזן פזומי גט*ג וסונים לנלעס גוגגגעיס
 : מסיח וע"!סו6

 ס' מ!טת  ספי-  O'CC פי"ת  לפרלר פ-ן  11 וקווי עיין ד6גות6 ספיי תמוין 6י' ע-5( )קפ-ג וכת'קעיספנ(
 ~ופס וסת הילפות פ' י5*ג 61פער עשר פתתי' תנד גילוכ)יס סי' פורכות בת. פ' D'C1~D וממוריספסגתחז
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 85מגספריםפמערכת

 מד(. רי"ו וסי' רי"ד סי' סוף ומהםדוכתי
 בח"ב להדפיסו שזכיתי המורה מדרשל6(
 מס' 5ג( זעירא. מאמרי 5נ( מה( צ"ז.דף

 5ס( המשכן. דמלאכת ברייתא 75(נ"ע, ופרקי חכמה ראשית הרב שהביאניהנם
 ועי' אליהו, פרק* 15( היכלות,פרקי

 : שוי ק"ע ד'בסה"ר
 מכסן t~'Sh מ' )ע' אליהך כ2ררש]סג[

 :3ח*6(
 להרע ההגדה פי' ננדקדדש]סד[3מושרש

 ט' המקובלהתסיד
 רבים חידושים בו ויש פואה נחמןאליעזר
 מצרים של הטנות פרסות בעניןובפרם
 בויניציא ונדפם חמדו לעולם וב"ו היםושל

 : ת"אשנת
 בשם שנקרא מעם הנעלם במושרשןסס[

 הרם"ז עמ"שזה
 ק"מ יף וירא פ' מלך מקדש בס'הובא

 : ם" שם עייןמהספר
 מ, וע' סייס % שמואל 3מ1*רש]סו[

 גח"ל(. 6וזי7ססמו56
 בע' וההפטרות התורה על 23דרש]מז[

 6כר0ס 3ר דוד רניגו )ט'הגרי
 : כח"ב( סרמ3*סגן

 O'Sh מ' )ע' רנלפיות ונדרש]סמ[

[PD1עמס מ' )ל התורה למושרשי 
 : 3ח"6(6סחרוק

 כלץ ן' יהודה לכמהר"ר 23ךכמך כףןע[
 הנצרכים ודינים וסורותונוסר

 ונדפפ מתוקים ופשפים הבית5על
 : מטן רצ"ו שנתבקושם'

 דגר מהריר להגאון ארזא 23דעדש]ע6[
 על שיטהאופנהיים

 ו יהודה בית בם' קצת ונדפם מועדס'
 מייס(4 תו165ת )טיין בפךב ידם ב2דצאי]עג[
 מהריי הגדול מהרב כמאש כמרוכל]טנ[

 ממפיקותאלפאנדארי
 והערות תשובות וקצת דיניםותירושי
 המופלא מהרב דת אש ס' אצלונדפס

 מאש מוצל קונמרם ועור נו"ןימהרח*א.
 1 יוסף רב ס' הנקרא קצבי יוסף טה'בשו"ת
 סומנ"מ )עייו הנבוכים מורה]סי[

 : נא(3מ*6(

]ע"
 הכהן מיכאל ה' צדק כמורה

 קמנה אחות במפרו'
 כיב הלקפ בת' מובא גירושין עניןעל
 יש ואת"כ ע"א קע'א דף הדורותסרר
 שהובא וכהב ם במורה וערבובכלביל

 והעיקר ע"ש. מהרש'פ חיי בניבתשובות
 מיכאל הער שליקם צדק מורה ט'הוא

הכהן
 ציון מנחםהנ*ה

 5"ק ויפי-ו ע-ם, מי5ו)ס מטנס סו6 מכפל 1,6 וסכמות כס וכימס"ס מנכות סמםטכסיס
 תגי ין ככתוטת ממסו-י

 : ת"ס %י6ת"' כמוזן ת"פ רס*' גסס סם s(fin גזוסיש ס" מ7רס1פ 3תי s'ia ג1לופדיי)'
 : 5"1 סי' ס)קט כסגופי וכןסד(
 : קזמון מכ"י )16ל וסו1י16 תקמ"ו f)1hll'b 7' ת"נ כיס-נ וסוףמה(
 מסלות מזלם וכן ע"ס שכלס 6יס מזרם '!קוע מדרם נוטלת, פסיקתך כמו פ7רסיס 6יוס עני סם וסורך מיסכסו(

 פרסיהן מולס ptno' נסס סמח' סל5 ק"7 סי' לקמן וכן לחש סנ"ס עם ג'רו:ליס מקרוג ונופםויתרות
 מ'(: 6ות ח"ג ספרי-ס סניטת )וע"עע'ם:

 סי' ומוסל סג'ג( )י"ק סריס 710 3סס לות פDSU),1 5 ומירס סירןט!מי מדרס גסס סר6ס,נ.ס גפי גקר6 וט"כש(
 חתימת קוים ס6מור6'ס נימי נסדר מסתג6'ס 6100 61עיפ )'וחסין( 6ול ויס' מפרט 3סס oiihמהנס

 תופיות, !מירס ססמטות סרכט לסיפו )מ65 ר6מונס פסס :נימס מוסל סכט tov י-6 ס! כ6ן יעורר וכדתיסס(
 כד נמש טן6 ו6ף סר6ס,נס מזטוסי מס' גיער ססי' ריסון )מון ג"כ תפסו חק-ו( )פ.ולד6 ג' סעסושנדפס

ola,סרכי כן וכמו יכר h)at)v 6תפ-ט מס' טוי מנכר כנגז ומנוחתו נר"ו מגסן מסא"ל סמת' ט! סכ' נקטו קמ : 
 גלן 1' מגס מס"ה סו6 )היו רק טכת'כו ססוזות ejnht מחכנו, 11 !6 0ס)"ס וכע! ס.ן גמנטוכס וכןטפ(

 ונספ7"גז g'D: סקכ!ס 75 ע) סחוסי גס' וכ"ג מץ-ג כ"ס גמ"ח סז"מ כון !וט וקווי : סס' נסוףע-ס
 : ס'( 6,ת מפריס סריקת )וע' י5י"מ ען 7יוס יסודם פי ס' ככ"י פסנונמ65

 : )ת"6 'קרות סערות עס מחזם נרפס14-ן(
 (ofr~se o$t גן )ל-" תמורס מורס 6פו17 6כרנג16 קלסקס טוג סס פי' כמו סונים פירוסיס OD ש"פ (4OD1א(

 ממורס ונגעת סגרנ,ני כ16ר ועס תר-ת( )פפ7"מ נספי !ר-י כסף ומזכיות כסף עמולי גדור וחסג)וניון, מכ- 6יחריו' משתקת נס ס7פיכ1 תנון 6כן מעתקת 1,ו!ת 6גו!עפי6( )ר-6 סנפם חיי *' כמו סקג!סע"פ
 כ0' רמג"ח כמ"מ חיטין ,' מהתי' )ר' ,סו6 סש!'ס )ם'ריס tp'n~o וגס מסוט !יס'ק ססת'ק, וגס פק"מ()11!1גך
 קונטלסיס חמאס נתוך יסו6 סמורם h'c:t o~P :ג סברס נוסח ג1ויסן )7*ס מקרוג ונס ססיל, נחכמת גועםילכ'
 )מ55 סי' 6' סיפר סי' כג'תי טכתכ ממם גת.' שיוו ס6נרגנ,! מכ16ל ות"ג ע"ס( סמ1רס מירס ספלי,ס nptie)וע'
 : קר6ק6 זפ-ק סערי: ,ריסי 6:ר כספר.ס עקד כגוי סו6 וכעת ככתיי, 5ג67 סל"ס ממכס סג"מ עס ידובתת
 סחנפ ס6שת ס' וגן מו"נ ס! ettD ג16ר סיח חקפ.ד( )רד1ס.יס ירי"6 סחדסיס סריס דס' יסורל נשתייעור

 מזמות )ו )נ6ר מוסיי"6 סחוס 6ת גסן סר"ס s-~ss גבות ג"ג 610 סבך( )דוש סכסן כר"מ!ר-ס
 : ספו") פ%פספס
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מפריםםמערכת88
 מקום ומורה ח"מ על מהירושיםהכהן
 חידושים הביא ובכלל האחרוניםחשו'

 והכל חיי בני בס' המובא והואיומהרש"ף
 צדק .מורה נ' או ב' כאן ואיןאחד.

 בני גם הדורות. סרר מדבריברמשסע
 אינה קפנה אחות גם תשובות אינוחיי

 מערכת לעיל כמ"ש כ"ץ מיכאללדוב
 סקי(: טירדת היייו p~s מורה]עי[ י להאריך ואין קטגס( לחות )ע'האקף.
 להרס הש"ע על אדמה מזבח)עי[

 ור"מ אב"דהמו'
 מיוחס כמהר"ר ירושלים הקדשמעיר
 האדמה פרי המהכר הרב שמואלבנ"ר
 על בכורים מנחת חלקים. ד' הרמציםעל

 - : ננ( דרושים האדמה פניהש"ס.

 דייגים ר' )עיין דדנש כשזמררן]עם[
 : ננ( גח"6(ס5וי

 ולשונות שו"ת אברהמ כןדץזדץ]עט[
 אברהםלמהר*ר

 עתה נדפס ויל בומון די יהודהבכמה"ר
 מבנו ענינים ושם התקניו שנתבשלוניקי

 ! נ"ל יהורהמה'

 גס'6: ר"י מקיר נר יעקכ רנינו טי'1 כשלזדי"]ס[
[he]שמחה רבינו חיברו דיבורי כשלזדך 

 תלמיר שמואלבר
 שמואל בר  הזקן יצחק רבינו של ,קנורשיי
 רבינו של רבו הי' והוא  החים'בעל

 כםזש רש"י פי על וחיברו הכהןאבינדור
 בקונפים ום'כ החולץ* פרקהמרדני
  מסתפק היה קולון מהריי רהרב כ"יישן
 אך רש"י. של חתנו הי' שמחה רבינואם

 בחבוריהם עולם גדולי מפי הברורהדבר
 נשא שמחה רבינו בן שמואו שרבינוהוא
 כמו התוסק בעל ר"י והוליד ר"תאחות

 : דוכתי בכמהשכתבנו
 ישנים תוס' רש"י. לפני נסדר ויפרימחזור

 ועיין ליח דף על בברכותכ"י
 שמואל בר שמחה רבינו וחיברומש"ל.
 יש פראנ דפוס מהר"מ ונתשו'בידוע.
 ומחזור ע"ש* שמחה מרבינו תשו'הרבה
 ב' והוא באיפליא כ"י נמצאתמרי

 :  גרוליםקובצים

 nffHa ,הב משבצות הרב בתםויהרימחיר
 שמעיה רבינו שחיברובתחלתו

 סי' א"ת חרש בית יתם משם בהומפי
  יה רכהב אולי שם ב"ה והרב ע"ש*צ"א

 בשם כתנו דברכות פ"נ שהתוס'שראה
 הערוה את רואה דלבו שמעיהרבינו
 שכתבו סמה דשבת פ"ק והתום'מותר
 הרב דן מזה כך מוכח ויפרי מחוורבשם

 שמעיה* רבינו היברו ויפרידמחזור
 דרכינו כן הדבר אין רבנן מינייהוובממו
 שהבאתי נמו וישרי מחוור חיברשמחה
 אות יו"ר מערכת ח"ב הנדוליםבשם
 דר"י נחן( סמ561 כר ישק רניט )ע'פ"ז
 ריש מרדכי הביאה בתשוב' ההוס'בעל
 שיסד ויפרי במחזור ראיתי כתבמ"ק
 וכו' רש"י מתלמידי שמחה רבינווקני
 3"ח הרב דברי הבאתי שם וכברע"ש
 מה נפשה הנו' ריי מתשובת וגסהנו',

 אם נסתפק קולון מהר"י רהרבשנהבו
 נם'ש רשיי של חתנו שמההרבינו
 )סיין כ"ה שת מים מערכת ח"בבשה*ג
 רש"י,ר"י של חתנו הי' ואם 5twffpעי5(

 הי' ולא כך כותב הי' ודאי הנו'בתשובה
 וראיתי לחור, רש"י סתלמירי לומרסותם
 רבינו כתב ע"ב קי"ג דף ז"ך עשיןבסמ"נ
 ? ני( עכ"ל רש"י לפני זקננו מוימרישמחת
 : וכו'( סור"ס מגסות נעיין יין ב2ןץיך]סכ[
 שורכו קולו מהרגז דיזכיר מהכימנפנ[

 : נה( ע"ש וכו'מחכים- ספרי בשאר עיינתי וכי' המחכיםדברי
 : סנגורים(1 סיטי )עיין המהלוקות מפר]פז[
[OD]נדפם עתה קמן י אהרן 23וץ3ה 

 מהנמצא והואמחדש
 מה' המקובל החסיד להרב הגהרמפירושי
 השלם החכם והעתיקם זל חייוןאהרן

 : מצרים בארץ אבואמיל יצחקכמה'
  אפרים  שער  להרב  אפרימ כ2דץנךן]פו[

 כ"י התורהעל
 : ניןונאבד

 והידושי  חשובות  אפרים מהנההס

 צית מנחםהג"ה
 : סאן סזס וע"י2נ(
 ! ו0ילפש נגלע גן זונם אסורת סלוק גן פנחס ממילת וס61 אלט גן ירט פחגלת תר'"י נ5וג"ן גזססננ(

 ספ ט11ק גי  נסין  סין לפט  6וי תלע*ע(  ותלין סג* גסליפות סירוס  נסירורי לר16ת וגעו 6סר  וגסתנד(
 ' ו ו"5 רס"י *יט'1 סטחס ירטיט רק6100

 A~pD: ג"כ 16'ס ריפ 1*'*ה(
 tD'1Dh פצר ס' לסרפד ס1נ6נו(
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מערכת
 המופלא מהרב ובקיאות בחריפותנפלא

 : נבוןמהר"א
 ו הזהר פי' סאסמרפוליי שמשון מהריר להנאון דן 23דענדץ]סמ[
[pp]מחרש נדפם יהרז4ןץ כמדץנדץ 

 ובית טור על והוא שמו גדולבישראל אשכנזי יהודהלכמהר"ר
 אריכה"א. בפלפל"א משפס חשןיוסף
 ביית מערכת בח"ב כבודו שם הזכרתיוכבר
 : כה"ק( יעכן נרוי)י מ' )עיין ס"באות

 50 ננו )ינ מי )עיין יהודה כ2דץנה]5[
 : נה"ב( לריס סערסרכ

 עיין הלוי למהר"א לויה מחנה]65[
 )עי' האל"ףבמערכת

 : גי' נחת( כלוי סייסמ'
 ראובן יכמהר"ר ראותנו ב2ןץנה51נ[

 על שימותאשכנזי
 : נ"( בליוורנו נדפס מסכתותקצת

 אפרים לכמהר"ר אפרים כןם2ה]5נ[
 ונדולה תורהאריים

 ושו"ת כהרמב'ם חידושים והם אחדבמקים
 לכמה' הר"מ על חידושים ושםודרושים

 : נטי ז"ל ארדיםאברהם
 7"ס סופריס עעי )עי אשר כ2ם2דן]5ד[

 :  מוקטתי(
 אביר נימו רור ימרו*ר רן כ2ם2ה]5ס[

 הכוזרי ע"ר שבע"פ הורה אמיתוהלהכריח
 וחכם והוכן פילוסוף בחכמות חכםוהיה

 הפוקרים ננד ועמד וכיוצאבתעבורת
 סי' צבי מהר"ר הגאון ובתשובותכירוע
 המבע בענין במ"ש השנח את יו נותןי"ח

% בעיר מחדש הדפוס מזבחעל
 הדור מופה הנאזן בהסכמת בצרפתאשר

 : דשם אב"ד ישיבה ראש ליבמהר"ר
 להרב מחדש נדפס יתדהר: במפוצץ)15(

 באור עייא*שסהר"י

 81מרמפריםפ

 : סב( איה p~eעל
]15[neD למהר*י שו"ת חלקים ב' ייסף 

 הקדוש הרב בן נזירהלוי
 בהרמב"ם פלפול הובאה כ' סי' א"תח"ב. יוסף ובסמה נזיר. הלוי משהמה'
 שהיה כנראה עצמו. על הרב שקכלסייגים קצת כתוב הסי' ובסוף אביו מהרב י"מה'

 הרמב'ם רברי בי שפי' זה בניירכתוב
 בכל כותב הי' קרושהו שמרובוהדפיסוהו,

 כמו קדושה סרר ועניני אזהרותמקים
 ומהסיינים הנו'. נזיר מהר"מ הרב הקדשיד ממהרת וקונטרמים ספרים םשראיהי

 : קדושתו תוקף הרואה יראההנזכרים
 למה' חדושים יששכר 23מןה]5ה[

 סנ*ליששכר
 ' : סג( פיורדא בעיר מחדש נדפםהמוערים לפני דרשות וכו' שוואבאך בגלילותאב"ר

 דין בית אב להרים משה ממת[5ע[
 תלמידמפרעמסלא

 : וכו' והנהגות דיניםפהרש"ל
 גן יעקר "י )עיין מפרים מטפהוע]ק6[ י סי( רמס( מסק )עי11 שמעין ממה]ש

 טה(: 3ה"6( 5כיסגי
 ס)מס מסאי )עייו שישלמה]קכ[נ2בפתו

 : נה"ב( T)Pנן
 6נרסס(: נ6ר )ע' 21אך 23י]קג[
 רז"ל מדרש הוא השילןה 23י]קי[

 כנרגלות איומהוכמפר
 : טמנו מאמריםמניא

[Op]'יוסף רבונו חיברו מילואים מ 
 בשו"ת נ*כהאיבי

 רע"ן שנת בקושמנדינא הנדפסו'הרשב*א
 ק' דף יוחסין ובס' מרובעוה,באותיות

 הרא"ש בזמן ישראל יצחק שה"ר כתבע"ב
 וספרים עולם יסור וס': מילואים ס'חיבר

.
 : אחרים .

 : עולם יסור ספרועל שהוסיף ישראלי pnr יי' 23י;יו*נים]קי[
מימאים

 ציון מנחםהנ"ה

 16"מ 6'ט6גדל' 6סר1 ח.'7י7ר2'ל2ס(
 ס6)וגש

 צ6:
 וייפחס 6, ד6ף וטעו סי גוסי גסס גס וגקר6 טין, מס' גסעל גוסס סטה)וקת ומפגי גסמגורג נדפס וגלמתטא(

 : ע"ס חיו שגות גוס ים מ,זסמחר

 : ע"ס מ1ע'!1ת תקנות כלכס ממגו מגי ק' *ת נחס ונקטורסג(
 : יכיף מיל ס"ת עם תק:"ו( )ס6)ו:יקו חמס נמו"ס גמעון מלדוץ )מו"ססד(
 : ס4'( סיף כ"ן סג-ס ט1ד )וט' סג16לש גת ע"י וס"ס סג"מ 1עס משג גרפס 1ע;"ו- סיריוס, !לת ס4עס מוז !סג'16 ובך בו )עיין י6כ1י :1"ל עקרו ינר15גס עיקריי* טריו י!6 ס"ס ס' וסיסה(

מעך-גו--5לן נזגזג-nar-תור-יעקןימך גחך-יי-כרחכיטד למז-ד.תיעיןיס--rC9-ת-קדד--ar~-יכס'
 : יס'ח סגנו mh~p וכשיחת רמיע ג6טרלסס טיניס ט16ר גס' ג-פ מוכך )סכלהנטלני וס6ימגסטי לפרגני ס' סמעתי5 6גטו)י ל"' גסס סג,זע מל' 6ג6 גל גר ל"י סו6 161)' תגי. 6גןסל*0

 ספל ופ"ר עקריי סל6"ס וסף טסותי נ"ל 6סל גל' וסוף ע"ס סטגסג'ס עורת נסס ווגל פסח ס' וכגיכו י(*
 : יו ס"ס ו)6 ;סת'סי-*6

 חט"ח(- )פפי"פ סס1ס !ג) סתפ)1ת סדר טס גס וגדפם תם-ח, סי' פסח ס' 6פליס וזיז סקט"6 סלע"6 יו"ל יך 1ניח(
 וגמסלי"י

 מל"י 5ת*י גמ65 גסי'
 etthe *שטל וס' מסקולת ס' גטי טס:דפס 'ותל מלגס גפ" געי :
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מערכת88
 ממאסרות אחד מאמר מילדאים]קז[

 : נ"י ז"להרשיע
 מהרב אבות פי' דואבות 13ילי]ק"[

 חייון יוסףמהר"ר
 היה והוא הר"ל ש' בלישבונה חיברוז"ל
 הרב עליו וכהב בלישבונה הגלולהרב

 זקן שהיה sfft יעבץ יוסף מהר"רהחמיד
 נאהד תורה מלא הראש הוא מניםונשוא

 והוזכרו חבורים נמה וחיברמהאמוראים.
 הנו' הספר ונדפס הנז', הס' בסוףקצהם

 : פי' הש"מ ש'בויניציא
[Dp]ת' 1ע'יו "7ס 6,י )טייו חיים מים 

 : כחת( ס')ו6 דיחזקים
 פורים ד' טיפ על שי"ת רבים במים]ק'[

 רפאל מהרירלהרב
 והי' ליוורנו עיר מילירי שהיהמילדולא

 נפוצות בק"ק ואח*נ פיסא בק"קרב
 נתישב ואת"כ לבאיונה, הסמיךיהודה
 ישיבת ראש והיה 9יוורנו מולדתובעיר

 : סי( ההייםעץ
[hy]יסר56(: ימייית )עיי ישראל כמעמי 
 : ס"( מדרם( )עי' כ1כילהא]קינ[
 )ט' לרך"ק( סם()םכלול יךםני כמננלל]קינ[

nfrDtnוכס 7"ס סרגן 
 רוו6גיס 'סודם מסר"ר ועיין 7רוסיס.סר6וגי,

 :כה"ק(
 יסעיס כניט )עיין המכריע כב']קיד[

ll~hno,וע' כח"ק 
 : ע( היים(גממת

 יכ מי )ע' עא( מילה כוכשירי]קעו[
 7"ס גגון6כרסס

 : כח"ק( וכו'מטתם
 הרמבום בן אברהם יבינו מכתב]קטו[

 : כהת( סרמנ*ס)ע'

ספריםם
 מובא "י*ת מאליהו מכוזב]קיי[

 פעמיםהרנה
 והוא הדורות, סדר כ"כ נימין, הל'על אלפנדארי מהר"א שושן פרחבתשובות

 ח' רק תשובות יאינו בקוטג' נרפסס'.
 פרח ה' מביא ומשם נימין בדינישערים

 : עבישושן
 6ור )עיין 3מאליהד כמנרעב]קימ[

 : עג(תורס(
 רבינו ךחיברוהראשונים בדברי הוזכר זה ספר כעכועם]קיט[
 דף תייש ארחות הרב כמ"ש לוי ברדור

 : צד( ע"בי"ו
 התשביץ בן סהר*ש בשמוזמם"ש

 ניגר וכו' לא"י מחדש באופרובינצא דהנמי תרי"פ סי'בתשוביתיו
 הרזיה כהב הזה כלשון כי קדמוןדהיה
 סי' א"ת בב"י ומרן דביצה. פ"קבמאור
 פסחים: ערבי פ' המכתם וכ"כ כתברע"א
 ימים ו' י1י מ' נעיין לדור כנכתם]קכ[

 ע"(: נת"6 פוריו דוךת'
 הלוקות שנראיןי בדעות שלום משים רצת כמ45א]קכ6[

 : עייבתלמוד
 : רכתי( חכעת6)ע' - אלהית 13לאכה]קכס
 1 רנתך הכמתל)ע' - מושכלה מלאכת]קכנ[

 ruebn פי' שלמה ללאכות]קכן[
 להובכ"י

 בצלאל ט' תלמיד עת עדני שלמהמהר"ר
 אות ש' מערכת בנדפס כמ"שומהרחקו
 : כמ"ק( ענגי למס ס' )ע'נ"ב

מלבושי
 ציון מנחםהנ"ה

 : ת"פ( )פס7ש6 ס6גרגגntSfia 56 פו מלס פגיד ס' !ו ניפס נכנר גסקזמס מס וגר גערו סי'סו(
 : ס"ס ממגי יד כס) סרג טס חרמש מצגי ס!-ח חיג )דקל סמך וגסו"תט;(
 פ10 סוף וכפמ*ג מכנתי כפו וסוף יכרת חד6 7ת:' נס גל רגיעות סוף לרו::מ' גס סיכר מגנתה מצתטח(

 סמ"ג(: );ע"! tCte מ7ס גחו טניס ושד מתחצפות ג'כ"ק 161ת';ת מניתק כמו מכיתם מצתטפרס
 לשקן וטס רגינ עסט6 יסרז'ק ופכיוי 6פט6 7ק' ;פוג'מ שכן מקלק )יון גן נמ,"ס ~pnS !מפס וסדספ(

 )6-ז 6גנדגס )ד-' שמס !קע וע"ס ס'ע ק,בט6 עס"ת מ!ך ;' !רעם 'ופי ומכיי) 2'ס, 17': נתירסר"6
rFnn : 

 (rhtn~ רחב נ'16ר עם כעת ממס נדפס תעבת וא' 7יגיס מז פוכלע(

 ))יוו6רג6 );ג6 ממיס סקי :מ6.ע 'וסף געו-ס 6ל. !מרסעא(
~(fepn )בG~D1 '7'7' עשב כו גתי געלנו סס"ד 7גע) להרי )"פ סס.ג כסס נס ססס"ר סוגית כמסג'") סרם : 

 rs.i )גוסופל ופסד-י כר671 שאואל סנ' תיפיף מווי!ג6 ע;רי6! סו-ס גסמ7ק7ק "1" מפס )סמיק7ק וסיבג(
 : פ"י ל6ס ס-פ עים"' סוכרן; וס' ק-1 סי' et1o 1~1Cih ועסו*תער(
 מגיוס: סליטכ-6 חי' עס גרפס שו"ת ס"ס חי' !דוד מכתם ס' ס"" חס6; דוי מואס נס ,לה(
 זוממיך וכ1וילפיח6 ג-ס רויסטין 7רעוג.ן לעכו,6נז*ק סג-) מסין מרס גפ;"ס סירם נטשי וכרסס ימי"סעז(

 פוט יגר למן מ)6 ס' סק7טת וע' רנון מנע גפתני :7ס גפתג' גלגת ס' גס וי' תע-ג, 6!1) ע"גס-ק
 : ע"כ סחוס 6תשגס'!

 ו תלפת %י64 ז' כפרגיות כעת גרפסוו(
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 89מהספקיםםמערכת

 על השנות תדב יומ כ2ל1נדשינקכס[
 הלבושהרב

 בס' בהקדמתו כמ"ש תי"ם בעללהנאון
 ואליה זומא אליה הרב ומביאו מלךמעדני

 : ע"( תדיררבה
 הדורות מדר כתב הן שלנעמדת]קנו[

 ונם נעם דרכיעיין
 ואינו ה', מלחמות קראו ד' במערכתשם
 על מצוה מלחמת קונמרם נקרא אלאכן
 מערכת בנדפס וכהבתי עם' וכו' המילהומן

 3ח"6( ס5וי ככרפס ת' )עייז e"e אותהאל"ף
 הרב ומכללם דורו רבני עליושחלקו
 ממש חדש נדפס ועתה מאירוח,פנים

 בפלפול נדה והל' נדה DO' על פהרהסדרי.
 עברי ומרי אשכנז, מרבני לאחדעצום
 דברי שדוחה בעלמא בהעברהראיתי
 פנים ומראה בזה טאירות פניםהרב

 בקונמרס וררים .גנת הרב לדברימסבירות
 : באריכות שם עיין הנז' מצוהמלחמת
 הרמב"ן ייכוח חובה כ2לדקבמת]קנז[

 ספרר מלךלפני
 מליצה הקימה יש ושם בקושמ'נדפס
 פלע לס' רומאנו אברהם מהרביפה

 לספר הרבנים הקדמוה וגםהמחלוקות,
 והשביע נכוחות ארש חובהמלחסת

 :בצחצחות
 ?ל כ"י חבור מלכימ נ2לוקמרצנקמל

 שנחלקו מוכ"הנפ
 כמבואר ויליים'ד ן' מהר"שמהרים"מ
 קונמרס אחר והבאות מהרחישבתשובית
 דלא הכריע מהרח"ש והרבעינונא,
 ועל תצא, לא נשאת ואם זה בנסהנשא
 רבות תשובות הדור רבני כתבו זהדבר

 מלכים, מלחמת קראוהו ספר מהםונעשה
 : ע"ב קם"ח דף יעקב בני הרבומזכירו

 מהריש מהרב ברצדה 23לר,כ2רז]קנט[

 : רו( מצוהש)טףמיודהמות מלקומת]ק5[
 כב' Shwe מ,סר"ר )עי' המלך מ']ק65[

 : כחת( ת5נוויי"רמפס
 רבינו תיברו המלכות ס' מלכדיך]ק5נ[

 ספר כ"כ תמ"ך, הלוידוד
 : פאי ב"יהצרוף

 הל' קצת yttw עי ולקדום כמלכני]ק5נ[
 הרמב"ם ולשונותפסח

 להרב פמ ולקופים הר"ן עלוחידושים
 ימיו ובסיף חרש פרי הרב של גיסוהיה מלכי רזיאל הרב בן מלכי עזראמהר"ר
 המחכר הרב והוא רודים, בק"ק רבהיה
 מהשנות הרזיה בער להליץ למאורשמן

 : משפם עין ושו"תהרמב"ן,
 ובספר קרסון, חבור נ2לכמו8 כן']ק75[

 הכלבו וס' חייםארחות
 בכ"י וראיתי המלמד, נעל כתבכותבים

 rf'nY דרשות תלמידים מלמד ס' קלףעל
 של נכדו תבון בן שמואל הר' שלמחתנו
 בס' שהזכיר שזהו ונראה *ג( אנמולירבי

 ח"א, נ' כלל פ"נ ג' נר המאורסנורת
 אגרת השולח שהוא נראה אנפוליור'

 דף לחכמה מצרף בס' הובאהלהרמב'ם
 : לו השיב והרמב*םצ'

 ו מימו( ס' )ל ועלמירים מלמדנמס[
 ממפר אשר הער הבור מנקובות]ק5ו[

 בכלבו כ"כהמנהנות,
 sD(It י'ס4 ת' )עיין הבדיקה מנהגיהיי[ : פדי ע"נ ריש י"זדף

 "סרייך נעיין מהרי"ל מבהבי]ק5ח[
 : פה(3ח"6(

 ציון מנחםהניה

 %כי""ף בנ;ו%ע:% %':1 צממה%:גסנצ."כ%ו 3ן"סג :דסטו

 מההיו"י,.יעיב ש צהנך'ינלעעמגעבגבמ בים%
 : תפ"ס( )ס,יו)'קו פסת 50 סגלם 1ע5פב(

 ספץ ופ"ם פלוגיי סל6יט וסost~ 61 3"ל 06ר %* וסול ע"ס ספגסגיס תורת גטם )וגר פסח ס' ,גג5נ, -(*

 eDNttne""eneD(ree~e ד' 'ןט%)ן4ס%:14ה -ר נטה(
 ס'

 )פס7"שו שגס 5כ5 סתפ5ית
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מפריםםמערכת88
 מובא שהעת מאליהך ושכיזב]קיז[ ממאסרות אאר מאמר 23ילךאים]ק'[

 אלפנדארי טהר"א שושן פרםבתשובות מהרב 11 דאבותעוי כגיירי]קח[
 והוא הדורות, מדר כ"כ יי"יו, ה4' על חייוז יוסףמהר"ר

מפרשםוכערכת8פ
[Psolקע*א דף הדורות סדר כתב למנהיג 

 ירחי ז' אברהם ר'?"י
 והוא חתנו אליקים ר' הקבלהיבשלשלת

 מחכר כי והאמת עכ"ל, הרא"ש שלבנו
 ומ"ש ירחי ן' אברהם רבינוהמנהיג
 דרכינו שחר לו אין הקבלהבשלשלת
 אליקים רבינו ואין חתנו הוא ראב*ןאליקים
 רבינו חתן ראב'ן ועוד ראב"ן,חתן

 והרב נחן בר אליעזר רבינו הואאליקים
 וכבר נתן, בר אברהם רבינו הואהמנהיג
 כמ"ש יוחסין ספר הרב בזהנסתבך
 )עיין ב"ר אות האל"ף- מערכתבנדפס
 בנו והוא ומ"ש גח'6ג גתן כר 6נרססרני;1
 וראב* MtVlt~n, של זקנו צ"ל הרא"ששל
 פי(ן המנהיג הרב ולא הרא'ש וקנושלהוא

 טערכת א' חלק בשה'נ כתבתי .וננהיג
 כה'6( גחן נר הכרסס רבינו )עייןא'

 כתבתי וזה החמישי, אלף בסףשהיה
 בא ועתה יוחסין, ט' טהרנ הנראהכפי
 שנת בקושפנדימ שנדפס המנהיג ס'לידי
 הרב שכתב בהקדמתו ראיתי ישםרעעם
 היצירה לפרפ סיד נשנת הס' שחיברז"ל
 סוכה בהל' שכהב ראיתי וכןע"ש
 הוא הכ"י יכי אלי והקרוב נ"מ,אות
 ואחיב תתקס"ר, שנת והיה ה' אלףשסוף
 שנת הגפ כנסה קג"ב בסי'ראיתי

 : פזידתתקם*ה
 בא*" מגדים פרי לחרבר41אירצי

 משבצות במלק
 מדברי להוכיח שרצה ע"ד ל' דף4תב

 הטור משם שנהב ק-א סין בפסקיו חח-דהרב
 המחיג משם כתוב קם-ב ט" ובטור פליגדראבי"ה

 עכזו. העורי אבי שהוא ראבי"ה הוא המנהיגא-כ
 ד אברהם רבעו הוא המנהיג דה"ב הסליתהועמו
 חוא וראייה המנהינ. בספר שכתוב כמו הירחיגתן

 ראב"ן של בהו בן "לוי יליע גן אליעזררבינו

 מ"* ואלט פשוט. וזה נתן בר אליעור רגיטיזיינו
 ר3ך אפשר פליג דראבי'ה הפור משם הבה"דהרב
 בשט כתב דחפור דאע-ב או בטור. נסחתוהין

 ג"כ. ראבי*ח סבר שכך ראבי"ה כן הואהמנהיג
 לשון דמביא סימןקמ"ב משה.שם בדרכי ראינישוב

 עןש. ראב"ה בשם מרדכי וכתב הנ" בפסקיומהרא"י
 רביט חיברו דהמנהיג שכהבהי מה הדברותולכל

 וידוור פשוט תה האמת הוא הירפי בתן בןאברהם
 אבקן בסופו כותב חידוש שהוא דבר הספרובתוך
 פרי ארב ראהו לא המנהיג שטי ונראהתדיר.

 : ז"למגדיר

 פהר"ם יהשיבית ,היליז כלבהיר]קם[
 פחי המנהיר תשובותמלובלין

 יצחק רבינו חיברו ב2נדעל כ(']קמ6[
 ארחות הרבומביאו

 ס* הכלבו ובם' דוכתי, בכמהתחם
 כתוב ובמפתחות ממנו דינים מביאקם*נ
 זה ולפי מאורבילי, יצחק רבינושהוא
 והביאו ע"ו סי' סוף הבלבו בס'מ"ש
 כתב והאורבילי קכ"ו סימן א"ה בב"ימרן
 דפ ובכלבו המנהל, הרב שהואנרא'
 בעל אורבילי יצחק רבינו כתבכ"ד

 : גטי דובתי ושארהמנהל
 מגום רכינו )עיין הכלבריקה כם'נקמנ[

 : צ(נסי(
 מייד מסר"ר )ע' זדות 23נךררז)קמג(

 : נחי(סכמן
 יאק מ' )ע' שכמאוי 3!נדררז)קמר(

 : צא( נחת(ונוסג
 מ' )מין הלךי 23נךיע)קמס(

 סלמס'
I1~sh 

 :נ0"6(
 החומש פירוש , בלולה כלנתה)קמו(

 מהמפרשיםמלוקש
 רפאפורם הכהן אברהם הרבחיברו
 נ)ז)ס(. סגת לעיין נחצב כתנתי כן צנ(וכו'

ויש
 ציון מנחםהנ"ה

 : ק"מ 3ר"ס .נפטר סטוי ויפן שיפור לכ' יקלף וטקס פתת'ס! ק Vnv ול' ס:ששן נעשת טעסהע ליפמן )יפסגות
 רח'" 6)!י ג"6 פסרי"ל כנסער נטוסו כסוכ'

 מ!ייןווסל' סר' וכגו ; מס עפכו יסק ס"ס ואיתי ט!ירעייו6
 6תכ ינ7ע כליך ס6מרוגס וסתסוגס ע"ט( )7ו"ו ק-ס gs' גבס וט;ס נג'וס גממת כת:!גאע יקעו מפוקמטון

 : ע'*ג ע' נר6סר
 וו"יפו(

 גתורס מן! ר3 ס" 7מחגלו סותמן ס' טע) סטמינ ע"ס )משך י: ויותר יותל ס)"ו כתטנותץ סריג"ס
 : ע"ס ח"6 ע"י תרס"ו כגרלין כאפס סמנסיג ס' !כסקךמת רס"פ 16"ח וכגזז סס!6 מס' ממחגריהר

 כשט ור' מ..ינ6 קי!ונל וסר"6 ס!וי כרוך מ!"ס כמו גרכ:'ס !מכרו יסדו כבגוו שסגי ~tvto טו!טייס, גק.קפו(
 וו,רמייו6 )גפיי6ר גו"ס תלת וכן ומסריטן סירם סר.6 גפו ותגנה7'סס )ייכטט וניגר פק"קמ6וכטל"ך

 קע: כ:ת פי ק' מס' מ.ן כקיק תקיתרגן(
 : כע'ט( )ד!"! חגמיס עיי מנסיר ונקרךפח(
 ית'56 רלט וכ'ג סי.ע יולי ס' מ*ט !גן סמ;ס5 לי ספ;סינ ס' קע"ת ס' !מלם סג"מ כרס"מ ס' סוף יסוךפט(

גס'
 סקסי

("5 rst רפ"מ: כי' ו6; גרמן ועצרת 
 ג6ור עם מחוס גבס ולעת מ65ת. )6 !מג1תס סמג1ח, ס' גקל6 :מו 6וי n~PP קישטה 7' מסונסעיפ(

 : יקרך מנחס גזת CC1I !ח-6וסג-ס
 יצרתן ל' ט*י ג!)ס וסג מעלת גסס ק15רו פיפס ת,"ט( )ן"7 .סידם ;פ: ס.' ועם :י6 ח-וצא(

~'y:Ih קר6קז( 
 h~DP): )6"ו !ח.6 פאלוס (נס כסם יירו ודפס !גסכס-סו

 מי גס (ls~l(o ):נ-7( :ך יד )גומרס גידו ע)תט וי6 )ממ"כ( . גקד'פוגס !סזפיס1 מתיי גריס מנה: ס'צב(
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 91סוספריםםמערכת

 מפורש רפא כתוב בשער כי שינו*41ש
 ז"ל רפא הנהן יעקב בר כתובזבמוף

 אברהם . כמהריר כתוב ואח"םמפורפו,
 הולך דהכל ונראה ע"ש, מפורמו"כהן
 הרב למורנו וראיתי אחד, מקוםאל

 שכ' שבכתב כהונה בתי בעלסהרי"ך
 פורם רפא הכהן יצחק עצמו חתםלאשכנז
 לובלין. בק"ק אשר עולם כדונתטמע
 הנז' הרב מורינו של אביו חתימתוראיתי
 צג( אשננזי הכהן יהורה חותםוהיה

 בול יהושע מהר"ר להנאון זהוכשאמרתי
 דילנא אמרי דילכון ואמר שמח יהושעפני
 רפא ומשפחת משלנו. ממעיו נצר כיהוא
 וגדולה מיוחסת משפחה היאפורם

 ופולין.באשכנז
 onlh). מנם )ע' בכורים מבחרק]קמי[
 יהורה ר' יהרב יהורה נמבהתוקמח[

 תלמיר אליעזרבר'
 ע"ג אלפים ה' בשנת יסרו אליקיםרבינו
 בחומש רשיי וקצורי סתימות לפרשצד(

 ומקרוב רש"י. פירש שלא המקראו'לפרש
 להוספות המיוחס פירוש עם הנז' ס'נדפס
 במערכת ועיין זקנים. דעת הספרונקרא

 . סזק1גי( )עייןחי"ת
 והשוך הח"ז על יהודה כמנהלת]קאט[

 מהר"ר מהרבי'ד
 פערשא דקיק אב"ד אופנהי" ליביהודה
 הגאון של אחותו בן שוואבןומדינת
 רבים. חבורים והי"ל אופנהיים דורמהריר
 תצ"ו. שנת האה דער פאר בהאטבורגונדפס
 כל על דרשות ס' יהורה כלנהוקזקג[

 הרב שחיברפרשה
 עמר ן' יהודה כמהריר וקריש עירהגדול

 והכינו שסידרו שם וכתב כ"י והואז"ל
 ובסופו נדפם לא אבל ער"ה. שנתלהדפיס
 : ופירושצה( בשיר שחימה הל' מכתםשיר
[hlp]חפאת לתוהת באור יעקב כמנדזרז 

 שבות הרבמהנאון
 .יעקב

 מ' )עיין אלף. במערכהי עיין פימינטיל ממהר'א כהו במנחת]קגנ[
 : 3ח"5( פי:וינע')הנרסס

 םהר"א מהגאון מלוקםי מסכתות קצה על כבגזן כמנךזךן]קגג[
 צי': מהטחבר והוספת אחרים וגאוניםברודא
 שכ' םהרשב*א מכתני חבור כ"י קנאווז כמנדודן]ק;7[
 ה"א במערכת כמ"ש לו שכחבו ומההוא

 : גט"6( חון ס5י רניגו )עייןבמ"ר.
 מהר"ר להרב כ"י קנאותן נמנעה]קנסן

 בעל קונקיאברהם
 אמירה האום"ר מנחת והיא סופריםאבק
 מרעהו איש הקנאה ופרקי סעיפי עלנעימה
 ורמזה לה הגורם ודבר קנא"ה רעותהואשה

 : סופרים אבקבס'
 מהרע המקיא כל על קצי כובהוז]קנו[

 המקרא כל היסב הדק לברר מנמוב'מרבני מנורצי שלמהירידיה
 ע-פ אותיות מעמים נקירותבתיבות
 ע"ד ספרים וכמה והמסרותהדקדוק
 ונצרך נחסר חבור תורה באורהרמד'ל
 צח( ע"ש המקרא בסיף אשר קונמרםומסיף כנראי עמו ונתוכח הרמר"ל בימיוהיה

 שמואל למהר"ר 7צמ1ואל נמנחרצ]קנז[
 צט(: דרושיםפלורינפין

םםגרת
 ציון מנחםהנעה

 כטפת ססס"ר tntb~r מס 6'  ע"ד כ6ן )טפיל געתי 6רמ6 ואגב : עלס יניס סלך י!מק פמ7 וטיס סו-תס'
 מ.כ GS1 ממגיס סמיכי") סרכ ידיד; ע"ז וכ' סג-ל, פ"כ מקריק6 ימעי' ר' דרשת ג,ס") ג' 7' 16תשכפריס
 יגס תקים סוקס מ"כ כחס ),כר דרס ומכס נלעס מנחס רלף יס61 1!טד"ג ע"ס, )ו קו6 וחשםסתו*ס

 : גג-מוכדרכו
 מנחס נוס-) התם ככת( )ת"ו כמעיזי ייקוט גריס כמו 6ככ)ו' הטס 6"ס כמתם מזיני גריס עגחס גע! וגסצג(

 סרתג-ס נכער וג"ס 6ככ:וי הגסן מורט שחס 6כלסס כיו)ס מגחס )ס' שיפתו וכסיף 6ככגוי מגסןפורטו
 זכרי' 6"ט חתם סתו;יר 5סף נע! )יגן יכמס 6סכטי גסס נס ר"פ 7מכפחת )סד.6 יך סרי י"ר ס)"ו(די"ו

 מי"י: ס' 1!"! נחור סך"6 כ! ותגירו מופ!ג ר1פ6 1ס" סירטון( )'זן מגחס )סוחר עוכר גסמ"ס וכןפורט!
 תס1סטות the(' )7'"ק גב' פ'רוכ' כסכ!יס סר)ג"ג ג' כרבנית וכס-פ סלא-ג דגלי סגה ויגס 7כפ' )ע-קדד(

 : סו6סת*ת'ק
 : מקרוכ זז מדפסצה(
 : תק'6( )פי1רד6 סעמייטיטס בק"ק י"1 מסיקטין מכסן ממס נתפס כגתי מו"ס f'p מיוקעצו(
 מע"נ מירמי מקרי %6 ר' סו6 ספ6ספו?ז(

 : תק)"ת( )פ-נ ספו)סוטי6 )מוי
 מ וסברס כק מגתת !ספרו וחת'מס ניו)ס סק7פס כעין וסול 'ס פקים ס' פכ*, ויען נפיר )י גרפס גסצח(

 ובנמס עמו ונימוק יטעמו סןן גויר )ספרו tfO h~tp מגס וכ:ר6ס תמוע )6 סי1מ"' כרית ס' גיסן כרשוס

 יח"4%ן י"לות סערות עם תרג.ח גוו.י:6 ג"כ )ופיפס סי מגחת )מס כמו סססיג חיים רפ6) פו'ס סרג ניועי
 פמז%5י ת"ס נקרץ 7סי' לחו מס הס' וגעעל ג"ג ע' וע") תקריו ג6)יגיקו ש"ת טפוס) עו5, ע"ס גזפקצש(
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מפריםממערכתפ9
 קצור ח"מ עי השיחן ממגרת""[

 כהניםתורת
 : אחרונים תשובות וקצתקי
 בקושט' נרשם ירךז2לכמי בחכש1רין]קנט[

'ffלהחכם של"ג 
 הסכמה ושם נדליה לבית יהודהנה"ר

 : יקר ן' חנניהמהרב
 סייג נעייז לותורה סייג כממוררן]קם[

 :יחורס(
[hDp]להרב ראיתי קמנדת כהסכתות 

 כ"יהמאירי
 ציצית של ברייהא שכ' שמתו מיפ'

 קטנות ממכהות משבעה אהתשהיא
 שכתב מצאתי הזה וכלשון קא(עכ"ד

 ההוצאה שער האדם תורה בספרהרמכ"4
 : ע"ש ע-נ ל"בדף

 )עיין פ-ט אות יו-ד מערכת בגדפם בעגיירקוני
 הרמב"ן מ"ש הבאני בח"א( עבאס יהודהמה*

 מצאתי שיג קנ*ט דף מציעא מקובצת בשיטההובא
 וכ"כ קטנות מסכתות מזן כותים במסכתבחיצונה
 סופרים ובממ' ישנה אבלות בענין תאדםבתורת

 סופריי הם דהשבעה כתבתי ושם קטנות. מסכתותמזן
 דו הם שנדפסו וזוטא רבא ארץ דרך כלהשמחות

 ארץ ומס" גרים ומס' הרמב*ן שזכר כותיםומסי
 בהגהות הש"ס מרפיט בהקדמת שהזכירישראל
 דפוס שבת במטי והיא שמואל יוסף מה'הגאון

 גפפד"מ הש-ס כשהשלימו אח-כ )כיאמשטרדם
 הבטיח מאשר שינה ברכות במסכת ההקדמהוכתב

 ומיעט שבת בממו באמשטרדס הנדפסתבהקדמה
 בעניותי כתבתי כן שבעה. הם וא"ב e-y)וריבה
 המאירי והרב הרמב-ן בשם מ-ש לפי ועתהבנדפס.

 המציא א-כ קטנות מט3תות מף אחת היא ציציתדמטי
 : קב( בכלל אינה ארץ זרך דממן ואפוראימן.

 לרז-ל תמורה מס' ישן מפר בתוך שמצאתידן4ע
 כ-ד דף הקבלה גשלשלת זו מגהוהזכיר

 מדרש בשם rs~ ג-ג דף הדורות סדר והביאוע-ב
 : ע"ד ק-ע דף הדורות סדר עוד וכ"כהמורה.

 מזורות(: סדר )טייו הממפרים כם']קסכ[

 סירוס )סיין ה' תהלות כמשפרים]קסנ[
 ? סירס(סרק

 אהרן יכמהר"ר יבק כמקבור]קסד[
 ממודינאברכיה

 3רכיס כסרן ימ )עיין האל"ף, מערכתעיין
 :3ח"6(

[ODp]המודות לחם כמלך במערני 
 על תי"ממהגאון

 כתוב ב' וברפוס הנפרדות. במכי'הרא"ש
 מעשה משום חמודות ודברי י"ממערני

 : קג(שהיה
[tDp]מהרב מפירים בחעךלפת 

 סהר'שהמפורסם
 ובסופו הקדוש דהר נלקה מוסראדנאוי
 יעקב: עין מאמרי על לעיןקלורית
[tDp],יביר חיבתי קיי צדק מעיל ם 

 פינחס ברמנחם
 פיח ב"ק שלמא של בים טהרש"להזכירו
 נ"ר סי' פ"ק קדושין ובישיש ס"ו.סי'

 פנתם בר מנחם שתוהם תשובתומביא
 כח"6(ש 5דק חעיי מגחם מ' )ועיין צדק.מענל

מעיל
 ציון מנחםהנ"ה

 סכתי גמו"ס 611!ף ז6נ שימין )מבס וסוף 77'6 ותקנת ותנ"ך ססמ'ע סגדו!'ס גסוס ס:' סיס סמט
 וטפך פקומות מנמס ע,'1 ס;ינ תו"ע ען יעקב גרגת ס' ,נסקזמת תע"ג( )גרמן דרס דייקמשגטשכ
 : C*D שמת כ.ע סן6 עיימלולות

 ומרוות תפ'!'ן ס' וגגון גסיג' )ממס :ית:ין סם 6ף ועג7יס גריס ס' :חן ר' מן ותוססות ר3י ג.ת ס)ת1ספ1ת גגי כתורס פי1תרין שתריס זכרים 610 ככ1 6רן ויתל1ן פ'פ לכס כק':!ת סמדרט ישן הפריטות י"י ויפי"וקא(
 זסו6 5'~ת ס' גפי סס דהט1כיס ור"ן 5'5ית ס' כנון 57"י סס פסרוו"1 )מ-ט ג)) ו!-5 ע;"), סס סתולסגג))

 סכ.3 6חר' דפ' סמ"ר !ג" 'ערס מס וגפרם ע"ס,ז6וריית6
 רקס ס6תס ז3ריס 6פ" h~o כב) 6רן ויתרון וו"י

 תירס מתן גגי) סס 6ף ומוחית תפי!ין 5'5ית ס' כגין תורס יפתן 'חרוןטוחן
~fft 

 וסייפ קטמת מס' ע) דק6' 6.ו
 סטם* מ,סר'6 סר3 כטס כ' סס סרי*) וכח" וגזיים, ועכ7יס נרים מ,ווות תפ.!ין 5'5'ת ס' ס! מי15גיאגריית,ת
 רס'נ ג.נ דרס 61"י מטכס סדר' סט ט! nteou וח:וגס מוו,ס תפילין מס' קטג1ת פם' ו' סכמכן ו"! סגרתןשלג'ו
 סימנס ט5 תוספת מסוס סדר וזקן חסיד תגס 6' 6י" גיז טר6ס סקמ.ג( תקס"ג ;6!1:יקו 7מ;ק נסרות ס')סוף
 טקס כ6ן סמח' פי 5ע.נ %1מת ע"ס סתכ5ע ס' !סרמג"ס סמס:'1ת 1גפ' ע"ס, !7רג1 כ:חפו )כטורקו וניוס!)1

 : מלס גוס 3טס !ת'6 ספרות טס גפיגגון 'טן tff~t נדפס 6יר': ס:-): סמ"ג מפיןג!)
 פש וע1 פג"' סקסן יספם! גר"ת6 וגן )ת"6 כקור ועם '?ושפיות לשגות מס' ו, ג7פס1 פ79"פ גקקקקב(

 hotin פיק ושסר" יסוטר שין חפ-6, )'סמן ימוסר"6 עוג !קת ס' פ'רוטיס 7' סיום עד 1CD1l סקוקטגות
 Sh'th :ח!ת וס' 'עקכ גתותס'

 )וע"י
 זיזוע ס"ת גס' סר6"ס וו'י ו"!, ספחכר יסרכ רתפיס כס6 וס' ת"'( ג'

 סיס, סירוס!מ' ננד רמותו O)io 6'ן ובן 6הרוניס כדורות גתהכר ס'פר'סזמס'
'ts,F, 

 ו6ף סזוסר, נגד כמסיף גס
 )וא' ס!י' חתום 6טי 3-ר מר 1!16 610 מספכ' ז)16 ע.ט כ6ן כונתו עיקר גגתר6י, זס!גס יסיפך י8עמיס7פ5':1

 )ח-6: סערות עם גוסן ימן כשי ע"8 גס סיפריס מס' 7:1פס תקס"ג( סי'כרפ"י
 818 נ!' גק5ל פקוקת ו3סרגס סו6 )מ' 6דפ !PD11 6 סר6"ס ס) ק'5ורו :זפם ):העד( 11'ע1 ז' 'כסיסק4(

 : ספ6ריך פ! סמק!ר טיג'ף גין 6י:, 671' 67 וגינוןסכגס
 סגת* ל' וסוך פ'*0 תיגן מסל"' )וטבועת 5דק מעין 5"5 75קס פע') ס' כסס סק'"6 ס"ס יו"ד 3ט,ק ופ"סקד(

stte15ק hto1 'ממירונורק מגחס ד ptg,, רם טחסכו ספת' ען;! h'e) 9'8 5דק מעגן כ6ן מ"י וכן ע"ס 
 : 5זק פעע51')
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 חמזמפריםממערכת
 אחר לרב שו.ת ערקה לפעיל]קמה[

 שהוא ואמרומפראג
 חכמות בכמה בקי )5גדסוסר( יונו; ס'הרב
 הספר על שמו שיכהכו רצה ולאק"'
 בהסכמת מבואר אך פלוני, שחיברולומר

 מתברר וכן מר, ניהו מאן שירעוהרבנים
 הנרפס מאליהו במכתב הלמידוטהקדטת

 מהריר דהרב כתכ ושם תורה אורעם
 אור מאורי ס' חיבר הנז' לנדסופריונה

 : קי( מאד נחמד ס"ת הגהתעל
 הכהן מהר"א מהרב צימה ומעילןקסס[

 מאסף איומירמרבני
 מהש"ע צרקה הל' על שהיההמעיל שולי נדפס ולא ואביזריה צדקה עניניכל

 : בהקרמתונם"ש
 למהר'ש שי"ת שמואל מ32יל]קע[

 והיה קי(פלורינמין
 המחבר הרב פלורינמין מהר"ש שלוודו

 : הרואהביה
[bu~lממאמיות אחד כ"י בנימ מעין 
 רוב הנז' המאמרות כי בכתובי"םוהמה

 : ק"( נדפסו ומעטבכתב
 מזרחי ראובן למהר"ר בבים כמעין]קעי[

 גה"6(: מורהי י16ננ מ' )עיין : קט( בס"היי"ש במעיכת רעילככתוב
 זבחים עלשיפה בנים כמעין]קענ[

 למהר"רומנחות
 בהסכמת במיץ נדפם מרעניעקיגא

 : תקכ'ז שנתהנאונים
 ההורה שמוש כ"י חכמה פקעיי)קע7[

 מצאתי עילאין ורזיןו
 : כ"י קדמוןבספר

[otp]קימנקש מהרב ושכשמדע ומעיל 
 הקדמותאשכנזי-

 בשיר עשאם צור ן' משה והרב ז"להאר"י
 פירושים וב' הזמים שער מבואנקראו
 סשה קרא והב' אמת דברי א' קבלהע"ד
 : ק" בכ"י והכל סמכפ5ס( ס7ס מערת)עיין

 חנם חוי הכמה מעינות];פו[
 56יסו 1156 גנ5ס וסיס בקבלה דרעאמעיר מרדכי מהר"רחסיד

 : הספר ונגנז 5ס.כ זכרסגניה
 רנתי(נ חכתח6 )עי'1 ושכמעללים כב']קעו[
[nwi?]]גריס( עירת )עייז לןץ3ז כמעכ : 
 בס' ומזכירו וההרי באמור קדמון ספר לשוו כמענה]קעט[
 $ ז"ל יונה למהר"ר הארוך והתראסור

[cp]חכתיס(: ישנן )עייז לשנן כפענחן 
[hDp]לונזאנו די מנחם להרב כמסנרייך 

 והשנויה הערורהשלום
 קיא(: ירות שתי בספרו נדפם מ"כ ועלעליו

 מהרים וקדיש עיר הרב היברמעריך,
 תיבות איזה לפרש לונזאנודי
 באור ופירשם והזהר. ומ"רבירושלמי
 הי' ז"ל שהוא לפי מבריי לאמדעיי
 וראה ובוא וערבי. ומירקי יוני בל'יורע
 לשון מביא פר'ח הרב הגדולשהרב

 כי"ר מעריך ופירוש דשקליםירושלמי
 סברתו לפי שפירשו הערה קרבןלהרב ראיתי ההוא ובירושלמי ג'. ס"ק פ"נסימן
 ברכה בשיורי שם כמ"ש כן האמתואין
 לונזאנו די מהר"מ הרב כיבס"ד
 הנכרים בלשון החיבות אותן פירושירע
 ראיתי בזהר היבות כמה וכן ודאית.ידיעה

 ופי' הענין. לפי פירושום כמהשמפרשים
 היסב טתישנ לונזאנו די סהר"םהרב
 יד כתובי הספרים לו היו דין מןובר

 הנז' שהמעריך באופן דווקני.ונסחאות
 כעצם להבין ת"ח לכל צורך בויש

 מוציאין המפרשים כי מניא היכיהיב"ה
 : האמיתי ממשמעותה התיב"האת
 יהרב המכפלה לטרה כמעררך]קסנ[

 צור ז'משה
 שר בנ, יחוסו ומזכיר ייחסיזשלשלת
 וקדיש עיר התעודה אבי הרב עדקדושים
קשמיליא ממגורשי ז"ל ציר ז' משהכמהר"ר

 : 6ק;י17ס פס' מג'קט קיגטרס גיסם ספרו יכסוף,ה( ציון מנחםוחנ"ה
 ot~nlh t'sp כ9' כתל תי"ח 6ן'עוי.ט! יטכק ס' וגסק7מת כגוסס. מת"ס ס' ע! יגס גל ס' סו6ולוזיו(

 : כס ט-ן גסג"ס ק' יו"ן ה-6 ועפס"5 6סס '!יד וס 67.ן 17לולגסי
 : תפ-ס( )ס6!יג'.ן '5חק סי' 1!6תיוקז(
 : סחי' מפויס גפם סגיך :ס וכסקדפס חפ-6 קייטך ופדיס.ס טיייס סרפג-ס ע!יט( : מכ5? גגיייו מעוטר כפילת עג.גי עי 1גטרט סכך ומ!ט7' ה7כ' גי עי סגך סגכ ש61 פ;" מוגק6טכ נעיר קעת ייטסקח(
 סי* שם ג5' נט;עלג"וו.ן ,מקלוג הקמ"ן וקטרין ת..כ ג6"ד גיסם ק!מ:קס גינ 6ל" גט..ס 6גרסס 5ט1"סי(

 : חת.טיס סמם ומעגל וכגוססגק6 גר6כ'ת rCDD סוד וגו ו:ע!מ'ס, סתימיס,ינריו
 : גלפן יז גכטךו וגע"; ט'ל6ג7ס עשסךס"6 סו6 סוס כנס' וסג-סקיא(
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ספריםממערכת*9
 אוצרות ספר הקדםוה והואקשטיליא.

 הלכה והב' חיים אוצרות קצורקבלה דברי א' פירושים וב' בשיר. מקבלהחיים
 והכל ההקדמות פי על חידושיםלמשה

נ"י:
[)DpIהתורה על כ"י אןרג ו כמעלטו 

 יודיע פרשהובכל
 וצורתן וסלופפו' עקומוה אוהיוהמשפס
 בהגהותיו מז"ה הזכירו ומעמן.וסודן

 : תורה מפר הלכוהלי"ד
 מהר*א למז"ה וקושב נמעשןןקפד[

 זלה"האזולאי
 זצ"ל': מהאר"י המציה כונהקצור
 המקינל והרב הושב מעשה]קסם[

 : המשכן מלאכהעל ריקימהרע"ה
 הטוממך יהרב הייא כמעלטה]קמו[

 רופאמהר"ח
 הי"ת. מערכת בנדפם עיין ושו"ת ש"סעל

 : גה",( רות, היים מ')ע'
[tep]ן טזניס ת' )ע' מזיביה כמעשה"; 

 :כה"ת(
 אליעזר מהר"ר מהגאון צץ' 3מזנשי]קפה[

 ההנדה פי'ובחוכו
 יו"ר מערכה ובה"ב בהאג, מחדשונדפס
 הגאון של שבחו מקצה כהבהי פ"נאוה
 שימפיה אגב ובמה"ד !קח(. יוסף )ט'ז"ל
 על לקח ויוסף אמהר על ה' מעשיכהב

 להפך. והוא ע"ב ס"ד דף ע"שההורה
 קראקא בק"ק אב"ד שהיה כהבושם

 : ק"ג( שם"ז שנת מעלה של בישיבהונתבקש
 56עזר ינינו )ע' נסים כמלישה]קמט[

 רקה. ספרנע!
 : קיג, נה"ב( יסייג ז' חסמסר"ר

 בוירוגה נדפס קמן מ' כמע:טיווע]ק5[
 העהיק הדורוה מדרוהרב

 מעשים איזה זכרו ובתיספית הרבה.סמנו
 במדרש דאיהא וכוהבים הנז' בס'שהם

 2 ניח ונו'מעשה
[hip]ז מוריס( מנסות )עיין כומ1וץ 
 בן נסים רבינו חיבר מפתת כמי]ק5נ[

 בל על יעקברבינו
 ובו שני חלק ועוד ההלמודמסכתות
 התלמוד מתימות לבאר חלקיםחמשים
 בבבלי ועיקרו בתלמוד שרומזדבר

 מס' קצה וראיתי אחר, במקוםוירושלמי
 ברבות מס' על ישן קלף על כ"יזה

 י קטי( גדול קובץ עירוביןשבת
 1 זוד מי )עיין דוד כמצודות]ק5)[

 )עיינ ציון יסצורת ופןד ב1פרד41וע]ק5ד[ * 3ה*6(זתר6
 : מניח(כגין

 ' להרמב"ם המצרת מ']ק5ס[
 )סיע

 4 קמי( bto1)סרמנ"ס
 ז' יסרן מ' נל - אהרן כמצח]ק15[
 כחח(: מייס - אהרן כזצ33פרצק15[

 o'Sh): )עיין לחכמה נמצרות]ק5ה[
 ססיר6 נחן מ' )ט" שמדרים כמוכרע]ק5ט[

 א'ח בב"י מרן מזכירו מקדש מ'י[ : כה"ק(מלחרון
 : ש"ח סי'סוף

 זהר באור יר כתיבה דץ' 3מקז14ט]ר6[
 החמיר להנאוןהקדוש

 נדפם מזער הלא ממנו וקצת זצ"להרם"ז
 : מלך מקדשבם8ר

 הזהר על פירוש מלך מקדש]רנ[

 ומהרב ז"ל וישאל חיים מהריררבינו
 מעיר ז"ל אזולאי מהר*א וקדישעיר

 יעקב טהר"ר הרב והלמידיומארויקום
 ומהרב הנהן ישעיה מהר"ר והרבפינסו
 חלקים, ד' והם עד. לחיי כולם זכרהרם'ז
 על מלך וכביד סלך הדרת ס'ועיר

מאמרים
 ציון מנחםהנ*ה

 כתיכ סייס יל נפפל טפח סס'ס פ!גתו noliv ק"6 סי' מען כסג.ס ח' מסרגת גת-6 וכס:"! סמ"ו ,ff'ליב(
 :וסח 5"! 1:1' 5ע:ס 6נן 1:ו :תגיס פקרונ וזס ס": 6' ה"6 ליין גם6ייח c'att ע-ם 5י'טור כלהדומ"פ
 (teto): נחן ע"! )ו וע' 5יו:ס6גן
 מק-ק סם: יונפו, יפן"סקי:(

 ו,ירתייו"
 נספגורנ תפ"ג 6"? ת"ס ht1DD ג"פ וטפס ת!"ת, סנט '"ג ו:מ"ך

 : גסיסו( ,וסם-ן חק-:ופיורדים
 דס6 1,ססר פז'סופז, טס שור 16 )סיס פרס ספו 1:קר6 יפקכ, 3ן :סיס !יכרו מפשוע ס' סו6 161!יקיר(

 וזוכר ממפתת SV1 גסיםר;':ו
~tro) 
: 

 : ספ"ע וער ור!:6 ז' גם-ס שיפות ולת"ז סת!מו7 שסו!. כפס !גד נרזות מס' ע! ויען נע'ר ;סח ושפסקפו(
 סרפכ'ס מססגית גס"ג סי ,;ות ופ!מד iotjn~ri ספחן ס' סי מסגות כוו! סמלות כ' ח" מלפרן גסקנז(

 ספח )נ טג6 מרגג'ת6 6סחר מגעת כמו סורס ג'6ור'ס פס כ-פ :דפס ולתיו ר"ע( (hvr~p כיחדושפסו
 : יסופו( ס"ן )ופ' תיכ"ו כפיריו כניר 65 וט (eD1 סמ!וז פ' קודות עי סגפי ז:י6! גר' 1ט6ג1ת ינו' סו7"ס1ג'16ל
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 95מחמפריםפמערכת

 קיי(: הקדוש מהזהר עמוקים-מאמרים
 והזכירו הרימב"אי תלמיד חיברו מעמ כלקרש גם' ]רנ[.

 : קי"( רמ"ח סי' -א*ח חלק כנה"נהרב
 קימ(: תיס( פ)גי )עיין ישראל מקוהניי[

 וחידושי שיית שמואל מקום]רס[
 מהר"ש להרב התירוצים שערנקרא

 : אלמונאמילידי
 בנדפם עיין קלעיי ברוד להרב שי"ת בגרוף מקדר]רח

 כת"ב(. קרעי גייך ת' )סיין בי"תמערכת
 לעיל ע' משו"ת חדש ברוך מקירויש

 קכ(: כח"ק( 11י51 נרוך ת' )טיין בי"ת,מערכת

 נח"46 וויז5 נרוך ת' )עיין ברוףני'[מקרר
 מראשו א"ת ש"עי על ברקת פור מהרב ןץייכ! 23קךךנרה[
 : נאמשמרדם ונדפם תפילין הל'עד
 א"ח ש"ע על חיבור חיים 23קדר]רס(

 הרב עצוםבפלפול
 : נדפס ולא יאירחות

 ? ככווים( יכרי )עייו חכמה מקורנוי[

 נאון האי ליבינו יממנר מקה]רא[
 המשכוןוספר

 : קכאן וברלין כוויניציא נדפסו ז"ללהגאןן
 דף ראב"ן הזנירוי הראשונים הזכירוהו 23קצדעות כם']ריכ[
 דוכתי בבמה גדולים ושאר והסרדכיצ"ב

 ? חננאל רבינוחיברו

 סופרים יהקון סךמ2ריכ2 23יאןרינ[
 הפופראלהרב

 ספר על באור נירון מהר"א וקדישעיר
 :העפור

 הנדוף יהרב קרש מקראינייי[
 אבואלע*יא מהר"ח''

 ולשונות מנילה י"מ פסח ש"עעל
 : וכו'הרחבים

 טור על חלקים ב' יקציעה מרניע'[
 מהרב ונתיא"ח

 תיבר ז"ל דהוא נראה ומחיבוריו ז"ליעבץ
 : מורים ד' כלעל

 ינוקא, ומר קשישא מר]יע,[
 7גור6(: זשקי1)ע'י

 מורה נחמד קטן ס' צדת כ2רפ4*דץ]ריז[
 הש"מ סוגיות מקום'

 קצרה בדרך האהל פתח מספר ויותריותר
 שע"ה ומ"מ של"ה. ס' מעניני ומ"מוכשרה

 עמנואל ד' באמשמררם בתוספתהדפיסוהו
 של מכלא בשם הס' בסוף והואעמיאס

 : ע"ששיש
 )יכלא העליונות, ךץכ2ראךת]רימ[

חטטתי
 רכתי(:

 נניאים פירוש הצובאות כיראות]יין[
 ואחרוניםראשונים

 : אלשיךדמהר"ם
 ת' )עיי בישראל לפדרה 23ר22יץ]רכ[

 מסריג* ס)תסי
 קטב(:כחל(

 6ניכסי3*ג1 )ע' מןדבה 23רגלירצ]רכ6[
 ? קכג(כחש( עייףז'

 מ' אשכנזי להרב כם4422 כ2ך3נירצא]רכנ[
 מנ"ל ליבאריה

 והרמב"ן, להרמב"ם המצות ס' עלהורוויץ
 להצילו שרשים בי"ד הרמב"ם עלמליץ

 שנת באמשמרדם ונדפם הרמב"ןמהשגות
 : קכד(תקי"ו

 כתוב מרדכי ס' לידי בא ומרדיפני,]רכג[
 וכתוב נושן ישן קלףעל

 על תוס' ייש הנדול. מרדכי שהואשם
המרדכי

 ציון מנחםהגיה
 פטל 3ן תייס מרס סמקוכ! ת)מ.7 מ!ו:דון גיו6נ)י כרס מ1-ס )סמק!נ! 61:1 סתיקו:יס 1Sno !0 כס6 כ' וכןקין(

 תקווי ס' ג51רי חגם פס סם"! ס!יגוח :ידון ויקרץ !ס' מלך מקרס גס' גיפסס וסיף ע'ו מס' סוף נח4ועפ'ם
 : כ"מ סיפים חמדת ס' 6ת ימנח ומ,גיר ט"מ קדס"ת חסכון1716ת

 : 610 דסו6 ו6פמר ר'6ט' מנס )פויס יסוף מסט פקיה ס' :דפס תר"ס ונס'קיח(
 וע' לו )ג% ת"ס שנק Sih '.ו כפ"ע וגס' כס"ו( )17"1 פפ6נו t9Whiho 'סודם גר' פנס בת"ס h~otקיש(

 : ר"6 40גרכ"'
 5ת*1: פיד כפ"ע eo לו קנס 6סר לחרי סי6 'תר (Ptc 6101ק2(
 סערי גסס ומטווס ספדני %ח.6 נקור עם וגס )תקע-1( גס5י!:יקו גרפס וסבולות סת:6יס מספט' ק' יטסקכא(

oftn6חר.ן ועי oa תקח ספן לכטסו"ת וסב ור סנ"צ עס כוויען : 
 : ע"ס סמכי-ט גסקדפת וגמ"ס ספכי'ט )כן 5"י יסמג'"ט וס61 ג6ן נססיו ומ"שק3נ(
 כפ"פ פתחים מפסקבנ(

~1ID)W 
 כ'16ל גס מספליי )ר"י 'qol ו6ס) הי"ד 7ו"ו מיטוט ~"ם ol~no ופגרת סי-ט

 י' 1נח1מם סדר 6כי גסס סר6כ.ע ע) פי' פו7 גרפס 11'יג6 7* 1גח,פס ת"ר סריג )חש56ר6ג'ע
 ,נעת 636, 6רס )וגג' 'נחק ניר ס' ננס סר6ג"ע עי פ" ג7סס תרג"ס וכ6111דג, !חיp~tsn 6 ש')7שס וויקי

 : ק5ל פ" טס מדיק סר6נ"פ סי' 3וו6רס6תפס
 )'סג. סמנן 6לף ס' כסק7מתו סס h')D וגגו חקי'ו פפד*מ 5.%קכד(

"sfi 
 סרפכ"פ: ט! סר6ג*7 סכנות
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ספריםפמערכתא
 ופ' ישראל ארץ הלכות שבידינוהמרדכי

 ומס' הנשרפין הן אלו ןפ' הלוקין הןאלו
 בם' ומ"כ חסר. קמנות הלכות אךזבחיס'
 משליצשטם מהר"ש כ"י המרדכיקצור

 ולמרנו קמנות בהלכות היבר לאוהמרדני
 ממחבר אינם בדפים שיש קמנותשהלכות

 : קכה(המרדכי
 אשרית הנה יש מערבין בכל בפ' כיורע

 זה וענין מהרמ"ק מר' כהובובסופו
 במרדכי ומצאתיו שלנו במרדכי מצאתילא
 פהרם"ק פר' אשרי בהגהת ומ"ש הנו:נ"י
 הביאו ומהרמ"ק מהטרדכי זה שעניןר"ל
 מהרם"ק. מא"ז יהגהות יש וכן המרדכי.משם

 : לבד טהרמ"קוכן
 הרמב"ם כל על שנה המ נ2רכ2ברן]רגז[

 מהגאון חלקןםג'
 והיה לבוב דק"ק אביר שלמהמהרהר
 בקונמרס כמבואר חכמות נכמהחכם

 מדקדק והיה ח"א. שבסיף בחשבוןברכות
 שלחנות ועשרה נעימה. שערי וחיברעצום
 וחידושי האחרונים. מדים השזע סדר כלעל

 והיתה שלמה ל"ב ושו"ת לרובגפ"ת
 : קכי( שלוניקי בישראל ואם בעירמנוחתו
 הרמב"ם על המשנה בןךיכנ2יןעכס[

 מהרבח"א
 אהרן יד המחבר הרב אלפנדארימהר"א
 קדוש פה מפיו ושמעתי וא"ה. א"תעל

 כל ועל ה"מ קצת ועל י"ר עלשהי*ל
 ו הכל ונאסףהרמב"ם

 באיזה בח"מ בב"י מרן ב2ך'שים'לרכס
 המרשים כתב כוהבטקומות

 מקים מורה רשם א' דתכם ונראה וכך.כך
 או מהפורים ישן ברפוס בטורוהנהות

 : קכי( מרשים ליה וקריבכ4*
 מספרו חלק יהוא כמלך כמש"פ]רכו[

 שצ*ל ונראה יוסףראש
 סרר כתב כן וכו' ממים מעניני יופףעצמות
 הסליחה ועמו רי*ש. באות וכ"כהדורות
 אותה נפשו קם-ג לסי' וכשהניע ת"סעל יוסף ראש דחיבר הרב בהקדמתדמפורש
 עצמו. בפני ס' מלך משא את לשוםויעש
 ומה קידושין. שיפת הוא יומף עצמותוס'

 : קכח( מלך למשאעניני
 בנרפס עיין שו"ת בנישוין בץשאךן]רכס[

 )עי' ינרפמערבת
 קכמ(: 3ס"6( ומכנוי נגימןת'
 שו"ת חלקים ג' כקשה כ2ש4*רצ]רכע[

 מהריםלהרב
 יטר56 ממס מ' )עייז בנדפס עייןישראל

 : קי(3ה"6
 משה מ' הגדול תיכרו 23שביך~ל[

 הרב והי' ביררונו. משה נוטריקוןמשביר כי שמו על ז"לבירדונו
 המופלא מהרב ושמעתי הפנימי.במערב
 שהיה זלה"ה עטר ן' חיים במהר"רח"ק
 העיון. בעומק עיונו ביושר בשבחומספר
 ה' חפץ בספרו הנז' מהרחב"ע הרבוכתב

 מהמפר ע"ב ז' דף לשבתבשיבתו
~ffti בהסח לו ונתכוונו הופיעה הקדשרוח 

 גדול הגדול ואחי אני הכנסת בביתהדעת
 תשוב' שיש וכמדומה עכ"ל, בנפשוקשורה נפשי אשר בירדוגו משה ר' הרבהחכמים

להרב
 ציון מנחםהנ"ה

 פ"ר מקטן פליג' כפס ג"פ ס3'6 גילת ס' ו63גול עשת 'מן מר7ג' 3טס 7"6 סל6 תקףס ס" 16.ח נגןקכה(
 י' nD~ho' וצתיך עיט, ריגום 37גי ומרדכי 6סטלייך 7כג' מריכי דים ס3'י כסס ג"כ נ' ח'ps 6,(,סנה'

 סג1ניס( )?מס פגית לקוס וכצל ג": 6כ7"ק 3:עע מליכי יסנ"מ מרפסי נקור עם סטי~ג. ;יפס תקס"סוויטן
 ס!ריג'ן 3מקופ.ת ופכו6ר פתוקן פתקית, ג!כוט י65 סמלדגי דע"ו רסיקת, ר3)ן( מסג' )מ6ן מגגותובסרוס
 נדקת יסע גגך' ס' ופת 03"ע סקגיע ס)כס פק.ר ע! גס וספיר ס6הוו:יס פ,סקיס ג7כר' 3'6ירן גמ6165:ר
 ע"י סי-ט( ר'611 )ד' ס7יגיס )ג! מקימות ופריס )ס'פג'ס וגח!ק סי6( !י D~P )1ת,ס עיט פרתי ומגסותמליכ'
 כ)ירגנורג עט"ק קד"ס עי חרג וסמררכי הם-ן( )קראק, מק'קט.ן מוחס מ,"0 סג"מ ועם 6וט41גנו, יוסףסג"מ

 : מ.ג( 'ו"P 7('O~D )וע' סי-י: ע' ס"6 מגחםכ"3
 )"3: ה' 1ע"ן )6'י מס ירך 3ע3רו תץ,"ו  6-ך  חקמ"P1a1 6 ,ס וסי'קבו(
 סרס"ח 'דייי חח" )י)מ!6 כו)!י:ו כדפוס :'-ן( )ק1מע6 איפס ורמכ"ס מס-ס כסיר )ך3רי 6)1 5יוג.סי וסעמין מקומות סמר06 עלס ו"! טמר.' כר' 36רסס מוזם דסרנ 610 וייוע ג)ו' ס!6 ספיקתי, ט! 51'עקכז

 פין ערגות ו3רט"י גס1פו גפריסס יעת"ס ממרסיס סחגס וג' גוס"ן ג' טג"1 חי"מ וכנ" מ67מכל6וו6( נ"י~1eh מוסריי
 ,pffpi: 1ג1' פ,ען'ס לכלכת י"סט"6

 ר' לות ס;' ספת"י כע! געקכ' סבך אחרי ג":, 3סס-ר SD )תפוס 1.6 61ייסקכח(
 נוס"י

 !מוסרא יוסף ל6ט ס'
 טס פ' .63ות עג"! מל מ:6 ע' מס)") חו-מ עי יומף ר6ס ס' ספעס עיד סכיך 61ח"כ עבט,6:ק6פס
h')ee)'תיק ססו6 כ' תזך מס6 ס ch~n גוגר.ו !טעות סמ"ר !נען נ"מ-6 7.ן ע"ס, יוסף : 

 גיבוס ~(a1S1 re וין סמן) סג"פ עס ססמ-ע לגיג1 ססיךר סנט )מסו! :רקס 6' חכם ע! מכהו ג6סוכפך ע-י סי' מ'3 כס"ת טס סס6רוך ומס "sr'-ו( מין ט5"נ )קר6ק6 ט"ע חיק' 7' עי 7י)יס מ.' גס וגמישקכמ(
 בסי' מסר"ס כש"ת כמגובר פ!וג!ין מסריס רציני סו6 סוט וסחכם ע": ס!יפס, 31חרג תנופט, כפלסמות!לתיס

 : סוד מגסס רח') גגונך ,h'(t? וע"ג sffn 1)ס)6סקכ"3
 : תקע-ס( )ע6,וגיקו וכלואיס טו"ת עפן ידגל מס: פ' ח" נס תק-3( סס )ומס7ו"3 חפשם כקוסט6 גרפסקל(
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 97מסמפריםםמערכת

 פה ואיננו דחיי סמא בם' משבירלהרנ
 לידי נא זמן ואחד קי"( הח' הס'זמנו
 משביר ראש שמו וזה כ"י זה מס'חלק
 ובסופו דרושים בראוית מ' עלוהוא

 רבו על שדרש דרוש שם וישלקוסים
 יוסף - במהר"ר ועניו תסיד השלםהחכם
 תע"א. שנת ניסן בי"ג זצוק"לבהתית
 ק"ק של ור"מ אב"ד הי' משביערוהרב

 :מכנאם
 פקני )עיין מלהמות משבית651[

 : קיב(תיס(
 חיבורים שני הם זהב כמשבצותורקנן

 הגאוןשחיבר
 דקק*י ור"מ אב"ר יוסף כמה' ועניוהחסיד

 דברי ולברר לישב זלה"ה דאדרפרנקפורמ
 פרי ס' הרפים מראש הלא מ"ז.הרב
 יחדו קי"א סי' עד י"ר ש"ע עלמנדים
 משבצות אחת. בבת חבורים ב' תמיםיהיו
 קינ( הש"ך על דעת ושפתי הב"ו עלזהב

 והם א"ה על מגדים פרי נדפסומכלוב
 אשל א' נפרדים גמירים חבוריםשני

 זהב משבצות וב' אברהם. מגן עלאברהם
 וחסידותו ענותנותו הראה ובהם הפ"ז.על

 : תורהו חומתמוקפים
 מהדורות ב' כ"י נפש משיבת]וננ[

 הגלגוליםעל
 : ג5גו!יס( )עיין צטח.פמהר"י

 נר תגחס ת' )עיין נשנש 1723י2נר1]רקד[
 : נהל( עיר ליתלמס

 : ס'( ברכת )עיין הזרע נמשך]רוס[
 : וממכר( חק" נעייו וכמשכון ך מ']ריין
 : כחה(ט6ר17 17י "סי"י )עיין לדוד משכיל]י5,[
 נרתם(: קג )שייו המשכילים ס']י5ה[
 למהר*י יייפים יעקב כמישכנותלבן

 עיין נעים,ן'
 : גחם( נעים ן' יעקכ ת' )עיין יו"ר.מערכה

 ן  מורס( )עיין מדרש- משלי.נרם[

 : רכתי( סנתת6 )עיין המשלים כ('ןרמ6[
 ישע מ' )עייו ישיעה. כהשמיע]ומכ[

 : נח"ל(6נרכג56
 סתנ"6 )עייו הבית. כלשמרת]יטנ[

 :נחת
 : קיי( אבודרהם דודהרב מזהירי המוערית משסית]רמי[
 ימהר"ר המצות 23שגדת]רמס[

 בנבנשתיהושע

יזהי
 בוסרות( )עיין אל"ף טערנת לעיל
 יכוסע ת' )עיין יו"ד. מערכתובנדפם

 : נה"ב(כנכנסת
 יעבץ מ' מהגאון לחם כמשנה]רמו[

 על בתראמהדורא
 : מועד מרעיםמשניוה

 מיבל יחיאל יהרב לחם נמשנה-)רבון
 השרם עלחידושים

 : קיה( תקי*א שנת בואלקווא נדפםוהרמב"ם

 יסויס מ' )עייו למלך משנה]ימ"[
 : כחש(רוז6גיס

 פשמ*ם אליעזר סבי כלשבת]רמס[
 נחמדים מאמריםובאורי

 להרב הפרשיות ע"ב דורו ומרבניממנו
 נדפם מניקלשכורנ נין אליעזרמהר"ר

 קייי: תע"ן שנתנפפד"א
 ךנס )ע"1 אליעזך ר' למשנת]רג[

 : קי" מסם(ידי
 מהר"מ להרב הכמימ נקשבת]רג6[

 תוכחותחאגיז
 דברים מ"ח על מיוסד קיח(טוהר

 כיד על ח"א ונדפם נקניתשהתורה
 בעיר ונדפס סימנים תשל"ה ובידברים

 : תצ'נ שנתוואנובעק
 המקובל להרב חמיךימ משנתיגנן

קצור ריקימהרעה
 ציון מנחםהג"ה

 DS" רסיס כ:ף כ' גס סכה מס וכסקנסס ת.ר( )!יוו6רנ* מיס ט! מהניר ר6ס ס' גס 5, )דפס "ח"כקלא(
 .  סויר: ן' לסרוס  פוס  יריו וש"תטזריסיס

. : ק"מ סי' 16"ת כוסת וע' סס"1( )וו"1 נרסין מרתכי כמ,"ס 'נתק )מו"סקלב(
 16-פ: פ"ע סכילת ססת'תס ע! וכן כקור ס1ריגין שקימות יכריו !כקר ח.' ol'h דפסו ס.ום ועזקלם( -

 : ע"ס טדייקין גסס טלק וגפי וכע מטין ערכת גשץקיר(
 : ג"פ 5מ"7 ועיןקלה(
 : p.~hS: פלכו 5ת"ן ט' כ,וי5ג6 :פטר ובכיו ט!"פ:'ק טר.!'גגר 'hD~t שסר-' ננו כ-יקל:(
 : ספס.לס טן 6ן'עור למסק גסט"ס סרכוז עג יי"מ נט! ספמגר קהות חתן מפי:טסוכ קיטור !מו.סוןל1(
 416 ,"5 מ:גי' (o~Qon טכסיס ממגת גס' ט)6ת' כופן 1'ר6 ר"פ ערס"י )פרא( !דוו מכל! הס' ומ"כקלח(

 : מ6ג.1 פסי-ס5"5
7זיז
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מערכה98
 מהאר"י האמת מחכמתקצור

~fftt 
 : קימי ובונות נשסותבעולמות

 קם' מלמר למהר"םי שו"ת חלקים נ' ערק ב2שנ~בן]רגנ[
 מ"מ מערכה בנרפס עיין נרפס לאוח"ג
 נדפם ועתה נה"ב(. למי מקיר ת')עיין
 שו"ת צדק משפט חלקי ג' ונשלמוח"נ

 מהר"י הרב הלמיר והיה מלמרלמהר"ם
 במשפם כמ"ש יוסף עצמות הרב עזראן'

 ל"א: ס" ח"בצדק
 הביאו דיני' חיבר שלום משפט]כיה

 בתשובתהרדב"ז
 : פירדאדפוס

 יעקב מ' )עיין שלום משפם]ייס[
 : נח"6( 5ני3סנ'ת

 האי הבינו שבדעות כמשאופי]רגו[
 קלע* ימן שמ"ל במשפצני]יגז[

 בנדפםעיין
 כח"ק(: קלעי סת,56 מי )עיין שי"ןטערבת
 הרמב"ן הזכיר השנים למשפמי]רגח[

 כסו זהספר
 דפוס טציעא מקובצת בשימהשתראה
 : קמאי מהמפר ע"ג סוף נ"ו ד'אמש"ד
 למהר"ש שו"ת יקירים כמ2טמ]פמיב[]רגם[

 ושו"ת חסוןן'
 : נאיןלמהר"ש

 : כה"ג(י ס6פירם מחיי ת' )עייו האור לניזוק]רם[
 זמנין הראשונים כ2רזיברת*]רס6[

 דבתנודמשכחת
 כלל מלאכי יד וכס' כתב. מתיבוהובעל
 ריש נימין ה,מב"ן מתירושי הביאתקנ"ו
 כתב חפני בר שמואל דרב האומרפרק
 שהגאון נמצא ולפ"ז מתיבות בעלפשם

מפריםם
 ראיתי אבל םתיבוה. בעל בשםמייתי
 רם'ש טבואר והדבר הנזכר הרמב"ןרברי
 הרמב*ן דברי הם ס*ל הכי מתיבותובעל
 הרב חשב כאשר הנאון דבריואינם

 : קמי(הנזכר
 ן' שמואל רבינו חיבר כממזנח כן']וסנ[
 ר' דמכם עשים מסדר להר"מ המשנהפי'

 : שם בהקדמתו עכסאי בןיעקב
 נאון סעדיה רבינו חיבר מוזנדרן]רסג[

 : קמט טהספר ע"א יו"ד דףקדושין בחידושי הרמב"ןהזכירו
 קסדה רנות( יכס )עי כהונה בחרזנית]רסד[
 מהר"ת הונירו מדינים ס' נמוזער*]רסס[

 צחו סי, ת"א מהריב"ל דבריו תביאקטה( בתשובה מברונאישראל
 יחו להרב דרושים יה מתתיסו[

 : קטי( דבריםספר עי פראנ מק"קדרשן

 אחרוןקדנמרם
 בעל הגאון תרי"ג המצוח בענין מצות,א

 הית הוא ספרו בריש גדוליההלכות
 רבינו ומהא קמז( גדולים הרבה אתריו ונמשכומונה
 ואגאון גחון. האי רבית אאית בעל הזקןאליהו
 ורכיבו הרי"ף. גזמן שהיה ראובן בר יצחקרבינו
 מיגאש ד מהמי בזמן שחיה גבירול בןשלמה
 8 טסני כשלימות שמאימיו יראים בטי f~ranאליעזר ורבי* אזהרות( )עיין חאל"ף במערכתכמש"ל

a3DNמבין על שאג אריה דהרמב"ם זדה מודעת 
 חבאם ובדברים מנוס טפר ויאברכה"ג

 הית וכך בה-ג דברי לדחות שאשיט י"רישרש
 עליו קצה בחלק הסס-ג אך מחודש. מניןמונה

 8ג זל אחד ס, וחיגר בה-ג לישע יצאוחרמג"ן
 טלא לדעתו א"ר ממן עשה שבמנין דברומ-מ

הפכים
 ציון מנחםהנ"ה

 : מקרם6נ31( נ"י )"ג)"ג הכרסס מו"סמחסיד '?ייי )ס-י ז סכלנה ס' 5נע5 ע5ו טיס פי' עם גזפס מקרוב ו,ס יח"6 מסנס מגיז ס" טס גס ונוססקלס(
 כ5 סט etiun סמח3ליס וכטסות 75ק, מטפע פ' 6ת יעוכס מגיל ססטר.ס דגושות סס"י כע) סי ו5"עקם(

 : תמ"ס( מס 1ח"3 מע"ס t)hc('W )ח"6עיקר
(Nbpפקול 3ס' סו63 יסר6ג"ע סע1!ס מפסעי פ' סו, י%6י o'fn 'ונטו ע"ס סקרי* פ' 'וסף 63סי וגן קמיל פ 

 : ע"כ ל)-ג טיט,5ק )סר"' יוסףפורת
 פש'ח קאן נעין ס61 סגלתך וגפי עתיקות מתיכות 6ו עתיקת6 מתיגתך כסס ~htjO כר6סוג'ס משגו וכןקמב(

 :סקדמילס
(jDPV~roJt 1 פ"נ, סר6"ס !ר3יגו יחסתaD~t ממס לטניס : 
 סוסיות ומח"כ כפחכ"ת, טעות 610 טפ"7 למסורס טעס גיפס כסס"י ומ.ם סמ"ג קר6ק, להקנס פסס כלפסקסד(

 ג5 עי ולעגול יעטס !6 וכן cnpn !סטכית 7נר,6 וגמר כמס סמ7פיסיס3,
~'om 
: 

 : קמ'6 ס" פסלה-י ופסקי ק.ן ס.' מסרי"ו ועכו"ת נ-ג סי'קטה(
 : קר6ק6 דק' דיין !טחי 6מר ת"ס נסוג ליגרמו מתם" ר' .מכו:?קמו(
 (tUWOt רימס תרי"ג י%4,ות ממגין ססיסיס פוק 1פמ6 יוקיע יוסר גס' סרוג-ן יי":קמז(

 עשש רק סי6 ,רמ"י(
 . 9"ע מתימוד סיניות 8) נסמיך 6נ5 סינס מסק נעמן ICtQ'D1 )סמיך ג6 ו6:תנ1 מנות מס' סוף סמיך. ל'~עת
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 95נמפריםםמערכת
 הפליא מורא יסוד בס' הראב"ע וגט לכה"ג,הסכים
 עוזנו וגאון . שש"ג האזהרות געלי תנגדלטעון
 לעשות פור.ש מצותיך בדרך דרכים  פרשתהרב
 : והרמב-ן לסמ"ג הרמב"ם בין ההפרש לבאר דרךלו

 הרמב"ם במנין בתרו רבים וכן שלמיםז4פדלכ(
 ועל מהאחרונים. ודגוותיה החינוךמהרב

 צור ף ליאון מהר-י יחיב תריץ ה*מב-ןהשגות
 סופרים קנאת והרב שמח לב והרב אסתר מגילתגסן

 זהר בס' והרשב"ץ כן. גם הרמב'ם בעדמליצים
 נבה-ג דמכריע וזמגין הרמב"ם לימין עומדארקיע

 דחיי דינא הרב האחרון הדור ורבני כהרמב"ן.או
 מהא"י והרב סבא מרגניתא והרב אמת דבריודאב
 וטרו ושק* למנין עמדו ליהודה זאת בספרעייאש

 : פרטים באיזה מהם ויש מנין ברוב מהםיש
 ספר וסידר כהן שפתי הרב הגאון "בם ב"יננבר

 סדר על המצות סדר איקרי צדק פועלקטן
 הלאוין ןומנין ומניןהעשי כללי טנין הצד ובמההפרויו'

 לשון נקט דקרא ולישנא קצר בסדר הרמב-ם דעתעל
 שבוע. בכל הזה העדר ללמוד משמיע ובהןהמצוה.
 ואל הגדול הכהן חי לשמוע מאד טוב סיובאמת
 בתשובה הרדב"ז כתב וכן המצות. מעיניוילוזו
 זה ס, היה ותמיד המצות ברמזי קצר סדרשעשה

 משה מה' ההסיד הרב וגם ממגו. יסור לאגאפוגדתו
 ללמור מאד הזהיר בדפוס והיא לבניובצוואתו
 הרמב"פ כתבם כאשר קצרה בדרך המצות מניןתמיד

 , ע"ש המדע ספרבתפלת

 ודרושים שו"ת אלגאזיי מהר"י החסיד יהרב יעקב נאית]6[
 ושבועות ופסח פרשיות ד' שלבשבתות
 : נחמד קונטרס לשון סענהובסופו

 שלוניקי מרבני א( ייניקי שמואל לעורב י18"וז שכמדאיך נאכסן]נ[
 סיף בנרפס עיין שלמה. כרם הרבבזמן

 : בה"ס( יוחק סמ561 מ' )עיין שי"ןמערכת
 מרבנים כ"י תשובות הם נאמפדין]גן

 יה"ס( אשר מקימות מכמה'שונים
 קדמינים מרבנים כנה"ג הרבבאמתחה

 ויקראם קבצן היא ירוחו אחרוניםואת
 בספרו עליהם ורומז נאספיה.השובות
 מהר"י הרב מורינו כמ"ש כנה"גהנירא
 שבס' בהקדמה כהונה בתי בעלהכהן
 הוזכר ולא זאה היתה )מידו א"הכנה"ג
 ח"א א"ה אהרן יד הרב עשה וכהשמו(.
 והוא נאספות תשובות קונמרם לו שםאשר

 : המפרמכלל
[ז[

~DDI 
 : ב( רכתי( הכמתג לעת הבבראה

 שכחבה אמרו מ הילד נבדארע]ה[
 הלוי. אברהם ר'הרב

 שמזכירו הה' האלף בסיף שהיהואפשר
 תתק"ל שנה שהיה בנימן ממעותבספר

 ונדפסה קוסטנפינה אל כתוב דשםאלא
 קושמנד*נה. דפוס ומצוה נגיד ספרבסוף
 מ"ש הדורות סדר בספר ראיתישוב
 דא ע"ש הנזנר בזמן היה לא שכתבההנזכר הלוי הר'א כי משם ונראה ע"ג מ'ובדף
 ז"ל צמח מהריי חיבר ןכמצןה נניך]![

 כונות מקצתקצור
 שכשנדפס נאטנה וידעתי זצ"ל.האר"י
 הנדוף הרב סורנו ברשות היהבאם"ד
 בעת נמצא אשר זלה"ה יצחקימהר"א
 הקירא יתמה אל ולכן עסוקים,הרברים כי השמיפ והוא עה"ק בשליחוהההיא
 ברמה קול ס' לירי בא רב זמן ואחרתלה. ופרי חדא דקרי ז"ל צמח מהר"י הרבעל

 שחיבר שם וכתוב ז"ל צמח מהר"ימהרב
 ולא בקיצור ואח"כ באורך ומצוהנגיד

 שזה ונראה להדפיסו. השמים מןהרשוהו
 לא הקצר זה ואפי' הקצר הואשנדפס

 : ה, כולוהודפס
 וינמורה שבתי לכמהר"ר שלום בהר]י[

 והיה א"ת ש"ע עלזלה"ה
 : זלה"ה פארדו כמהר"ר המו' הרבתלמיד
 : 56יס( )עיין הכמה בובלורנ]מ[
 פורים ד' על שי"ת ביהודה בודע]ע[

יחזקאל- סהר'ר הגאוןחיבר
 ציון מנחםהגיה

 : '5תע 185א(
 : פ'מ לסלמג"ס פלקיס כממסוט'ב(
 סתריו 161 כגס '-ג 6)ס וט" )תורנן ת'ך ס' פחס ל' )6כי! גדד נרעם מכפר חטופס גחטן גקר6וס"ג(

 : ומת 'סרקי, )ג'ת ט!ג !רג נ61ן !"ן 1כ6 טל ס:מ65ות 1תי6!ת מ)חמ!ת טן 1יסת:ג6!ת,)דגל
 !גסס-י יר!סייס סנפי טס' 1ג": עמו!סדיןד(

 : ען.1 פי' עכס ס:גיז סמאן גר' כ'
 'חור נו 1'ס תסיס נס !נתב ס)!סקר יס,סע מ!"ס סס!סל גסת-י ומקוס עגיך ס' גמ65 מסכנותי יריטות ותחת11(

 : קר6ק6( ~ק-ק גניג)יעיק! ס!6 )יקעתטסנ~פס
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מערכת100
 עוד לו ויש י( זלה"ה לנדא מג"ליחזקאל
 על מיוסדות ותשובותיו כ"י.תשובות
 ובקיאות חריפות והסברא הפלפולארני

 ותלמידיו. בספריו בישראל הורהוהרביץ
 החכם ם"ם קו, נטה בחה"מ גלוח בעניןואם

 ומופלא הוא רב כי מספריו יכירבחכמתו
 וגדול ישראל תהלות עז גאון הדורמגדולי
 ! זן תבחן מלין ואז; בזה ודיכבודו

 וקדיש עיר הרבי שמירר -מה היא רזהייס 7נץ נדףף[
 ויחודים רז"ל ומאסרי תנ"ך על והואז"ל האר"י רבינו מכתבי 1"ל פאפירשמהר"מ
 חלקים ב' ויש וגלגולים. ורוה"קונבואה
 עץ ופרי מהקדמות, חיים עץ דרךאחרים
 פעמים כמה נרפסו ואלו מכונותחיים

 לקומי אלא נרפס לא ע"ח ומנוףבווארשא,
 עץ נוף מס' אחר נוף והוא בזאלקוואתנ"ך
 סנורי כ"י יש תנ"ך לקומי אמנםהחיים.
 בנדפס ובין לתושיה. כפלים ז"להאר"י
 מעצמו  ז"ל מהרח"ו הידושי יש בכ"יובין

 : לברם בידישיש כ"י ז"ל מהרח"ו חידושי מם' ליונהברר
 ש"ע על הנהות שמשוו נזירות]"[

 ארץ ומניני א"ח'
 נדפס ז"ל חסיד שמשון םה' הרבחיברו
 חדשות אמשמררם ובמשניות הקכ"ד.שנת
 יש חדשים הוספות בגליון שםשיש

 הנז/ חסיד שמשון ממהר"ר הרבהחידושים
 יעב"ץ להרב בקורתובאגרת

~ f f t  

 יש
 : הנו' מהרב אחתהשובה

 מה' הקרוש להרב אלהימ נזך]ינ[
 מאממרופולישמשון

 ירין: דן בס' הזכירוז"ל

ם8רים
 ס' רבה למררש באור הקדש נזר]ל

 בכמות בדולבראשי'
 פ' )עיין יו"ר מערכת לעיל וע'ואיכות

Sb'nt(מגוונך מיכ )ח( נח"ל : 
 רפוס לבנון פרח עם איתן נחל]יי[

 לקמן ועייןברלין.
 : )כגון( סרם )עיין פ"א,במערכת

 'יהושע לרב שו"ת נךזלה,ליהושע]סו[
 בנדפס עייןצונצין.

 : נחש( 5וג5ין ימונע ת' )עיין יו"רמערכה
 מס' על פי' אריאל נהלת]ע'[

 כמ"ש טיסופרים
 סוסריס(: מס' )ע' בפ"ר סם"ך םלקמן
 1 'י"ד( סוורות( שעתי )עי'י מי*ת כמעיכת עיין בנימו נהלים~ו[

 בחומש פירש"י עי יעקב בהלתניס[
 השנות ובו נחמדספר

 כסא אשר מהם יש אך הרבה ההא"שעל
 של בנו והוא השגה. ואינה נקיהראים
 הרב ועם"ש בנימן, משאת הרבהנאון

 : ע"א קע"ב דף יעקבמשכנות
 יעקב להרב שוזה יעקב להליןניט[

 קפן. קובץהיילפרין
 לקם בספרו חאניז מהר.ם הרבהזכירו

 :הקמח
 יא(: אשכנזים ובנו מרבי ררושים שוהם יאבני יעמול נדץלרז]נ[
 דפוס היישים עזריאל נהלרנ]כ6[

 : יטישן
 א"ה ועל א*ח ש"ע עי צבי נהלתנננ[

 מערבת בנרפס ע11ןיג(
 כח"ק(: כ"ח תותיי 5כי מ' )עייןצר"י

נהלה
 ציון מנחםהג"ה

 יראות ס%ח' וכס p~DN)l '6 כסקס היו המי כ7ס (SD סי 5-ט וע"כ תקעים, כס 1מסוו"ת חקניו פראג 7'1(
 : 76ר ,ff' תק:.ג גב' 1ס'6 מקבס מרכס ::מטל 6הר' ט-ם מסוו"ת נס גת"ו.

 ts)h 6!6 פוי!'ן ימן'נת !מוג נמרים תסקס תמת וט"! 11!6ז6מ.ר.ען גגי.5יון מי.נס !רכ ך:תקכ! ג' 6ו'חובח'

 : ס5ן"ח ו0177' )5'1ן דורס )יון, לסגת ס' י1 :7פס גס ע"ס ;חס נכ! כעדו מעכג.ן סי'סלנג
 גוצה וע' כסנפו כ1 חור סגו-כ כגס 8מת מג'7' מפי שפע כמקו! :כ' גח1ס"מ ג'!ומ ערך ירחק סחרe~Dtז(

 זכ5 וכ' ד, ס" חמן 1'1סף קג-7 ס.' וחת-ס ס'6 16"מ )7קס כמם ע"כ סי' htnc( 1עעת 5.ט סי'מסתוית
 )ועריס ע"ס ירג'ס סתמוס עכר )סת'ר 6ס,ר עכל סדין ט"פ יסתיר ו:ימוקיס D'nDD יסמתיר'ס מיס 6ףגס'ג

 : ע"נ !ימיו טמ7 6מח פכרי גע! 1סג6ון מ,ס( עיי סס' גס'ף ח"ןנסג-ס
 עזו נבטל ס-נ מ"6 'טכ'ן כפית וע' ע"ס ס!גרסטע כרמן 'נסכר סג"מ סי סג17! כסס-ן מח1גמיrfrtח(

 11י)ג5 יק' מבד"ר חד כטירה ')חק במו"ס י"ג 6ר" )מו"ס וסק ת5"כ ך.רופורט 6ר'ות מטין ס' חי'ויןפ(
 : ?מגו 6!ףכסמים

 : כמסרו סונף חסיד'ס ומאת גגימן כומתתת יער 2יס ס' גס ות" ('IDD כמ.-ס 611!ף כ:.מן !מ.-סיו-ר(
 כמי"ס הכרסס 'עקב למו"סיא(

~he1 
 )ז' מ!ייפמק ומן כמרי' סו-ס וכגי חנ"ט( :' )יכמ"ך !י'פ:יק 6כ7"ק מקר5ק5

 : קל6ק6 6כך'ק חריף יוחק כסג"מ וו6'7ס!וכ גק-ק דוד מו"ס  סס1"% ירי שהו  ילויריו דרכן וסי' : תן"ו(6'1
 0) ת!מ'מ תג"6( )טפ7.% עס"ת ופ;ק'ס 7לוסיס טרניגלן 6ג1-ק t)1Gh' ס!1. מלס גמו"ס סורר! !%'"סיב(

 סעפיסרמ
 : 1.ן

 חיגו 9ףע 16*ת ס-ע 19 ע"ן כשסר"י 5-ס !מו"ס 5גי ונחית עטרת ע' 16ת סטריס הסרכת גכס"ן ומ"מינ(
 כ6י וגן : ת;"6( )זוף D'~h טי 5כי מטלת ת"ו h~h9p י' 16-ח טן 610 :כ' :הגת ורקמנ"ר

 מטמר מגו
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מערכת
 : יי( אבות על פי' צבי נהית]כג[
 שטרות ודיני נוטח שבעה לחלת]נט

 עיין שו"ת.ות-ב
 סכוי Shtnb מ' )עיין שי"1, מערכתבנדפם

 : סו( גח"ל ט"ו,תימיר
 המקרא שמות כל שמעוני נעלוז]כס[

 מסודריםוהתנאי'
 : טה רבה ובמדרש בבבלי במשנהבמקרא נזכי היכן מקום מורה שם כל ועלבא-ב
 בן נחמן רבינו שחיבר ספר נדזכמני]כו[

 הכהן חיים רבינו שלבנו
 בשרש כמ"ש קילון למהר"י מצויוהיה

 : 'ויקמ"ם
 ""( נדפס דרישים צידן במרמיז]ט[

 : הדורות סיר הביאוי
 מורי ראשי לעטרת בכסף נקופנה]גס[

 שו"ת זלה"ההרב
 ח"מ העזר אבן י"ר א"ת מורים ד'ע"מ
 כ"י ב' וחלק הרא"ם. תוספי עלובאור
 זלה"ה ]הנז'[ הרב מורי לעמירשו"ת
 בנדפס עי' לסמ"ג רא"ם לתוספיובאור
 ואחר נח-6(. גנון יום ת' )עיין יו"דמערכת
 רא"ם תוספי באורי שארית נדפסוזמן
 לעיל עיין ז"ל הרב למורי מקישר גסבם'

 : יט( תקומר( גט )עיין גימלבטערכת
 דינין פסקי ספר הוא נייד כם83ך]גט[

 לפעמים. הפוסקים שמזכיריםקדמון
 והוא הכלבו ס, שהוא שכתב מיויש

 מחברו נודע לא נייר דמפר הדעתמאומר
 כתבו ובכן מחברו נודע לא כלבווס'
 וקראוהו לשם זכה ואח*כ נייר ס'דוהו
 תמצא וכן הדעת בשקול 1pe אבלכלבו.
 דמעו כאלה לכותבים פעמיםנמה

 דבר. מתוך דבר להבין שרוציםבדמיונם
 ואשר דשמעי מאי כל על ,שסומכיםועוד

 101נאספרים

 ומפר הקבלה שלשלת ס' כמו כתובמצאו
 פעמים וכטה כמה מעו אשר ישניםשפתי
 הצעיר ואני טעותם. לברר הומן יאבדומי
 נושן ישן קלף על כתוב ס' לידיבא

 ואומר קנ"ב שנת דהועתק שםוכתוב
 שהיא פאפי"ר ס' הספר דשםהמעתיק
 מלוקטים דינין הוא והספר כ( בלעזנייר
 ואין התרומה יקב וסמ"ג והרמב"םמה"ג

 : כלל הנלבו מ' עם יחסלו
 ישעיה הבינו החומש במרקי]5[

 הראשוןהזקן
 והוצאתים ה' וכני השפל אניממראני
 ה' וכני ועוד גניזתם. ממקוםלאור

 שם ככתוב דוד פני בקונמרסוהדפמתים
 והגם ע"ש. בשמו ופרשה פרשהבכל
 לזומר איידי פשוטים. דברים איזהשיש

 : כלו הקונמרם כל לכתוברציהי
[hS]סיין בנדפס כתבתי ידליף נכמדקי( 

 0נינ6 יוסףרכינו
 ואיכות לכל פי' עשה הנמקי שהרב03*6(
 פסחים. על נ"י נמקי ראיתי ואניהרי"ף,
 נמקי מזכיר נון סי' א"ת בב"יומרן
 לשון ואותו עומד הקורא פ' ממגלהיוסף
 ומוכת ממגילה. ההלכות בבאורליתיה
 נמקי הי"ל ומרן הר*ן הוא מנילהשפי'

 מגילה: עלכ"י
 0נינ6 יוסף ינינו )ע'ין בנדפס כתבתיכבר

 קמן ממוער ההלכות 1ee'נ0'6(
 יד הרב הכריח כאשר יוסף נמקיהוא

 על והתימא מנולה. בהוכחתמלאכי
 מגדולי שהם ישרים שבתמת הרי"ףהגהות
 של"ר סימן י"ד כנה"נ והרבישראל
 בנדרים יעקב עיון והרב ל' אותהנה"ט
 הר"ן הוא מ.ק שפי' שחשנו ס"דדף

 : כא( נסקי אלאואינו
נמוקי  ציון מנחםהג"ה

 סו5 6ג1ת נסית ולק סונרים יסו ?,1fi' 7!6 דחכ17ס1 ע1רלין עזיו י61 כוס מס' ועי סכס"י, !כון 1סעתקג"ק
 5כי זחלת גר"ס h~nnoo 'קר ט"ו ו:דסס 'סררו, ממטיו ו!6 גו וג'651 סג-ח נ61 מרג1תי1 ס!קט מס 6ו!ו

 כחתייתן יסס7'ס ג16:יס ו760 כב' סטפטי! וסג"מ תי1.ט כפן סג16ן סו6 ולנין פלין כמימת פר-ת לגסוסס67
 : ח"ו כבו סלינו כטוית מחינם סננו !למיתתו סלמת 1מת!יטין סו6 !עטו מסח" )ו,כין

 גרעין גמ1'ס מכסן ממחם וסג"מ : ת"ך( )17"1 סג'ח תופיי מקר6ק6 טוגפיסרר מגסן כמשן בר' 1"ס !מו.סיר(
 C'D: וגו' !פ16י תורס כמתלי נגוע גווי חריף נס" ס!ו ספח' ע! טתג גיטין סדר ע! כמותגסט'ס

 ומציג: סו56 כעסו-ת ט!גיג !סנ' כקור עט :דפס גג'ר !6 ונס ס"ן נסג-ס וטמם"סטו(
 : ו"! מייסף פ"ור !יכ גמ1סר"' נמעין !מקסטז(
 : ע-ס סריס טרסות ס' גלזגו נ-כ וא' קמ"ס כסלם י,ס קורס 1ע71יו(

וע"י(
~ff'nl 

 : ח"ot~ttte 6 סייטת וע' סרגית ע! גת תויות געי ס! תיפידי ננ6' ס' ימן גר' 5י1ן מ:הס
 וטרי הדס פרי ע"ד סטך סוגכ מסרי פר' י:טרס מס מתנג1ת'ו ח"ג נס (ODT תר"נ ס' ירוסן'ט וגעס"קיט(

 וס"יתוקר
 : קט.6 פ'

 : ליחס פט"1 1ך6'ס יריג"ס סמסגיות פי' וע' וכו' gD"1 גב' יוג'ין ססי' ספ!"ו גג-ר טסו"! וגסוב(
 ססשנ 6ס"ע 1גס;"ס סיג פ."ג 'געית c'a~-ס מפ"ם ע6 ו!סגסזרין !'נטות סס!ג1ת פי' וגן סת'ו-ט 0פנ וכןנא(

 : ט'ס !:טק*י סו6 וג"ש !ג"ק סרי"ף 97י' ס0!יע ג*ג ס" 0"ן וכש"תע"י*
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מפריםנמערכת.שן
 יו"ר מערכת לעיל כבר יוסףנמוקי

 טנינ6  יוסף רניגו)עיין
 חירושיו נרפסו שעתה כחבתי3ה"5(

 שבועות:  נרריםלנתיבות

 בתשובותיו תיון מהרישי הרב הזכיר ע"א ימס' ידמף,נכמדקי
 : בכ"י בידו שהיה נ"זסי'

 ז"ל הביבא יוסף ליבינו ידמףנכמדקי
 ספרר גאוני מגזעחומר

 הרב בדרשות וראיתי בכ"י. ראיתיכך
 המחבר הרב כ"י ז"ל חביב ן'מהר"מ
 הרב עד שלו היחם שם שכותב פשומגם

 יוסף נמוקי שהרב ודע ז"ל. יוסףנמוקי
 זה ומלבד הש"ס כל על חידושיםכהב
 הרי"ף. הלכות כל וביאר הום"ףעיד

 כידוע; היימב"א רנרי מחנבוהמיר
 הנמקי הרב של ררנו שכהב מיוראיתי

~fft

 הרימב"א הלסיר מהר"מ הי'
~fft דברי וימני כמה מביא הנמוקיוהרב 

 היה הר"ן בי הרננ"ר אוהו יקוראהר"ן
 להרב הנמקי הרב ומזכיר ראובן.נר

 : קמן למוער הרי"ף בפי'המגיד
 מהר"ש חיבר שמדאל נכמדקי]5נ[

 להליץצרפתי
 הרא"ם עליו שמקשה מה על הרמב"ןבער

 ככ(:ז"ל
 כנתי(. "כמתל הייו דונמיונדת כמכנר*ן3ג[
 בשו"ת הזכירו טיואה אברהםי מה' חרב מתשובות חיק נםג.ך]5י[
 עייאש מהר"י המפורסם להרב יהודהבית
 זקנו הוא טוואה א מהר והרב קי"ג.דה
 פרי המחבר הרב צרור מהר"ש הרבשל
 התשב"ץ לס' בהקדמתו כמ"שצדיק

 בחרק בסופו התשב"ץ ובם'מהרשב"ץ.
 תשובות יש המשולט חוס הנקרארביעי

 : הנז' מוואה ן' מהר"אמהרב
 סער )עיין יהרמב*ם הנפש מ']יס[

 :מפייס(
- מאמר ףזנפש,]5ו[  P~nlo )עיין 

 : .כגי כה"ר(מלגו

 רבינו ספר על פי' אלהים נפתולימ,[
 ג'ו( )סי7יגיסבהיי

 למהרח'ו וראיתי כדי ונדפס. התורהעל
 : ממנו דברים נמה שמביא כ"י בם'זצ"ל
 על שישים רצוו שבע בפתלימ"[

 חיברו נחמרים והתורה
 גינצבורנ שמעון מה' בן נפתלימהר"ר

 : תם"ת םונדפס
 ליווא מה' 'להגאון ישראל נצדץ,5ע[

 שם נדפס מפראגאב"ד
 : שנ"ט ש'בפראג

 נומריקון נצח כ"ת כ"י ישראל נצה]מ[
 על והוא חשבוןצירוף

 נכ"ר מהללאל יהורה כמה' היברוהתורה
 שנת פוסמורונו בעיר מלאקווילהמצליח

 :שע"ז
 מ והגאון הכסף נקודות]מ6[
 רברב* באשלי כי ורע כהי י"ד זהבמורי
 הירץ ר' של אמשפרדמ חדשדפים

 משר"ח ענין ואיזה הכסף נקודותשהדפיסו
 ממנו הוממם הכסף נקידות ס'וכנה"ג.
 להקשות בא אם המעיין וצריך דברים.כטה
 הכסף נקודות לפניו שיהיה מ"ז הרבעל

 לתזות עצמו בפני שנדפם כלומרעצמו
 : בזה עמד אם דבריובנועם

 שה"ש פירוש ונכסף נקדךדרן]מכ[
 אברהם לכמה"ר ן1
 כי( בשנ"ה שנת בויניציא נדפסלאנייאדו
 פירוש שהי"ל כתב בהקדמה ושםמוכה
 : וכתובי' מנילות וחמש ההורהעל
 מגן הרב אמר כך ילטר1*ל 3ר.]תגן

 ספרו שם שקראאברהם
 כמבואר לוי אברהם רבי של יפה נרר"ת

 : בנובהקדמת
 ישראל כמהריר חיבר המזרחי נר]מי[

המחכר. הרב מזרחימאיר
 לתוספי באור שו"ת, הארץ פרי
 : כ"י חנוכה הל' לסמ"גהרא"ם

 אב ליווא טהר"ר להגאון כמבדדן נך]מס[
 קונמרס מפראגב"ר

בחנוכה
 ציון מנחםהג"ה

 פ-1 ט) ספירים ומערסת ;נעות מס' ע) מכסס ערוגת וכן סטטי שרי ס' עוד שי' תע'ת ס' ק"ו גוססכב(
 : תע.ג מחס ג' o')r גין גןגפטל

 שור עם ותרמ"6 תלהג וכו61לס6 תקג'ג !כונ ופס פעמיים וס :ימס טפס ס' סי' פוקירס ;"ט לכרו גסכנ(
 : )ה"6,קר
 : ל"ו( )ט'ר6ל6 6סג:וי מנמס )מ,"ס מכתתות טס נ' ולעס ת"ו( לסידרג,ס (eD1 1"נ טל'11'ס גל-6 נפתן' יטיסכד(
 סק-ט, ועת סטת' 5"ט ס.' יו'7 ועפמ"ג מסל גפך ותפפת סנט עס תו"ע ס' ג-ן מוס סג"מ גג, ע"י גלפםכה(

 וגפ"1 זקיפך וסו* סטרו S5h ס" לע"ך ת"* )יון נתקרית ט'ע כ6ן )סעת'ק גפן ע)6ת' לת6ולגג
 : ט"ב סגסף :קוייתגסק~טת

 : חמדס ק!' געו ;ן חרו וס.' עוג"ס גע:"ס ג-)נו(
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מערכת
 על פי' חדש אור ספרו בסוףבחנוכה
 : כזן ש"ס שנת פראג דפוס אסתרמנילה
 לר"מ אזהרות פירוש מצוה נר]מי[

 בקישטנדינא ונרפספיזאנמי
 ירושלמי פי' שחיבר שם וכתב שכ*זשנת
 ושאר קידושין מטכם וחידושי זרעיםסדר

 : כחימפרים
 מהר"ר והמאין תשובות דוד נשאל]מז[

 מזכירו כ"יאופנהיים
 וקצת שלו, הקמח בלקם חאניז מהריםהרב

 ובספר יאיר חווה בם' עלו הרבמתשובות
 בסוף נרפסו מחידושיו וקצת יעקב,שבות
 מ' ובתחלת קושפנדינא דפוס א"חשיירי
 נשאל ס' אבל ניסן, בן למהר"י יהודהבית
 ונדולי נדפסו. לא חידושיו ושארדוד

 להדפיס שלא והירים היו קצתםישראל
 אמרו ובאסת בחייהם. חידושיהםספרי
 זה כי להזהר, הרבה שלא הזהירותמן
 דאברין על חבל הכהבים שנאבדונרם
 : חזא ומעשה מ"ש עובדיה חזון בם'וע'
 חיבר ש"נ( (1vh היים נשמת]תמן

 מ' הפילוסיףהרב
 ודורש ומ"ץ אב"ד כט( ישראל בןמנשה
 באמשמרדם אשר בקק*ם תורה ומרביץפוב

 בכסה רו*ל רברי אמיהות במישורלהוכיח
 נתמדים ספרים כטה וחיבר י('ענינים
 המכריע ס' ומהם הרבים לזכות לעזכלשו]
 מלוקס )קונסיליארור( הנ"ך על חלקיםד'

נבספרים
 והרב יא', מדיליה ונפךמהטפרשים א~

 אלהיות מבעיות למודיות בחכמותהטופלג
 האיש ודרשות ופוסקים בגם' לוושם

 לנובלות הקדמתו בסוף מקנדיאהיש"ר
 פאר בשמם ורך בחכמה אב אמוני. אישהוא בי הנו'  מנשה הרב בשבח הפליגחכמה

 בעיני עמנו תפארת וצפירתהחכמים
 וזעתו מהוכטים. חבורים מהברהעמים
 לשסוע האלהיים חכמיהם ידרשק יוםיום

 : עכ"ר הגוים כל אליו ונהרוחכמתו

 נתנאל מהר"ר להגאון היים נרעיש]מט[
 א.ח על הגהותווייל

 : יב' מחדש נדפס וח"זומהא
 לחס הרב הצירו דץישר נוקית]ג[

 סי' בח"בהפנים
 : יגןרמ"ד

 רבינו לס' דקרו וימנין 13עיבןרע,]ג6[
 : נתיבות ס'ירוחם

 מופלא הבור מעטפם נרציבווע]גב[
 ספר קצתעל

 בנדפס ועיין יד' ירוחם לרבינומישרם
 6!ג1י רייס מ' )עיין כ"ג אות חי"תמערכת
 להגאון הכה-ן הרב הגאון וכתבנה"ב(.
 הוא דקושיתו ע"א סימן אפרים שערהרב
 וישלח משפפ נתיבות ונירא קרושבם'

 רב גי טאורו שיהנה לקושמנדינאאחריו
 : הוא ובקימומחה

ם.
 קאפסאלי אליהו רבי אליהן כמדך ]נ, נורצי רפאל להחכם סלת סאה]6[

 ב"י זמן מאותו מעשיות : א(מוסר
 ראיתי הצעיר ואני גי. הדורות סרר עב"ל כה"6(כ': גרפתי פ'56111 ועי' ירכמף כמבקר]נ[

ספר
 ציון מנחםהניה

 : ע"ס ופ"1 'סר6) גר גס' מפל6ג טסן") וג'ק ג' סעי קפ"נ ס" 16'ח עפ'6ל"ד(
 : ע'ם גסס"ק גס-כ ו!6 סיכע:ות ס7ל ען וכע"ס 1יכע פסח סגרת ען כפסח חקת ס' ה" נסזבח(
 גניו )1כ1 : יער6ג גן סי' פספחתו כס ו6ו)' p~p סו6 'וסף גן ממס לג'ו דף סם סענודס עסויי גע5 ,משםכפ(

 גליע6:י6(: מגיסטל בסי' 6'ור6ע!י יי )קר6סי'
 טכקזס סי6ירס רת! ע' 6פו מ)7 ירי פגוע מוער eSP ט! וץר6 רותי גלון כתי 6:ר היים עמת ונס'למ"ר(

 : גסופו מ5גתס קודר ורע וע"פ י"ג וערי' 6כרנג6! וע"ס 6גרכג6!פמספחת
 פ' ס7'מ: 16)ל זקיק גךורס מפס לו( חסל )ו-ר )6"ד פת:"1 סרגות ע! מפתת,ת רכס פל 0' חי' גסלא(

 כה.' זוגת 7ג'6) ע! ופי' סלכ מיי טד יוסי9ין לרמות סימיס שרי ס' שמות וס' ספתיס תחית ס' יטל56מקוס
 : ת"ד 6ח טס מען ונסג.ס סיג פ' ועת-6 : ס9ר7י ג!כתסג'

 ono שק:יס ו6ס גיוג6! קרכן ממסרו ג1קעו יכליו ורובלב(
 כמק"י

 : 6חו ע-י פיוקט ססו6 וכגריס ותקלו לסמו וג6
 מש pD;'DD יורתן גפו-ס סירס גפת!י !פו"מ תעינ( )דירג9ורע מפרטיות סררי סמיגין ודורס עסית h1Otל4(

 סנטיה: ע5ך סירן עי מיטל סכי) ירנ4ס שעות סידר ירך ס' פי' גס ו"5 שחגןסנ*פ
 : י"6 לף ועתיק כעהת"י ס' קומטך 7'לד(
 : פגוריי טיכס לפקן גקל6 וס" טן.ס( )חיג'6.5 פגסוס ותולמת תיש לצלח re)S מלפק ס' ועם סג"מ מגסונס7'א(
 7י"6(: ופי וננס FP~1י6ק ככר )וע-ס 5%1'17 שכו ס" גע%5 סנמה' ס)6 5קqelt 16 9גל 9' סיגיי 6'ך יעקם 3ן ספסזל ע!5'עכ(
 : תק'ס( )טגטגס פי*9 פאס ילל %)י9ג7יי* ע:עעס סג9ש ע5 שקטנת ספי )כ"פ גום s')h 9' ותג*ושד*(
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מפריםםמערכתאצ
 אליהו מדר ולא אליהו דבי ושמו כ"ימפר
 העוסמאנלים מלכי צמיחת סיפורורובו

 : ואביורייהו יהצלחהםומלחמהם
 אליה מהר"ר שו"ת אליהו סרר]י[

 בפרח מובאא?פאנדארי
 בקושמנדינא ונדפס מה"ד. עכ"לשושן
 הנז' להרב וזוטא רבא אביהו סררונקרא
 בפלפול עיגונא כדיני שערים שניוהוא
 א"ה למור שייכות שו"ה ובסיפו -עצום
 אשר קונפרם הוא ב' וחלק בעינונא.רובם
 האחרונים דיני מכל קצור הרגיסד

 בסוף ונדפס וסעיפים במימניםבעיגונא
 : הנז' להרב סאליחומבהב

 סדר )עי' וזומא רבא אליהו מדר]ס[
 : זס( )סגי56יסו

 זומא. הליהו יסרי רבא אליתנו סדר1'[
 אליהו דבי הנאהוא

 פירוש עם נדפס ושוב ד( בויניציאונדפס
 לעיל עיין דא'טא, ובעורין דנוראזקיקין
 hah7)1 ונעורין אגורז ושקין )עיין זיין.מערכה

 דף חלק לפ, בתוספותיו שבע נאר להרבר1"איך2י
 אליהו דבי הנא נוחמר על שכתבצ"ב

 לחשוב תטעה אל אליהו רבי תנא וז-ל התםדמייתי
 הרשום התנא הוא אלא הנביא אליהו הוא אליהווזה

 הרב עוד וג-כ ישרה. רגל בספר והביאו ע-שובו, פ-ז סוף המעגל חוני אצל להרמב-ם זרעיםבהקדמת
 דבריו והביא הס'. לסוף קרוב בתשובוהיו שכעבאר
 בבאור הסוגיות רמזי אחר א-ה כנה*נ שיוריהרב

 : ע"ש הכמיםדגרי

 על שתמהתי שנה ושלשים מחמש ימ,לה 4רזה
 הרמב.ם שהזכיר דמה בזה שבע באר הרבהגאון
 אחד שם והוא הקף בן אליהועיבי הואבהקדמתו
 לחוד. הקף בן ועיני לחוד אליהו ולאואליהועיני

 ופ"ר. זפ-ג פ-ב ו;רמב-ם בהקדמות קם הוזכרוכן
 אליהו דבי דתנא מאד ברור הדברועוד
 וסדר רבא אליהו סדר ענן לרבאליהו דתגי מאי והוא לטוב. זכור אליהוהוא
 ונדפס ק"ו. דף בכתובות כדאמרינן זוטאאליהו
 ואס-כ ישם-" שנת בוויניציא אליהו דגי תנאספר
 פראנ בעיר דגורא זקוקין הנקרא יאס בפיןנדפס

 בריש הרוקח רבינו כמ"ש אליהו דבי הנאנגימט, שמ"א ויגעש שמתחיל אליהו דבי הכא הוא הם"וזה
 ו!-ל סדר ערך הערוך רבינו מ-ש מהם נעלםדעוך :טפש

 בריות זוטא אליהו וסדר רבא אליהוסדר
 גגמרא ודאמרי וכוי גזלות דייני שני דפ,גמרא
 וכן ה(. עכ"ל בגוייהו כלהון אליהו דביתנא
 אליהו דבי היא כל כי ומבואר מבוררהדבר
 וים הנם הנה רובם או הילקוט או הש"סדמייתי
 בסוף הוא י-ם דף בסנהדרין הש"ס דמייתיההיא שבע בחר הרב קאי רעלייהו הרי בי הגיובפרט
 ב-וש הרב דיבר זה דעל הלכות השונה כלאליהו דבי והנא בסוף. שינוי דיש אלא רבא אליהוסדר

 תישא ושד פ"א. זוטא אליהו בסדר הואבתשוגה
 נתפייס דאיך בקיאותו ועלצם שבע באר הרבעל

 כמקוט הרמב.ם. ,בהקדמת המוזכר תנאשהוא
 דמזכיר ברייתא או במשנה הוזכר איפה איהלמצוא

 1 תנא לשםאליהו
 מקרוב הנדפס הדורות בסדר ראיתי "ליםהנם

 וצבע באר הרג דברי שהביא ע"ד ע"ודף
 אצא צ"ד דף בפסחים מ"ש והגיא אחריהםונמשך
 תנא פסעים ובערבי וכו, אומר נתן ר' אליהודבי
 בשם אומר איך קדמון אליהו דבי תנא כיהרמב"ם כדברי ואם עקיבא. רי שאמר אעפ-י אליהודני
 בקיאותו רוב על ותמהני ע"ש. וכף ורוע נתןח

 שבע באר להרב ושתק אחור נסוג קשתוסיוע
 לא ואיך .דנורא זקוקין ס' הזכיף בסמוךוהרי
 הרמב"פ חטו וכף ההעב"ם כדברי ואטקחמר מחי והו ענן. לרב דמתני אליהו סיר דהואזכר

 זה על דיבר או בהקדמתו אליהו דבי תנאהזכיר
 לשון הוא העתיק וכן קאי להודיה שםהמוזכר אליתי כי חשב אשר הוא שבע באר הרבהלא

 תזמר הוא אחר ושם אליהועיגי אחת תיבההוא כי ופשוט הקף בן עיני אחריו והשאירהרמב-ם
 בה"א. אליהועיני בנסההנו והוא דפרה פ-גבמשנה
 הנושנה על זה הביא הדורות סדר הרבאמנם
 השב ולכן ה-א. בלי ע-א הגזז בדף ולעילבסמוך
 נראה וכן להוד. הקף בן ועיני לחוד אליהודהוא
 פף רבת בבראשית דמ"ש חשב הדורות סדרדהרב
 ובן תיבות שתי הם עיני אליהו כ"ז דףוירא
 על עוד ותימס דפרה. פ"נ תוי"ט הרבועם-ש עיבי אליהו הוא אחד שט כי וברור שם.הביאו
 החנפים אם כי מזכיר אינו הרמב"ם דהריהיבליט
 אליהו שם יש לח במשנה והרי במשצהשהוזכרו

 לרב לטוב זכור אליהו שלמד מא הוא'אליהו דבי תנא כי קליה ס" התרומה מס' מוכח ננן., : הקף בן עיני שם ולאנתנאית
 ? ת בס-ד בוא עוד כתבתי אחר ובמשם ע-ש.ענן

מדר
 ציון מנחםהגייה

 ד3"6 גת:6 )סדך יס61 ס"מ תנך סיגף ידסג, ו61 סו6 מתג'תotO) 6 ונ!. DUO"'1 7"ס כס ר:-'דם": פחכ קיק סכה יטקכ טין ח-6 3סם יוסף סנף געל פ"ם ג6 ורקס 3ליקז6 סהס גרס 3;"ס י'פ מ37ריוסע6
 לפשק גשפ )ו,6ט1 !ר"' יפקנ קס,ת גס' ע-ם גע!ס וגן ע"ס, מסיפך מלטס כס פעריך ככרי דריםיזע-קה( - : 1יפת"ת ע"מ סט תיבות 1כ' טפ1יין ס' !"ן הטפו"ן מ'; ורק פ"י()ח-6
 6יוס ג'מיסס בסי' iffg 16יס1 ססוכיר דכ"מ וע' ?לכ' גמת'3ת6 סלית סוס 6)'סו דמ:-: ספר7ס ס'גסס

 סנמ' 10461 3ג1ס6 וית)ננ נ6לע6 )ט)מ6 יח1ת ה67 ל1ה6 7סימ6 ת11ד1ת ל6יג1ן ד6:וו ק7מ6? ד76סגססר, מסגוף* ור61 11"5 ויחסי געסר יכ16רס 6" וס וכסין ע"ס 16יסו גפם קר15 וט-ג יגרוס"ק 3חגמס %,פוגזקן
iff#  וף-ט( )3-פ (offs !ט.ס 'פנס 7מס כ)ן6 וס 6.ן 1ג1' 3ת)מ,י 6)'10 ס1מ61 דג"פ מפרדס ס' ):ס מ": המנס

'tn)ah6סעכ1ד ו:גנס ג1ס"ל פ"3 3תך3"6 ו)פמ"סיישן( : סו6 מכיוס ע-? רק דוס )של מ6י7 ורחוק ע-; וגו' )ג-ס 1ע.י)י' ?3לי' וכ1. )6ל.ס. רג (וכן סנט מלת נמ' יותל סמליה מיפות ג"6 ס eo) 6"ט;נ,ו,יכ ת 
 : 11.ע פסמעתיק hlat ג' סס 'סקג זכי;יע1ת גתי פוס כפהגר סעי?7)ת ו5ש* גרן :ליל* רג גזמן סחנרס' )6)ף סי' גמ6ס הי זסי' נפייך סל' ע-ס סוס p'hn ס' טגכי1 עזסלת
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 105נגמפויםפמערכת

 מיוטגנורנ מש"ס )עיין ברכשך םדרמ[
 פי' חיגר כסריס7"ס

 : כח"ג( וכו' טסרותסדר
 מהר"רמהגאון ר,דדידרן כמדיךןח[

 אב"ריחיאל
 תקג"ט( )ק6ר!סי,ס מינסקדק"ק
 הראנו הן ואמוראים התנאיםובחלק
 דכל בקיאוהו ועוצם בתלמוד כהו4~1
 ושם המעיין יסהכל כאשר ליה אנס לארז

 חומר מהרש*ל הגאון נכי שהיהנאמר
 יוחנן ר' ההנא משרש ונצר רש"ימגוע

 ע"ב קי"י דף עצמו ז"ל והנאוןהסנדלר,
 בגוה וכתוב יוחסין מגלת בידו שישכתב

 ש"ע ד' על חיבר ועור ע"ש,דוכרנא
 ומ' המספרים ום' ודרושיםושחת
 המועים אבן ום' המעמים וס' י(הכנויים
 הש"ס וכללי ספרים מאות מכמהוילקום
 ככהוב אבות פרקי ופי' הקבלה חכמתובללי
 גדולתו יכיר בו והרגיל השער,בפתח
 כמאן והמדרשים והירושלמי הבבליב?

 הארוכה והקדמתו בכיסהיהוומונח
 וחלק שאחריה הש"ס והקוניוהניראה
 הרעיון את מבהילים והאמוראיםההנאים
 בקיאוהו פלאית ופנאי נפלאותמראית
 אשר רב דבי ספרי בכלהו מחופשוחפ"ש

 : במחיצתו עמוהיו
 בפרד"ס ההפלות פי' דעיךב[ כמן4ך4]ט[

 ומוסר השייכיםורינים
 מרבנן חד מכיר 1' משה להרב "(נדוץ

 בנדפס ועיין ח"ו, צפת בעה"קקשישאי
 מגיר 1' טסת ת' )ע' נ"ה אות מ'מערכת

 :נחך(
 );' תסלע סרת"ט )ע' עבנךופה כמ41ך]י[

 : נחל( קורד1כירותסס
 גסן מעדים יכינו )עי' העבור מדר.]י6[

 ט(: 3ה"6 וכו' ר"ת ג"כס"ס

 עולם סדר ארבעה, יש עולם מדרנ"נ[
 עולם סרר יוסי, ר'לתנא

 להרטב"ם כללים עולם סדר לגאון,זומא
 כמתבאר שמחה. לרבינו דינין 'עולםסרר

 : 6ה"ו( )ע' ע"ש וח"ב בח"אממ"ש
 מכללי הרמב"ם היבר עולם כמרר]ינ[

 הלכות: גופי כמ"שהש"ם
 שמחה. רבינו חיבר עדלם מלך]יד[

 מדינין רש"יתלמיר
 מי" פ"ר כלל בתשובותיו והרא"שיו"ד(
 שמחה' רבינו פסק ובן כתב נחלות בדיניג'

 קירא ובם' עולם. סדר הנקרא שלובחביר
 שמחה דרכינו י"ח דפ ריש כ'הדירות
 בהשובה הרא"ש כמ"ש דינין ס'חיבר
 וההר באמור רא.הי ועתה ע"ש.וכו'

 מרבינר שמביא ו' אות ס"ה כללהארוך
 ע"ש וההר אמור בדין עולם במררשמחה
 עולם מרר בס' חיבר שמחה שרבינוכנראה
 : וההר אסור ודיני ממונותדיני

 מור'מ כהב זךטא עולם מרר]ט1[
 יוחסין ס'בסוף

 דור ונצמח עלם. סיב יוסף רביתשחיברו
 משם וכהב חולק ה' לאלף ההפ"אשנת

 : נאין שחיברו בצלאל בר סינימהר"ר

 נדפם יא( דזדפפא רבא עןלמ יאין]טח
 עםמקרוב

 יעקב מהר"ר הרב פי' אזר קצרפירוש
 יעבץ הרב הנקיא צבי מהר"ר הגאוןבן

 :כידוע
 רב ניהו היא יב( עמרמ רב מדר]יז[

 המור שכוהבעמדם
 ס" א"ת יוסף ראש כהרב ודלאמשמו
 ריש ששנא בר עמרם רב והואהרצ"ב.
 רב בסדר כ"כ מחמיא, דמתאמהיבתא
 שתלמידיו כתיב ומצאהי כ"י,עמרם

 לרבם: ונתיחםהברותו
 מזכירי' ואמוראים הנאים מדר]יה[

התום'
 זה סרר כהבו שהגאונים והיינווהראשונים.

 : סרות( נסוף )וע' דור מדור שקבלו מהכפי
סרר

 ציון מנחםהג"ה
 טוסר"ן סרג '7.7' ס"' ספרות סדר :097 פולוג ונס סג:.ייס טלג'51")ו(

 מסג'"י
 תסיס 9סש7 וגסס ממינסק

 D~P: פטפיס נוס נ-ג מס  )ט  גר  י:ן:פ4וו )גלן, ג6ו חזנות נפויס מיקוות סגסש,עם

 לס"ס(: 171"1 קס!ת פ"ססח(
 מעגור: סוד 3מ0 6ות1 9ד6וכסט(

 ורג')1 סרוקת סי לגו מלפילם ל-ס ויק לא"י תקמיר רזם וס l'ev למחויט רקס גסגכותיו סיודי סר"6יו"ד(
 לקמן ספתיקי עקמו ססו6 8חל' נ,ס סטתגל *ן ,p~p וגלמת nffn סט'ט ס" טסל1קח ולשקתו גסן6ניג17ל

 מטייס דינ' גי סס מעתיק וסליקת ע"ס הרוקח כי רכותיו גסוכילו ל'( כקת :"ג ס" )ע"נ לוקח )סין כקת5ות
 : )"ט ס" ומסט ס"ט ספחם לגזנו ילג1 טופס מילפס'

 טגני ניפט גס טו');6 )ח"6 ותיקו:יס סוספ1ת טס ועול תקי-ו, h)'pih 'עג"ן סי. ועם ס"ס( גס!'6ס )1'יח(
 : )ת68 סערות טס גיוי)6ד,מ6

 : תלגשס 611לע6 ר6נונס פסס ;דפס מ"ו י1'7 6ות וט-י ל)"1 ס" ש"ח גרג" פ'יב(
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מפריספפערכתחנ
 התומפות הזכירוהו ואמוראים. תנאיםסדר

 ליה דף בע"א ומהם דוכהיבכסה
 קל"ה: סי' ההרומה ום'ע"א

 קורא בספר כתב ואמוראים. הנאיםסדר
 רבינו שחיברו ע"א מ' דףהדורות

 ק"ע שרש מהריק'ו שכ"ג עלם טוביוסף
 שם מהריק"ו כן נראה דקצת ואיברא?ג(

 אני וכבר מוכרת. אינו אבל דבריובתוך
 נסוף )סיין ח"ב לחכמים בוער הבאתיבעניי
 שכתב דקדושין פ"ק הרא"ש דבריספות(
 רבינו יר כתוב ואמוראים תנאיםובסרר
 מהנחו~ום דהוא ומיכח עלם, טוביוסף

 ומשם עלם, טוב יוסף רבינווהעהיקו
 מדר לירם שבא והרא"ש הסמ"גמניאים
 מוב יוסף רבינו מכתב ואמוראיםהנאים
 דף ח"ב בועד שם הדל אני וכמ"שעלם.

 : nlho) נסיף )עיין ע"ש ע"בס"ת
 אלחנן יריבינו שנפלה ועקרן כ!רך]יס[

 התום' הזכירוהו י'
 : ס' דף סוףבברכות

 בברלין מחדש נדפס ושהרוק כמן4י4י]נ[
 נדה הלכות ש"עעל

 ומסיק ובתראי קטאי על עצוםבפלפול
 חברו נדה מס' גפ"ת על שימה וגםלדינא
 מזבח על בנו והביאו 'ר( אלחנן מ'הנאין
 מורים ד' על לו שיש שם וכתבהרפוס

 : וכיוצא ושו"ת נפ"תועל
 לסמן עם"ש כמשנה כמו414י]כ6[

 רי"שבמערכת
 : במ"ר ג'אות

 כקו"ח(: 3ח"6 וכו' ודע 7"ס רכי)עיין
 : ~נגון( זיזי )עיין ההשמל כמרר]ככ[
 דוד מהרב מילה בעניני ה' מך!4]גג[

 1 דוד עיר בעללירא

 : טז( ההזם( )עייו ת מךר]כד[
 : ס5נגון( ריי )עייו הנקוד כוהרנגס[

 בקבלה קדמון ספי הרזים סוד)כו(
 ו פי' ציוני נם'מונירו

 פ' כל על יהראב"ע התורה כמור)כז(
 : ייי כ"י סודותאיזה

 יצחק לרבינו הסידות מפר כמךו4וון,)גס(
 בנובלות הניאו עכודמן

 :חכמה
 בעל אלעזך רבי חיבר רזיאל כ!דרי)נע(

 רזיא סודי וכןהרוקח
 מגלה ס' בהקדמת כ"כ אלעזר,גיממריא
 ממ"רר ו~עא וכנב וכמה"רעמוקות,
 : יד כתיבת הקבלה פי על מודוהלשערים

 שירירו דור מ' להרב דדז4 מדכנרנ))[
 ברור שלוני"ו. מרבניאחד

 : ""'( עה"ח דרושים והםשלפנינו
 עם נדפם סופרים מסכת מופרים,]65[

 נחלת אריות מעיןפי'
 יפה: פירוש תצ"ב שנת ד"פאריאל
 ס" ע"ח דוד בית הרב סופרים,מסכת

 מזמן סופרים דסטכת כהבשס"ה
 בה דנזכר תמוהים ודבריו ע"ש,תנאים
 הוזכרו בתראי מאמוראי ונם אמוראיםכמה
 ועוד 'ט( אשי. ורב כהנא ורב רבאשם
 ס"ת ם הרא"ש מ"ש ממנונעלם

 אחרונים בדורות נתחבר סופריםדססכת
 ואלו ע"ש. בתלמוד מדבריו הובאולא
 במונח הרא"ש על מקשה דיר ביתהרב

 זכר ולא התנאים סוסן סופריםדםסנת
 הרב שהקשה ומה עצמו. הרא*שמ"ש

 קע"ד דף מלאכי יד בס' הרם"ךהתסיר
 עמו ע"ש. בתלמוד שהובא הרא"שעל

 שהם מס"ס הברייתות דאלוהסליחה

 מההלמור לקידום האחרוניםבתלמוי
 הרא"ש ום*ש סופרים. במסבתוקבעום
 מופרים בססנה שיש שהחידושהיינו
 מלאכי ביד וע"ש בתלמוד הובאלא

 : והבן היסב,ופוק
מיומא

 ציון מנחםהגיה
 : ס6יוט' יר"ט פרף גס' 1עמ'טיג(
 : קג"1 פ' ופ"י כליין בק"ק טכ7"ל חי תקפ18 גר5ע ל6וגע6סן Vnth %ט'"ס*ר(
 9"פ: גוטלי5 5סלשס יקולס ש' נשף סו% גחיי לזלגו פיחס ס' שז ס' סו6 61ע,טו(
 ללז פ,יי גסס )פיס)( ט"מ כ516רות גג"י גט65 כמטוך( 6ח"1 )סוגל fl"D11 )מ"6 רוב סידי ס' 610 ו6ימפו(

 לגגן מקניו קנ5חמר פנוי טד6 פרכם קכ)יוי גימל סמרככס 710 5ך 6כתיכ כוח"ט טטג! ססתק 1ך6'ת' כפס-7 ח"י נטת וכןט"ס
 סט61י

 ג'יפ וגדיל 'hvt ל' סלג ט1ל' h(h פס' בעול סקסן 6ג' קג)ת' עם סחס'ד
 פ5ק טטס'ק 91' ס7טל ס' סגפי סhD)~ '5 סי' ט65גיס so: מטעל,ן סי' כתג נס ט"מ, !מ7לג'סגססליס

 ז ס"ס יו"ד 5פ') שג6 %טנ"ט סתורי וסע מורק 'כנד 8' 610 61*ט(
 כיח סברו (eo גזססרזיי(

 סטי
 כפיטת שיי שי יתדו 05 אש'7'טטס 'רוטטת נט' טסות ג' מנ'5ס מפ' ט5 שיקועיו ר.ליוג"ן oith1י5!( י כ'( 16ת סטר'"ס פקקת )1ל תקס"י ס6)וג'קו

 : ע"ס גניי*5טת
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 109נדמפריםםמערכת

 יכיס. תימת )עיין דפסקא םיומאמ3[
 י'ש "'יעיז

olSn)גח"ל : 
 בן מאיר ליבינו לוזורה כממיגמג[

 עניני הלויפודרום
 אהס' הדורות. סדר כ"כ ודקיוק,,מסרות
 : כ' להירצץ סייג מסורת ונקראנדפס
 כמהרעי כ"י דאורייתא ממכמניכםז5י[

 ז"לכולי
 ע"ר דרבנן אי דאורייתא אי הדברלברר

 : דרבנןארעא
 ייכוה (l~SU המהלדקמן כ!לע8ס[

 ת'ע(: )קיסט6סרמכ'ן(י
 מלוקם פי' כא( בלילה גמלוז]15[

 חיברומהמפרשים
 ונרפם רפאפורפ הכהן אברהםהרב

 : שניד שנתבוירונה
 מ' המוכיח והרב בלולה מלתמ,[

 זצ"ל האר"י מנורי מהאחרוניםדינים חידושי והואליב
 : רקם סי' עד א"ח מריש הקדושומהזהר
 בעל הגאון מהרב לבמנדזה וכלרז]5ח[

 כמו יעקבמנחת
 מבן למנחה שמן ועמו בחראמהדורא

 הרב על קשתו דרך מחריש הרבכג(
 אשר במקום י"ד ד'מ סביב מישוראורח
 ערבובי יש ובסה-ד יעקב. מנחת עלדבר

 כי ורע להאריך. צורך אין בזהדברים
 עשה נזיר שיפה בסוף מישור אורתהרב

 על שחיבר מישור לאורח בתראמהדורא
 : למנחה שמן דברי על משיב ושםי"ד

 וררושים ולקופים תשובות ועיי כמכש ]5ס[.
 הרב בן עשאל חייםלהרב

 מרבני עשאל בנימן במהר"רהכולל
 בעה"ק היה הנז' חיים והרבשלוניקי
 תשובה לו ויש שנים, איזה ת"וירושלם
 הרב למורנו אברהם בזרע מתנהבדין

 בס' גם ה', מי' בח"מ יצחקימהר"א
 להרב לשבח הזכיר בלמודים נרוליםאורים
 ונפמר עה"ק בשליחות והלך עשאל,חיים

 ארון ר ' בפ' שהראה כמו איזמירבעיר
 : יידכה הל'א"ה

 תלמיד יעקב חיים יהרב דהי ממא1"[
 והם מהרח"א הדורמופת

 : המורים על קינמרסים ואיזהשו"ת
 מהר"ר להנאון הכמימ הכהיכרן]ת6[

 סמיכיתנפהלי
 להירושיו הקרטה נזם וקראי המסכתוהכל

 ביה, במערכת לעיל ועייןלברכית
 : ס'( צרכת)עיין

 בפירושו דומב"ן רמוי יבאר כמכיר]מכ[

 יורגז )עיין וסוער הפלה בריני כמכוי*]מג[
 : 3ח*6( סרמנ"ס 6גימייוון

 סיקס )ע' מסיני, למשה בהלכה כם123*]מז[
 : ( גקו"6 תסעי5מסס

 )עיין ושכונה, ונכבד חשוב כמפר]חס[
 : נה"ב( סמויסר36"1

 ביאה.' איסורי ועל מהרוה עי כמפר]תו[
 : כה"ק( גבן סעךיס רכינו)עיין

 סר36*7 )עיין האסונה בעיקרי כמפר]מז[
 : 3ה"6(כלוי

 מ' )עיין הגמרא ריניברוב כמסגי*]מם[
 : נה"ב( יסייף ן'תס

 רכיט )עיין ותשבחות משירוה כמפר]סט[
 : נח"6( הוייהדס

 )עיין עמנואל( )לר' שירים כשכנך]נ[
 : בגי כקו"6( ופירוע63ור

 )עיין הש"ס וכללי שרשים עי גמפר];6[
 3ה"6(: הגגי6 ן' ונרססמ'

 כד( כהנים תורת הוא כוכ2יא]ג3[

 בהקדמתו כהבוהרמב*ם
 אהרן קרבן הרב וכתב חיברו,שרב

 הכי משמע לא רש"י שמדבריבפתיחתו
 דרנה קצה שאמרו ומה כהן חיברודרב
 שנה המפר רמחבר טעוה, היאיהודה רבי מפרא מהם וכדאמרינן ח.ברויהודה
 שם שאסרו ע"ד יהודה כר' ומתםמשנתו
 כי( ע"ש בזה והאריך ר'ם משנהמתם

והרב
 ציון מנהםהנ"ה

 וכסופו תק;"6 ו3לן'ן חק-' פיליג!' 7' לקורס סיג מסירת נכס ק.ס( סי' )פ' מטלגת DS'5 ממתגר ס3"ווגגוס(
 6געי5 )סל64 610 גתירס סיג ס' 161!ס גסלו,ו*ס, ספל עין גחופ: נסקדפת מפייטן 1עמ4ס סטס'רתגיק1טי
 : פסורס ע) ג-ג וסוף תק;"ו( (b'7DDו,יומיס

 : קפ-1( פ' )16ת 5ע') ספת' סגיה וגגך ;ניד( )ט1ירו:ס 1גזפס ג1ו!ס טגחס גקר6 וס 7ס' 51'עכא(
 וגו': סר3 פגנו 5"ןכב(
 מתפיס 6'!ס לפג-ס סברס ס' סם :וגר גי לשר כ6ת'כג(
 : ו"ן סריוו'; יוחנן ו' סנ"צ סס ס"ס 17"1כר(
 : 1ט' ת:6 7'ס fe7 ועלץ רלי 1פ'כח(
 ו ע4ס ל.ע ;סייוע פ:זס ע"ג( )5'1 לרוג'ן );'ס שגסותנו סלת קיש' ,54 וגחנו(
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מערכת108
 כ"א דף לחכמה מצרף בם' יש"רוהרב
 אהרן קרבן להרב דהראה כתבע"ב

 מצורע פ' בת"כ מ"ש בויניציאכשהיה
 ע"פ א' פ' סוף ב' פ' מצירע)מגילת
 השבתי חייא א"ר לאהלו( מחוץוישב
 ראיה דמשם ראשו על ונשקו רבילפני
 : כי( יהודה ר' או ר"ע חיברו שלאברורה
 הקבלה משלשלת כתב עיד קע"ג דף הדוחתבמדר

 ערוך תלמוד והוא עקיבא דרן אליבאזה.א
 דפיו יאיר הוות הרג 1שם שם ומ"ש הנחנקין.פז

 כבר ההשגות. בעל הראב"ד אינו לת"כהראב"ד
 הראפ-ד )עיין שם ולעיל האל"ף מערכתבגיפס
 מצאתילבמכתב וכן להיפך. הוכחתי בה"א(השלישי
 ז' סולימאן מ, זצ-ל האר-י מגורי הניוללהרג
 ההשגות בעל דהראב-ד בפירוש שכתב זלה"האוחנה

 : כח( כהנים תורת המפרשהוא

 שרש קולון מהר"י מזכיר 3ן83רא])ג[
 בב"י מרן ומביאוקם"מ

 שם וקציעה מור הרב וכתב י', סי'א"ה
 פוסק ספר אלא כהנים ההורהשאינו
 ואינו איפליא אנשי אצל מצוישהיה
 דינין ס' על שכונתו הרבר וקרובבירינו,
 מערכת בח"א כמ"ש הנייר ס' לושקורין
 קולון דמהר"י ואפשר גייר( ס' )עייןנון
 כמ(: ספרא וקוראו הנייר ס' לומר רצהלא
 קדושים מטרים מזכיר והחיקויים הקדושבזהר

 פ רמתם להטשהיו
 ליעקב הו"ל קדמאה, יאדם מפרא]גד[

 וס' דחניך וספראאע"ה
 חדש זהר ים"ד( אביני, דאברהםיצירה
 ובזהר ע"א. ס' דף יהרו פ' ויניציאד'
 אמרו דרוין ברוא ע' דף יהרו פ'ח"ב
 אהמשכא דמתמן קדמאה דאדםספרא

 : ע"ש מלכא דשלמה גניזאספרא
 הוזכר סבא. המנונא יסב ולפרא]גס[

 ע"ב ז' דף ח"נ הקדושפזהר
 רמ"ח ורף ע"א רס"ב ודף ע"ב ר"מודף
 דפוס קל"ז דף הקדוש הזהר ובתקוניע"א

 :קושכנדינא
 ותיקונים בזהר הוזנר יחנוך, כ(פאא]גו[

 נתקונים ומהם דוכתינכמה

מפריםפ
 : הנז' וקל"ז קל"ורף

 רב הוא סבא, ייבא דרב כשנוקא]גי
 פר' רריש סבאייבא

 וע' קיד, דף ער הקדוש בזהרמשפפים
 : ע"ב ז' דף ח"גבזהר

 בסדר עיין סבא, ייירא דרב כלמרא]גס[
 ז ובהקוניןהדורוה

 לבא, חסיד כרוספדאי ידב נמפרא]גס[
 הקדוש הזהר בתקוניהוזכר

 : וקל"ז( קל"ו )דףשם
 בזהר הובא יא( דצניעותא כלקרא]ס[

 והרב הרומה. פ' סוףהקדוש
 מכ"י נמצא וזה פירשו זצ"להאר"י

 שראו מהמקובלים שסעתי כןהקרושה
 בן ס' ובהקדמת זצ"ל, סהרח"ובכתבי
 ח'1. חיים אלהים דברי והפכו הנו'יבהק בהעתקת וההעיבו שהשהיתו כתבדוד
 ובר נקי הנזכר הפי' לידו בא ז"לוהוא

 שהעתיק הלוי בנימן מהר"רמכתיבת
 מן עוטר ובס' ממש. מהרח"ומכתב
 כתב י"ד סי' לונזאנו די מנחםלהרב
 רבינו עשאו דצניעותא ספראדפי'
 ע"ש, עליו ומקשה בבחרוהו זצ"להאר"י
 ע"ש, להשיב הרבה כ"ד דף דוד בןובם'
 ועוד שנדפס. דוד בן 6ס' חוץ בכ"יוהכל
 : דצניעוהא לספרא פי' סלך הורנדפס
[hD]'פירוש דוד בית בספר כתב נםפרי 

 דמנחית פ"רהספניות
 ודברים במדבר על הוא דספרי ה'משנה
 היה לא ,שנים. ושפתי מהערוךוהביא
 ברשש טפורש הוא כי לזהצריך

 הרמב"ם. ובהקדמת פ"ו דףבסנהדרין
 רחשד קשים דברים הם דבריוובעיקר
 זה ואין זה ייעו שלא עולםלגאוני
 לרוד שושנים מהרב הושג וכברכונתם,

 :נר"ו
 בסנהדרין אתמר הכי שמעון, ר' ספרימתם

 בכריתות שכתוב ימה יג( פ.גדף
 פ"ס. ישמעאל ר' ספרי סתם עולםוהליכות
אל- לי אלכה ואמרתי בזה הרגשתיובילדותי

 ציץ מנחםהנ"ה
 : ט4ס י"ג שטעות ע"ג ינשה 7'ס הניגס ע'ב,(

 3ש-1 מס וגשי סירס גסטל סתגרט ס)סס גס5 3ס' 1110 ס7'גיס מן גתגט ונגל וו"! סמ'ף ט' יסדה ונ"נגח(.
 ש"ג גסי כתגת' וגן סס תמ"ס ס"ס גויס פס' ט.ג )סלפג"ס מספגותיו וגן ט"ג( )ס-ו יסכית ספכ)סמסי'

,cyeססר6 ססת"י גס' ופ"ר סירוסו, טס ש"י גריית6 זית יזיקו גטיר תיג"ג כ' טד גדפ'ס ג6 ל6 ויגריס 
  ויס-ס ז,"* י6 ותו סר*סזגות טרגיות הג' רק מוגירו lg~fi קרנן זוניי )ר16ת1 )"1 קיסט6, סריגיו ש'"ס

 : ספסרן( ע5 טסכן י"ס סי' ג.ו6רס6 גוסס רוגעת סססר6, ס) 6.' טחגט'  ע"י  לפיט  יסריךסיט
 כ"6: גו"ן 16ת ,ע"5נפ(

 גן 'וסף )ר' סו6 ימרס 0' קילסזר(1ת1ס'
 טווסי

1tDSn "סק"1(: )י' י"מ 
(ws6101 ס' ט:גי1ת נעין( וו165'ן טסו*" סנ6ון וגטים ותיתוי מסל יגמו סרסר"' tPfilp,1) "טני"8 לט 5ש 

 : ס"מ וו')ג6 ז' 17גיטות6יספרר
 עשן ס'6 ט'.ג ותריס twp ט"6 לית ס' למגרס ללב(
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גהספריםםמערכת
 על העלו אם בנועם לחזות הנרוליםאל
 ולא פשפשתי ומאז זה מ"מ את לתקןהס'

 בעיניהם, פשום היה אולי ואמרתימצאתי
 מלאכי יד ס' נדפס רבית שניםואתר

 הרמ"ך החמיר להרב והמפוארהמשובח
 שלא הגדולים על ותמה י"ר לו מציבוהנה
 באות בזה והאריך היא שפ"ס לומרהעירו

 : ע"שתק"ג
 שהוא ספרא לבאור בהקומתו אהרן קרבןדהרנ

 היברו דספרא שאמר מי דיש כי כהניםהורת
 סחט אמרו דהרי דבריו דהה ז"ל והרב יהודה.רבי
 המשניות חיבר הקדוש שרבינו ויצוע מאיר רבימשנה
 ספרא וכן מאיר ר' לדעת המשנה סתם כתבוהוא

 והנה ע-ש. יהודה ר' לדעת הברייתא ס"מהמחברו
 שאמרו משום ר'ליהודה חיברו ספרא כי האומרלדעת
 רן שחיברו בספרי יאמר ה"ה יהודה. רן ספראמתם

 ספרי סתם יהודה ה ספרא סתם אמרו דכךשמעון
 ראיתי הדל ואני מחהינהו. מחתא ובחרא  נו4'ויור'

 ציציה קדושה זו אומר ר' דמזכיר שלח מ' סוףבספרי
 רן של למדרשו שבאה באשה מעשה הפרשהובסוף

 יהודה ר' חיברו דספרא הדבר ישתקע וא-כ לג(וייאר
 לר' עשה זכר בסכרי דהרי שמעון. רן היברווספרי

 : אהרן קרבן הרב דברי וצדקו חייאורו

 להרס מקאנדיא יו-ר הרב דבר כה יוגמאדכמעין
 בספרא כי כדבריו להוכיח עגמו אהרןקרבן

 והרב רז לפני השבתי חייא ר, אמר אמרו טהרהפי
 ע"ש בת-ג כמ"ש ראשו על נשקו אהרןקרבן

 : ספרא()עיין
 ויוד לדג וספרי. ספרא חיבר דאב כהתךהרמב*ם

 דף ביבמות כדאמריגן דספרא ברייתא ידע הוהיא יוחנן דר' דחזינן לדבריו סמךקצת
 פדח לבן ראיתי לקיש לריש יוחנן ר' א"לע"ב

 לקיש ריש א-ל הגבורה. מפי כמשה ורורשויושב
 בת"כ לה הני והיכא היא מתניתא היא דידיתלאו
 בהלת וסברה יומא בתלתא שנייה יוסנן רבינפק
 אכתי סדרם דאב דכיון א-ש הרוג-ם ולדעתירחי.
 בזה ומיהו יועם. ולא יוחנן רבי בימי נתפשטולא
 זה דבר על עומדים שרפים וכבר דברים אריכותיש
 והרב רנ-ו אות מלאכי ור בס, הרמזיך ההסידהרב

 : ואגם-ל שם מאמון ף מהרייההסיר

 נראה ולא חיברו פירושים כמהטפריז
 נ( הראב"ר, 6( בדפוס, א'שום

 הרב 7( אהרן, קרבן הרב נ( הלל,רבינו
 תבריא, חיים הרב ה( פראנקפורט,משה
 מהר"ר 1( יה' נחום, אליעזר הרב מורנוו(

 מהרב ופירושים הגהות ה(פאררו,
 : אוחנה יהסולימאן

 ספרי פירוש רב דבי כלכורי]סג[
 המופלאלהרב

 פי' שם ומביא זלה"ה, פאררוםהר"ד
 עיר הגדול מהרב פי וקצה הללרבינו
 ומפי' ז"ל אוחנה ן' סילימאן ס'וקריש
 נחום מהר"א הרב למורנוספרי

'~fft 
 : דבריהם על ופריושקל

 הן זומא ספרי אךשבירינו ספרי ע"ד היא זךםםא כממזריי]סג[
 שמשון רבינו וגם בעצמו, הס' ראינולא
 זכר לא דבריו בתיך ח' משנה רחלהפ"ק
 כמה מביאו שהילקוט רק זומא ספרישם

 מזכירים שהראשונים וכמדומהפעמים,
 משה פני ררב שחשב ומה זימא,ספרי
 זומא דספרי ב' דף בהוריות ירושלמיפי'
 וספרי אמת שאינו נראה פסיקתאהוא
 אני כמ"ש לחוד ופסיקתא לחורזומא
 אות פ' מערכת ח"ב הגדולים בשםעני

 : לי( ססיקח6( )עי'כ"ג
 וקריש עיר יהרב חיים ולפרי]סד[

 ייי נפוסימהר"ח
 הזכירו ומכילתא ספרי על פי' כ"יז"ל
 מהיש הנדפס יהודה שנות הנחסדבס'
 רב הכולל להרב הטנילתא עלפי'

 אחר נרצו נגא"ר יהודה כמה'נהוראי
 : י"( יע*א המהוללה עיר תונסמרבני
[oe]התוס' קורין דזיצדניכם כלמריבם 

 למס'והרא'ש
 שפירושה ברייתא ע"ד וכיוצאסופרים
 ספרים אלו נם מהמשנה, חוץ פי'חיצונה
חייא רבי של מהברייתות חוץ כלומרחיצונים

 ציון מנחםהג"ה
 לחכרו 61!"ק טים גם6 גפ' '6:'סי כר' o'nh 1:ן חי'6 ר' כ"מ. כא' .,)חן 1ר' letcht ו' סס מכו וגןלנ(

 ומסיג 610) געס1"ת סג16ן 1מ"ם רכב-י )דכת זתגי1 ספסר ט-ס סייתסין גס' 1כמ-כ כמכון ר')לסח
 : 5ע"ק כקר"1( )ינ'ג !ספריגסק7מתו

 : ע"ס תגית )מס' גפתיחת1 סמררי סרג 1כיגלרץ
 : כסמוך 6ת"ו :ס1ג6 כפוס' !מער-ח ה"ה סטי ספ.' נס כ6ן לגיח 51"ט )ח,ס 'טקכ ,' ר"6 1סי'ג1רה(
 31יל1ס!נוי oc גי!ק1ע וגן גג, פ' סג,דגו גכסר. מט"מ )?יפן וס61 11ט6 כסי. גסס הנר :געיס מס' סיף סיטלו(

 גילוי גן! )מ,5 ם!6 מס גכסר, מ,6ת' כ' ע.6( )כ.ט ס:ג7רין יגר:"' י-ם, כס D'vnD1 גכטרי יס7י66י'
 h~)oa !"ג( 1' 6' 7*ס מוס". וקירץ: ס'ר1כ!מי כסי' נכס 16תי קרצו וכן ו1ט6 !ססר' סי6 גס :תג1ין 161!'כ!ג1,
 כנמתי מריעי סי' וע' אר"י 3ססץ,כ'!ת6 קריו וכרמג"ס ע-ם ו'ס6 כסרי גסס 3.!ק1ט 1גמ65 סיר1:!ט' כסרי סגס
 1סי6ס 1מ6ו ויגיז גתסתחו 1מ'ד ;גר1:6):, סי:.1 ס' .6ר 1ק*! תמת גן 'ס" כן, ממת 06 ומס סקכ!נתיך אמי טוחי, !1קה שי' S*D 6הרי1 ורעי ע.גי )סתמו clhrw1 )1 כגסוס מגס טיס סקס גט! גקר6 סי'לו(

 : כפיסי מיס )סי ס' חה.מתו,ס"
 נ ו*ך( ה')ע") סכסכי ע5 מיס סמוי ח'טרו 6ת ספררת sp גחי' סקיי מכר ספרו נסקדטת סכם גס!ט1 כרב נסלח(
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ם8ריםםמערכתט11
לחיוב

~sna 
 מהשב חטמיך על מהרעיל כסו

 אשפר על anto1 וא. בלשון וכיוחא הספרומ"ש
 וכיוחא הסם-ג לכהוב וגמגום בו עסוקיםשחם

 : הספרכותביט
 וחל הקדוש. סוהר בהוך יש רזרר!ץ ששזרי)כ(

 כבר כי הורה. טפרי משתוהם קראו דהגיאולמייהו ומאי סוד הוא הזהר דכלתתמה
 הביאו לשבח טעם ונטן זה על עמד הרמ"זחגאון
 חה88ר ע"א קכ*1 דף לך לך פי מלך מקדשכספר

 : באורךע"ש

 ציון מנחםהגעה
 פספל 6ין וענפות 1ט' פסגח1ן פ' פרכות מפס מכיס פ"מ קרח לכס מדרפ כסס ס'נ( פ' )6ות S~cnttל8(

 גפן גס זגוגל פסיס ס6חי1זיס יתגיס גתתכלס סיפליס דמפ' ס"ת ס' טר6'ס וו'! ת"ס, היטווס "o)eסי6
o'h9eh'סי'6 ס' 16ת טון ויע.ל תקפ"כ ס" גלכ" ופ gffg : 

ש*4*פ88!אש4

 ואמוראים תנאיםסדר
 ואמוראים תנאים תסיר ראיה טביאים והראשונים התומ. הנה ס"מ, היד"א הצעיראמר

 ובתוספותיו, בפסקיו שם והדא"ש מ"א דף בשבועות ההוס' ומהם דוכתי,בכמה
 קליה, סי' ההרומה וביז' ע"ו. דף וחולין ל"ה, דף וע"א כ"ט, דף בסנהדריןוההוס'
 מדברי 1 המצודקים. דברים ואמוראים הנאים פרר הזכירו דחולין פ"ק אשר"יוהגהות
 בסדר כתוב דטצאו כחבו ובתוס' וז"ל שכתב כ"מ דף שם לסנהדרין בחידושיוהר"ן
 והנם ואמוראים הנאים סיר בידו היה שלא נראה e~y' וכו' ואטוראיםתנאים
 הדברים הרבים ולזכות נושן ישן כ"י קלף בספר סדאתיו הדל ואני : "(רחוקים
 פרקים ראש* לאותות והיו שנית"י סעיפי"ם ביעקב אחלקם רק שהן, כסיתעהיקי"ם

 ידי אשר הכללים בס' מוזכ"ר שמקומו והגם הדבקים. בין ריוח להת לבדו עירעדר
 ועולה מתפ"ס אעלה אמרתי משהינן לא מצוה שהייי שחקים, שוכן משדי בעזרהכן

 ; 5( במ"ר יקים לואשר

 על נחלקו טותו ולאחר עקיבא רני סהם,זיספתא מאיר, רבי משנה מהם כלא
 ז נ( דעתו בר יהודה ר' _ספרא סהם נחמיה,רבי
 ומנו הוה הקרח מן חוץ השום מקליפת תלמידי היו והם עקיבא דרבי אליבאיכלהו לפני ישראל חכמי כל עזאי בן אסר 2נ ב, יוח"; בן ריש פפר4 פתםאלעאי,

עקיבא
היד"א

(ffמיזע כמה דאיבא בנישאי יינשא  בהפזי אמרתי ואני גלגירים שלשה וניס נא אדברה רהטאי דאנב 
 איבו ואולם בפקאן אומר הרואה בצגה יצא ער עילואי טהר"י גפייי באו-ר חובת עליהםשחל

 ורביעי. מגואי גובאי מח דחתוצאי מגו טרדאי אגב תילאי בתיש במיצאי בל  רלאו אלח אישתלאי. לאהשתא
 כוליה לי ותקיליא דעתאי. צילא ולא למיקח מצינא לא דכרעחי. טופרא עד דרישאי מבניתא רחשתידומצין

 דלא נמירי דאקראי ודיני רהטאי אגב קטרי מילי בדבר"א הא ואי א 1 "זו ברם דלבאי. בתווציתלמודאי
 : ס-ר נהוראי ריב בתורתך עיזי והאר הן רפאני הנאי לך קראי לך הו"לתי ה, לך כסל-א.עבד

 תלמידי וכולהו רשב"י ספרי סתם יהודם רבי ספרא סתם בחמיה, רבי ברייתא סתם ר"4 משצח DnDג(
 אלא גדורו עמו חיו לא כי למה ראו, לא א"ע ואת עקיבא דרבי אליבא איפליגו הםדר"ע

פליגי
 ן מנחםלקימי

 דרכני פגלכם פדג"ל Stb'S ס!"ס 5ריכ6 ס,.גס פסיס גירי פת:ית6 61ייתי ph' סס1* כמות ~tffs 3ר" 6:6נם
 ט)י1ת'6 16לי פגים. נתר דססו'6 פצויי לסוטי סהר tpfi פסיי דגייפ6 3:פ1ל6 1גסיטג, 61רל נסיטסירכם

 לפלאי פקי ממסזור'י תות, מגו תלי ופתר הו6 תר* חדתנו חר"6 פג' 1ס דגריס, פיר בטלן פוגי לחסששתי
faf1פס ?rr עמול סגים גו"ן נס'ל, ספר"6 סחו!ס, סייו"ן 56 סיס ו6כ6 3)חי!ס, )גתונ : 

 ס6ו תו"ע סרר ג"כ סני6 סל6סט t'Pes ז' לל"י ונמלות פסעת ירחק ת!!7ות ונס'א(
 יתפשט י' פגלתם וסתם פ"6 פשו גלם וגרס"' פ"כ קג"ד ג.נ  ופוכג'ס לכ' ו' ט.1ס מזר כחס המלי  1נןג(

 : 3סקזמהו וגגפג"ס ס.נ פ'ג ס9 1'י51יפי ע-ו יט6 וס' ח6 ומניי פוחוסיס

 חוץ א"נ והיספתא הושעיא , ור'חייא.
 : יטולתלסוד

 6תרון יגורס  )סיין ועררה כלנזריס1[
 :לטי(
4,,,ן=,ן

 אחרוןקתמרם
 בפירושם  לנהוב ונניס "י'" שמש"י ייד טפרא,
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