
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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 111נו ואמוראים תנאיםמרר

 קרחה בן יהושע ורבי ג( יוסף, בןעקיבא
 : ג( הקרח עקיבא רבי של בנוהיה
 הוא עקיבא ר' בימי שהיה נמליאל רבןנ

 : הקדוש רבינו של אביואבי
 מאיר רבי הוא אומרים אחרים בלדא

 אלישע רבו משם דבר אומר כשהיהח
 עליו אומרים היו אחר שנקרא אבויהבן

 ! הי 7( שסריםאחרים
 : י( נתן רבי אומרים יש כלדן
 וברייתא במשנה סתם ה,ודה י רבי כלד

 ורבי יוסי ורב* מאיר רבי שםשחולק
 רבי הוא אלעזר, ורבי נחמיה ורבישמעון
 מהם שמעון רבי כל אלעאי. ברבי*הודה
 אלעזר רבי כל ". יוחאי בן שמעון ר'הוא

 אלעזר רבי הוא סתם וברייתאשבמשנה
בממרא י שמוע בן.

חיר"א
 הלמיד ואיזה שטסימי תוססת שהוא טורח וזח ע-ב. שיג דף "קנה גף לשק ע-נ יעטו על נפקדיואיש
 עד שמם העולם היה אלף כ"ד שמתו ואחר ממש הלמידיו שהיו מבואך ע"ב סיב דף ביבמות כי כן.כתב

 והלשין הענין תו-א ובסדר נחמיה, ר' תוספהא התם אמרו פ-ו דף ריש ובסנהדרין שם. כמבואר להםוהשנאה
 ואיזה להאריך. ואין עקיבא רבי עם הנף ההנאים שלמדו הכי מוכח דומתי בכמה וירושלמי ובבבלימחוקן.
 בכמה הדל אני וכמ"ש פעמים כמה בן שאירע כמו והדפיסוהו בגליון זה בכשי הקנה בס' כהבכותב

 : בס-דדוכתי
 התוום והנה קי"ב, דף פסחים ערבי פי ורשב-ם דשבועות ום-ק ב"ח דף בבכורות רשיי כמ"ש רןזיינןנ(

 דאמאי וקשה אדם. שם וקרחה הוו יהושע רי דתרי והסכימו חזקות קושיות זה על הקשושם
 ז-ל הם ואם ודאי. סמכי ועליה ורשע-ם רש-י כדברי כחוב ז-ל מהגאונים שהוא חטא דבסדר עיןהעלימו
 ושאר מ-א דף בשבועות שעשו ע-ד דבריו וידהו תו.א נסדר הגאונים על גס יקשו ד"קוםהקושיות
 בכמה והרא-ש התוס' כס-ש קבלה דברי דדנריו הגאונים מסוג הוא שנם מר"ח נעורו דשה אמה הןדוכתי.
 דרות קי-ב דף בפסחים עינים בפתח ולעניותי כהבהי וכבר הדיינין. שבועות סוף במעד-מ ועייןדוכהי*

 עקיבא רבי של בנו יהושע ורבי קרחה בן יהושע דרבי האמת אל וכוונו התום, בעלי ברבוהינו בם דבר8ן
 על שם התוס, שהקשו ומה תו-א* בסדר הגאונים דברי דהם כחבו לא ואמאי וכה אחרים בשם יי קבעום מאלישע שקיבל שמועות צרפת בקונטרס שראה רבי ואמר כתבו "ב דף בסוטה יהתוס'יק"ק : ע'ו זצ"ל האר.י רבינו בנו העיד העד כאשר הווהרי

 : צע דף בחרא על עירים בפחה ברל אני ישבתיזה
נעלט*

 מנחםלקימי
 : מ"3 ק'"נ סם ו3שט' פ.ג קג"ח 3"ג רס3"ס ינ(
 6ג6 כפו ל"מ 1)6 )מבמיס( ופ? 3ית )עשה !ריגשי יכפס6י ר' סי תימייו נס וה" מ"כ ?י"ג סטיות לד(

 6-07 ס1טס ריקת מעכס ופ' טס סת"ם 3ג!:ת סר.ת ומקס '"ג ס'לוכ'1 ופ' ולחנקת חתט וס" סמונסוכתי
 7"1 ח,1'ן זרור סי החט ס" וגס יג'פ פ"6 וכייס ותוספתך  י"חק"ו

~S'D 
 6י' !גן דר"ח חת:ו ס.' וויוות6י

 טת גבי ע-פ ר"מ מסיס thetvi גטם 3קס"ר 6י' קג-נ( )ס3ת יר-מ פסוס דר"פ התנו פ"י וסרי פיסגיוח0ע
 פ9ס )גנים גנחך'ס"

"felt 
 : 1"ע פ;6ת' 1)6 חפמת' סגיי l'onl~o פ"7 סס ו' 'גחת סס'7 געי פיס

 וטכ.ו רכים )גד Dh" מנורותיו גר"פ יס!כס ד6פ*פ גורס 7'ס ט"6 ט' מ3ת סטס' גפ"כ DDDa 6-!0131ח(
 נכס )7'י( סס נסו 6סק1פס דדין פס!ס ע"ס 1"פ 0ירי3ין כר-ס ס!כס 7' ורחב יו"ד גבוס 6סו4פסגגי
 נוכר כמו )ודע כי6 כתמי 7תנ6 י"ל פכח ל'פ D'nh o~lnh1 610 וגו' 6חריס 7"ס כ' פ*3 ט' ו3כלכות5חריס
 מפיגו וע"ג כמריס גסס ג9כ)פפפיס

~DT 
 פ"ם נמק"6 6חריס ודצת ר-פ

~fftelt 
 סוף סתוי בית גע! ק'סי' )ק"מ

 מוסרס"ס wop( מג6דפ!'ל ליסופתי מעקמו, טכ"כ פ"6 טמיר e'o'-ת 10 קרס וקנת פ-ס י"ג מס!רטתכנולות
 : כתירס( 6הל נרמז כ6ן נסכך גלתו 5הר 51"1 חת'ס 3פכו"ת th)o 6כיו3כס

 : 'שג( !נזם fi'~p )ג"כ סמס;ס q~e וסע רכי ס! תכילו סכג)י גת1 י' סתנ6 1ט6זי"1(
: : סכ.1 ופנדלו(

 '69( נפרגן ס" !ממורל !!' ולי93ה סוי גסן ל36"ס ס"ד( )פ"נ תופס גילוכימו גמ"ם סי' סרית ותפן!ז(
 : ת"ס מווי ליג.ת תלי 6י 1חכפיס ופז 3יתו3פ'

 נס 6מר1 גלמת מ5י)! דסרי פ"5, 0' וג'יפ ס"6 3-5 ו3ס3ת רפ"י תיומות סלת-3 ס!;"פ סוי ג66ר"י4(
 כך ען יגולו ל6 וכך כך תכסיס כסיגולו סי' כך סל)שפ '*5 5167י 16ון 'פיר נספרו סמח' ופ"ם 7ר3גן3פיד'

 6מר ג! סמ"ג ופ"ר C~D 610 סן)9פ 610 הידסו וכ' סניפיי( תוסכת 0) כס פדמק:'ן ע"ג( )י"נ ממסק 5פ*גפיס
 פיס: ח" סוף ים:כל( כנ' )יכפ! )חמזיס ד3ריפ ונס' סינ"פרחפג6

 D9'W כפט ס'ג6 מהגס ;סיס סקנס 5מל" 8' )התפק 'פג"ן כ*6ן וגש פ-ו ס'"6 וכחים 'י*ט פהוס'יו"ד(
 : פיס לתפר פגייךורק

 סיח 'כ ופ סמקדמין פסון' פס. ס"נ !פרג כס וגי-מ ncthצ--רעג"סילץטל
 : 51ע"ק גיליםהס'

 סהם וברייהא במשנה אליעזר רבי כלן
 ר' כל חן הורקנוס, בן אליעזר רביהוא
 רבי הוא פהם וברייהא בם:נהיהושע

 : קימר בימי שהיה חנניה נןיהושע
 : עזרא תקנה היא סתם תקנה כלח
 כך הקנו בראשונה ששנינו מקום בלמ

 הלכה: כן חכם שם שם ואיןוכך

 אימתי בד"א במשנהנו ששנינו מקים כלי
 :- מ( מסיני למשה הלכה באמתבזמן

 :ילו::: ::יבנגלם'וג:
 ומחלוקת במשנה סתם כמהם, הלכהאין

 במשנה מחרוקה י( כסהם, הלכהבברייתא
 הלכך כמתם, הלכה אין בברייתאומהם
 בחומפתא חכמים שני שהולקין מקוםכל
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 תנאיםסררש12
 כחד במתניהין ומהם ובספרינם2רא
 כווהיה. מהניתין דסהם כמאן הרכהםנייהו
 ומתסא במהני' בה דפליגי מילתאוכל

 : 'א( ברייתא כאוהה הלכהא ליתבברייתא
 להירות ב"ה חזרו ששנינו מקים כליב

 שאר בכל אבל כבשש. הלכהכב"ש
 כב"ה הלכה וביה ב"ש שחלוקיםסקוסוה
 ואת"ב הבית את מכבדין בשיא מווחיץ

 ואח"כ לידים נומלין ובה"א לידיםנומלין
 ולמי כב"ש. שהלכה הבית אתסכבדין
 הלכה בוו אף אוהם ושונה אותםשטהרך

 :כב"ה
 דבר בבחירהא שהעירו ערוה כליג

 .מכריע ואחד הלוקים ששנים כ"סי8א : הואברור
 לאו ומכריע המכריע, כדבריהלכה
 לתר ופליג נטן לבהר אלא הוהנהדייהו

 : יב(סנייהו

ואמוראים
 כרנו הלכה יהושע ורבי אליעזר רביטך

 הלכה עקיבא ורבי אליעזר רנייהושע,
 עקיבא ורבי מרפין רבי ס(, עקיבאגרבי
 עקיבא ורבי ישמעאל רבי כר"ע,הלכה
 הלכה ור"ע נורי בן יוחנן רבי כר"ע,הלכה

 :כר"ע
 יהיר עם עקיבא רבי שנחלק כ"םמז

 טחבירו כר"ע שהלכה כמוהוהלכה
 : יג(  מחביריוולא

 יומי כר' הלכה יום' ורבי מאיר רביין
 נרבי הלכה יוסי ורבי יהודה רבי'ר(
 יום. כר' הלכה יוסי ורבי שמעון רבייוסי,
 : יוסי כר' הלכה יוסי ורבי נחמיה רב,טו(
 כר' הלכה יהודה ורבי שמעון רבייךץ

 בעירובין יהורה כרבי והלכהיהורה,
 ור' יהורה רבי טוו במחיצות לאאבל

 נחמיה: כרבי הלכהנחפיה
רבי

תיר'א  כן רכתם כריחות ס' על שהקשה רל-ב כלל ט"ו ודף קי"ב כלל מ-ו דף שמועה יבין מהרב 'היבעימ
  עקיבא ר' ל.ו דף בברכות עוון תלמוד הוא וגם תו"אי במדר הגאונים דברי שהם ידעולא

במקום
 בכחםלקימי

 תים' קובי' קלח י"ל ילפית גיסיו סיו0ג'ס3ך3ריס רי ל"5 1ס רכלל סס.ס סרם מסרקם  ומ"ח תוית ס" כר:ג"6 .כי-ת ימ' יוופ ו"י ט' בגח פתיס'קל
 רפ"י

  ס'כ6 61ט"ם 6מר1 ועזן פיס, פ.ס D~D פנתית
 רנ'ס גגנ' כ'תיד ת-ק בתימת  5ף  גירן 18י  כן דאי תג6 פיך פלעו 5י פ-פ גת"ס דגלכם ת"ס )גד יתירדפ5ג

 איו*מ בס  גג.פ פ-ח ס::7רין ס' רמכ"סו9'
 ס:סררי

 : ע-ס פ"ר פיק
 ס-ם: ס", סגחירס ג'ת פס' יפ-6 גרבות פר' פ"ע פליפ 9'י4(
 פלכים OD' 3פ"ו כפו תפריו יגו 6פ" כר'פ ס,סס דסרפנ"ס גמק"5 פייגי ו5פפ"כיג(

  רפוסי
 %י  לפגין גר"ס

 כפבפפ ר3ר'ס רפש ס'ר5 סייס פי סורס גפס)ס וכד5י' מפריטו סורק לסויי5  סל6 61ן"ק וגו' סירקסיס
 ס)-ל ורמכ"ס ס6 ג"כ זל-ס סוס סגלי  פן כיול5ין פרופות קוס כס דחס'ג חסר תירת 3טל  סגנון  טל ו)ע"קס"מ,
'9iolfi דסגיפ" ספ-ס ופתע"ט פ-3 סטם יפכתיס וער יופן : SVt~ סת'ו"י  למן גש 

 וכב-פ הכיריו טס פטמים רון חולק דר.פ  וקף כ' לריו 6'ן 3ר.ס )תלל  ונקרין מ-ס גדש מס יסכתי  וגסת"ס יחיי ד-ס דיגפיס רם-3
 ד4ף כס יוד וכ' כפיחו מלגס פכ"1 סליגהי' גר 'חידרס

~pO) 
 לפגיו פס-ת פ-ח וגלח"פ פ-ם כחריריו  )ידין

 וגסס-ד ט'כ מסמ"ק (DC סט"1 סבי הוט 1ם1-ת איטית מס' p'p וכמ"פ וכו' סיתם 5ת מעככין  6יןסכגסיס
 ס:"ל: פעמות  ש"ס ,,pffp 'סיאט  סדם כסס רק גןכתכ

 גבירית ותייזט סרטם יספ"ס כסגסוח'ו )פכ6"ג כנ"ל רג.ס )גד ולס"  כגוריחיו כר"פ דכלכס  נפסוס  וילת4ר(
 פיס רגם כפטם  סכדולת  פטין O:ul ינפחיכ קט"ג מ"6 מלרכי 'ר מפ"ם  כס( יסבכר גי' וט' י)'פ פ"נפיך
 מ"! גסס 1כ61מר.' רזי ספרך וסתם ר"פ  פחגקץ'ן רסתס מכלל לפי ורץ לסרם ור" ר"מ מפיר: ל5 דסתספסוס לחיי והפגר 1!"ט יכו' ד!פ5 ו"ס פ"6  1.5  סיח3'ן ופחיס' פזם, 3)סריס ופסככץ גכיג" פ-י 3כיכססריטג-6

 חרוסות מס' q~o ,חיו.ט ק-ח סי' יו"ן 1כג"מ ע"ס סתומי !ס מסתם דסו6 61ע"נ )י' ואס )ס תנ' אר"יע-6
 יר35"ר סוס" כ"כ ע"ס ולט"ו ר"י יגו כר"פ ו5פי' גיזת" כוח)י' לפסוס סרפכ"ס רגיל וטיר  כס, חדכיסותוס'
 כל.ס סוית בסופו חלפור גיס ח-ג lhf~h  3ג'ן הס' h"o יטוו מס פ:)'ית פל 'סיגר גי' נ-כ ופ'  דפיכיןס"5

 קעו נוולם רג1רי ג5פנטי ירחין ל6  כטפין ט-ג דפ.6 פגורים גג,לות'ו ר'פ )נר גר" ספיסקיס פלקית"חתי

 hp~1 ק!,6 7ס6' !חזק רקס ר-6 כ" יו"ן ומג"ח : ק5ת '"ג ו!פמ-ס ע"ס סגבמיס  יפת 5מ סחפה ייגעתקעגי
 : סק5"ג סם וטפך וכ"מ ב"ס h1'ih דפיינו סיכל מם6"כ זגפמייסו 6!יכ6 זפ!יגיסיגל

 ח"ו  ג'ריקן דס"ס כלין גגך דכ61 5ט"ג ר"י )נכי כר"ם יסל;ס וכו'  סח:וד 7.ס קי-ט 'ו-7 סג"' ומהפו(
 משת ,גן ר-', !גכי עריס וס.כס וידוע סכ' ס3'י למון )"פ יתכחי כוחי' ס"ל ורכ, דם-ס תי' פל5כיוסיר

 יסירו רג לנכי רפא"ל רר-ל p*:ht רש', לגגי כר-ס רסלכס ייוונו וט  למון ג"כ שגס  לסגין קפ"ט ס"ס  כססנ"'
 דרש גל), bo' גס  כ5ן לסו ולית טל ,p~pi כס ס3"י גס  (Yen לו? דגוד6י כסס-י כס ופטו"ו סו, תליול5
 יסורס כר' סלבס יריי ר": כרשם סיכם ש"ס ר-פ סתפ6 7תלומ1ת פ-ג כיוום)מי טסמ'ם 61ן-ק כר"י מלכסיר-'
 כר' סל;ס ור"' כר"מ כ"ס כריי כבס ור-ם דר"פ  טפמיפפ נגר 6ס וכ"כ יוסי, כר' סלכס יוסי ור'  יסידסיי

 סוף 1טתיו"ט '1ס' כר' ס!כס ,ר"י ר-ב וכן 'וסי כר' ס)עס ור"' כר"מ ג"כ !מיצר )"ס )פ'"ו 61ךיסורס,
 :  ט"בתן1מ1ת

 סץן: ת' ס" פירו3ז חורת  סולן גכפרי  גיריטח גוס וזפ-ס ס.כ 1)"ס דפ-6 כסזגגיי סף* פ"5  טירונין  יה:לפ' פ' 3מחי~ח 1!6  גפיח3ין רוח רוס  גפ.לוכין  סיקל גרגרי טיכס 6פרי' 1ס וכסיןפו(

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



 תנאיםמרר
 הלכה יעקב בן אליעזר ור' יהירה רביים

 משנת '*ל מקום בכ4 יעקב בןאליעזר
 : 'ז( ונקי קב יעקב בןר*א

 שמעון כרבי והלכה ו(, "*'(המחמיר כרכרי הלכה שמעון ור' מאיר ר'כ
 מחכוין, שאינו בדבר ואפילו שבתככולי
 אין דאורייתא איסור מחמת במוקצהאבל

 : שמעון כר'הלכה
 כרבן הרכה גמליאל ורבן טאיר רביכא

 יםי, נמליאל בן כר"ש הלכהנמליאל
 כרבי' הלכה שמעון בר' אלעזר ור'רבי
 כרביי הלכה אלעזר בן שמעון ורבירבי
 כרבי; הלכה יוסי בר' ישמעאל ורבירבי
 אביו משום יוסי בר' ישמעאל ר' אמרואם

 : כמותוהלבה

 118נוואמוראים

 מחביריו. לא אכל מחבירו כרבי הלכהכב
 : כ( כמותו הלכה אין אביוובטקום

 אלעזר בן שמעון רבי שאמר מקדם כלננג
 והלכה כסותו. הלכה מחלוקתבלא
 : נא( ו( מקים בכל לוי בן יהושעכר'
 פלוני לומר כלל חכמים שנהנו אע"פכך

 דאיכא היבא כשלוני, הלכהופלוני
 מינייהו כחד דקיימי בתראיאמיראי

 : כוותיההלכהא
 תרי או הנאי תרי דפליני היכא כלכה

 אתמר ולא הדרי בהדיאמוראי
 רבה איכא אי כמר, ולא כמר לאהלכתא
 נהלסירא הלכתא לית תלסידאבהרי
 ואילך ומרבא רבא, עד כ" רבהבמקום

 : כג( כבחראהטכתא
 ולא קצוב דבר אלא אינו תוספתאכך

דבר
תיוצא

 יוהב מתוקן חי-א סרר ילשון איברא אחר, במקום בעניותי וכמ"ש כווציה עבדינן אליעזר לןבמקום
 : כריתות ס,מלשון

 שמועה יבין והרב רחצו ומרן עולם הליכות מביאו כייתות י כ"כיק(
 תיר"

 : ואמוראים תמאיס בסדרהגאונים דברי דהם זכיו ולא

 כתבו הרי כדאמרן מהגאונים מסודר הו"א דסדר הנראה דלפי וק"ק כד( ל-ה, רף בעמא "מסי ועביאוהו"
 מ-ז דף קל שהושיאוהו מי פי לעירובין גחידושיו והריטב"א שם-ד ס" בתשו'הרשב'א

 גפ מקום, בכל כריב-ל והלכה כתוב תו-א ובסדר יוחנן כרי הלכה יוחנן רן רריב*ל סגרי דאגאוניםע"ב
 שאר וכן תנרא סדר מכירו לא שם הנמקי והרב מ-ה רף בנדרים והרא"ש והמיטב-א דהרשב"אקךק

 : בזה שעמדוראשונים
 על וק.ק הרמב'ם, כמ"ש והיינו התנאים בסדר הונא שהרי התנאים מכלל הוא דריב-ל משמע דמהכאוהע

 להטיות כתבתי ט'1( סין אומץ יוסף גסי )עיין אחר בסקופ בעגיי ואני מואו דאמורא דכהברשתי
 : ואכמ-ל להרמב-ם רש"רעת

נראה
 מנחםלקום'

 96י' ,ס  ג!) מפדיו 61י ע-: כמ"פ ג-כ כרגנן 6:ס מויסות )עג'ן וכדק" לגס הגד eh" ג'ג 6פר' וס1")ח(
 עגו-ס מס' פ."כ וגרמנ"ס ת"כ מקס חיוך ומגחת יו"ו ת-ן הסו-ת גס*ג מס' פ"נ ~nffsn ע'גגליית6

 פרג ניס'נ ס' וסב-פ ע"כ כ"י גסג"ס ר)-כ מ..פ וכ:סינ ד"ט 7יגקית6 נירס6 גק' חיש .פיס נ6ל ועמוקת51פ-ק
 : ס-ם 7ת)מ1ד6 מ6ר' זס61 למכ" נגז י-6 11 דגיהסיח

 ופ"ג סוhD'CDh 6 דן6 6'געי' יפק חעילוכיןשז"(
~)so 

 סלי-ח hNDDt עזו פ": גזו יו"ד :ועג וט' כממחמיר
 ס" '1"ך 'עקג נ6ל גט! מסג' לעיס ונס ע"ס 5לעת ע1פ6ת פס' גרפ"ג ב"פ וע' מס כס6לכתי ומססק'ג
 $ פשהקפ"ס

 זנ"ס ע"י ע-ע טס י"ס ג))י תסי תוית ונס' ע"ג גר:כ'ג ס"ס ).6 ?נגרייתך כ' ת)-ג ס" 16-ת וגג"תים(
 פ"מ סת'1"ס )פ-ם ל6" ק5ת מוס )סכ.6 וים גסותו ס)כס גפס:תיגו לכנ"ג מכנס סג"מ כגח ס6יג6ן
 דע-ו, לפ"ז חזמיסיפתוס' :ס סלי"ף שי' ס' סי' זג"ק פ.2 סר6.ם 1עפפ': מ"' ס"ס וכ"כ ע"מ 610 גדיק6 )16 כיח יס6י פ"וזעירונין

 וקפי"
 ס"6 כתוכית ותוס' ע"כ, h'S9 סי' ח,.פ 1עכ-י רפ.ו עלכין סתיו-פ ע-ד ח"ק

 שס' כפ-ס מוו לצג-6 תרי וגן ט"ו סת)פוד ימכ61 כרצין פוסר"י סג' וכסרס ע"ס מוו לסג"נ ותלי ג'9*נ
 : ע"ג .Atsמנהות

 פ36תDS 6"1 סייט סין Oh'1 חסורי ס' סג"מ ממ"צ וגדמ:מס יו סקויס פד1ל סי' ס)1נתי' גל 06 וס"אג(
 רק סי' חניוו )6י זר". סב-פ 01קכס גרני סרמכ"ס זססק )ס נדוק ס6':ו געי פספס כקלאס ול*'זרג'

 בלגי ס)גס ג"6 ח;מ.ס כ6ך :נז 61עגס ע": רג. !סג. q'D1 סי' קיים ל"' סי' ז6)1 ו") עסמ-ס 1ת.' סקוזסש?,ד
 : מקודם איור גססי'מחכירו

 )י' כן וחי כנ"ר מ"מ 6") וגוס פט.ו( נכע)הך )סמ"ר 01Sc גן ריגיל וסוך סוו ריג-) ותר'כא(
 ור"י 1ריג"י

 'וס ע1כ כ. ותש וגו' כיח; t:DS תערוך ות"צ 1:1' יתפף ד6ת פ! ח"6 דמכין כד קריך חין צפלין ססרוןגן
 : סמ"ג כ"י D'DI'-ת טק)ין( סוף )1טתיו-ט !ג-פ ח. גבס דריג") !פמ:ז-! )'ע ויכ6ורס 1ג1'גחוכיך

 כגתר6י ס!גס 75יכס מ'תס !6תד טפו גבנת!ק מם6-כ כחס טסיו ~pin:a דוקק דג-ו זכוכס רסיק סל-ן וכ'גב(
"ehסוסנ"6 גרס ג' ספג יו'ו וג"ח ע"ס גפנ'ס סריס עדיוכשמיק רק 6!6 3ת'י1 וכ"י כ' טמיעת 'כ.ן יגכ' סר6-ס כפס סרג) כיד ל-פ 1כ:מ-' פיס 1רג6 6ג" יפ.י D'Dh7 מסד"כ לגי כמק.ס כממוז ס!כס דקן 

 : ר-י :גן 5ף גר") ס!גס זר") לגו דמו, יר"' לגו יחי ר' גפו זרכ.' רכוכתקוס
 ס"ת 'נ וש סמקדסין פס1)' פס. ס"נ ופ'"ג כס ונט-מ חכות פס' סישג 9"ג רמג"ם וע' רכ'ס :גד 6פי'3ב(

 : 51ע"ק ניליסמס'
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 ואמוראים חנקםסרר111

 ואמוראים תנאיםסרר*1נ
 שהיא כהנים הורה וכן מםייים,דבר
 ספר שהוא מכילתא ולא רב, דביבפרא
 סיף עד לכם הזה החדש מן שמותואלה
 במדבר ספר שהוא ספרי ולא "(ספרא
 תורה. משנה סוף עד הסחנה 0ן וישלחומן

 התלמוד בל' ונקראים מדרש אלו שלושמן
 מהם ויש הלכה שהם 0הם ישברייתא,
 חולקין שאין ברייתא כל כיצד הלכה.שאין
 אדם זו. כנון כמותה הלכה בתלמודעליה
 בתבן עצטו ומכסה ערום בשדהעומד
 לא אבל ק"ש וקורא דבר ובכלובקש
 הלכה ודאי זו עצמו. שיהכסה עדיתפלל
 בהל0וד.ולא עליה חולקין אין שהריכטוחה
 דאמר התלטוד מן סיוע לה שיש אלאעוד
 שםיאל אמר אבדימי בר תחליפארב

 זה הרי ערום בכילה הישן י'( דף)סוכם
 ק"ש וקירא לכילה חוץ ראשומוציא

 טפחים י' גבוהה שאינה בכילהואוקימנא
 דבריך כמאן דמי טפחים סי' דפחוהאדכיון
 וכל ק"ש למיקרי ליה ושרי ומכסיבנוה
 שיהכסה בנדים שם שאין בשדהשכן
 יהבמל ואל בהן וכיוצא ובקשבתבן

 שחולקים ברייתא וכל שמים,ממדכות
 דהא למותה הלכה אין בהלמודעליה

 ואזכחנא מברייהא. טפי דיוקא0הניהא
 כי כסהניהא הלכה ראין דוכהיןבכמה
 מהני' או היא יחידאה טתני' דאטרהא
 דעקרינן הל5 מבית לאפוקי היא ב"שמני
 דפליגי ברייהא וב"ש מהלכהא,ליה
 העושה דהניא ההיא בי בהלמודאעלה

 היא הלבתא דלאו זמך אומרציצית
 העושה דא0רינן להא לדמויידליכא
 הניא וכן שהחיינו מברך לעצמולולב

 דהא שהחיינו אומר לעצמו סוכההעושה
 דאתי א0אי אלא שהחיינו מברכינן5א

 בי הוינא כי רבה דאמר לשהאכשהא
 זמן לו0ר מהו לן איבעיא כהנארב

 אחו קא לזמן דמומן כיון וביה"כבריה
 גסוכס ועיין ע"ג ת' לף )עירוכיןאסרינן

 ממקנא הדא והכי וכחוס'(* ע"1 ת"ודף
 בסיפה בסוכה נמי דקא0רינןד0ילתא
 אטר יהודה דרב לקמיה אתוד'2מעתא

 ומן אמינא נמ' חדתא אקרא אנאלהו
 וסוכה אהיא קא נסי לשתא משהאדקרא
 קביע דלא ציציה אבל שהחיינו,לטיבר בעי הלכך זמן להו קביע נמיולולב
 ולאו שהחיינו למיסר בעי לא זמזליה
 הילכך כהי ברייתא, ההיא היאהלכה
 ותומפהא דברייהא עלה למיקסליבא
 אמוראים ע"פ כ"א וספריוספרא

 :שבתלמוד
 התלמוד. סרר וזהו המשגה. סדר"סל

 הוא בה?טוד מהם אלעזר רבי כלקנז
 : כין פדה בןר"א
 בר יהודה רב הוא מהם ררי כלמדן

 ;וניה בר הוה הונא ורב כן(יחזקאל
 הוה הונא ורב היו, רב הלמידיושניהם

 : דשמואל זוניהבר
יהודה רבי או אחד בחסיד מעשה כלכם
חיר"א

 ורבי וז"ל בהקדמתו 3תב והרמשים וק"ק המכילתא, בידינו שהיא 3מ1 שמות ספר סוף עי יתץ נראה5(
 מכילהין חיבר ר-ע וכן מכילתא הנקרא והוא ההורה סוף עד וימות בואלה פירש ישמעאל.
 דהרמב-" חליע3"לו

 דינא והרב ע-שן וספרי במכילתא תני דהכי עז מגדל הרב כתב ההוא ובדין במכילתא תניא 3תבקצ"ד לאוי הסם-ג וכן התורה, טוף עד שבידיצו 11 שהיא ישמעאל דרבי טכילתא חי"ל
 מרן עמ*ש הו סי' חשש שלמה חשק ובט' בספרי. וצ"ל במכילתא מיש בסם-ג טיט ההוא כתב שפדחיי
 וזח ע-ש, דחיי דינא הרב משט בה ומטי ספרי וצ-ל הוא דס'ס כתב במכילתא מאיתיה ממיג משטבנ"י
 במכילתא תני- דהרי כתב עוז מגדל הרב זת בדין וכן התורה סוף עד מטילתא היעל ז-ל דהם דברהעלם
 הי"ג דל דהם מרן דידע אמת הן במכילתא דאיתיה ספיג שכתב לומר דהוערך קיק מרן ועלוסטרי*

 : בספרי דאיתיה היליל אבל בידינו, ואינהטכילתא
 הרמב"ם וח4 שמומו טן סוף עד היא דמכילתא כתוב מגאונים שהוא תו'א יבסדר קשיא "אואולם

"'bpll
 ויש ומעתי ולא ראיתי ל8 והעולט מכילתיף חיבר עקיבא דר' חרמב-ם מ"ש ידעתי לא הדגרותולכל התורה* סוף עד פירושו ספרא טוף עד מיש ואולי התורה סוף עד מכילתא להם היה

 : עקיבא דר'מכילתא
3"כ

 מנחםלקומי
 : ס"ס ג' סי' חלס ס' D~rlo3 סר6"ם חמ"םכד(
 וע"ס 5ס1:ס 11 3ר"ת6 יה" 11פ"ו פשט פד"ו נ"נ 11 3ריית6 '1) כס-ע 3בס סג"מ 16"ח ס3*' )פפ"ס כעסכה(

 ,מ-6נט1"ו
~tnest 

 גידשו יסגית thS ?מקת נסתייגו יקמר )6 ארסיס מפויס ?ט1 סק"ס רב": ס" סם-6
 סל גפג1לס נס גן סכן 1161 סקיי 3ס"ך רס"מ ס" וסיושו יידש סתוספת6 סוגיל ד), פ) סיטכ פת"5שס

 : ווסכ כסף ס) 8ףח:י3ס
 : כיח (p.w וגז"" מוז וגסןנו(
 : p~nhe: וט' סכ6ס.ן נס 55"ק 'הדס דר3 3רי' ח"י יסרס 6"ר קג"ב גג3ת וחס1.ך(
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 115נה ואמוראים תנאיםסרר

 בר יהודה ר' או בבא בןיהודה
 * :אלעאי

 חד משום מפרא רב דאיכא היכא כלל
 : הוא רבי של בנו 'ר"ג, ומנו רבידבי
 יוחנן ורבי רב דפליגי היבא כללא

 אלעזר רבי בח( יוחנן, בר'הלכה
 מתלת לבר יוחנן כר' הלבה יוחנןורבי

 יוחנן ור' שמואל בם( בר"א,דהלכה
 : יוחנן כר'הלכה

 יוחנן כר' הלכה יוחנן ור' רשב"ללב
 ימ"ד( כרשב"ל, דהלכה מתלתלבר

 למעוברת החולץ נבי החולץ ברישחרא
 המחלק נוחלין ביש תניינאוהפילה,
 לאחד וטיעם לאחד ריבה פיו עללנכסיו
 נוחרין ביש הליהאה הבכור, להםוהשוה
 האב מותו אחר לבנו נכסיו כלהכותב
 לבן שכתובים מפני למכור יכולאינו

 ברשות שהם מפני למכור יכול אינווהבן
 : כרשב"ל הלכה הלת בהניהאב,
 באיסירי כרב הלכהא ושמואל רבלנ

 כמוהם הלכה ' אין ולוי רב עולאלו8 : יא( בדיניוכשמואל
 דס"ל משים מוקצה בדיניבשבת

 יוחנן ור' זעירי שמואל יהודה,כרבי
 דם"ל משום מוקצה בדיני במותםהלכה

 :בר"ש
 ט(, כרב הלכה חנינא ורבי רב כללה

 רב יב' ברב, הלכה הונא ורברב
 ורב ר"ה הונא, כרב הלכה חסדא ורבהונא
 וכרב באיסורי הונא כרב הלכהנחמן
 הלכה ששת ורב נחסן רב בדיני,נחסן
 באיסורי ששת וכרב בדיני נחמןכרב

 : לג(1(
 לבר כרבה הלכהא יוסף ורב רבהלן

מתלת
חיר'א

 והרמס-ן כרבן דהלכה כתב מתיבות ספר מים חפני בן שמואל דרב גיטין גח" יהרשב"א "ימי-ז כ"כט(
 אות אמת מערכת אזן יעיר בקונטרס הדל אני דבריהם שהבאתי כמו פליג דר"ח נתבווהרשב-א

 תו"א: בסדר דכיכ שיאמר אחד גם ואיןל"א,
 *יו סין דחולין פ-ק אשר"י והגהות הגאונית, מתשובת ז" הביא מ מ" פ-ג בעיריבין ךק*א'שאיד(

 9: אות ח, מערכת אזן ביעיר הדל אני ועם-ש חכ"א מסדר לחמייתי

התוס-  מנחםלקומי
 מן 7~!6 6מור6 16 ת:, )י' דס"ט סיכל 31פרט מ)כ.ס( מס' מזח )כ"מ כר3 פם.ס D1'D דים סיכל וקתכח(
 67י. מסוס ר-' :גי גרכ סכ6ס טד ותיכמס דפסק ט"ו( פ"ו )דטות סרמג"ס מסק גס גוס ומ'יסנ סוס סגל'
 גסמשס טייו 7סקסס מס !"ק ויפ'"1 פ-ם, מ"ג( )ח"כ 360 'ממס גם,"ת סמהכר וכמ"מ נח( )פ' נווס"ק נסכן

 לס"ס ג)ן6 זס6 7כר'1 סגנת' !6 נ"י סמים( גילית 'פ" עם ס3ג!' יסר*ס סמ,ות טטמי )ס' )נססגמתו ס!גססמק
 סיכל זלכגשי מדרס וכן ולגיס  ממזרם סצכס כמזין יען יהרי סווס"ק 3;ס מ,ע'! ומס ר3 )גני גר*'?ס!כס
 וקמ')6 כלכ .דס.י 7רסכ"י ממזרם סיוע 7'ס 6תר' 'ת'כנ 1!ס;"ן ס;"ו סרפיע ffn;t לשם זיין !םשסלסותר
 דכריו דמי1טכיס olcn 7'") סג-ן סרמ3"ס מפסקי ור"' רג גערך ככיר hST טן מן6כ' יד 3ס! סגפן ט)תפיסתו כשי קיק )6 ונס ייגס, ומפרם נו פ' יגל' גת:חומ6 גס כקת 7מ5':ו ונפלט פיקל כ! OtO כ!) מתמתו:סתר

 מחכי סיד ונג'ס סי-ו נ"ב יימנו גידו )קח פסיס מכסף וכן כס דט1ת נס' סגס"מ ס! מקוס oh~n ע"כפליטות
 גורס 7גורי' כ6גי' סס לפסק סריהן גס" רנ"ג ס-ס ק"מ גטנו )ס7י6 סו* וכן ט-ס וסמוק) לג 3סנעמס

 : מס'( סיף ס.ן )וכסג"מ 8'ס סשה גוותי' ר"' דנם מסוס רכ6 )גי 5ףלגורס
 6ס פחס סתם 6ו e'sll 7יח'7 כיח )י' 7פסי'סן סיגף מסתפקים ג-ו סי' נ'6 וכוית 1"5 סי' חו.י וכסוחגפ(

 : ע"ס גר"6 וסירס סכי) %ן '651סו6
 610 סוס דכוי י"פ כסס סי"ט סס פוז וכ' ע'ם, sffgtt n~fe סיט 6ס"ע וענו"ג גירו:)מי 1)6 הככלי וווקףלמ"ר(

 tOtnD פג' 3ר גרפס זסיגס ור.' רגס ננ' ווזת מק.ס נסוס גן מצוני ד!6 ו!.ס ע"ס )כי גג34יוק6

 גסס ור-י ר-צ גג' ד' 16ת מלרכי מיי עפם-ס זכריו 61'ן גגי3 6י;ו ימעו3רת סחורן זס6 ושוי ע-כ ק'"7ג"כ
 קוס" גוס ח"י פ"ס ו: כ!! F*k כ,ות" ת:'6 7כמקוס ג' סססמ-ק מס' ס"נ ס'.מ ו3כ-פ ע"ס, וסמב"ץסריטכ'6

'omסרו-כ גסס !פסם-! ,הפרט ס"ס וא' ?ר-) גונת" תג" 7"ס ע.ג ט"ו ס)ס7ר'ן : 
 ע"ע כ45ע סזגר סגים כסק"7 1ג1 גמע סיגם 1)6'ס1ר6 )ממונף סטגע כזכר מסתפק ס!4ז תו-י 1כסושתלא(

 )חין 3)דס וגן נזי!וג כתסוס !ריך 6י :נח גמור יטעין! זרג פי1נת6 יטעין )זו( )ג"ק סר6"ם עפפ"םSht'-ק
 טעם זמ6'וס :יטר PD7' וכן 3ממ6:1, וסג": נ6יסור6 גרב סבכתך 610 כווסתות ספ)וגת6 כעיקר מג' סז!וגווסת
 6יו סר6-ס 71כרי כזי:' ספ61ן וכן ביותר ע"ס 3סור6ת מדקדק כי' זרג ידעו נורקי 67 גי!6 'סגמ' אגמיסם

 ת:י6 סגפ' מס"ק דחיס כ.ון גסמו5! כשריסס תפסק סרפנ"ס יסעס סג' סס"פ ע"ד p'DS ועשג כטעמן,גכ1:יס
 % ענע כ6ות1 ג"כ ote:n מתיוקת מלנו ג6ס מירכי סיד ספמ'ם 61") ס"ו( פ'מ 6*3 )ס' עזה, 7סמו6!גוותי'

 סכ*נ מגת ס' )רפכ,ס ג:)וו6צ 7פסקי' גו.נת6 יע:.ן )קמ"ן( מפכת hQ" קבת )סכיך ו'ס ע-ס ((hS גסךק".י
 פ' ;דם רק"ם ופ' גסמו16, סרמנ"ס ססק ופ"כ זת:6' פסגתך ג"כ מ5י:ו כווסתות כ6ן וכן חשר( סי'וגלושת
 ערס ס:4) סג16יס  פל ,p~pi ע"ס סימר תעבת ר*פ ומעי,*ט ע"ג 5יס חוקן וערס-' :ס ו)-ת כמע"פ לגיס6;ס
 ס ועכשמ כ"מ( סי' )1ס") hph~ h91D'hs כבוי סבכתך ויוי וסמוך) רב SDV'(' 1סיכ6 סג"ג וסס'פ סר6שם37ר'

 1יג נ:6:6 ם קיצוו, דנ*1א : תקס"מ ס" 16"ת ונשי ~f'p פ"יתט:ית
~cc 

 לשם גמרך וגוצי ותוספתך ספר ספח סיחך 7שינ6
 : גוס ססתע.רר פ' ר6'ת' וי6 כיסורך nsp מגל6ס51ע"ק

- - - - -

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



 ואמוראים תנאיםסדר116
 דהלנתא ומחצה ענין 'שרהמתלת

 : יין יוסףכרב
 כרבינא הלכתא ורבינא אחא רב5ז

 שלש ומיורק. ביעי מאומצאלבר
 : יהן הנשה גיר בפ' הןהלכות

 כרב הלכה כהנא ורב אשי יבלדץ
 הלכה ורבינא אשי רב יי(כהנא,

 n(tph וסגה ד"ה ntho נסיף )עי' אשיכרב

 בכולא אשי רב בר כמר והלכתאוגו'(,
 ומכתב שבועה מסיפך כרתלטודא
 אשי רב בר מר דאמר י6(אודיתא

 ומכתב שבועתא טהפכינן נמיבדאורייתא
 : בכילתא מהדי ראכמין ההוא כיאודיתא
 לבר כרבא הלכתא ורבא אביילט

 דאביי כותיה דהלכתאמשיתא
 : יי' קג'ם יע"לופימנך

 אתמר דלא השתא דאיכא היכא כלמ
 דעביר כסר ולא כמר לאהלכתא

 הלכה: וכן עביר, כסר ודעביד עבירכמר
 לא הוכרעה שלא קושיא כלמא

 עשה באחרונה, ולאבראשונה
 : עשה נזו עשה עשהכזו

 בה איפליגי דלא א ת"ת ע מ ש בלמב
 : היאהלכתא

 אלא כגון היא שמעתתא מהבא נלמג
 : מהבא לה ותפשוט אוטהכא

 : היא ברייתא מהא כלמך
 הלכה כן הסתיים דאיכא היבא בלמה

 מה לך ואין היא רסילתאוסיומא
 : בושתחוור

 מסיני למשה הלנה רחמנא אמר כלמך
 : ינ(היא
 ולא במקרא הם יתרים אפנויי כלמז

 פנוי איש כמו לכתבו צריךהיה
 אלא הכחוב כתבו ולא עסק לושאין
 של תשונה להשיב ואין מהםללמוד
 להשיב: ולא ללמוד הוא פנוי ביכלום

 דממונא לחומרא, דאיסורא תיקו כלמה
 : יטןלקולא

 בחר לישני הרי דאיבא היכא כלממן
 לחומרא עברינן בדאורייהאמילתא
 : מ( לקולא עבדינןבדרבנן

 דפליני ונתראי דפליני קמאי דתשכח כ"הנ
 או ורבא אביי כנק פלונתא בההיאנסי

חיר"א
 : ע-ש יוכתי ישאי א מ יף בשביעית עיה פליג ההוה"(
 ועיט ררבנן זמנין אמר רחמנא תורה דאמרה ראשון שרש המצות לסי בהשגותיו הרמשן עם",םיט

 : לה( קצ"ב יאיריסי' חותלהרג
עמ"ש

 מנחםלקיטי
 פלך סיף גרופיס מ!6 וע"ס סק'ס כג"ג 6י"" tUD*~ גר"י ס!גס כרכס ס") ד!6 %5וו6 פור וים h)'otלד(

 ד"ס מ' עירוכע סרי1נ"UttD)1 6 ורשירגם
 76עת"

 0'גי 'וסף ר' 03 7סלי 'קמ0 6שכ סוס יסיג' כר.ם יס!גת,
 ג'ע'ן ו3תיס' ע"ס סו6 גנ"ג 7וק6 גרנס דכדכתן 7כ6 ע-3( :"ו לב"ק תוס' עט%"ם p~!ht כרסות סוף ג67"סוס
 : ט"פ יעירוכין 63סקווין f'I1t'W סגפן כסג-ס גרגר. ומ61ת' סגת, תוס' מ"ע 'כמלחמות רכס 7"ס ע"גיע"7
 6ת6 יל' ג' מסוי גר !קול, כרגיזה וסיכם )ח!%ר6 ור"ג !קו!6 רכ':6 גויס גכס"ת דצ"ג כס סגמ' וו"!לה(

 6נג 161)י 7מיק5 כמקן 0!גת6 ורגילת ר'6 סו)") יותר 7)פ'.ו 1!ג16רס ע-ם hi'pS ג1ות.' hn)SDtלקולף
 ע'3, ופיס י'נ ג-1 ועף ע-6 ע"ס כס1עס מ"ג י,6 סוס סכ)! מן 61י!ס סגירס6, ו)ספוך !טפות ד)6 קם-ן16לח6

 : ,עין גיצי ר"פ פסח.ס ג"כיע'
 סיס יר3 רצת!פידי כסן י"ס ויחד מוו גכג6 ר3 דתרי קן*3 ואולין ע"ג %' וקידוס.ן ע-ג ק"3 מזחות ועתוס'לל(

 סתומה(: )מכ6 סגרי"3 0ג"0 )וע' כקדתין ר"6 61' ס1ו 6סי ר3 דתרי מ~:י יגןפ"ם
 ס19ש %רירי גן  וכקרסי מגציך רק ייתמר מהישג ין:ד" ורכ" 6ני' 7פ)יני o'(h רק סו6 וט זג!) ונ-ןל,(

 : יעם ר:צ סי'6י"ת
 יידוי שלכס רגס מר ינגס כרגן סלבס ורכן 6כ.י ידין6 פ"ם,  %11ס פד  י.6 רפ' לתרי* כס ד6"פ"נ, פצי ל"י  פ"1ן לסגת לרסס 13'רילי רס  פיוניר ~re פיטור  hte י:.ס יפ-ל סל די' מ"י ס"ס  סש'םומ"ש

 :  מס'( סיף ס"ק סג.ס רופ' בגת %ן'  ס"ס %'פ גהר,רסיס
 גפן דס61 1י-5  ולען דפינו נפוייי  qh 6ית1 %ליוו ופג-ו סו, ילל.% %5רו %63ת וכל ס-' יפחני! 61ש!לח(

 פ"ע גך רק יגזרו ל,  תכפים כעיג,יו סי' נך זס!5"פ קוון יפיר )ספרו ספח' כ%-: 5ו  חי"ק גציהי!"מ
 )ומר נוב! 1פ1'ו 0'ד מגייס 'ריכן%' מסיי לתסס ג6מרס )חיב עתיד הזיק כתלייך מס ד6ף פפמכו"! יסגיר1'ם
 נת,' מוס עוד וע' ע,6( )*י )ריס רהמ:6 6מר ט)י' "מר" נ"ך פסוק' ע! כמו קגיס זכר ען וכגי: כ6ןנס

 6': סירס לסרינ"ס ספקית ס'  פלסל7"ס
 לס" 5חומר6 פסיגו זרכגן ג6יסור דגם פ61תי וס ורקס מלצגי( 'ן )ע' ללילן fh~"  רריכן כשיכיר oitheלס(

 (Sg י"ג סגת  יפנין ow) גסיתסות  סרס מקגPt 6(offt י:ר6) i':DS 6פם;ט6 דןttp)th~ 6 ורמ3.סכרי"ף
 t:hr: זככת ח1מר6 וקויי מס כ;"' רם-סום-פ

 רן'כ6 גרגיס :סו5 קפ6 גלוין מלכס דלפונם סרי6.3 :" %61יר6י, וחי6' ל,:ג6 גפר. דפת%ירכי'םנ, יכרפגשס שריעף 3ס-י  מייק 73גר, מ" וז' מתבוקק וג' דר-ס(, פ-כ )ר"ן סמ'קן 6חר סלך ממת"ש גז.ל'כןט(
 יזס כיכר פתוק ו0ר6"ט חגיג לחרון 67תרון גתר6 ג!'ע:6 7סיג0 גילת  גן ירי"1 פי' :!trtvt דכר. יפירוטרי
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 : משי כבתראי הלכתא אחריניבתראי
 ורבנן קמאי רבנן דאיכא היבא כלנא

 שהוסיפו שלהם תלמירים כגיןבתראי
 : כמותם הלכה הראשונים דבריעל
 : ינ( הלכתא לית וא"כ לאפוקי כלנ21
 : היובתא כאותה עושים אין תיובתא כלנב
 תלוי דבר קשיא, שנאמר מקום כלנך

 : סב(הוא
 דפלוני תיובתא דאיכא היכא כלנדץ

 אלא פלוני כאוהו הלכה איןהיובתא
 : שבירה לשון ותיובהאכחבירו

 אתמר בפירוש לאו הא דאיכא היכא כלנו
 מפרק שהיא מהלכה אתמר מכללאאלא
 והלנה אחר מענין או פרק מאותו אואחר

 ע"ש למעשה. הלכה ווו היאלמעשה
 ממקים אותה שמביאים אותהוהמצא

 : ותרעאחר
 כלומר שנינהו, ולא דאיכא היכא כלנז

 בפ' זה בענין ונחננו נשאנו כברוהלא
 : ככר זה בענין תשובה והשבנופלוני
 ניקום אשנויי ואנן דאיכא היכא כרנה

 ונתננו ונשאנו הואיל כלומרונסמוך,
 לחכמים תשובה והשבנו פלוני בפ' זהבענין

 : עליהם נסמוך שנוייבאלה
 היא תירוצא אררבא דאיכא היכא כל203

 כך שמא כלומר היא אחריתיומלתא
 בסברא: אותו ומפרשים כך אינו ושמאהוא
 לי למה הני כל דאיכא היכא וכלמ

 הני נלומר וצריכא, ואומר והוזרצריכא
 ואין כחרא ושויין אינון הדאתרוייהו
 באו ולא פלוגתא ולא קשיא לאבימהם

 דחכמים ולפסוקפלוגהא לפרש אלאשתיהן
 צריכא אומר היה שאם למעלה.שהפליגו

 מה יודע היה לא וצריכא, אומר היהולא
 ספיקא יהיתה הלכה'כמי או פלוגהאאותה
 הוכל שלא כדי שתיהן כתבו ולכךנדולה,
 בהם לך ההיה ולא כלל בהםלמעות

 : כללספיקא
 לי למה הו הא דאיבא היכא וכלמא ן

 כבר והלא ואמר היסיף למהכלומר
 וה1 בפ' אי פלוני בפ' אחרת פעםאמרה
 לומר צריך היה מה שם ואמרווהואיל
 ואומר חוור היה לא שאם ומשיבכאן.
 גדולה מענה או ספיקא לך היה כאןאותה

 : בהלמעון
 קושיא בתר קושיא דאיכא היכא וכלמב

 ממי. היכא חזי הילכהא, איפסקאולא
 דברים רבוי קושיות באלו שישבמקום
 דברים רבוי ומאותם יפה, ועיין שםהסתכל

 : והשניה הראשונה הקושיאתלמד
 ולא הלכה לך דנמתפק היכא יכל30

 הלכתא ידעת ולא קמשתעי במאיירעת
 למשנה ומסתכל חוור אמרה, ומאןכמאן
 וממנה לך ספיקא שהיא הלכה אותהשל

 :הלמד
 והכי מחסרא חמורי דאיכא היכא יבלכ2ד

 מחסרא חסורי אחר שכתוב זהקתני
 היה וכך המשנה מן חמר חכמיםאמרו
 אותה אמרה ולא הואיל לומר במשנהראוי

 : מגי בגמרא החכמים תקנוהמשנה
 היא תוספתא תנא, דאיכא היבא יכלסה

 מן שחסר ומה המשנה עלשנוספה
 מן בגמרא חכמים אוהו הוסיפוהמשנה
 עי תוס' שהיא זד הומפתאהברייתא
הירא

 : די אות לס-ד מערכת און גיעיר הדל אס עמ"שי0
שמדוצה

 מנהםלקומי
 4' מיל' ~(or תח!ס ליס, יפסל יסלת" וט' 6ל'"6 ים זמת:י ג6'ג5 מ:6*ג 7ג".ס 67מר' ג6'ג6יוקל
 )רי1ג"3 טעריס ט6ס לס' וצ'ט וגעת ע"ז, דר": 6)יג6 7ר"' כתר6 גייט:6 דססק פ"נ גל-ס ג"ח גן סל'"ןס"

tnhSn1ספיקת מייי 7עג" מס ,מסייס גוס, 3ע,מ. ססלג'ם hS 6וע' ליטל ס' )פק hn'o ע) טימרו יססטיד ויט 
 ספל גי ר'פ גסס וס 6ת וס סותל'1 פ"י סל6"ט דגלי ו)כ6ורס טיס. ס)גס וגן ס,חרו)ס סו6 דוסקכשויט

 : ע"ס וג,' מ6ן ז"פ מ-6 ומטעות עם ותופן ג' ס" יש"ו וגפ.ק ע"ס ספל תפוגגי
(woסק*מ ס-פ סכת וגטספת מ.נ מ"ג עליית עת'ו"ע : 
 eg' ח" ו") פ6ר7ו זוד וסנ"פט3(

 olpn כ) 1)'טג לתלן ג,)) )דו? )מ:ימ ס'
~"ODV 

 זתיפ,דhi')s 5 גקטי' 4'
 )* גקסי' דעכתי זליגת וסנ6,גיס יליח פ"טי' ע"3 ג'ג ג"ג סרסגשס ועט"ס נתיר( ט' וויסן גט"ס)ג7פס

 1קי-3 לע"ג סנהדרין רס"' ג"ג וכייפך ות)'6 סעת6 גססו6 פירוקך 6סתגמ hlh 6(7 6פור6 1,46 7גר'גט6
 מסתגר 7טעפ6 מטס רק סו6 דמטג:ת6 ממס )16 3קטי' סט"ס לע1מ7 607 ג: רס.נ גסס 7י"1 גרנותופרד"ס

 : ס"ט גרעת זר-' ,בתימויי ע"פ )פרט )*) פעיטהע6 )ר"ג ט6מפרש
 לסח)יף י8 36) מחסרך חסויי 5מר" )סיס'ף יוקץ ג' לסירו( נלגום סתיפוז )גמט6 סמכ)ס כפי אקטר38(

 חסורת ופסקי' מעניין רי"6 סגגס 5ת עעגלין 5ין סתם לה" ffp~) ג )י פסגסזר'1 ,גע.ק ע-ס Ue~isדגל
 לסיפך פ0'פך דגרני מסטורן 5'ך 61'ג ט-ס פטגרת 6')ס לי"6 פעוגלת עגלוס oht יעגלין 5ון וס"קפ5פל6

 : שספד( q'p ק"ן סיס )וע' ע.1( טע)ס יג7ליס פ"נ וספ'פ עעתי,'ע גגריית6 פסיס- 3ין161)
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 ואחראים תנאיםסרר18צ
 תנו בלשון כתובה אינה לפיכךהמשנה
 רבנן תנו שכל אע"פ הנא ב3' אלארבנן

 : היאהוספתא
 רבנן תנו בלשון שאינה ברייתא יכלסו

 שהיא למר אתה ממנה תניא בל'אלא
 : יי(בת"כ

 תשובה מר ואמר דאיכא היכא יכלםז
 תוספתא שהיא ברייתא מאוהההיא

 : היא רבנן הנווהוספתא
 ראה מר, אמר דאיכא היכא ויכלסח

 והרע למעלה הכתובה הלכהלאיהה
 : אחר מעם ועורמעמא

 צריכא, לא פשימא דאיכא היכא יכלסמ
 : קולא על קולא להוסיףבא

 חכם אם בינייהו מאי דאיכא היכא וכלע
 פלוני טעם בין יש כה אוטר הואאחד
 הם חכמים שני ואם שלו, לטעםחכם
 פלוני טעם בין יוהר דבר יש מהאומר

 : חכם פלוני למעםחכם
 אותם להו, איבעיא דאיכא היכא וכ5עא

 אוהו הלכה באותה שהפליגוחכמים
 זה את זה שאלו והם להם הוצרךפסק

 : מדןלעצמם
 חכם קמיפלני, דאיכא היכא וכלענן

 היה:בישיבה
 קללה לשון לי תיתי דאיכא היכא וכלעג

 :הוא

 שמיה, אירכר דאיכא היכא יכלעי
 : דשמתוה הואשמתא

 מעשות בדלת, מי דאיכא היכא וכלעה
 : קאמרמלאכה

 בה וממו פלוני א"ר ראיכא היכא וכלען
 בדבר היו חלוקים דפלוני,משמיה

 : חכם אותו בשםלאמר

 א"ר פלוני א"ר דאיכא היכא וכלען
 : עו( היה רבופלוני,

 משום פלוני א"ר דאיכא היכא וכלעןץ
 היה: רבו לא פלוני,רבי
 היא. קשיא מחיב, דאיכא ' היכא וכלעט

 רבים מיהיבי, ליחיד. יחידאיתיבי,
 :ליתיר

 הנן והא אתמר והא ראיכא היכא וכל13
 קא ולפרוכי קשיא ורמינהו, תניאוהא

 :אתיא
 : היא קשיא איריא וכלפא
 בה והוינן כנון היא קשיא הויה וכלפב2

 : פלוני ר' בה והויאו
 המצא שלא תנויי שבכל היכא יכלכשב

 אחריני, אמוראי או רבא או אבייבה
 : תקנום ורבינא אשי רב מינהשמע
 ורבא אביי בקושיא שתמצא ופעמיםפך

 ראו שכולם לפי ורבינא, פפאורב
 : היו אחד ובדור זה אחזה
 ומר רב וכל ישראל, מארץ כבי כלפה

 :מבבל
 אמוראים תתלת היו ורשב"ל יוחנן ר'פך

 :בא"י
 ורשב"ר יוחנן רבי בבבל ושמואל רבפז

 נהגו ושמואל ורב בא"י שררהנהגו
 ואחריהם היו, אחד ובבור בנהררעאשררה
 ורב ר*נ ואחריהם חסדא, ורב הונארב

 ואחריהם יוסף, ורב רבה יאחריהםששה,
 ורב פפא רב ואחריהם מהן ורבא,אביי

 : ורבינא אשי רב ואחריהםכהנא,
 רב מי( ע1(, שנים ת' חי יוחנן רביפח

 זכאי בן יוחנן רבן יו(, שנה ש'חי
 מהם אחד כל חיו הזקן והלל ור*עמז(

 : שנה ועשריםמאה

חיר"א

 כלל ואינו גן הוא הרוב ועל 3י ושם ע"ד* כלל מלאכי יד הרב הביאם הראשונים מן הרבה 3נ"כנעז( י1 : מזה הפך ימצא המצא שלפגינו התלמוד ייניס"אות כמדומהי"
 : ע-ש זה על ראיות כמה והביטגמור

 : גירסתו הירא דפך אפשר שנהי משי יוהר חי יוחנן ר, אמוראיט דבסיר נתב קל-ה ס" ההרומה 03'9ו(
 טלרית אזן יעיר ועיין ע-מ פ-ח דף שנפלו האשה סי גתובות טקובצת שיטה הבשו "המב-ט כ"כ"(

 ; מיד אות"אל"ף
וב*כ

 מנחםלקומי
 1)6 ד6'גפי סיגף זג) ל"ד( )גיל סתגמיס פ6' סג6) 3טגו-ס גס utSn למדרס י5" קם" גטן )א יקראמד(

~w'reh
 : לגו ס" 16"ת פ3"י 7)%, גדרך טוט"ס ס61 ל%)תhpr'p 6 )ך hn'h )עלס 1י)ט6 וס"ס סו6

 ג* עשפ גטן ע) סתי' פס ג"6 ס" יפריס ג'ת 1עש"ת מ"ת, מברגות י"ס ר-ס ערכ"י סקעס 31סס"וטה(
 ספ1ע~ס פפ' סקנס ג'ו פ" 15'ת 6פליס בית וכסו"ת ע"ס 6סי לב 5חל ח' מס" ג' 6"י ס' וגסיסתיצ( י : ע"עתרי"ג

 ס" ל"י ס) יטרו סג) ייעין סגו יר"ם oh'cs רשי )י' סיח ג' י-ך ונר-ס רש) כפעירת מטוך סגסטל7מספע
 : ס1ו ל*6 ותרי עשן 3סג-ס סק)'1 )"מ בסי' ומסי) פ"ם כתחם עור ס)"ס וגו'9)פרגו

 ע"ס, סגם פ' סגריהות נספר גפת 1)6 ע"ס סחורכן 5מר סג'ס ג' גס'6יתו יגסג ג' גלך דף $(p גתו9'מז(
 יומק )ו סי' עפת 31, וע5' ק ס" סע5עי יעמו פי09 גמפ' רוקח יגכן ג9' ספקו% סגכן ע"ג ת7ס ג)וסק
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 יפ(, סברא סוף סימונא ורב גדא רב פל רב מח( משנה, סוף נתן ור' רניפמ
 $ יט( מעשה סוף יונתן רבי מט( : הוראה מוף ורבינאאשי

 ואמוראים תנאים סררנשלם

 : גדא ורב סמא רב כתוב דקם רק תו'א מסדר והוא סיידת י וכ"כים(
 "נשי סוף ד-ל ושמא צשן וז"ל דל קורינאלדו דוד מחי"ר הרב שכן בגליון וראיהי כביושה סף נניכ'ש(

 מעשה רלגבי ואפשר עכ'לו דוסא בן חנינה ברבי הא תלי סוטה דבטוף קשה דא-כ אלאמעשה
 כך דאחר חזיגן ותא מעשה, אנשי בטלו דוסא חנינעבן דמר' דטוטה בברא( פרק )צ-ל פ"ק תניאפנאים
 דוסא בן חנינא ימר' קאמל ראשונים הנאים דלגבי ויתמן באמוראום, וגם מעשה אנשי כמה היובהנאיט
 ואמרו ע"ד אמר ולא מעשה סוף ואמר ושיגה enb. סמוך או תבוראי מרבנן דהיה נראה יונתן ר, וזהבטלוא
 וגט מעיה, אנשי סוף היה סבוראי ורבנן אמוראי דלגבי לקדש קדש בין להגדיל דושא בן וע"שש יבישבי

 : נקט וכוי הוראה טוף משנה דטוףלישנא

 סדר זה כי ברור נראה ס"ט. חיד"א הצעיראמר
 קבלו שהם מהגאונים הוא ואמוראיםהנאים
 שהיו סימונא ורב גרא רב והזכירומהאמוראים

 נראה וכן סבוראי. רבנן סוף דהיית סבראסוף
 דהזכירו מ"א דף בשבועוה והרא"ש מההודוקצת
 דבין רואה עין ור-ח, ואמוראים תנאים וסדרכה"ג
 מהגאונים, שהוא לומר תו"א טרח כתבו ור"חבת"ג
 זה, על "קפידו דלא א"ר ניקום ממ"ש ראיהזא*ן
 מימה מייהו לזה הגאוגיפ, קבלת שהואיכיון

 : לדבריהם ראיההראשונים
 שאומרים מילי דכמה  דעחגו הנוח יהרננמדר

 בפשיטות, וכיוצא והרמב"ם רש"יהראשונים
 , אוכל חפרו ומשט ימצאו זהגדר
 דברי' הרבה שם עולם ימות מ"עו,שער ביוראיתי

 עצמו דברי הם כאלו בסתם זהמטדי
 בפתיחת כריתות בספר כהב אך זג בסדר הנםוהנה
 נדברי ההתבוננות אחרי כחי ולפי וז"להשוער
 עכ"ל. וכה קצרה בלשון אכתוב הקדמוניםנאוש
 הגאונים של זה מסדר ברים ו כמה לכתוב סמך זהועי

 במבוא הנגיד שמואל לרבינו ראיתי אמנםבסחם,
 : זה מסרר דברים איזה בסחם שכהבהתלמוד
 אמת הן כללים יש הקנה דבש נזמתי כןאחרי

 שנדפס הקנה בס' ומראתי בתוכו"תהפשת"י
 התנאים סדר כל יש שם שכמעט פ"נ דףמקרוב

 חסר יתיר שנויים כמה שיש אלא  הלזה.ואמוראים

 טרח שדפונן נו"ן( להביא אמרתי . הכי  ומיוםחליף,
 כי יראה והמעיין כ-יי ישן בקלף ונמצאתיתו.א

 : הרבה לזה זה נין הפרשיש
 טעיות, יש הדפיסו אשר הקנה בספר כידמע

 בטן עיני ראהה יקר כל הן אלוובכללים
 : הרבה ושגוייס טעיות וראיתי שבירי כ-יהקנה

 די בשנת שהיה כותב הקנה ס' ימ"בראיברא
 המצוה טעמי ול הקנה ב0' נם-שאלפים

 תחלת רב בזמן היה וא-כ ק"ש, על בינה קנהומ
 על לכתוב יתכן ואיך התנאים, וסוףהאמויאים

 שנתוב מי שיש האמת סבוראי* ררבגן ורבאאביי
 במפריש אמנם קרא. ר"ג היה הפליאה ס'שמחבר

 ופנל כלומר ובו/ אביגדור בן קנה שהוא כותבאלו
 מתישב: אינו מבחוץ. תוספת אלא הטפר מגוף אינוזה

 אות דקדושין פ"ק בפסקיו להרא-ש מאתיהנה
 ואמוראים תנאים ובסדר וז"ל  שכתבי-ו

 אשי ורב רבינא כתוב עלם טוב יוסף רבינוכ-י
 קדים תו"א דסרר למדת הא עב-ל, כרבינאהלכה
 *מז קרוב שהיה עלם טוב יוסף ורבינוסובא
 ונראין ידוו מכתג כתוב ונמצא העתיקוהרי"ף
 מהאמוראים מקבלהם כתבוהו שהגאוניםהדברים
 בסדר אשי ורב דרנינא בהא והנה סבהראי.ורבנן
 אשי כרב הלכה כתוב ישן קלף על הכתובהגזן

 כחוב הקנה נספר אכן בריחיה, בטן וכ"ככמש"ל
 י עלס טוב יוסף רכינו כנסחת כרבינאהלכה

 מנחםלקופי
 : פכיו ע"פ :כ6' כן )י' קרי לגי יפ:' )פד כרסוס ז6מרי' h~m מס:סדל'1 ויפיק ע"ס ,ג6יוק

 : ק)"6( גכאכ סכג)י גתן ל' וזקרם רכי ס) מכילו 401טח(
 ע"מ: סימוג6 רג 6ת כ)5 :כל י6 ע)'6כר )הכפיס ופי גיח גפ) סג16ן פ) 51פשק18מו(
 : גמוש fnh סעת' וגפה עקם. ערס שג יוסף %כ סוo;hltnhi 6 תכיס ימיל ג' )כסף ~רף %ס'אוז(

 סהרס'
"64שו4חי44"

ק*יי
rfi]אותו ומניא נגרין מהרים מהרב עבודה עבורת לסדר פירוש תמה ערפדה 

 היראה ס' על יב ישראל. עבורת בש' שדה מהרביה"כ
 הרב ופירושים הנוות עשה יונה מרבינו לסרר פי' ויש "( בקושטא, ונדפסיהושע

מהרש
 ציון שנחםהניה

 : יל1ע)ש כעסשק שחים פשט געגעח(
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ספריםימערכתאן
 פעיתם. ב' ונדפס וראיתיו ננאץמהרים
 נ" מרו בזטז היה נגרין מהרגםוהרב

 : אצלי המשוערלפי
 פסה בהל' דיניםי וחי' ההגרה פירוש הגפן עבדדךן]נ[

 : ב( אופיבאך ד'בב"י
 להרב שו"ת הגרשוני עבודת]3[

 נדשון ם'הגאון
 ובנדפס לעיל ועיין מיץ. דק"קאב"ד
 : htna) הכגוי נרגון ת' )עיין נימלמערכה

 התפלות על מהרמ'ק יוה"כ עצבךז4ך2]7[
 נדפםוהקרבנות,

 : שם'ז שנתבויניציא
 פי' ת5"1( )פיתיי ישראל עבדררן]ס[

 ג( עבורהסדר

 מופת תלמיד ח קמחי ישראללמהר"ר
 בשוית תשובה לו ויש ז"ל מהרח"אהדור
 שקיל לדור שושנים והרבהאיברופ"א בערי מצוה בשליחות כשהלך רביםמיס

 : הנוכר ישראל עבודה ס' עלופרי
 כל על פקוס מיסה הלוי עבנןרר12'[

 וסם"נ במורהמצות
 ויניציא דפוס וכלבו ירוחם ורבינווסמ"ק
 בק"ק אחרת פעם ונרפס ה(ישן

 ועתה צדק. מוו.ה בשם)קושמנדינא(
 הורה בחומש בליוורנו אותומדפיסים

 :אור
 המקובל יהרב מקדש עבודת]י[

 בפני ונדפם- של"ב שנת וחיברולונואנו די מנחםמ'
 סדר והוא ידות שתי בספרו ואח"כעצמו

 והרם"ע שבת. ומוסף ההמידיןעבירות
 המוספין. לכל עבודה סדר ימדמפאנו
 עליהם ערער הפלתי בבית יעב"יןוהרב
 כפי ומוספין תמידין עבודת סדרוסידר

 ] : ע"שדעתו

 שי"ן מערכת לקיןי עיין הקדש(להרשנ"א, עבודת]מ[
 : 3ח*6( סרס3'6 )עייןבס"ד.

 ,ומהריש האהבה עבדתית]ט[
 עלאלקנץ

 : נדפס ולא האמתדרך
 שו"ת חלקים ב' 2ניהדםף עדורה]י[

 יוסף טוף י( להרבי
 בילוגראדו. דק"ק וריס אב"דאלמושנינו

 יוסף ת' )עיין יו"ד מערכת בנדפסועיין
 : נח"ל(56מוסגיג1

 להרב שי"ת יי 'ביהומף עדותף6[
 ה*קהמובהק

 : מחדש נדפון זלה"ה טאמון ף יוסףכסוף
 "( ולקומית שו"ת ביעקב ערדלל]ינ[

 יעקב מה'להרב
 פן )עיין יו"ד. במערכת ועי' בומון.די

 ו כה"ק( פוטון דייטקכ
 לונזאנו די מהר"ם הגהות זך:נ2 עןיי]ינ[

 וראיתים הלבוש הרבעל
 שמורים, מצת בם' ומזכירו ז"ל הרבמכ"י
 )עיין בס"ד. מ"מ מערכת בנדפםוכמ"ש
 : 35ופ( ועיין 3ה"6, 15ג61גו די מגססמס'
 שמעון ר' חיברו עדינוה מפר]יי[

 ואנשי הסיפר מע,רא ומקורולותי"ר מנהולי שזזיההנוול
 דשדוש הכירו בקבלה. הניולהכנסת

 : מ( ידין דן בם'מהר"ש
 מגורי בקבלה כ"י למןחר עוננך]טו[

 כך ג'ל,האר"י
 ספר שהוא במה"ד ראיתי ועתהשמעתי
 רבים חשבונות מופרי"ם חככתללמוד

 : 'י"רונדפס
 צ קטגס( 6ה1ת )עיין קפלנה עןנך:]טו[

 וקט: 365י מוז D'D פי' ונס וו6יטילש ס1מס ומו"ס 45611 טו"מ סךג).ס כ)י1 טס 6ן'סו בר' 4נ יסרס 1מ1"סב, ציון מנחםהדה
 'מרט: טי:' 1טי5 ת"ו :' 3חומיר)ופסנ(
 'וסשכ טכוסת נסיר ספים מזר ססג1יסי ען ספיוט'ס מיסיי כקלפכן )סקי ע! סתור כע! קאיי !תרןומ".:ד(

 ליומי מ"כ תכסיס 1ת1ס' וכת'ו"ט ע"ס 5כל נכס.ג רק גרר :"ס סרס עכסת כ5דס6
 פפפ ופיס מ"ג,

 )ועמתן ע-ס, te~o גסס גל6ג"' ו5, 1'ס סיף ע"ג, זג"ו סס יבג.ס תיס' זנני מס זסס ;עק 5ס'גמתג"ת
 מס'(: כסיף ח"ן גסנ.ס כוס עוןנ,ס

 חו"ש gwtt ,דק עירס גיס ת"ו( );' ונאד כיוי)ינ'6 ולת"כ ר"פ :ות כקייטך ר6סי1ס לעס ודפסיקורכםה(
 כמקס1י1ק

~ch 
:("י( )לק: ,ס 6'ן !גפר' ס!ו' סס 6ת ססע!.מו ומס ס!ו'

 ג:"! ות!מ-ו לוו6ונ,יס'
 פ:"

 יק ס' עם ר6(
 : עי1-ת( )ס,!1)יקי מעקול OS) וג'16ריסח(
 : ע"פ טגו"ס גיניתי וסוקל מקותו רק נם5ימות :מ61 די6 :ס וע'ט(

 וגו כשלניס קונגרס ~ע' לעס )ש יפז תחת 1סי' p~eDct )עסס"י פורט" )'1ן תנחם ,ת,"ס :פ"1 גו1'נ,611ת"ד(
 שמגל חיך טפסריי גיקקיס 6שג ע"ס ת"ק חיוויס גס'ג( ,טר1ס".ן rn~c קין כס' מנ6ת' 1וגדגריויונס
 : שרש מגסן נלטש גל' ;מחס !מו"ס סי' עס סעפם פות3סס
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 121 מא.ספרםעמערכת

 מהריר להגאון אפרים עןללךרז]יח(
 אפריםשרמה

 לחיים, אורח דעת, שפתי יקר, כליבעל
 אפרים, רבבות גבורים, עיר שש,עמודי
 החסיד הנאון עם פראג בק"ק רבוהיה
 יא( אייר ז' דרב נפשיה ונח של"ה,הרב

 בו להתעסק תלמידיו ובקשוהשע"ט,
 שחברת של"ה הרב והורהולמהרו
 ירצו ואם הת"ח, עם יתעסקוהקברנים

 פובת בשביל חשובים אנשים לאיזהלותר
 הרשות בדמים שיקנו קברנים שלהצדקה
 ליקת יכולים אין הדין מצד אבלבידם,

 דק"ק חבורה בפנקס כתיב כןמהקברנים,
 : ס"ד דף סוף הדורות סרר והביאופראג
 שו"ת שארית לנכרם עדללןרצ]יט[

 שלמהכרם
 בסוף ונרפס אמארילייו מהר"שלהרב

 : ח"נ למהרח"ש חייםתורת
 מ' המקובל להרב יי חסידים משנת בריש קטן עדלכם]כ[

 פי' עם לבדו ונדפם ריקי, חיעמנואל
 : הסלד דרך1

- מאמר קטן, עךלמ]ק6[  : גס"6( תס6ג1 'י סרת"ע )עי' 
 : תתיר( עלת )עייו ואבוז עךלרז]ככן
 למהר"ר שו"ת יב( שמדאל ן3ןליזןננ[

 פלורינפיןשמואל
 :אחרון

 אשר כונות ז"לצמח מהר"י הרב חיבר תמיך עדלרצ]כן[
 ויש עצמו מהרח"ו הקדש יד מכתבמצא

 : בכ"י והוא הרבה חידושיםבו
 באזר שבת, יעילת רזכמיז* עולות]כס[

 להרב ש"עא"ת
 ונדפס קראקא ק"ק מדייני א' שמואלמ'

 והרב מנ"א והרב אם"ת שנתנאסשמרדם
 : עליו משינים רבאאליהו

 : יג( נ0"5( ל"תתל1תר,נ יעזי לניני )עיין הושכחה עךכטר4]גו[
 בפלפול נפלאה שיפה ןדזן8ך ען]גז[

 ע"א מס' על כ"יעמוק
 אלבאז בן שמואל מה' הגדולמהרב
 בה' הגדול הרב בזמן פיס עירמרבני

 ותלמידי מתלמידיו ושמעתי צור 1'יעקב
 מר הרב גדולת תקף כל אתתלמידיו
 ובהוראה ישר העיון בעומק הנזכרשמואל
 והרב בפיו. ומסודר שגורותלמודו
 פרי בם' עפר ן' מהר"ח ח"קהמופלא
 ונח הרשב"א. אתי אותו קוראתאר
 כשמואל שנה נ"ב בן דרבנפשיה

 : תק"ם שנת שהיה וכדומההרמתי
 ומזכירו קדמון חיבור העזך כם']גח[

 מנוח רבינולפעמים
 בעל הרב כ"כ ב' נ"נ ובדףבפירושו
 ישן כ"י ובם' המוקצה. בחיבורהעור
 המאור בעל הרז"ה אחר שכ' מצאתינושן
 מפרנקטאלייש מאיר והרברני הזהכלשון
 יד( העזר, בם' לכל ועזר חיבוריםחיבר

 ובעל כתב ז' דף סוף ופרח כפתורובם'
 פאיר ר' הרב בן נתן ר' הרב זקניהעזר
 קדש פהור מ"ש על וחמה וכו'נתב
 בהלכותיו זצוק"ל דשינו אליעזר ר'הרב
 הרב ישן בס' שמצאתי מה וכפיעכ"ל
 מאיר ר' הרב שמו היה העזרבעל

 וצ*ל ופרח כבפתור הוא דם"םואפשר
 נתן: ר' הרב בן מאיר ר' הרבזקני
 מהר"מ הגדול מהרב נשים עןרךן]נע[

 עיגונא על חביבז'
 ואח"ו א"ה. מש"ע י"ז סי' על הולךסובב

 קצת ובסוף הניפין בשמותממברת
 החסיד השלם החכם בתו לבןחשובות
 ספר המחבר כולי יעקב כמה'ועניו
 הס' והמסדר הרבים את לזכות לועזמעם
 דרכים, ופרשת למלך משנההנורא
 שהיו מה שכל בכ"י ממנוקונטרסים וראיתי בתורה. ושקירתו הנזכריל כולי מהר"י וחסידות מקדושתושמעתי
 סהרה הנרול הרב בישיבתמחדשים
 היה ז"ל הרבנים וחבריו ז"לרוזאניס
 מחידושיו קונמרסים נמה וכן בשמם.נותב
 ז"ל זקנו מר הרב ספרי מירר והואכ"י.
 נשיס1 עזרת בארץ, שמות פקעפנפ

 כל וקבץ למלך משנה הנורא מ'וסידר
 וזכרונות ניירות וגל הספריםגליוני
 ס' וגם למלך משנה הבהיר ס'וחיבר
 ומעורב מדר בלי שהיה דרכיםפרשת
 נועם דרנ"י וחיבר לנתחיו אותוונתח

ורוחו
 ציון מנחםהג"ה

 : ע"ס 546 ס' תטו סי' מין 6וס  וז1לסי1 וי.ר יגל נע! גט*ס 1!6 כ)' 6יו ~iff*א(
 7ו1סיס :טו6) שחת ס' עםיב(

~p')lSh 
fipn : 

 : נגישן 5מוסר*6 וס61 ע"ס יג1' ורקס 7'ס ר5כ"ס ה"6 וסט*ב(
 מלפגשן: ת4)'7 וס" סס)5ס ,ע"ס סרי-ף % סרו*ס מגגת 4ענ 6107 נ' 5טת סטרילי 1גס'*1ט
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סוים ע*מערכת188
 מפרשת קצת וראיתי קבצן. הואורוחו
 ברוך וברכתי ז"ל מהרב כ"ידרכים
 פעולת תוקף והכרתי מחכמתו.שחלק
 וכפוסקים בש"מ ובקי מהיר סופרהיה כי ופלא הפלא ז"ל כולי מהר"יצריק

 אקר לועו מעם בספר וכנראהומפרשים
 טין: הדקדוק נחכמת לרד"ק מך8ך עפש 1מ :חלקו ואשרי אשרין הרבים את לזכותחיבר
 ם' הרב חיבר כ"י סופר עט]65[

 ז"ל צור ו'יעקב
 הרבה חבורים וחיבר שפרות סדריבתקון
 בכל לכתוב והרבה כחת(, 715 1'יע,כ )עיין מ' אות יו"ר מערבת כח"אכמ"ש
 מנהגי בכל בקי והיה ספריו.גליוני
 ולא מהגרוש הבאים מספרדהרבנים
 בכתב. הכל קטן ורבר גדול דברהניח
 במליצה שכתב האנרות ספר לו ישנם
 בערב"ה: במדב"ר המצעת בוויש
 עפור כתב הדורות סדר עפ%ךר]35[

 %שש. סופרים עשירואח"כ
 והמורשם הפשות העטור ס' כי שניםואינם
 שהפוסקים אלא סופרים עטורנקרא

 פשום זה לקצרו לבד עמורכותבים
 כתבתי 7נר1ת( )ע"ן רל"ת במערכתולעיל
 תרע"א סימן א"ת בב"י למרןשראיתי
 וב"כ העמור בשם הר"ן בהב בןשכתב
 ע"ש. הדברות בעל בשם הלקםשבלי

 הוא עפיר דהרב להרניש דישוכתכתי
 ושמעתי כידוע. הרברות המחברהרב

 הספרים שסות חילוק על דכונתואומרים
 ושבלי העתור מפר בשם כתבדהר"ן
 נהירא ולא הדברות ספר בשםהלקם
 טפר בשם ש"ל לומר1וכ"כ לפרןדהי"ל
 ומאמרו בזה כיוצא לשון אוהדברות
 דרבנים משמע הדברות בעלבשם

 הדברותן ובעל העמור בעל הםחלוקים
 : טז( זה לשון נקפ  שיטפיה אנבואולי

 הלכות כך ואחר מאמרותעשרה- גה ויי ושטרות ממונות בייני מופריםעטור
 יצעק רבינו היברו הכס-ה. בגדע תשק-ףשסימנם

 י"ג אות יו"ד מערכת בה-א כמ"ש מארי אבאגן
 דתשובות בצלאל רבינו כתב וכבר מ.( העטירבעל רשי וצ-ל ס"ס הוא העטור בעל ר"ה וכןע"ס ט" להרמב"ן בשו"ת ומ-ש בה"א(. זה )עיין'ו(
 מהר"מ בתשובות ראיתי שוב פעיות. מלאיםאלו
 ויש העטור בספר ר"ח פסק שכתב חק-ט סימןר'פ

 באור * היה נחום מהר-א קשישא מר הרבומורנו יעקב* בני הרב כתב מאמרות- קצת ועללדחתן,
 עשה גירון מהר"א החסיד והרב מאמרוה,העשרה
 ותקון סופרים מקרא ונקרא העטור לקצתפירושים
 שבת בקושטאנטינא כשהייתי וראיתיוסופרים
 די יעקב מהרד והרב בפרק* בו שגרפסתקי"ז
 שיור ואיזה ונאבד העטור על חבור לו היהבוסון
 והרג וליקוטים, משו-ת ביעקב עדות בספרונרפס
 וגלמה זקנת לו דהיה כתב אלגאזי מהר-שהגדול

 : ונאבד וח"מ העטור לשונותעל
 ת-ו ירושלים בעה"ק קשישאי מיבנןרשמעתי

 רבינו וספר העטור דס' מהזקניםשקבלו
 יפטר ח"ו או הביאור נאבד או עליהם באורשעושה מי וכל דאתכסיאן עלמא מוך מבחינת הםירוחם
 רבנים עמה כתבנו בבי העטור וספר ימיו,במבחר
 ל-ב בן נפשיה נח יעקב בני והרב ונאבדו פי'עשו
  עשה יונה מהר-ש הרב ירוחם רבינו ומןטהור,
 ולמישרים לאדם, מגיד ימו וקרא אדם לחלקבאור
 שלט אשר וכממ"ר ונאבדו, מישרים מגירקראו
 אשר מטה גם, שהראה במו עליו לחברהתחיל
 משפט נשיבות והרג 'ט( שניס, בקוצר לב"עונפטר
 מהר"ח "רב גם ארב, פשיה וזה שביאר מזערמעט
 קדושת הראה ומכאן ונאבד. יעקב משכנותהרב תלמידי מט-ש ירו"ם רבינו על באור הי-ללפפא
 מהעטור הלק לאיזה באור שעשה גירון מהח"אהרב

 : תנצב-ה ושנים ימים והאריך לאורויצא

 אליהו מה' יהנאון אליהד עתרת])נ[
 מנחות יבחיםל

 מאד ומפלינים דזבחים ותוספתאתמורה
 : ובקיאותו חכמתועל

 מהרב אסתר על פי' זהב עממךרצ])ד[
 וקדיש עירהמקובל

 זצ"ל מהרח"ו תלמיד הכהן חייםפה'
 : יר בכתיבת אצלנווהוא

[eSJעל הנ יהנשי זקנים עטרת 

ועתה
 ציון מנחםהנשה

 ח'6 ית'6, **ס ,טס והשג ת"כ סם כינור כעת מלפס nwec 2מיגנ2%ו:4, מגו:נג :2%ק
 גקר6 וח"ג וגלגהן 1תס'14 5'4ת פייס סהיטס ע7יג' ח"ג קיד1סין כת,כית 1ג.ט'ן ממעות ייני כ,)) סעט1רכסס נקוי

 סהי' סעטול ס' כסס )ת"ל 16ת עטות מס' פ'שד גסגס"פ )סמ"ג 161)ס 1פ,ריס, חנ1קס 'נ"ט מ7.:י אוגריתיסלת
 ספר' ת!ת6 תר' סל6;ו:יס כייי גמת ים" )ך סרי סעט1ר כס' :שחס רכ':, ,כ"כ מיס נס' וכן ע"2 פרזרג.:ו

 )טג7ע 5ליכ:6 י6 וכגגון ג"ג סכ.י ע! ).ק ')פי"ו סופר'ס עע1ר ס' גסססנקר6'ס
'ff) 'ס סעע1ר 7ס-( כ:-ך 1מסר:"6 מסר:"! כרמ"ד 16,יכ: סכיה Dfft)1~ ;"כסיף ח"ן גסנ"ס )וגמ"ח 1ספ:"י סב 'De כע5 סג6ין גסס 

 : תס"ח( ריס יגח"' ע'; תורס:עמ'
 ר*",: '.rth ?51 ,געתיז(
 עצת !כעז סעדו 3י6ודי ניפס גס תפה 62ן'גיק1 חמיו דהר )ס' ל1:2בק7מס :2:1 :2ם %: יכן

 סמחנל: ו*,ן7ות )ח"6 ג15ל עם כו1;גoa 6 (:CD נגיל :6 1וס גג.) ככפרו, 1ס,ס ג,ט1ן ד. נך"'3'עקכ
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 %]סבמפריםעטערכת

 3(: באמשפררם שנית פעם נרפס,ועתה

 על דינים חידושי זקנים עטרת]15ן
 ש"ע חלקי ד'כל

 קראפשין רק'ק אב"ד מענדל מנחםמהרב
 של בתו בן חרש בית הרבתלמיד
 ווינא. בק"ק אב"ר רופא טהר"להנאין
 סביב חיים ארח על כ"א נדפסולא

 : נ"( ארץמניני
 סדר הרא*ש על באור פז עמרתמז[

 פינחס בה' מהרבנפיס
 תשית אנפשיה וקרי לאסק אבר"קזעלינ

 סדר על גם לו ויש lffD' עפרתלראש"ו
 על כ"א מידפס ראיתי לא אךמועד

 : נשיםסדר
 מהרב כב( ח"ם על צבי שכפערן]5מ[

 עזריאל בר צבימה'
 על יהודה לחם בית המחבר הרבוהוא

 :י"ר
[ps]ש"ע על צבי ונחלת צבי עיפרון 

 הכהן צבי מה'א*ח.
 : ב"ח הרבתלמיר

 תפארת, ועמרת ראש עמ1ררע]ט[
 מס' עישימה

 השלם להגאון זהעים סרר וקצתברכות
 עשר והי"ל קאדני דק"ק אב"ר לוימה'

 יקרא נשם ולבלם חבוריםעפרות
 סדר על עמריה ושטה כשרהאורייתיה
 ועל מהרות קדשים נזיקין נשיםמועד

 ויסוד החדש קידוש ועל ושו"תהרמב"ם
 באורך כמבואר הארץ וצורתעולם

 ולא נפשיה נח בעון והןבהקדמהו,
 השני נ"אנרפסו

 שהדפיס הנז' חלקים.
 : כנ( ז"ל הגאוןבחייו

 הנהן למקדיח שלדמ עמורכם64[
 מהרח"ותלמיר

 ה' כל על חיבר וגם השירים שיר.על
 כולם ונאבדו ואיוב ישעיה ועלמגילות

 סנורת אסתר פי' זהב עמרת בירי ישאך
 : בכ"י קהלת פי'זהב

 מהרש"ל באור שלמה עיקרת]מנ[
 דוראלשערי

 ועיין בבסיליאה, שנית פעםונרפס
 : שםבהקרמה

 הזכירו נאון חמאי מלב העיוו כ1']מנ[
 שער נספ"רהרם"ק

 הדל אני וזכיתי ע"ש. פ"ז תשע ולאעשר
 :לראותו-כ"י

 בעל םהר'י יהנאזן יעקב חניון]חד[
 על וכו' יעקבמנחת

 : פשופ בדרך יעקכהעין

 יוסף ת' )עיין יו"ר. מערכת בנרפסכמ"ש
 : נה"ב(הזן

 משפמים ע"מ ירושים ירמף ערן]מז[

 : התורה סוף ער בכ"יראיתי
 חביב ן' מהר'י שחיבר יורקב עיןנמו[

 הספרים לכתיב ראיתי כדיכנודע,
 בנ"י כי יעקכ. עין על פירושיםשנדפסו
 פי' והם. פירושים הרבה ושמעתיראיתי
 על האחרון חיים ז' אהרן מהר"רהרב
 אליעזר טהר*ר הרב כ"י, יעקב עיןכל
 עין בעל חזן מהר"י הרב כ"י, ארחאז'

 שידעתי נדפוס הם ואשר נ"י,יוסף
 חביב ן' מהר"י פירוש 6( זכירה,אתיא
 הוסיף עצמו הוא שהדפיסו, בח"אעצמו
 הכותב, אמר נשם הידושימ כסהטדיליה

 םהר"י לםהרש"א,,נ( אנדות חידושינ(
 לעינים תאוה 7( וח"ב, ח"א עלפינסו

 ישרש ס( אלגאזי, לסהר"ש לעיןגקלורית

 הבית כבור ה( יעקב, עיון ז( ז"ל,להרב
 שפירא נהנא יעקב למהר"ר יעקב אהלי( ח"ב* על ראשון בניסן עיר ט( ח"א,על

 י יעקב עין מאמרי על בפפד"אונדפס
 לקוטי ללקת היטיף ממווינא אריחוטהר*ר

 לא אשר הש-ס מאמרי לקוטיבהר
 שמו וקרא יעקב בעין חביב ף מהר"י הרבהביאם
 הבונו אמר בשם מאטרים קטת ופירש יהודה*בית
 יהודח גיס מגמרי גט נדפסו חדשים יעקגובעין
 ף מהר"י הרב שאשמיט ומה הבונה, אמרוט"
 ללקט היתה "כוונתו הוא אלו מאמריטחביב

 ועליהם טעלות עשר לשנים השייכיםהמאמרים
 יהרס* והניח הש-ס מאטרי בליקוט כונתוהיתה

ודעתו
 ציון מנחםהגיה

 : סט'ז ונסייילכ6 תשח 3שכ(
  מה": וקגש פיערת סק!.ר לק יסOh1) 61 סרגם ופפקופאכא(
 : תס.פ יסולי,ס חט-ג גיטס:'ן ירסס ס1"ח על עםכב(
 : ע"ס פוגות גס  ס6'ן נרכס כל גסכן פיל נרכוס ג5ל"ח סגרן טויו וטפוסבג(
 פיער יג-מ פס גורס  גס יטסכ 1גית יתרשל וכ'ת ימרתי  טין 4 גירש כפות 1:פס רסס ס' כיף גג"י סוגתגר(

~uenי :ת"ס 5.ר גרגר סכין זל:ע לר' קליל  טין גסס משקע ס" ימס  ת-י,  ווירלי 
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ספריםעמערבה124
 * ח" דסיום אלא זה על מפתח לעשות היהודעתו
 בהקדמתו מבואר וכ"ג מעלה, של ביקיבחנתבקש
 יש גח.א כי גרם-א ודין בנו, מהרלנ"חובדברי
 כאמור, ז"ל ממנו וגם הרבה מהראשוניםחידושים

 יעקב עין בדד ח"ב גדפם לעה-ב האדרן בנסועויחי
 חידושיו ולא הראשונים הידוע כך כל ישולא

 : כה( ע-ש בנו מהרלנ-ח הרב בדברי בסוףכמבואר

 מלכי עזרא להרב כחשפם לנין]ת"[
 במערכת כמש"לשו"ה

 : כי( נקנס( מזכי )עייןמ"מ,
 הנזכר להרב ייי'םים כמיכם עינךרן]מט[

 : כי(בכ"י
 הסמ"ק על פי' ישראל עיני]:[

 מהר"רמהרב
 : כ"י קמתיישראל

 : ס)מס( חמק )עיין יתעדה לניבי]ג6[
 שוריא"ה, מעיראלבו למהר"י העיקרים 720 עיקרים,]גג[
 בשנת שחיברו יוחסין מפר הרבוכהב
 נדפם וגם פעמים כמה ונדפםקפ"ה

 : כ"( וענפים שרשים שתול עץבפירושים
 עיקרים י"ג מונה היה הוא "ימרסלהנה

 להראזש החדשות ובתשובות כס(כידוע
 רנ"א בסימן ראש בשמים מפר והוא גדוליםושאר
 הרמב-ם על ותמה עיקרים עשה שהרמב-םזכר
 והוא גדול עיקר העקרים בכלל כהב לאאמאי
 תורתו לנו ונתן פעלו תמים הצור כי הדתעיקר
 א-י לנו ויחן להטיב והפליא הברית עמנווכרת
 הנית וערב הרשעת ואנחנו "קיו שנשמורבעבור
 וכשנשוב פשעינו רוב על חרב ועדייןבעונינו

 בעיקר הרבה האריך ושם בה-מ, ויבנה יגאלנועוד

עשג4"ייו('ן:ן":,'"י".:"ע,ש:ן'%
 מהי על או חסדאי ןז הרב על או הרמב-ם עלסומך
 מסכמת דעתי אין ז"ל הרב והושיב אלבו,יוסף
 מפי עיקר יכולה לפי עיקר, שום לתורהלשום

 מן כולה התורה כל האימר כל ואחדלהגבורה
 ומצוה מצוה כל וא-כ וכו/ אחד מפסוק חוץהשמים
 טפילה וזו עיקר דזו נאמר ואיך וכו' ופנה עיקרהיא

 : למזוד( ע,ש בזה והאריך""ו
 לעיל עיין חלקים שני 21ניכמין קניך]גג[

 מס' )עיין בי"ת מערכתי
 נתמדים דברים והם : גה"qShtl )5בנימין

 : נפלאותוהק-מוה
 שלמה ס' להגאון גונדרים גניופ]גד[

 של רבואשרים
 ע1)5ות )עיין בסמוך ועי' תויתם.הרב

 : )עי!(בסריס
 דוד מה' להרב דרישים ןאךד עידן]גס[

 נדפם דחדרים בתיםעשוי
 : יא(באמשטרדם

 דוד מהרב המצוה על מקלט עיר]גו[

 ביאר ושם ששפורמש. מהר"י בזמןבאם"ד
 ובטור ובמדרש בש"מ המצו' מקוםמורה
 המצוה על העובר ועונש מעםואיזה

 ח"ן, שנת בדיהרנפורם ונדפסוהתיקון,
 בו כל י"ד בס' והדפיסו שהזרוכמדומה
 וכולל וכו' תפלוה מננו[ [sei ממנומסודר
 שנים זה ראיתיו רגע וכמו ספריםי"ד

עי י יב(רבות  ציון מנחםהג"ה
 סוגדות, ומפרטי מקומית )מרקס פרופס )ר-ס סלמס 61סיפת פירטו וכרי' 1י' סמוג.ר סו טס ג"כ ו:זפסכה(

 'וסף ומן אתן לסכת כמו חדסיס פ" סס גס כיוייג6 גדפס PD)1 תקם-7 מס כבס קסית וטס תפ"ס6"7
 1"ג: גלדן מסר"י סג6,:וסנ,ס

 : ינטור סמן נ.ג 'פ'בו(
 : תקפ"6 גכ6!ו:יקו fnh 1גיפסיו(
 נחסר ס!6 סם)ס 6101 סלא ג:ונ)ין 0נ7סס 610 פססקליס 1סטיקל סד-ס פוייגולנ v":a וקר6ק6 רפ61 7,-וכח(

 גפ שיו וג7סס נ' מפ6מר פייס ג' סנסמטו )1ס:,ר( סק411ר עין כ1 ס,טס 6:1 כתנ'*ס מממיטת כ,)כו
 : t"Spn) ),16ק116י מתריו )כחל 3סס ,קור קן כיפן :דפס גס דקוק, מגריסק קפ!מן !ר' יטקנ 6ס!פ"
 פשר סגתחכר ורק )"ו עקרים י"ג סי 'נד) ם'ר חי' ססרמכ-ס נדייק 7ף וסרכד.ס סש6ן גן גס' ומעםג:פ(

 : כיצוע מדיין 'סו7ס כר' 7:י6ן )רני OD01 לסרמכ*ס טקריסי'נ
 מן וצן פסס, לפתו 'סיח ל6 6ס גוס וד' נפחסכס תמיד גסס יס6מ,ן יס,דס עיקר 6!1 פקריס וי"ג 61ן"קלס-ד(

 אמרי כס' פסרס'ק סנ6ון )1פ7'ס גיכ, וג5מירס כסרסור רק ס:ק:'ןסדנל.ס
~DC 

 67חושג גקעמ6 1יח' מ"פ
 )גככס 6חר' Ofi'~1 1)6 וכדכתי' ספיקר 610 ססרסוד 6ך נכוס מסיס גע-1 11)ת !מטכס מתככי שרף סג"מ67'ן
 דקם וט' מגיר הכסר rDh' 6' ירמי 6ן מחו") כסגין ,iffi פסרי-ס געעוזת מג76מרי סמעת' גוזוכיור

 : ופ"ו( סריות גגיגעת
 מסיעי כייקוט' מ61תי סר7נ"ו 7נריוכעין

 נסכרו כלמון כטומץ ומסיעות חרוו.ת קותן וכוס,) סגן פ7י1ן ס' 6הר
 ולית מ"ט מרפס l'chtnnt סמקת גי תיוי םכטס סנ'ריס ס"ס סלוכ מפג' 'עכו כ!6 0!61' יקריס מי"גט!

 מתרי*נ 6' 1)6 'סרgp'n eltth 16 ימ גטן רמוז 611 כאגס, חרורת אותן כאמירת oplln ידי י61ת וסכורין1ג1'
 : יקריס זכרים פ"ע ע1'סס שוון סינרך)מסת

 וחקתו twegn כעי )עסותו וי6 קותו )סדר רק וגס וכמחצר תעזט, 03'לא(
 ומתחיי

 סנ"פ וסגו 3סדססתו, רק
 hwI): 7' )עתק סמונמר ען כרךפתחי'

 גפו ופס וחכר ד1ר1 מגלידו מסגפת לקח  וככר לוית ~pw ע) ""ס מיס ג5י ס' "" גס ג"ח, ט' ,עח"6לב(
 פופתס ליחיד גכר6 תחפתי וככר סס"נ גטן יו"ל דוד טיר ס' נרפס וכרססו וגדופי חסרן ופיס פכס"גכעל
 ויפייסו פסר"ס )יסש,פ ~gDl ל6 כת"ת 9' מיסר י16לם סזס  דוד "S7A נס' ג)סתרות סח,סס ינו וסר5סלרגיס
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 125מג ספרם.עמערכת
 הער והנני :מ11:ם: כל עלמן

 יהגדל, כל על ומתחיל מהר"מתלמיר
 מיר"ם מזכירו ע"ג, כיה דף בינהקנה
 שחיבר וכתב ס"א סי' א"ת משהבדרכי

 : מהריםתלמיד
 נח"ל(: ימיים ון חס מ' )עיין ךץנסים על2גמ[
 מסכתו' כמה על שיפה דיךנה עלזץ]גע[

 אשכנזי יונה מה'להרב
 : יר' חורפאדרך

 מכנין כך לבתרא, יונה רבינו עליךרצ]ס[
 יונה רבינו חידושיהאחרונים

 אשר דהמעם ההדיומ לי ויראהלבתרא,
 מוניא בכל היינו עליות בשמוהםקראו
 נקראו ומשו"ה וכך, כך בירינו עלהכתוב
 החלו 11 במסכת שבחידושיו לפיעליות
 י"(: כהיב ועלה סוגיא מכל ההלכותעולין
 מוררוס רבינו ןליות שזכרו ראיתיוכזה

 בגליון יד לו מציב אנכי ואחזה נושן.ישן כ"י לראוהם זכיתי אלה וגםליבמות
 ומשן"ה כמשפם במספרם העוליםהדינים

 : עליות להןקרי
 בר מאיר רבינו יבבמךרע עליררע]ס6ן

 אלא כן האמת ואין מש"ק, הדורותסיר כ"כ הלוימודרוס
 של אחיו בן הלוי מודרום מרבינוהם

 כמ"ש לראות, זכיתי הצעיר ואניהרס-ה
 )עיין בס"ד, בנדפס ועי' מי"תבמערכת

 וס(: 5סגי ועיין גה"6, סרמ"ס ט5 כ"6 טודרוסרניגו
 חיברו סמ"ק הוא גדליך עכ2דרי]סכ[

 מקורביל יצחקרבינו
 רבינו של גיסו מפרי"ש הר"י שלהתנו

 הס' ושלח ל', שנת לשמים ועלההמרדכי
 מקום בכל שיעתיקוהו הנולה בנילכל
 וכמ"ש והלכותיהן, המצות שרשוידעו

 יש שבאשכנז נרם"א ודין הס'.בהקרמת
 הגהות יש סם"ק ובכל קלף על סמ"קעניבה

 עיר רבכי כראי.זה זה ראי לאמתהלפית
 רעהם. כפי הגהות כתבו הרורותגרולי
 בהנהות א' כל ממ"ק כמהוראיתי

 : יי(שונות
 הנאון באורי שלכזה עיקורי]סנ[

 עלמהרש*ל
 : באסיליאה בעיר ונרפסוהסמ"ג

 שאזן הפלה סרור שמים עמרףי]סד[
 מה' הרבוהקר

 מרינים מוקף הדקדוק ים שפ"ה עליעבץ
 מעמדות ותקון פירושימורמזים וסביבשונים
 וכהנה עבירה סדרי ותקון שירה פרקופי'

 : שושנים על ופרחים ציציםרבות
[OD]אפרים שלמה מהגאון שען עבמךז-י 

 )עיין בסמוךכמ"ש
 הגאון של רבו והוא 5עי5( 6טריסעולות
 נם"ש של"ה הגאון בן שעפמילמה'

 : י'( העטורים וויבהקדמת
 הדרשן יהרנ שבעה לסכמך!-יז[]סו[

 מה'המופלא
 והקרמות פהוקים דברים י"(בצלאל
 הרב והוא פעמים כמה נרפסונפלאות
 כל על דרושים והי"ל שבה קרבןהמהבר

 נדפס: ולאההורה
 שנעה עמודיה מהרב הבכה ושכמק]סו[

 ולא איכה, על]הנז'[
 : ימןנדפס

 אברהם מה' מהגאון ברכה 22כמק]מה[
 עם סי הורווייןסג"ל

 של"ה החסיר הגאון מבנו והום'הגהות
 תוספת עם באמשטרדס שנית פעםונדפם
 שעפמיל מה' הגאון בנו וחידושיכרכות מריכי על של"ה הגאון חירושימרובה
 : חידושים וכהנה וכהנה ברכות מס'על
[UD]מא(: מנסס( קינן )עייז י5ץד,ט2נ ושכשק 

 קדמוניות משנים נרפס המלה עלק]ע[
 שהוא שם וכתוב בקבלה'

 ציון מנהםהגיה
 : סגן ע) נסס tfit~O ינ7"מלנ(
 : ת;'7( )פיול67 סס כמסכמתו c~nst סמ61) 3ית כע! סגלן 0) מתיתם טר,6 6ני"ק וסי'לר(
 : .ג1' כ'7י:י ע" h'~lD o~lon גי 67תר סליג"ג תוע)י1ת ס' וע"ללה(
 סו6 ג16 ססמ'ק גועך גגתגו סנ"ס כמס )עסס"7( מנס 3ר' יקות'6! נג'ס ע.. וזקור ע"ס עלו)סמוך סל16י וקמר נ"נ מסריס )ט:' מס' כג6 ג' cc וגסק7מס ע"ר( ס' )גק,0ט6 )יפס יקעם ש מ' ועח"6לו(

 : ס)"3 '1"7 ועס"ך ססמ-קנוף
 ט6וי סג"מ סיסמת וטס כע"ה h9D:ל,(

 : תק"ג( )6"י סמו"י ונטי 6"7 6גז"ק
 : ק7.ת( )פר6ג סס' n'cr)t SPC3 והג'ס 'גיק נמרס רך ע71 גס.ות, ותינהלה(
 : נ-ט סגת קרסן גס' סוכללט(
 גש :לו סג16ן חוטי מ"ו מיס ע"ז כג' ק7וכיס פ' ספנתן ט.' וע' ג"פ ממסרו גוייס סרמ"6 מת!מייי.ס"ס(

pnpכ!טג 16 דר ססי' 6גי1 גנית )ימים ,עיי טון גסותו כחיכנו סמ!יס גע: )גט 610 דרס וסג"מ כלגס : 
 : ת.פ 6"ל ס' וקמ"ן ט)ג1נ כמוסרי"ן פתק !מסן"י ת"ח( )6'1 עס"ק יסולע עמק ס' 6107 וג:ל6סמא(
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ספרים*מערכתאן
 עוררין, עליו ויצאו ממ, זצ"ל האר"ימגורי

 אמתיים, כתבים לידו באו שלאצשטעתי
 ז"ל הכהן חיים מה' וקדיש עירוהרב
 ספרו בהקדמת ז"ל מהרח"ו רבינותלמיר
 והונילין ציציה להל' פי' חייםמקור

 : הנז' הספר על קשא4 דרךמהש"ע
 ובס, בו מלקרות ידיהם מושכים "צנ1עיןדכן

 הרם-ז ועמ.ש יו-ר, לחרב חכמהנובלות
 שהרוצה פעמים כמה כתבתי וכבר מג() והמ"יבמ"וג ומחוי שרומז ע-א מ"ב דף בדפוס אשרבאגרות
 יעסוק האמיתיים זצ-ל האר-י רבינו בנתביללמוד
 רבינו בן ויטאל מהר"ת הרב שסידר שעריםביומונה
 פאפירש למהר-ם החיים עץ דרך ובסי ז"לאהרה-ו

 אוצרות וט' בטולין, פעותם כמה מקרוב שנדפס.ז"ל
 מכתיבת ז"ל צמח מהר-י הרב מצאו כ"יחייט

 הגז, החיים עץ בדרך כלול הוא וכלו ז"למהסח-י
 צמח מהר-י שסידר תמיד עולת גם הפרקיט,בין
 זיל, מהרחיו יד מכתיבת שהוא העיד בכונות,"ל
 אזולאי מהר-א שמדה פעמים כמה כתבנווכבר

 שהרב עד ויחודים הפסקות עשו ז"ל צמחומהר"י
 ולהוציא בקברו לחפור רשות להם נתן דלמהרח-ו
 משט, והוציאום לגנזן ז"ל הוא שצוה הכתיבותמשם

 חיים rv דרך של בתרא המהדורא הם אלוומכתבים
 רהר"ש הרג של בידו היו שלא הנזכר תמיד עולתוס'

 אחר באמת הצעיר לי נתברר זה וכל ז-ל,ויטאל
 משה מה' סרב מדברי וגם כ-י, ספרים בכמההתיפוש
 שכותב ממש ידוכתב שראיתי הנזכר ויטאל מהריש הרב בן דלויטאל

 בטגנוי
 קונטרס איזה על זה

 מכת זולתנו ביד ונמצא דל מהרח"ו. זקני ממרזהו
 מאד הדבר לי נחברה מזה ויותר ז"ל, זקנימר

 בזה:ודי
 צמח מהר-י והרב מז"ה הרב ספרים שחברורו*7צ

 וקבר  שמצאו  הנז'  מכתיגות הזהר עלדל
 שיתגלו ה' רצון היה שלא ונראה ז-ל,מתרח-ו
 : בבירורנאמנה ידעתי האמור ו3ל הנז', הספרים לגמריונאבד
[hP]אדרא פירוש מדן כ"י מן עבמר 

 המקובל להרבזומא
 הרב פרבר ושם לונזאנו די מנחםמהד"ר
 מ' וחיבר אחד חכם וקנא קשות,ז"ל

 נן:ד(: ב'שדן)בן' במערכה לעילכם*ש
 פעמים. כמה שם ום,כירן טה(י כנדגלות איומה בעל חיברו עבק]טנ[
 הפרדם מפר קייט רמונים עולים]ט3[

 הרמ"ק רבינושל

 תלמיר גאליקי שמואל זמר חיברוז"ל
  הוסיף ראפו מררני  וכמה"ר הרם"קרבינו
 הרמ"ק תלמיד הוא וגם  בגליוןהגהות

 במקומן שלא וההגהות בפעותוהדפיסיהו
 הטפר תיקן הרם"ע לכן רב. ערבונמ

 : שפ"נ ש' במנמיבא ונדפס בווהוסיף
 המפורסם מהרב דארעא 27פרא]עד[

 עייאשמהר"י
 -ונדפס דרבנן, ארעא ח' על הולךסובב
 יעקב בשמע דרבנן ארעא עםמחדש

 : מחדשהנדפס
 למהר"ר אבות פירוש אבדת 7נץ]עם[

 באמשפרדם נדפםיעב*ץ
 : ארש לוחובסים. נקודים ולחם וחי-ט עובדיה רביני עםמ1(
 -- זקנן 27ץ]עזן

 ! היי( נעי]עיין
 - ין-27רנ ן 7נץ]עז[
[rr]חיים( תוג15ת )עיין הדעוך 7נץ ; 

 חיבר כ"י פטךנב ןקדערצ 27ץ]עטן
  דרשות זצ"למהרח"ו

 מאד נחמד פרד"ס דרה ההירה כלעל
 : סז( לקרוהווזכיתי

 : היי( נעי )עיין הדר 27ץ]ס[
 חאגיז מהר"י הרב חיבר ודייכם 7נץ1ס6[

 הש"ס כולל המשניותעל
 : משלו נפך ותוספת התי"ט ודבריסוגיות
 מאור חיברו בו וכתובי ממונות דיני פסקי כ"י היים עץ"נ[

 וראיתיו נסים בר חיים רבינוהנולה
 : מח(באיטליא

 : "יי( 3עי )עייז היים 7נץ]סג[
 זצ"ל סהרח"ו חיבר החיים 7גץ]פי[

 סמה האמתבחנמה
 שם והוא זצ"ל האף"י רבינו סרבושקבל
 כמה פהח כך ואחר ממי מפריו לכלכולל
 וכו', הכונוה שער ההקדמות שערשערים
 כהבתי חי"ת מערכת בנדפםוכבר
 ומפני נה"ב(, ויטלל חייס ת' )עייןמענינו

שמהרח"ו
 ציון מנחםהג"ה

 Y'tnPt כס, וס.כ6 ט:ס מי ס' נ"נ וה" ת-ח 6"ד נגרך 5!ח:ן 'עקג גמ."ס מספד-מ סירן :פתל !מרססב(
 : ו!-, מסרת.-! ת!טיד כסן !מר"ח הפס מקיר ס, 3בס קנקל ד'ס גק'6 ק'6ות

 וע': סת;.:ס גהכתת ורק ספ:'מס החגרת מע.קרו לג ד:-ס סיס"ר, דסרנ 6חר!:ס כררת גמס"ס זסיי:ו3!נ(
 : תןמ"נ ג!.י!:5 מקרוב וט )וטססד(
 'נהק !ר' .ס!6 קם-6 מ' 3ת"6 י1 כן5חר ולק כשגיות 5י!תס ס' קן! די"ס )חרי ת:י6 כדר ת:י6 תוימה(

 : למטס ע"ס פסח P:Di 3סט"ס !סו6 טיס,טי:קירס
 : תקוזז גר' נר!.ן !ג'.5כד-ק סנ'מ סנ*ס סםסו(
 תר!'et~plhts :5 מקוס יקוזמי(
 ס:ו!*!: גסק~מת !ע"כ חרג"ד ניסן ק':טרס.ס תתכו נתוך מג"י :ופססח(
 8 הגסס :ונפת ס' סקאלת וס' מממסק מסכן מסריס סרג 'ירי !ח"6 סג"מ טס hcl~tu כעת :דפס4,ט(
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 121מרמפריםעמערכת

 לכן החיים, עץ כולל שם קראשמהרה'ו
 מאיר םהר"ר המופלא המקובלהרב

 בידו שהיו הכתבים כשמידרפאפירש
 צמח, יעקב ס' המקובל הרב מרבווקבלם
 בנו ביד היו עצמו מהרח"ו כהביבי

 כלל מביתו זזים היו ולא וימאלטהר*ש
 בערבוביא הכתבים אבדור אנדורידק

 והרב חי"ה, סערנת שם בנדפסנם*ש
 וראה לדמשק הלך הנזכר פאפירשמהרים
 שמץ ולקח הספרים וימאל מהרישבבית
 ירושלים לעה"ק ובחזרתו מהסדר,מנהו
 מהדורא עם הכתבים לכל נבון סדרסידר
 וימאל מהריש ביד היתה שלאבתרא
 בהלקו"ת אך ההיים, עץ בשם קראולבלם
 החיים עץ דרך קראו ההקדמות לספרני
 ולפי' החיים עץ פרי קראו הכונותולס'

 וחילקו החיים עץ נוף קרא וכו'פסוקים
 עדר עדר וכו' נ' נוף שני נוף בוויש

 :לבדו
 מופת הגדול הרב חיבר הדן'ימ ע*1]פס[

 מהר"ח וקדיש עירהדור
 רומו והוא ההורה על דרשותאבואלעפיא

 בדקדוק והרמב"ם הש"ס דיניהרבה
 ואגב תבאנה, אשר ואותיו"תהכתובים
 והוא ואביזריה, הרמב"ם על ומריאשקלא
 צריך והקירא גדול ובקצור נפלאפ'

 לו ימעם אוכל חיך ואז העיוןלהעמיק
 : נעמו כי ורמיזותיואסריו
 שקבלה דל הרב מפי ששמע אחד מרבדשכמעוזי

 המלוכחן וזרע יהודה משבם שהואבידו
 שכתב ויחי פרשת סוף החיים עץ נסור כווןולזח

 מפה ששמע עכ"ד וכף יפסק שלא הבטיחנוומשו-ה
 ? ז"ל הרבקדוש

 נר נדייסו מס' )עיע שתדל עץמ0

 שניותעירובין נפ"י ייני עי אלמוגים עפיינסס
 : נ"י עצוםבפלפול

 א"ה ש"ע תחלת עי ארזים עזבי]סם[
 אריכתאבפרפולא

 : דינאולענין
[VDIקדושין שימה יד3מף עפבבמדרצ 

 אחרותוסוגיות
 עצום. בפילפול עזרא ן' יוסף מ'לגורב
 '&q פ' )עיין יו"ד במערכת בנדפםועיין

 : נח"ל( עזרו!'
 הפילוסיף יהרב יצחק עקידת]5[

 בו ויש מאד נחמר מפר עראמהיצחק
 בשערי"ם ייהללוהו מנה מלמעלהשערים
 עיין עראמה מאיר הרב של אביווהוא
 פקיר י,הר"ר )עיין הט"מ מערכתלעיל
 בדורות הדרשנים ספרי וכל כח"ק(,ער6מס
 שעריו באו הנאמנים מימיו שותישלפנינו

 : נב(בהודה
 ז"ל יהרמב"ם דץבדשם עררגךצ]65[

 : הרפואה מחכמתכ"י
 שמזאל למהר'ר הבדשמ! ערדלה]5נ[

 בדקדוקארקווילמי
 : גג(וכו'

 (השירים שיר פי' הבדשם ערןנת]5נ[

 ה ,:ן ,ו.. "נהב חס עריך!וי[
 ע"ב, קם"ז בדף עכ"ד חננאל רבינופי'
 וישב פרשת שי מנחה בס' ראיתיוכן
 כי ידוע שכהב מוצאת היא פסוקעל
 כפירוש הם הערוך של פירושיורוב
 n(Shl, רניג1  )וסיין עי"ש, חננאלרבינו

 : גה( 3ח"6( יעקר כר גסיםרניג!

מזי
'p~yהרנת 

 : ני( הערוךהביאם

 ציון מנחםהניה
 ג"כ: ס" וס'% וטגפיס מרסיס פיר!טים ג' גליניען(
 ס' וכן חק-ן( פיורד 6ס"ע ט% 6רויס טל גסס-ס 6ס"1 5ג1"ק טנלוין מצר 3מוסר'6 5ני היים גח יסג.פ3א(

 : תקס.י( )לטדיס"ס 'קלים וה17ם'ס 'חטיפי ג3י' יתיפו ממס וחרו!יס כחלודס ט5הן תושג תגפס טסיןסיקר
 ת"ס מקיל פי' טס פשע בק"ק סטשוס גרפס מקל!כ וגס 5ת'6 רומיות גלולי גסס גק!ג ט14 8י' ונדפסנב(

 ן )טסס"ד(: 'פס סר"ס פ"' ספקי7ס ס' גק5ר Ostלמ"ק
 סמזק7ק *יו ססינ וגני גוס'% כסקלת 16 גליליי 6ס סע!ימ'ס ח' mtnh לטמן אורל טס' סוף גת'1"ט סו5גב(

 טיס: סג!מס *שנת *'ס %י ספח גמס7ור!תיו מלקמיעי טט%6 ר"תפסרס*6
 טסן'6ש פזנ*ס !געי 6!פטלל פסל"ס יעו"ס הא6 טג7יס פלי נסס גקל6 ספסט ע"י גג%ס גמלך וגס2ד(

 : תס%ש מן ס" תסס ילמ ס' תי' גס תמיד שית ס17ר נתוך שלטנרס65 בק"ק גרס פקר!כ ונס פקוד,סתו
 וגס וסריי צון מפרכי wo~1 גס! סתות סוספ!ת טס !גגיפ נשפ fnht לס-ו ט'ו6וו ר6ס!גס ene וג7טס4ד0
)

 ה"6 ט"י !מנסינות לנות ס!ספות טס !ט!ז סכטרכין ספ6%ס סעפך טוסף טס ימרס טרוך ס' גיפס מקל!כ
 כמפ נקע %ח"6 סער!ת טס סמס:ת6 כסיל !פשיר ספל!ן גרפס גס *סוטת ולגת ואופיס גוייס גגט!ת!ני!)

 : תרג"ת( )פילסס סליך1מ!י
 ס~ש ספח4 7מס גל5ס מס' סגלתה סחל1ויס !מעש %ת-6 סג"מ טס  6חרין וטד ג"פ ושד רעש! כניפטר שפס12(

 ; ת"ססיס!
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מפריםןמערכת228
 מהר"י הרב הגהות הס להם ערךצ15[

 ש"ע ר' עלקאשטרו
 לי וכמרומה נז( בקושמנדינא,ונדפם
 חיבר 1"ל שהרב מקום באיזהשראיתי
 חפר ומשם פורים ד' על באורךחבור
 ע"ד והוא לחם, ערך ספר וחיבראוכל
 הטור על באורך שחיברו ומוריםמרן

 : ח"ו( בקצור הרינים כתבוואח*כ
 שושן פרח בספר ש"ע ד' על לחםערך

 כ"כ לחם, ערך בספרמהריק"ש
 נרפס וכבר ע"ר, קע"ר דף הדורותסדר
 שושן פרח קודם שנה י"ג להם ערךספר

 : ידעו ולא לידו הגיע שלאאלא
 הרם"ז שמירר ףזינריים זגרכין5ז[

 ועיין הייו, ער מאליף לאוהותוהיו באורךכ"י
 : אורבגולל

 Shlnn רניגו )עיין דברים עשרדץן5ח[
 : נה"ב( ת5גיוויירי רססנר

 שחיבר ספר ףץדיבנרדךצ עעטרןצ]5ע[
 העמורהרב

sfftאותו קוראין והפוסקים דנרהץ(1)עיין ד" מערבת ריש ח"ב בשה"ג כמ"ש 
 : הדברותספר

 מהמאטרוה א' העתים מאטר ערצימ]ק[
 ונדפם ז"ל, הרם"עשחיבר

 יהורה. ' יר פירוש עם ניפס ואח'כלבדו
 ברויתי בן יהודה לרכינו העתיםום'

 אות יו"ד מערכת ח"א עייןאלברצלוני
 56כר55וני )רזי5י כן יסודם רכינו (l'spה'

 : בם(נה"6(

 אחרוןקרנמרם
 בישר שיד והרב ט"ז הרב שמזכירים עט-זנח[

 זהב עטרת *נקרא ל"ד לבושהוא
 : נסמיךועיין

 לבוש טא כח-מ ורעמיה הממ"ע שכותב ע"ש1ב[
 הוצרכאי ולא שושן, עיר שנקראא"מ

 wa קראתי זה דקינטרט והגם ישראל, לנעריאלא
 והיו בתוכו מזכיר שאני החממים חט לחכמיטועד

 : לחכמים ועד בית חבאיט לנעריםהדברים

פ*
 נדפסו להרמב'ם שו"ת הדור פארנ6[

 נמצאובאמשמררם
 ראיתי הצעיר ואני ללה"ק.יהועתקו ערבי בל' ששפורמש מהרעי הרבבננזי
 : "( כ"י נרולקובץ ערבי בלשון הרמב"ם תשובותנכ*י
 להרב תלו( 560קת6 דחרננדץ :2*צ4צכ[

 ושקיל בפמחום הכהנים סנן חנינאר' בסונטי פרץמהר"ר
 : לענין מעניןומרי

 ? ב( תעויני( 715 )ע" צדד 8720הןנ[

 סער*ה לרבינו ופורקן פרותני[
 נ( ע11ן גאון'י

 : כחש( נלון ר'ס )עיין סמ"ך מערכתלעיל
 מהרב קמן קנטרם צדק הדעיךןס[

 ונדפס 4הןשפתי
 לדעת המצות קצור והוא יי פעמיםנ'

 יפה מסודר הכתוב בלשוןהרמב"ם
 : השבוע ימי ל1'ונחלק

 וזאת שבוע ב5ל לכמוהו יחמיד אדםד4*שרי
 המצות קיים כאלו העולה היאהתורה

 הרדב-ז הזהיר וכבר במעשה, לקיימם יכולשאינו

עי  ציון מנתםהגיה
 נ"י פלן פ5 כודעו סיע סג"מ גסס זגל !חס פרך כפן גססגי6 ג' סנםפס ספחות 1גפ5 )מלישם !הדס ס'גז(

 : ע"ס סלפ*6 פי 651 מכית נדקכס'
 'סקג: 6ס3' סי ופ"ר סיטג כ6ל ס' וע"! דגת וטוג 5הס ערך פס ס"ט (DD1 ו%-יגח(
 וסיחופי ח,ר'ת ועירוג' תחומיו עילולי ז'ג' סוי5 5ת-6 'קלתן ספינת עם )תלס"ג( (hph9p פקלוכ וס גוססנ8(

 חתס'פ ימ6תר חיטן P1~h ע111 סרמנ"ס 61נר4( סרפכ"ס מ" סם a'iDt'S גפ,מ סדור פ6ל תפוגת גרפסויפתא(
 ומגית ~rrii ופרק' ות!מיי'1 וגג, שלטניס שגות יתס1טת Pt)')h גגי ומקפל סעטל ומקפיוקזס"6

 קג6וו4 אגרת ס:פ:הו( טרק (fon עיין סר"' !ת5מיזו סגפם 50 ופלפל 5כ:ו חו"ק זלטת ין 1פ6פלמתריס
 טוסיריט4  סרוגים יכליר כסטירים,  פתילים  יקליס,  ר3רי4 וצוי מפולס ס' בזות יכ:ו ס' ופקחית זולופחם?
 נ': %א atpn ש קנס שתר 5י פיס ק אוך6ב(
 : ומדשת ס6פ1סת מס' 6' פעל וסיג(
 ססת* פגסנזת ד"1  9'1  טל  מסיך ג16ר עס ספעס עוז תדפסד(
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