
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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 198מהמפריספמערכת

 "Sg ושחיג שיט ח% ע% יחום הל אא
 )ובפקומות בקו-א( מצות יעיין פ'ם והצפתריש

 : בסידתחרים
 סאמינ"ה מהרעי והרב יומת %רתמ[

 כתובות הרען עלי
 של רבו והיה מוניות וקצת ה(וחולין
 בנדפס כמ"ש הגדולה כנסתדינ

 3ה*6(, ננננסתי חיים י )ע' דויתשערכת
 מהר"ש על להשינ ימין דרךוחיבר
 הנראה וכפי הרמ"ע, ועל מקנדיאאלנאה
 נראה פ"ר דף סוף לחכמה מצרףמס'

 מהו"ר של רבו היה מאמיניהשםהר'י
 : ע"שישיר

 ונדפס מנדים פריי המחבר הרב היבר יוסף פדריזמ[
 נראה לא היום וער תקי"ו שנתבזאלקווא

 : מחננובקרב
 למפורונפי יצחק מהריר יצדזק כפלאש031

 אביר והרופא הרב'
 סדר על גדול הבור חיבר פירארא]י

 שש"ס דינים אגדות בווכלל
 וב"י בדפוס אחרונים ותשובתופוסקים
 חידושים וכיוצא הכללים וספרינערוך

 ובכתיבתו א"ב. בסדר והכלושסועות
 עוד ועשה א' פשר אות כל עלחיבר

 אחרים, ספרים י'ב כמו בתראמהדורא
 אותיות על בויניציא חלקים שניונדפסו
 נדפסו ועתה ג"ד, על ות-ב א' הלקא"ב
 מי"ת אות סוף עד קובצים שניעוד

 : י( באו מקרובחרשים
 נבא, דברי לס' מהובר בקנא 8יצע[

 דלית מערכת לעילעיין
 : גכ6( ונרי )ע" ע"דאות

 מיקין מ' יהיב נייזם צריק פיפ[
 זרעים סרר פירוש הוא שנלמ סל1י6[

 בשלמות י(להרא"ש
 הוסיף לרפוס המביאו אלישעומהר'ר

 : שנים פי קראו מידושיםאיזה

  מרו"ל הקדמוהחיש ילקופ כמו ספר היא שניס מף]ינ[
 ער מאל"ף לערכין פמודר רבהבמדרש
 ומהר"ר "( עקיבא מ' הרב חיברותי'ו

 לדרוש: מועיל ס' והיא ז"ל פו"מזעלינמאן
 מסיור )עייו האדרות עי פירושנינ[

 : גחל( מ6ר6נייעקב
 זכייה לר' אסתר מגילת מ3יררש]יי[

 סרוקן'
 : 3ח"6( טורק 1' כנרפס רניט)ע'

 מנחת נאון יימד יה-י פ153אךש]עו[
 לעיל עיין שבירינו, דה"י פירושנעי[ י סשפפים פ' סיףיהודה
 פיז אות סם"ךמערכת

 :  כס"ק(  ניון  מזריז רניגי)עיין
 סרסכ'6 )עי' ההנדות על כ*ירלעטףז[

 : כח*6(מכר55וג6
 56קנ7 כן ר"מ )עיין הושע ולירושףט[

 : נה"ב(סקי
 6כ6 רניט )עיין ההלכות סקיררתם]יט[

 : כה"ת( יוסף 3רמרי
 )שען )להרי"ף( הלכות נ' סנירדש]כ[

 פסרי*ף ודע ן"ססרי"ף
 : כה"6(וכו'

 וקצת אישות הלכות על פשפוש]כ6[
 מ' )עי' מהרמב*םנירושין

 : כהא( 56טעיט כסס כב'יכויס
 וב**, מפור נימין הלכות ובירוש]כנ[

 להרב אברהם בניבשו"ת
 אמרות ובפ' ז"ל מיוחס כמהר*אהמופלא
 ז"ל ישראל מרמ"א התופלא להרבמהורות
 ונם וכתובות, קדושין ה3' על נםושם
 כתובות הלכות על בטפו כתובהבס'
 פ*נתס מהר-ר החסיד להנאון וב"ימפור

 :הלוי
 וב** ספור נדרים להלכות ס]ירדש]ננ[

 כהונת בספר עצום.בפלפול
 הטופלא להרב מהורות אטרות ובס'עולם

מהרפא
 ציון מנחםהנ"ה

 ס' פנקס ופ" ניע ט"ו טפ-ע וויג'6.5 וש"כ תקריס( )פין כפס ע5 טר4כ5ת הטס סס ג'5ס פס' עי נס :סםי0
1 וכ5י!ו6רג6 סי'! fl'rnh נס טפס תק9-נ וכו'41י(  )פיסר*6 65גרסס הול סג*ס עם נך 6ות פן גט 

 1ג5 סקולו פס:ג!ן ס" סטג'ס "זעתי סטוגמל 59 קירוי וכס וי6 ח'6 לנגז טסות עט !סחיטא*
 ספקי

 חתן כסי פסס סנ*ת 6תן וספ.ך טגס ש 5"1 פל ג"ס פכן ייגססין גק"ק ג'טו56 חולם סריגן1לסס
 : 611ס5 פ'ס?'ס מטל גן סוטיי( ע5 גיח ט"ו טפס סג"מ )וזע גי'פק 6גי.ק ואסן פ6?סי"פ

 סח* ,סטני גסתל משד סתפ5ס פ" סגולת סכיית נספשס ספגוג"ט( ר' יוסף וכו' כפל 9יפ אחן ש ים"א
 גגי נמוסל"י גג'פן מו"ס ט גיורו וענייו שלגנגס 'elto ח"8 מו"סספפרויש

 : תרסי!( ט,*לקו
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1aoמפריםפמערכת
 לאחר בנימן שמלה ובמפר ישראלמהר-א

 : הש.ע על אשכנזמרבני
 וכתובות קדושין הלכות פירדש]כד[

 ןגן.,.תי,'םם,ן';'ןב. ג, פירוש)נרן

 : ואחרונים ראשוניםעל
 סר'"ף )עיין הרי"ף הלכוה על פירוש]גו[

 : נה"6( וכו' נגוזי ססרנס 71ע7"ס
 6יסר5ס נסס ת' )עי' הזהר שערדען]כז[

 וכו', נ"ט היכר חור"ס7"ס
 : ם( כה'י6( זכות מנסלנו

 בפפד"ם שנדפס חסידים ס' נפיריוש]גה[
 דע מחברו, שם נזברולא

 הרב של זקנו דיר למהר-ר הנז'שהפי'
 דוד יד בס' שם כמ"ש דור ידאבי

 : ע"ד כ"חדף
 רניגויעקכ )ע" עה"ח המור ס8ירדש]נט[

 : גה"6( פרד"ס3ן
 יסורס רניגו )עיין הירושלמי ס8ירפך2ט]5[

 נה"ב(: ונות מפס ת' יקר,כר
 זרעים סדר הירושלמי נ8יךפןשן65ן

 : מגוס( גר)עיין

 ובבות, זרעים ס' הירושלמי כניריךש ]5כ[*
 כה-6(: מפו)ד6 56יסו ת')עיין

 ושקדים זרעים סדר הירושלמי ס8ירדש]5נ[
 : כה"ג( סירי5ייו עמס )הר"ר)עיין

 ומאמרי רבה מדרש מאמרי נ8ירדש]75[
 : רכ( 6יר )עי' יעקבקין

 תמריר )עי' רבה יסררש ב8יריךש]5ס[
 : כה"ק( עטר ,ייהורס

 זי יסרן נו' )ע' המכילתא כנירדש]5ון
tostn'1 חtttSb '1 נח"ל(: :סוס יעקנ 

 מסר*ר )עי' הרמב"ם עי פ8ירדשמז[
 ורסיס נו' גסוס, יטקג ז'56'עזר
 : 'ן ג6"6(נוסס

 )עיין עמניאל לר' משלי עי פירושעש
 : כקי"at~'P1 )6כקור

[DS1כ' הרמב"ם, של המשנה ב8ירדש 
 דף הדורות קיראבספר

 והעתיקו הנרי בלשון שחיברו ע"אי"ב
 ואין עכ"ל, תבין ז' ר"ש השלםהחנם

 נתעוררו הרשב"א בזמן אלא כןהדבר
 שיעתיקוהו ז"ל הרשב"א זירז ונם רומיק"ק

 כמו מעתיקים כמה בין ההעתקהוחינקו
 ק"ק זה על התעיררו מראש הלאשנבאר,
 ובהניע רזה, מיוחד שליח ושלחורומי
 הבינו לפני ברצלונא עיר אל השליהתור

 וחהפ כתב הוא ונם חיל אזרהישנ"א
 העהיק לא הבון ן' הר"ש כי גזה,להשהדל

 לא, ותו אבות ופירוש חלק פ' פירושכ"א
 המעהיק בהקדמת באורך זה כלומבואר

 בן יעקכ ר' ההכס הוא נשים מדרפי'
 עוד מ"ש נם 'א(. באריכות ע"שעכסאי
 לפסק ולא פירוש לענין הוא הטשנהפי' כי ע"א סוף י"ג דף הדורוה קיראבספר
 פומק משנה בכל כי הסליחה עמוהלכה,

 ואחריו נחיה ולהכי כידוע ההלכההרמב-ם
 אם אמנם כנודע. עובדיה רבינונמשך
 לפירוש החזקה היד חיבור בין חילוקיש

 היד דברי בירינו הם לקוחיםהמשנה
 נשפר שם וכמ"ש אחרון הוא כיהחזקה
 גירוש מעתיק ובהקדמת הדורות,קירא

 הרוביא. מזכיר אלופלא בן יצחק רביבן יום" רבי החכם ושמו מועד כסדרהטונגה
 אך כמדובר. נשיך סדר פי'בהקדמה עכסאי בן יעקב ר' החכם מ"שע"ד

 ושמו נזיקין פדר פי' מעתיקבהקרסה
 מסרקסטה יוסף ר' בן שלמה ר'החכם
 עוב"י ,"ק רק להרשב-א מזכיראינו
 הרופא נתנאל ר' החכם וכן יע"א,רומי
 בהקדמתו מסרקטטה אלמלי בן יוסא ר'בן

 הזכיר לא קדשים סדר פי'להעהקת
 יעיא. רומי לק"ק אלאלהרשב"א
 החכם זרעים לסדר המעתיקובהקדמת

 הידוע הספררי שלמה בן יהורהר'
 מארשנליא ק-ק שלכביר חריזי.כתבבן

 יעקב ר' בהקדמת ועיין להעתיק,נתרצה
 אלו ומהעתקות נשים. לסרר עכסאיבן

 אינם המונה בפי' לשונות שאיזהנמשך
 'בי: כנודע פעיות יש וגםמכוונים

 6נרסס מ' )סיין המשניות כ8יר*ךש]מ[
'hS,th'סף מרן ~רדכי. כמ 
 נה"6(: קצרויוסף

פירוש
 ציון מנחםהנ"ה

 : קס"1 ס' h*nPt טו-ג י,"7 16ת!ע'5 פק"מ* ק:ס וככל תיגס, '71ע. נסס מכונס, 5סרמ"ו סויסר סי' דהרי כח"ק יפסלו-ז כ16 מקמו סל6ס 1נח)ס*(
 : *"ם ו'5 6מ1סט יסקנ ומו"ס סרמנ-ס סי' ט! מ-ט ק"מ סי' סר!נ'ח ועסו-ת*ו-ד(
 : ת"vD6' גטכלי 1;טתק פשי סרנ' ניכון טסוות כסדר סיר.ס1 ירסס מקרוב ונס ת"כ. ט' (:Stth' נר6ש:ס גדססיא(
 : סתמת ר.פ ששת וסתיו-סיב(
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 181סומפרים8מערכת

 'גן ומהרות זרעים משניות פירדש1מ6[

 Sh'ns. כר 6סר רכינו)עיין
 ~Shtn ת' לדק. מלכי כר יומקר'

~htelh) 
 כח"ג(:

 מסריס )עיין עבודה מדר כנירךש1מ3[
 תמס(: ע3ידס ועיין כח"ג,ניגרין

 וזופא רבה עילםסרר כלירוש]מג[
 ת' )ע' תעניתומגילת

 : כח"ק( גני כסנ"תיעקב
 3ר ס55 רניגו )עיין ספרא פירוש]מי[

 כח"ג(: גרפתי ויד56 11'56יקיס.
 )עיין דצניעיתאפרא מנירךש]חס[

 : כחת( זג"fflho 5'רניגו
 היים, ז' יסרן מ' )עי'1 מפרי מנירי]מס

 רכיגו )סוס, יעקכ ,' 56יעורנו'
 : יד( כח*6( 56יקיס נרס55

 : כה"ג( נחוס יעקכ,' 56יעור מ' )עיין העמור עי פירוש]מז[
 עה"ת הרמב"ן פי'על כנירגש]מח[

 מ' קטרו יוסף מ' מרן)עיין
 : כה"ק( 6נוסכיוחק

 56יס מ' )עי' עה"ה רשיי פי' עי כניי]מט[
 מ' מרן ג1טס, ורמים מ'מורחי,
 : כה"ג( fip~'ייסף

 פירושים ב' שירה פרק מ]יופךש]ט
 ממפרים מ'הוא

 ונדפסו, רננוה שפתי וס' ה'תהלות
 מה' ומבנו מונמיליש חנניה למהר*רוהם

 הרם"ע תלמיד היה חנניה ומה'נמליאל,
 הכל ונדפם הפתיחה, במאמרבמבואר

 : חכ"א שנתבמנפובה
 סדר )עי' אבות פרקי כנירדש]ג6[

 : פי(ס17רות(
 5מח 3ר ממעון מי )עי קיניו 0277510]גג[

 כח"ק(: וגו' מיכר סרסכ*ן7"ס
 ראיתיו תהלים על יד"ק כשירךש]גנ[

 של בביבליאופיק'אכ"י
 ולפום הכמות נדול ס' והואפארי-ץ
 הרבה, חסר שבנדפם שערתיריהטא

 שנדפם ההלים רד"ק פי' ראיתיועהה
 ארוך יותר והוא רמ"ז שנתבנאפולי
 קפן, בקובץ באמש8רדם הנדפסמפירוש
 ראיתי אשר הנזכר כ"י שפי' ליכמדומה

,
 טח: בנאפולי מהנרפס גדול יותר הוא
 ועל כה"ג(, וכ"י )עי' כש"י ננירדש]נד[

 בראשית רבה י"מדרש
 : רתות( 16 רנס)עיין*

 כבר בהרי"ף שיש רש"י כאירדש]גס[
 מרשעי מלוקם שהואנידע

tD"t1Wלפרש כתב לא רש"י אמנם 
 בח"ב ועיין אחר במקום וכמ"שהרי"ף
 כח"6(ש רעי )עיין י"א אות שי"ןמערכת
 הגהת ריש רכ"ח סי' ח"מ כנה"גוהרב
 על רשיי דברי והממדר ת"ל כתב-ב-י

 עכ"ל: האלפסי דעת בן ואין כתבהרי"ף
 גס 7"ס רמכ"ן נ56יקזוייסע מסר'ר )ע' השירים שיי ושירדיםה'[

 : כה"ק( וכו' כג"ירשיתי
 ש"ע ועל א"ת ש"ע על כ*ררךש]נ,[

 ת' )עייןי"ד,
 סמוקי

 סער
 : כה"ק(סריס

 מקיר מ' )ע' איוב תהלים כלירוש]ג"[
 : כחה(ערימת

 )עי' מנזיקין הוסשהא קצה כ*ירדש]גט[
 כה"6(נ מק56ין פניי נכרטסת'

 56יעור רכינו )עי' התדרה כ*ירךש]ס[
 רכיגו סרקה,נע"ס

 רנינו וגו', וסו,טתי ז"ס סרי"ף ת5מידלסריס
 מ' יהי56, 3ר 6סר רכינו סנוע1ן, כר6טריס
 עוכ יוסף רכינו ShJIn, רכיגו גרפתי,וי567
 סרינ*ם, 'ח( סטוריס, כעץ יעקכ רכיג1ע5ס,
 רכינו תנין, מסה סר'ר ער6מס, מקירמ'

 כלור גס 56ימס )ועי' כח"כ, ננוןסעזיס
 : וו51הס( נקו"6וסירוס

 הובא הרסב"ם, התורה סשירדש]ס6[
 הגרילהבכנסת

 סדר עכ"ל ח"א ההורה פירושיבהנהות
הדורות

 ציון מנחםהגזיה
 נדפסו ככר סג"מ גימ' ססל' ,"פ סת.1"ט גוחן (~IDD 65 יסר6"ם טסרות זפי, )פכ?נ( גריס חדמיס ת1ס, ומ"מ85(

 סדר וע1 סתיו-ט, 6,! :ת61 סי' גת-י מס.מפו:6 5ר-' טסית דם" ג' ט' 6ות 1ע"plh 5,, ר6ס ט61ירק
 : 1וי5:, כס"ס :יגסורע'ס

 : !סטרי פירוכיס עני חית ס"6, ס' 6ות וזעיךיר(
 : נימן גניי נס וס'פד(
 הסיס ט! סקריך ירימו )רסס נס תר-ך סש3 נקניק מנוי כרסמית סדר ע5 רתק פ" :דפס ככיר י6 נוס4ז(

 פעם ח"ג סק,7ט ענידת וע' י'חוק6ן פרומי :ימס ונס רמת, סו:1י:ו ot~t?1 '7 ועי )"פ5'ג בק"קפכ"'
 : ט"מ נ' מוסי סטה r~u 71163 מגם גס' 'ע3-ן וסג' 1fftn חגמיסודייגת

 : :'מן יצן 'ר חקק ט"פ גפ-ס גס תרג"ו( )גרלין 1:דססיז(
 כפג-ו למרכס עד ספ)'6 7כסק7מתו 51"ע ע-ס סי6 סע1ריס מכם ס5ו פ" 6ס י:כתפ"ק ע"ס סמטן'ח ונס'יח(

 : סר6*ס 6לו ~פי' וסר7"ק סרמכ"ןסי'
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מערכתפ18
 רפוס פעות הוא רק ולהדיםהרויות,
 במערבת וכם'ש הרמב"ן וצ"לבכנה"ג
 סחורס נעור )עיין iW~p ה' אותביית

 רכסה5סרמכ"ס(
 וימני.

 הרב כן כתב
 : 'ם(מרה"ד

 עובריה יה"ב התורה הירדת]סכ[
 והוסיפו ט פשופ,ספורנו

 משה קהלת גרולה במקראלהדפיסו
 פראנקפורם משה מהר"ר באב"דשהדפים

 הנז' הרב לעשות והגדיל שנה ע'זה
 חיבר עור שהוסיף הפירושיםדסלבד
 תנ"ך על מהמפרשים מלוקםפירוש

 1 הרואה יראהכאשר
 )עיין וכתובים וח"ם עה"ח ננירדש]סג[

 : מכסף(נקודות
 מ' 3טיין ונביאים עה"ח ספירןש]סד[

 : כא( כחט( 6כרכג56יצחק
[OD~מסר"ר )עיין הנ"ך כל עי כניררש 

 ר' סריגי, כב' 65116י6כרסס
 : בב( כח'6 56קיך מטס ת' ברסון, נר15י
 )עיין תנ"ך כל על סלוקפ ננין4דש]סו[

 : כח"ג( סר6גקסורעי מכסט'
 : נח"ל(סטייתי סרטניי )עי' כהנים תורת ננירדש]סו[
 רניט )עי' התלמור על נניררש]סח[

 נרסוס רכינו יהי56, כר6סר
 : כח"ד( Sh)ln רכיגו חטך; רכיגו סנונה,מ16ר
 סדרי תלתא התלמור על כ3ירך2טנפט[

 גח"ל(: סרמכ'ס )עי'וחולין
 מסכתות, כמה התלמוד עי פירוש]ע[

 כח"ק(: סמו56 נר הגגה רכיגו)עיין
 כתובוה, ססס' בפרקים פירךש]ע16

 ר16כן כר יגהק רכיגו)עי'
 : כחת( כרג)וגי6'5

מפרים8
 אשר מהש"ס המיר מטבת פירוש"נ[

 בשם כינותוהאחרונים
 מהר"מ מדברי משמע סתם,מפרש

 סוף י"ו דף יומא בתוספותםרופנבורנ
 הרב כתב וכן ברוך, בר ר"י שהואע"ב

 כורניל נתן במהר"ר קשישא מרהמובהק
 אך באורך, ע"ש נתן חק הנחמדבספרו

 : כונרתאינו
 יעקכ רניגו )עי' התפלות םנירדש]ענ[

 רכיט )עיין וסודן תפלות םנירוש]עד, 2 3ח*6( יקרכר
 : כח'6( מרקח כע"ס56עור

 תו65"ן )עיין ההפלה קצת כנירוקהנעם[
חיים(:

 lloh מ' )ע' והר יתקוני פירושלעס
 : כג( כח"ק(נרגיס

 : כ"י כתובים, תרגום עי כנירגש]עו[
 מסגי גן סמ"ק יכיס )עיי פירךשים]ע"[

[Dff1":מרישי~';,":ש'?;במ ]יעקכ מ' )עיין הזהר עי כנירךשים]פ 
 : גח"ל(מ6ר6ני

[hP]על הראב"ע פי' עי פירושים 
 הכרסס רכיע )עי'התורה

 : כח"ד( ע1ר6כן
 )עיין הלמור הש"ס על סנירדשים]סכ[

 סרמנ"ס, 6כי נניימוןרניגו
 כר סמו56 רכיגו סיהוס, כן ס5תסרניגו

 : כה"ג(פגי16ר
 ישראל מקוה יספר כין מים מזלגי]סנ[

 מלחמות משביתוספר
 גדולה במחלוקת הם הללו ספריםהג'

 רווינו מקוה על אימליא רבני ביןשהיה

מ"ש

 מהרי
 בתשובה זה על חביב ן'

הובאה
 ציון מנחםהג"ה

 : ג'ג תקנתו ע14 ווין יקלס טפתי מס' סקס 5ק!מיס יכויו אמרסיפ(

ה ג" י:ג:'צ"  :זעפים '";י,םןי,םןהןנכ"ב י" ק'"י 
 א בש' .יפ3 5ש"""י",5י~ץעגש::הןן.';י.ע;1"1,,יוןנ"(
 : פ.ח תל 6!: ע"5 )סלעיי .פ"ססת'י%:'סכנ(

 : 6)ע'"ך( ע' )לו"ו ~jhnslh' גררך מוס יסהגס כגי זמת

 סחנלו hff'1 מ'ס פ1גי וכעליון ר' סמחכריס גטמ.ת סס'ז כעי ,ו"1 סס"ו( )tD1ID 1"17 י' כסן )סר.ס וס61כד(

 עקום פסז' גוע סו6 כגגס"ג סגוגר תדע 5ג' נג'ס ךוDaj, '67 עג"! ותריס יפיסקיס  "1 ט nis)h סיחבויה(
 נר* 6נעל1ן )ר' וסל לון כן Pl~lh תמוכות כ,י5 סו6 1סס;' ס'רטו ד' כסן )ר*מ וסוף ר!ויגו מקוס סמת'ריסמ"
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 *פ1מזספריםפמערכת
 סימן ד' כלל י"ר ורדש גנת בק'הונאה

 : בה(ד'
 חלק קצור מהרמ"ע הרמדו 83גץח]סד[

 לרבינו הפרד"סמס'
 כין: רמונים עסיס עם ונדפס זצ"להרמ'ק
 המופלא להדרשן הרמון 83לוז]מס[

 על בצלאלמהר"ר
 ואיל בשעיר מנא אמון שרקפרונ
 מחדש הנדפם דוד צמח בם'נעיין בו' פנים, כ' אלא נדפם ולא אופניםמים
 אופנים מ' עוד דוו מהר"י הגדולרב

 : שם עיין נוראות והקדמותבחריפות
 מרבני התורה מפרשי ס8ליאדן,]פו[

 מאמרים מביאים ז נ כ שא
 ועולים פליאה משם בהו וממותמוהים
 אם מאמר להרם"ע וראיתי בו,ויוררים

 המצות מעמי שנתב פו"ב פי' ח"א חיבל
 הפליאה, בעל אבינדור ה*ר שחיברולקנה

 שחיברו כתב עמיקות סגלהובהקדממ
 נחוניא נימפריא פליאה כי נחוניאר'
 דף חדש דפוס קרנים ובס' הכויל,עם
 קארו, ר"ג של בפליאה כתוב ע"גכ"כ
 אביגדור ר' בן ז"ל קנה לר'מצות מעמי ובס' כהב יששכר תקון מפרולסוף

 ובס' וכו' הקנה בן נחוניא ר'ממשפחת
 ע"ש, וכו' פליאה הנקרא תורהסתרי
 הקדוש הפליאה סף נתב הדורותובפדר
 אותו מיחס ובע"מ נחוניא ר' של אביוקנה
 נפלאים סורות מפראנ קרא אבינדורלכ'

 פ' פסוקי בסדר בקבלה נוראיםומעשים
 : כ"'ורבא אביי כמו אמוראים מניא אךבראשית,

 מס' .)ע' יהדז*ח ובירז כ8ליבמרז]סז[
 נח"ל 5ירמ6יסורס

 1 6ח"1(וא'

 הגדולה כנסתי בספר היבא יושת בית בבלימת]סח[
 בס' כתב כך קארו מהר"י הגאוןשו"ת
 היו דלא כם( הסליחה ועמו הדורות,פיר

 הדפוס מעית דהוא רק טעולםדברים
 והדפיסי ב"י פליטת כ' דהואבכנה"ג
 הרב של הכונה אך יוסף, ביתפלימת
 יהודה בית פליפת שו"ת על היהננהיג
 : פשום וזה לירמא מהריי תשובותשהם
[PD]תי"ם הרב חיבר חריפא שלכולא 

 סדר הרא"שעל
 פסקי כל על חיבר ז"ל והרב ימ"ד(נזיקין
 ח"א הלקים, ב' כ"א נדפסו והאהרא"ש
 פלפלא יחיב  וכו' והלק"פ וחוליןברכות
 נשים וסדר מועד סרר ונשארוחריפא,
 הכי ומשום באיר, בלי הרא"ש פסקישל
 עפרת וההב נתנאל קרבן הרב חילאורו
 ומועד רנשים הרא"ש פסקי על וחיברופז
 הרב מחיבור שנדפס מה באמצעיתכי

 מבוארים: הרא"ש פסקי בל נמצאותי"ם
 שישיות חריפתא שלפלאה

 נפית עלותירוצים
 : יאי קפן קובץ ארץ נאיני רבניםמכמה
 מהר"מ המו' להרב ולאדמה 83בי]65[

 אב"ד שמואלבכיר
 והוא דרושים ת"ו ירושלים בעה"קור"מ

 היד: האדמה פרי עםבצרוף
 הרב בן אמארילייוי אהרן למה' שו"ת אהרן פנינזי[

 : מחדש נרפט שלמהכרם
 : יב( יסיע( סגי )עיין אריה פני]5ג[
 הסמ'ע בנמןטקראקא מהר"י להגאון שו"ת יהושע כלני]5ד[

 וכתוב מורים, ד' סדר על שו"תוהב"ח
 : יג( ששו"ת ב' חלק עוד שהי"לבהקדמה

פני
 ציון מנחםהנ"ה

 סף 6!ת 1ס.י ס' %יחמת ס' נס ו1*ח ליויג6 %קוס פסק' 3מחי1קת וי 1פתחיס ססר,ס נ' רק ג6ן 51סממיר3ה(
)

onnSnt עד מם-ס מגיס ו' נמסגס זו l~or מוס מסרס ונטול הימין ודמקת יכף וג)!1 סכו-ת :tff~ 

 תסיס( )6"ל מפליג דיין סרטיגר6ס אר"י מרטי למ1-ס וסוך 'גסס ולמין טמון ונכס סוכפית סס נס הטסכ0
 : פ' צרך גסיפו סין 3ם6ליתופ'

 ז 6!פנ.ס ס' 710 5ו 1ט61 :3עס טמירי נספרו וכן ק5"ג סי' 'fnh פ' מנ"ע גס' 5פמ"כ 1ס!6כז(
 : סח" o~sp ממ.ט 6' סי6 סקוס וס' פרטורסן6, 3ק-ק מחד: כטת :זססכח(
 : ע"מ 'טיס טפת. מס' סרס 5קוחיס סדוריו סלאמס היו 6'1 ג6ן יגןכפ(

 סנטוס גק4ק 3פ"ע קיטסלס-ד(

 תם-

 : ג"פ מס"ס חיך ולח"ג
 חמלס, ימועייס סגחיס, ת1ע'7ט יתדי גלוי ת1ע1ת וסוך פו6יק6!1י 'וסף גפו"ס 'ו6ן עז-ס 11"סי קמטולא(

 : תקטעי()ג"יר7וי6סל
 עביי, ססנות ססס סרי37ערנ 34 יודק מו"ס ,סג*% תקמ"ט 6דר 1.*1 וסמ"ך סנ31ר 736"ק יי3 6רי' לטויסלג(

 פספוס מס' סו נס ת" מספר! 1כ:ר6ס 3"ק ט5 רק :דפס 6רי' וסי ס4סס תטו13ת טכס ~atDD סג"מויש
 : ססץ יסיף פט own )וא' א*? זהי ט5 מיכסיו נס גט65ס4 נרגשי וכקיק מרגיי!פ ירטו ינ' סי מסי מקודר פכ"י גח"ל( ים' 53מ3 גיסם מ34 גט ינוולו וגינו וגפתל4( י ספג בק"ק 3גת"וגמ65יס

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



8מערכתאן

 הרור מופת יהגאון יהושע פנימס[
 הגאון של בתובן

 שהדפים ח"א הנז', מקראקא יהושעמ'
 על במיץ אב"ד בעודנו הןבראשונה
 ופסק וקונמרם וקדושין נימיןכתובות
 באמשפררם, ונדפס חרש בדיןעצום
 בהר"מ ולפעמים בכפית פלפולוהוא

 קושיות לישב רש"י בעד ומליץואחרונים
 מר -שעשה ע"ד התוספות עליושהקשו
 ברכות על וח"ב שלמה, מניני בס'זקנו
 ז"ל הרב והרפיסו מועד סרר וקצתשבה

 וח"ג בפפד"ם, שם בפפד"מ אבירבהיוהו
 בפפר"מ ונרפס וכו' מציעא קמאעל

 נדפס וח"ד ז"ל, פשירתו אחריתנמר
 חולין שבועות מכות קצת עלנפירדא
 נדפסו וכבר ידי וכו', ח"מ עלולקופים
 בפירדא, אחרת פעם ראשוניםנ'-חלקים

 בעניי ואני התורה, על חיבור להרבויש
 ועיין נחמדים ענינים כמה מפיושמעתי
 יעקכ תמריר )עיין יו"ר במערכתלעיל
 נדפם ח"ד ובסוף כה"ג( תקר5ק6יזויע
 מנכדו ונם אריה פני ז-ל לגאון בןמהרב

 : גפ"תעל
 יהושע מ' להרב שו"ת יתרשע כלני]5י[

 מהרח"ש תלמידחאנראלי
 כ"י תשונה וראיתי ת"ו צפת לעה"קוהלך
 הרב תשובת על הסכמה ז"למהרנ

 צטח מהר"י כתב גם צמח מהרייהמקובל
 הנז' להרב שמסר ברמה קול ס'בהקדמת

 תשובות וקצה שחיבר, מכונות ומצוהנגיר
 קוכו םהר"א הרב תשובות עםנרפסו
 : יה( הנרולים מאורות בכללו הספרונקרא

 לכמהר"י דרושים יצדיק כנני]05
 יע"א: לארסו בעיר צדק מורהוהיה שלוניקי דפוספראנסיס

מפרים
 נדפס האדרות על פי' מלך פנימס[

 ז"ל צמח מהר"י וקדיש עיר להרבברמה
 : רבא האיררא עלפירוש

 בנכנשת משה מהר"ר כמשה סוני]5ט[
 מח"מ כמדר גדולחבור

 כך אה"ע, מור סדר על מהנ"ל משהפני
 בי הסליחה ועמו יי', הרורות בסררכתב
 כלור חלק וכל משה פני שו"ת חלקי ג'הם

 בחיי נדפסו חלקים והב' פורים, מד'שו"ת
 ועיין פפירתו, אחר נרפס וח"נ ז"להרב

 כגכגסת תסס ת' )ע' מים מערכתבנדפס
 :כח"ק(

 חיברו השים הגדות עי משה פוני]ק[
 יח( אחי נן משהמה'

 פפד'מ: דק"ק אב"ר כ"ץ נפתלי מה'הגאון
 על הפנים ומראה כמשה aa~]ק6[

 כשים סררירושלמי
 ומראה פירוש משה פני ימ' נזיקין,ומדר
 כש"ס וטריא שקלא תוספות כמוהפנים

 הדפים ז"ל הרב כי ושמעהיובהרמב"ם,
 חבור ירושלמי זרעים סדר עלבאשכנז
 : בעליל נראה לא עדיין אךגדול
 נחמרים ירושים שלמה כפני]קכן

 מהרבוטתוקים
 שו"ת המחבר הדב אמארילי"ומהר"ש
 הם כמ"מ הררושים ורוב שלמה,כרם

 : הדיןע"פ
 מפתח יהוא חדשוון כ31יבם]קג[

 האחרוניםמתאובות
 הרב עשה ודוגמתו מ( מורש ד'על

 : כירוע הקמת לקם ס' חאגיזמהרים
 מ' הגאון מהרב כמאירךיז כ8ניכ!]קי[

 דק"ק אב"רמאיר
 שפתי הרב הגאון אחות נכדאייזנשמאפ

כהן
 ציון מנחםהג"ה

 ס' 67גרפ'1 6גד.ק גתן סנ'פ גי ע"י דפס סינר 6ג7'ק 1יכ 6רי' סג"מ 1ג)1 פוטר סדר ט) חס17"גלר(
 : וחמסריכך עגיגי כו11 גדול גין ס' חי' ספריי ס-ט ו1פמ'ט 'כמות( ניס )עירוגין  טג*י פוחת ס' גס חי' גריסלפ' נתקימתי ושע"ס נ"נ מש ע1 גס חי'- ג"7 גיטין נמס' זטפ'ס מגס ע-ס  גן  סיט י"ר  tn1'PD ס' וסוףתקס"ו

 תי' גס סם 11ט65 סנו41ס סי5יל,ת סגי 5"1לה(
~fftn 

 h'p סל מ"6 סלק'ע יטסו*ת ת5"ט4 )ק1סט6 6יפיידס יחק
 יפסלחו"1 תחת פן גס' ת,קיגיס פ6טל' פ" ספקך גגו? ס' וכסט פוך פקדי גספ*ם כוו6ג1ו טייס ימצשס*(  טיטיון  סתייןהשין

 :  'מגיס  ספת, %ם' גטתקיס ע6ןעוגן : פ!ך כס6 !ס'וססטשת
 פנס 6ס! ס' וכג* 6ול קון פסס דלם פסס יל פס"י" פסס סטי ס' חי' וטוו גין יסעי' ש-ס סרב 6101(

 סודית מיק1' מתות לגזות פסס ויגד לכיח פסס דגל כתפיס ממס ועתם גני6'ס פסס סוי טסית פססנרך
 %מס(: %טס כס"ס 'וחסין פג~ז )וע"ס דל1ם'ס פסס טפוס סו"ת מיס וססיכ סלפכ'ס~סוגית

(eS0'11פ ogn גפגילס פגי כסמ'ס סם חת'פתי וגס ספטלס סג' ס' ה" גס מלגייות לפיון גפו"ס : 
 3ספ'ס  טי)יוג  תיריי  ירווו 5כלסס כש"ס י5חק %ו'ס יסרו יקז"  ס'ק"ו8(

 סוגלוג"
hb' 1"פנתר גפ 

P~nh61פנואל חד סידקית ויקצף ל' סגקר6 ו6כ כלמץ פו"מ 1סלכ דס p~p1 6י6יי7ס*נ 61גז"ק קל6ק 
 גולן ריי' ליל  סס'יו )פפ7"6 ק1נ יקה ,ק'ופססקטתו
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 186מחספריםפמערכת

 חלקים ג' הם מאירות פנים ומפריבהן.
 נימין קרושין י"מ זבחים יחירושישובז
 סוף בנרפס ועיין קמא תירושי ת"ריעוד

 3ה"6(, 6יי1גסט6ט טמיר ת' )עיין מ"ממערבת
 דק"ק אכ"ר משה ר' הגאון היהורבו

 להרב אור כתנות בס' במ"שמאכפשוב
 הנאון של מחיתנו והוא וגאונים,רבנים ובניי ואחיו מ"א, דף. התורה עלז"ל

 יראה ומספריו אשכנזי, צביבהר"ר
 הנאון בתו ובן ובקיאותו, חכמתוהמעיין
 רעכניץ בק"ק אב"ר היה אלעזרמהר"ר
 גדול שם לו ויש קעלין בק"קואח"כ

 ב' חדש אור וחיבר ובקיאותבחריפות
 של אור כתנות אצל נדפס ח"אחלקים
 פסחים על שימה וח"ב זקנו,הנאון

 עם ומרי ושקיל ועמוק, חריףבפלפול
 פראג רק"ק אב"ד יחזקאל מהרירהגאון
 משו"ת, ביהודה נורע הבהיר בספרונר"ו
 חכור חיבר עוד מאירות פניםוהרב
 משו"ה אתר וחלק י"ד מור עלבדול

 על חידושיו כ"א נשאר ולאונאברו
 חי' עם טחרש ונדפסו נסך ייןהלכות

 : מאי הנגיז אור הס' ונקראכתובות

 נסניף יטקנ "' )עיין בריל פסחמס[
 : כה"ק( 6סכגזי35י

 דינים כנה"ג מהרב מעוביי כשסח]קו[
 ולילי ע"פמליל

 ונרפס דינים שס"ה והנדה במדרהפסח
 : וקושמאבויניציא

 רבינו מהגאון זומרתא פסיקתא]קי[
 בר'מוביה

 פי"ת מערכת בנדפס ועיין מביאליעזר
 ובספר כה"ק(, 56יע1ר נר טועים רניגו)עי'
 גהוטפתעיו ב' דף בהוריות משהפני
 ע"ש, פסיקתא הנקרא זופא ונספריכתב
 ופסיקתא להוד זומא דספרי אוטרואני

 : ופשומ לחודזופרתא
 : כה"ק( 56יעזר גר עסיס רניגוי )עיין מנלות המש על מגכ!יקיזא]ק"ן

 הציר כהנא הרב פמיקתא]קט[
 מנוחרבינו

 דף וראיתי לולב, הל' הרמב"מבפי'
 כהנא דרב פסיקתא מס'אחרון

 כלשון הדף בסוף ובחוב נושן ישןכקו כקלוי
 ששקום ברוך הברכה וזאת חסלתהזה,
 עכ.ל כהנא דרב פפיקתא להשליםשזיכני
 מג' הפרשיוה, על מחוברת שהיאבנראה
 על דפים איזה ישג בפפרוראיתי
 דרב פסיקתא עליהם ונתובהפמרות
 ע"ב סיף ל"ו רף ינחמנו זה ובם'נהנא,
 שם על רבתי פסיקתא שאטרמייתי

 ואחר כן, הרבר ואין כהנא דרבפסיקתא
 פסיקתא שכתב הדורות במרר ראיתיזמן

 ניראים מאסרים כהנא דרברבתא
 ואמוראים מתנאים מעוקפיםנפלאים
 דנם ואפשר עכ"ל, ומרדכי בהוס'הובא

 פסיקתא לה קורין כהנא דרבפסיקתא
 כהנא דרב פסיקתא מי( כהנא דרברבתא

 : נ"ז דף תשא פ' ציוני בס'הזכיר
 קפן ם' הוא רבוזי פסיקועא]קי[

 חנוכה עלוהוא
 ויה"כ ר"ה שבועות פסח פרשיותד'

 רבה, מדרש כמו מסודרים רז"למאמרי
 פסיקתא משם מאטרים מביאוהילקות

 : סהיהמ'
 פפק' קויי )עי11 הרא"ש פסימינקיי[

 : סו(סר6"ס(
 : נה"ב( יס3"ס )עיין דובים סומקי]קיכ[
 סי36"ד נעיין הלכות פסקי]ינ[

 רניגומניסי,
 : מי( 3ח'6( גינות ז' יסורס כרימק רכי סגעק, ט16י גרפן רכינו שוי,מרן
 וכו' מררים לכמה ריא"ז עממי]קיי[

 יכעיס רגינו)עיין
 : 3ח"6(צהרון

[1Dpqמסכתות קצת על הרי"ד כנסקי 
 יסעיר רניגו)עיין

 : סח( 3ה*6(כרסון
פסקי  ציון פנתםהניה

 : 'תו כיעס ס' ג5 גיאו תמ"ס 1"טנמא(
 ! 37ריס נאכל ויקא של ט1ג 5קת מירט וסיףסב(
 יצין ג' 5ספה' נ' 6א זובל ע? 1גס' פ'ם ספות גריפת עי פסיקתי סל6ס ג' 5ספח' ס1נ מעגן הס'סג(

ntAiOSזעיר חסל טנא טייס נטיס 5פס"ל qtSnt ע-ס: נס ערג.5 5פי ק:1דע 
 : יח64 נג'ס ופס גשי סלט ע"י ט1טת טסח6ות מס ייק בק"ק 6הר1ן ועי סיגים וני16ריס סג*ס עם גיס גלקפטד(
 - : תרי"ג יכוכ )טרנממו( טרש ורע סי' ופס תק,ש6( )3רס65 5ח"6 ,ק5ר פ" ססטה(
 סחך סריגי 61*1 ט*רע תפוגותי עס פסקיו רפס מסאג' וושט סר6"ס 3ן טשי גמם סק"1' תו"מ 3" א'טו(

 פסגיפ סס"6 16"פ ס3* עי 5ששק 1יפי*ו ר"מ 9' פי' ett)h גטל1ת וכס' ע"ס *חלוג'פ ססי' סססקיס6חל
 : סס מנשת 53'ע סמליגלי

 : כס-נ tS')h כן ופ' רפ"י תיטור ספרן לגנט נס וע'יז(
 ור סנשס שם ישיש שיר ג9' קוז,סון פק' ושי גח* 5סו" ישק 6ס5י כo)tant '9 תעגיל ל"ש מס' ועימה(
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סטויםפמערכת86נ
 סקס 5מ' )עיין המאירי פנכוקי]קסז[

 : גה"6(ריר
 ר' )עיין יסנהס הרם"ה פסקי]קיי[

 מהראשוניםדינים חידושי ייקאנפי, מהר"מ לזממי]קים[
 : מפ(ונדפסו

 : נ"*6( סיסנ"ז נעייו ר"ה מנכזקי]ידע[
 שכהב מי יש הוספות וזממי]קכ[

 הרא'ש,שתיברא
 דוד בב"ר םהר"י המופלא הרבוהוא
 יעב-ץ מה' להנאון לחם משנהבספר ראיתי ועתה אמת, דברי הבהירבספרו
 ואני המור, שהיברם שכתב פסחיםבשף
 ? הללו לדברים שרש ידעתי לאבעניי

 מי' הלוי מהר"י כהב תוספות,פסקי
 מסתפק שהוא ע"ד ל"ו דףיעד

 רב או כתבם עצמם התומרות מהנראס
 ולעיל ועשאם, ההוספות שקראאחר

 הראש דעשאם שכתב מי דישכתבתי
 : גי*!( המור דעשאן שכתב מיויש
 חידושים דמשכחה פובא דזמניןודע

 של בנאן דליתנהו תוספותבפסקי
 של הוספות שפסקי והמעם דקסןהתוס'

 שאנץ הומפית על נתחברו ההיאהמסבתא
 טוך תוס' הם שלפנינו יהתוס'וכיוצאו
 שלפנינו, תוס' פסקי שאינם באופןוניוצא
 פסקי על בפרמיה כן כהבתי בענייואני
 שהם והנם סוסה למם' כ"יתימפוה לידי ה' אנה ועתה מופה, דמםתום'

 תוספות דפסקי ראיתי וחסריםמוסעים
 : עליהם נהחברו בדפוסשבידינו

 הרב מזני וזךםפות פ1כ!קי]קכ6[
 רבאאליהו

 בריות הוא מהם ואחד זימני כמחא"ת
 ולא אחרון. לרב שהם ומיכת רצ*זסי'

 נא(: הנה עד ראיונים לא גם אכנהידעתי

 לעיל עי' הדשןי תדומת להרב ךכרזבים פנכממים]קכנ[
 תסר6"4 )עי' מ"ח אות ע"דמערכת

 ג נב(כ6%(
 ההורה על קמן ספר רזא נפענח]קכנ[

 מזכיר הרוב ועל והראשוניםהתוספות מדברי פמנים 31ןנג(
 הנה ס' שור, בכור רבינו מאורלינש,רץ
 בר יצחק רבעו חיברו החמיד,ריי

 מפלייזא שמואל מה' של נכדו הלוייהודה
 קצור בהקדם' כ"כ הפוסקיםשמביאין
 נם יצחק, גימם' פענ"ח ותיבתמזרחי,
 שיש הדורות סדר וכתב יצחק נימפ'רזא
 חתן כ*ץ 'צחק מה' הנאון הגהותבו

 : ליב מה'הנאון
 בלב נתן אשר דעיפ תמים מפלחות יראהךננא

 ג* שהם רזא פענח לקרותו המהברהרג
 יצחקק וימו המחבר הרב כי יצחק גימטריאפעמים
 הגהוצו בו ועוצה הדפיסו סגים וכמה כמהואצר
 רפהיפ והמגיה המחבר הרבנים ושני יצחק. מהיהרב
 ששת ונדפס יצחק. פעמים בי"ח רזא פענחבשם
 שת"נ שני דפוס אלא ראיתי לא הצעיר ואיישם-ז
 רז**4  פענח בגני ראיתי אך גאמשטרדם.נח-ת
 דפוס שבעת כנראה הדורות סדר כקובץגדול

 הרמ1-2 בפי* הכחוג כל ממנו העמיסוראשון
 2 מאד וקצרינווכיוצע

 פרדם לקומי נדפס ייש"י כנרדם]קיד[
 באמשמרדם ואח*כבוויניציא

 סימנים שב"ו ובו נ"י חלף על ם' בידיויש
 שהוא ואופרים מרשיי והלכותמדינים

ספר
 ציון מנחםהניה

 סוכך פס' 1ט5 1!"לס6 כלשק כלגהק tow זפ! ז!גוכ !דטס ו:7ס ע-ו כנת כגת ג' וק5 רוקח :ק )נעןזסנ
 : )תקס.6( )'11"לג6 חיים סס נס' והט!ין( 5.5.ת lllD? סיכות פסק')סם
 "4*יו קושח פ5 ס6חרורס פוף' פ!ה,ט'ס זי)'ס חי' ס6חרוגיס ריק6:טי סר-ס פסקי גס מדפס! רשת ט).ל6ספ(

 : חקע"נ 5'611רג6 ר'ק"נטי חייט כמום! ינתק נל' חי 'פקג5סר'
 ורישש ס,שכ זקיזום'ן פ*6 וגט-ם ס-ס ע5פס תיס' פכט!י סס תיס' דפסקי כג' משד פ"ח כס-כ ס' י"מ !ע'גוץ(

 סיט פ.נ זכחיס תוס' ססק' וע' תוס' נפסקי רק his 651 סחיס' גסס סכיי !סרמכ"ן פס-כ פ"!6!ג6וי
 58 נס תוס' פסק' ו1י5)6 כם*ס גז9ס מקר!ג וגס ק4ס פס' פ"ג סגסגת ע"ד מ:": פ"נ ס" 16"ח ונגעי ע-סויד
 נכפש נס' וכן 5חי6 וגוייר סג"ס עם גפ-ט תוס' מסקי גרפס ונס )מדות, תפיר מס' כס! iolp נו :1.6 מס'קותן
 פס?1או :41פ וש"ת ל5*6 6ו*ת וכדלג" ס"ט 1tpen !)6 טסר6": 65 67'נס פסר'שס כמס ל סישט ח*6 ה'גן

 ! פ": סמ"גת"ג
 מס* כ5ט תוס' כפסקי hvei גן hv" 5"פ !6פ)ס ע"ס, מק"י קשפ ס" 6.'ח כבע"ת סג16ן גס מגשכ 6פת מןנא(

 חסל* כ' סל5סטט פסי": 4י7 סמ"ג וגון:עלס 6חרע ילג תסס 5פל מ!גח 6י:ו ומג ע"מ מידלגורית
)OP'

 :!ריסיי
 : etD~tn ספקי נ'כ טטס

 :ג' לת"נ ט" 6!"ח !סכיי2ב(.
 כופשי

 יתר גט* גותי 6760 ?תם יגתי'1 פפ"ס יותר תס74 ט! )סמך ג'ם )ר6ס
 פסליי כ' וגזם ע"ס נגתכ'ס פפ'ם נופיקיק

 סיסת ז6יס! י"ת ש"ת סי יסמוך 1'ס 9שג ס" ג:!-ת
biwiע"פ סו6 טלקס וכסא : 

 8 64 אא 9ס נחevr) 44 ו99ת 5ש5 פסל-5 תחש שעשו g.~g ר4' סומר 4יי ס9"ו 9ל6נ8נ(

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



מערכת
 ש' מערכת לקטן ועיין הפרדם,788

 שאבלו שלשה פ' מהמרדכישהבאתי
 סניי )עיין כ'פ אות ע"ש מידרושרש"י

 : גד(ס5קט
 שמואל רבינוחיברו פ1שךשכ2]קכה[

 רשיי: תלמידסבונבודנ
 אשר רבינו חיברו הפרדם כמיןקכו[

 מעיר נביו חייםבר
 הרשב"א של תלמידו תלמידמנהשון
 אשר ניממ' הפרד"ס ספ"י שםוכתוב בכ"י והוא ברנות בדיני נאהחבור

 : נביו חייםכר
 בהקדמת חבור רמובים כקררם]קכ1[

 מחנמתנוראות
 קורדובירו מהר"מ מרבינו חוברהאמת

 :זצ"ל
 למהר"ם הקמח פת פרורי]קטה[

 הובאחאניז
 נדפס לא ועדיין מ"ח ס'פ חכמיםבמשנת
 וכבר ע"א, קע'ה דף סה*דכ"כ
 עם מחובר דניאל פי' קצת והואנדפם
 וכגידומה אלשיך למהרים השרוןחבצלת

 : גה( חכמים משנת קודםשנדפס
 דרושים איתן, ינחל לבנון כניפשנקכס[

 הפרשיות סדרעל
 ונמה-ר פרץ יהודה כמה"ר דרבנןלזונא
 וזרעו פרץ שכמהר"י בהקדמה ונתוביי( ויניציא, בק"ק שדרשו קאבאליירויצחק
 שאירע ומה קאתו דטפרץ קבלה להםיש
 רבו מ"ש שם ופי' אנום אחד שר עםלו

 : ע"ש הסתפרצי"םענדים
 חלקים ב' כפקרן במנמרן פ*רדץ]ק5[

השובות
מהרג

 הגרוי
 ועיין פרחיא הכהן טהר"א

 מ' )ע' נ"ז אוה האל'ף טערכתבנדפס
 ו  נתת( סרש6 מגסןיסרן

 181סםטפריםפ

 ומריא שקלא נז(1 זיין .פהר"י יהוב שושן פרהנתק
 : ורדים ננת הרבעל

 מהר"א להרב כהדנה כ18-!קי]קלנ[
 פרחיאהכהן

 ונדפס מסכתות קצת על שימותהנו'
 :באמשפרדם

 על חירושים שושנים ס8ההי]ק5נ[
 וקצתהש"ס

 הרב שר לבנו קושטנדינא דפוסדרושים
 הרב ז"ל םלוכלין אליהו מה'הגדול

 : אליהו יד שו"תהטחבר
  מקיר ינינו )עיין פרפיי קורטי]קל7[

 :כח"ד( הני טו7רוסכר
 להרב חלקים ד' כלאדמה פרי]ק5:[

 שמואל בב"ר מהר"םהמופלא
 על ת"ו ירושלים מעה"ק ור"מאביר

 דינים, ותירושי ובריא שקלאהרמב-ם
 נר מיוחס );' )עי' מים מערכת לעילועי'

 : כיה נח"ל(סתו56
 ג' הארץ כקרי]יו[

 חלקים.
 להרב

 א' מורחימהר"ם
 מערכת לעיל ועי' ירושלים, עה"קמרבני

 : כח"ק( מזרעי ווזיר מ' )ע'מ"מ
 למאכל פרי חלקים נ' והאש באריי]ק5ו[

 נט התורה חופםילכל

 כ"ע עליו והשינו לוחמים רביםובשנם
 ישרה ומכרתו הוא טובהק דרבמודו

 לבקיאותו, מצורף ונקי קב צחולשונו
 ת' )ע' ח' מערכת בנדפם כתבת?וכבר

 מגדולהו ממאה שרי גה"6( ס615 דיהזקים.
 שאירעו ענינים מכמה שמעתי אניונם

 ירושלים מעה"ק בשליחותו ז"ללהרב
 : נוראים ונסים פרנקיא"ה בערית"ו

פרי  ציון מנחםהניה
 ~eD7  נגסתנר(

 ליק'טי וגדפו וכו"ס דיייס פבקי צייד כולל ו"ל לרפ"י ס6ירס ום' יוזיל יפרוס ס' גי61רכי
otst1fiettl ט"מ סנט וטס 6יפנ7ל' מסאה כמכמת טס תקפ"ג( )קיסמי מג.' :דפס ו)ל6:ו:: קורית ,wfiסוויס, ספלון גוס"1 כתו' וככופו ס"ס מכ' כ"י מס"ת פלס"' גמש ונפ6רמ6 דל, קוט CT~ סברס קזסיס 

sff)~גן שטס לגירו ct:pn 'יגס-מ קס:תנקס סיס כן וסי' תתם-ס תמו ;-ט ס' גיוס מותגו :נקח !ומת' 1"! ישק ו! : 
 כס חגמיס מסגת וס' תמוט ג"! ס' נוו:יוכק גוסס שרט ח הו! טיס קמח טת סירור' דס' סלמת סי6 וקגה(

 מיתק יקי'ס לגריס וס"ס קרח פת פילורי !שסי קטן :הרס ק ):6יר6( 5!יס1 גרזת נטיס יר5.ת' ת5.וס'
 2 סכיניו כ!6 ס6חרוג'ס גסגיס גג?טסו ססוסניס טט5ף כפרי סי אשח ע"ס סט כתולם 'Sh9C מסגי לגסס 1טסס6יפכיד6

 )מיי(: יוסף מטס נסי סג' התן וס" מ"כ, קיסםנו( * טיפתם כס פרן ו6ו1י פין, טגנת ור-י רק 7מיחס:1 גסס"י ע5 51"ט13(
 1ה'7 ג.:'ריס תוכפות נכס גקר6 וח"גגח(

~1DD 
 ט5 גשי דג' קונטרס ת" S1D1 : נסקופס שר תגו6א וט-ס תג-כ( )6"7 ?1ז מ,שס 1ג:1 סו6 ו5ק?מס*פ( יזרוסיס ס6?ט* פ;' וס' ס-ס פ! ג'טר.ס מגהת ס' ס,? זה" ג'טריס

 ר6ס ספי.י 06 מהסתפק יח"6 1ר6'תי פ"ר פ' ס" ק' פירכת ופי! 1'י שסייסי יסלאו סספס מכ61פיפי
 תז4 סר' ולסו הזר ס' 556ט ג6 מ"ת :עתם 71ט גזם-5 כג' רפ"י גויייק ס' גמגיפ, מאש 61גי חזק טוי8'

 : i'ahn מבי"ס ;י נ,סו וז" c~v*כי'
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כפריםפמערכת188
[nSplאברהם הנ"מ חיבר ולדש סירי 

 מהלכית pffe עלאמיגו
 היה הנז' והגאון ונאבד, סיפו עדפסח
 הרב בזמן קישפא רבני בעיני מאדחשוב
 כתניהם וראיהי דינו ובית סשהפני
 גדול, בכבוד הנזכר להרב מורחיםשהיו
 הקדש יד ידו כתיבת גדול ס'וראיהי

 : ופוסקים בש"ס וחידושיםמשו"ת
 מהריר המנוח יהרב נמגדים זקיפי]קיט[

 מאיר במה'יוסף
 פראנקפורם בק"ק ור'ם אב"ר היהאשר
 ש"ע על נחמד חבור והוא כ( ז"ל,דארר
 הבורים נ' וכולל קי"ב עד.סי' מראשוי*ד

 בהם אשר דעת שפהי זהבמשבצוה
 בשקלא ש"ך והרב ט"ו הרב דברימבאר
 ומהאחרונים משו"ת דינים וחידושיומריא
 ומחדש לדינא ומכריע י'ד עלשחיברו
 ההלכות וקודם דינים, חידושי כמהבטובו
 ההלכות עיקר להודיע פהחא להפהח
 נדפס כי ושמענו הקיש, בשכ"להקם
 סא( פסח הל' על מגדים פרי ז"ללהרב

 יוסת פורת ס' נדפסו שכבר נאמרושם
 ז"ל בהב ובהקדמתו ורדים, ננהום'

 וחי' סב( חולין על יוסף ראששחיבר
 העמקים ושושנת חדש על ופסק מס'כמה
 ער לירינו הניע ולא הגמרא, כלליעל
 והוא י"י על מגדים פרי כ"אעהה

 ויפה:נחמד
 והוא א*ח בל על מגדים פרי עתה לידינוו22א

 נקרא האחד הסי גמורים, ספרים שניכולל
 אברהט אשל שני וטד א"ש ט-ז על זהב משבצותס'
 דפים כמה הספר ובתחלת א"א, אברהם מגןעל
 מחודשת טובה בהמצאה ודקדוק מוסר א"ב סדרעל

 למוות מועילים עניניט והם ומשיב שואלבדרך
 : ידיעות ולכמה וגאון גאה ולהרחיקטובות

 פעמים נ' נופם מיים עץ פרימה[
 וווכחבתארשא

 מסודר זצ"ל האר"י לרבינו הכונותספר
 כעץ פאפירש מהר"מ המקובל הרבמן
 ז"3 שהוא אחרים במקומות כמ"שז"ל
 להם ויקרא דל האר"י כהבי כלמירר
 עץ פרי שמו קרא הכי ולכונותשמוח
 : סנ( חיים עץ מאילן פרי שזהוחיים
ihnP]הרב מורי חיבר מפרי כזרי 

 מה לישבזלה"ה
 האחרונים כי"ר פר'ח הרב עלשהשיגו

 חדשה שמלה והרב תואר פרי הרבבמו
4 והןודכווהייהו,  ררב נפשיה נח 

 מה' הכולל להרבי לש"ע והנהות שרת עריק פרי]קמכ[
 : בארגיל מובהק רב צרור שלמהרפאל
 המופלא הרב היבר רעך4*ך יסופי]קתנ[

 עפר ן' מהר"חח"ק
 : מה( פר"ח הרב על ומשיג י"רעל

 וכל הנף הרב עם לילד בילדותי יכיהיואני
 מצבת על זייארזה לעשיה ישיבתובני
 למצבת וכגואנו ת"ת ירושלים שבעה"קהצריקים

 על יחידי שנשאר הנז' להרב ראינו פר-חהרב
 שפוותיה מרחשן ורחושי שעה רביע כמרמצבתו
 לש"ש כי ואומר מחילה שואל דהיהוהגננו

 : וכיוצאיתכוון
 הנאון חיברו וררישה פרישה]קתד[

 עלהממ"ע
 פרישה נרפס ומקרוב פי( פוריםד'

 אה"ע י"ד ופרישה בברלין, א"תודרישה
 של בנו שהדפיסם עצמם בפנינדפסו
 כחונה לו ועשה יוזפא מה' הרבהנאון
 דק בכהב שנדפסו הנהיתיו הםפסים
 בסוף כוהב פעפים וכמה הס'בהוך

ההג"ה
 ציון מנחםהניה

 610 חק!-ס ספדם כמסיג ומעם תק)"ג תמום '"ט קט )כ"ג ר6ג7-ק מפר סג"מ ופכיו תקג"כ צייר ז,וממ"רפ(
 מכסו! ס')6 סמ"ג ען טרטור וצי '65 קיא וגסת תק"'(( )61!ק15וי יוסף שרכת רג6 פיסו גסמ'סטעות
 : יסג יק'ק סקס) 3פ)קמ ו:כתכ יי%')ו סמ:)ס הרככת גסן סגיו; ע7% 161 כספר, 6' גט גאוןמתח"י

 : גפ!6? וסקדפס תקת"ו ספ7"6 תסמיך, וכת"ס 16-ח :"ע כן ע) וגןסא(
 ו'! פט3לק6 סמחס סג"% ת!מייו טס גח גטיון סוס הסריס חיקן מס' )מד סטרו !תגל ltnnoc ;קורססב(

וכש"י
 תקמ"ג( )פפ7"6 בכיו ח" עט מדפס ו:י"ת עס"ת גמ6 חיכת ס' ח" גס ת'ן 3סג.ס וע"ס ג' רי 6ות

 סומגיס וס' חרסית ממגיד ופ' צגות !מס' שרסיס וג' ממגשת ו' ע!  דימו תיפעל ס' גס כתי' י' בסו3יסרפס
 ה'6ק6 ס' עס ג6חד סו6 )61"' תסגתית 7, ען יוסף ר6: ס' סכה 6'.מ ש"נ 31סקדתת 1מ1עדיסי:3ת'ת
 ט7.ג'ס טגייס גוסס 81' כ6וקכטולד, כ"י ות!מי7י"ו( 6,-מ.ת !ס-ק ):רבי !ניגס 06 וס' כלגיס סרבת וס'7רכ)ן(

 : כשד גיפס סתס!סומג?גי
 טכו)ס פט'ח קצר ג7סס ככיל !6 וגס : פ"ל ס"  ע' 6ות וע"! תק)"ד, 6וסטר6ס רסקוו'ל מפלשם סרס וטספג(

 : נ!י5'ון ט7'סע 173ריגו ומהיכסס ווהבי) )רג וסוף סהייס מעף ס:1טף מרף סס61 ע! פעיה חלףכעס
 : תקע-ח( )!יי%1גק ו"! ספרד! יסר,י וחומס מותיר ס' ימהיכסר(
 ופר" טיס עציו cla*( !מ' קיסר 151סר מ:כיע :ס פ"ד נכ"מה(

eb מו"ס וסלכ פ!כ5 כליסה טי*9 סלג *' אס 
 ס'  וטריפ 4ע?9 שטוי ס' סייסת ש ששרי פרי ג9' גטן 'וגס מו"ס  וסרכ  לידס מזמור גס'  פ6י17 717י

 : פיס ספע"1 ח"ו מפך מיי ופיס : יחי נס תולל ופר' ח7ס פלי 'סי!  גיטסלייריפ
 כיח כעס טכו)יססו(

 'סללי
 :  סלען  ספ יורד )סק*ת( יויכין 6ס-פ
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 189עספרים8מערבת

 פסים, כתונת ר"ת יהוא ב'8ההתה
 שנדפפ הניה עם נדפס היםופרישה
 עהה א"ה ופרישה ודרישהנפפד"ם,
 שנדפם בב"י מחרש שניהנדפס

 ע"ש בי"ת מערכת כמש"לבדיהרנפורמ
 : יוסף( ניח)עי'

 אסור שא שהדפ?ם1 י-ר ודרישה דפרישהון1,8
 חרבה טמנו תארו זוילמרשדארף בקיקוב"י

 בב.י שכתוב או ופשוש בעעיאם נראה שהיה מאכל
 שכ"כ ירמזו האחרונים 'פעמים ma1 עשו, סוטולא

 והמצא המיפיפים. השמיטוהו כי שם ואשנוהדיחף
 יעד ופרישה דרישה שנדפס אראשון ,בדפוסימצש
 בנדפס כתבתי ושר לובלין, בעיר לבד הטורעט

 ררישה דס' בח"א( פאלק יהושע מ' )עיין יו-דמערכת
 טמ*ע שנדפס אחר בשנים רבות נדפס חיטד8רישה
 תע"ו שנת נדפס כי ח*מ דרישה ראה ל% כע"נוהרב
 שגת נדפס ח'מ וכנה"ג תגיל שנת כפשיה נח כנהגוהרב
 מדברי כנה-ג הרב על להקשות מקום אין וא-כ8"ך,

 הלכות שונה הרב על להעיר ויש בחימיהורישה
 לא כח-מ הכנה-ג איך רתמה דנראה נקה דףה-ב

 מדוקדק. אינו שהלשון ע"ש הורישה בדבריתשגיח
 : הדפוס זמני מפרקי זכרולא

[wp]')חיבר דרש"י כחבו מנרנכם כ 
 ופרנס נכירלכבור

 : הפרנס ספר שמו על וקראו 5פרקעיר
 כנרבעי]קתון

 מהרי-ל בחשובות קדמון. ס'
 הרבה. אותו מזכירין ואו"ה קולוןומהריי
 בתןו' ומהרי"ל נ' אות ט"ו כלליאו"ה
 מהר"מ, בשם כתב שהפרנס כתבו קנ"וסי'

 ע"כ ריש קע*ה רף הדורות בסדרוראיהי
 וסובא מרומנבורנ פרנס משה לר'שיחמו

 וכהב סח עכ"ל פעמים נמהבמהרי*ל
 דמפר קפ*א סי' סוף בתשו'מהרי"ל
 נכהב מהרים פי ועל הוא בהראההפרנס

 : ויל בדבריועיין
 ב' עם נרפס ס"' שירה כזרק]קמח

 יצחק שיחפירושים
 בית בס' שירה פרק והובא שמעון.שער
 וכתכ הספר בסיף המבי"ס להרנאלהים
 פי' עשה יעב"ץ והרב ע"ש. עליופי'
 : שלו תפלה סדור שהוא שמים עסויינם'

 האריי רבינו טשט כ"י הלקוטיט בס'וראינתי
 שירה פרק ווהאזמר מ"ש כי תי*ב סי,ודל

 עשה אלהים בצלם כי היינו מעלות לכמהזוכה
 נאישים הם התחתונום הנבראים וכל האדםאת

 ולכן רולס. מאנרכים ידו ועל האדם קומתגשעור
 אלו כל לכוין ויודע קררה פרק האומרהאדם

 השירות אוהד ויאמר בו רמוזים איכןהנבראים
 . בקצור עב-ל מלם הנבראים כל אל שפע ם גויהיא
 ישן ברפוס מיז"ל אליהו בנרכבי]קניהן

 :וחרש
 אליעי ר' 183אקי]קמט[

 מדרס(: )עיין פט(

 מדיק( )ע111י כמש"י יי'"י ענדן גן כזרקי]קנ[
 : ע( ישן בדפוסוראיהים

 5י'י )עיין היכלות 83רקי]ק;6[
 הסח בשפר מזכיר יימי ר' פברקי]קגנ[

 : ע"ש וכו' מצאהי יוסי ר'ובפרקי

 : כ"יי ישמעאל ינ' מרכבה שנרכשי]קגנ[
 נ'1 )עייו ההורה שרשיות]קנז(

 נ16ת וכו' סתוריפרסיות
 : נקו"6(ג'

 נפלא טפי דרכים ונרשת]קנס[
 נוראיםמררושים

 רוזאנים מהר"י לרבינו אמיתי3תריפוה
 ומפארים משבחים הם העיטם ובכלענ(

 מפר הדפיסי ובאשכנז הנו'.הדרושים
 פרשת דרושי קצור והוא יופי,מכלל
 פ' )עיין יו"ר. מערכה כמש"לדרבים

 : כה"ק( רוו6גיסיסוךס
 סנכוריס(: סעי )ע" הפמפומים כלפור]קנו[
 בספר מביא מקוצי י"מ פשטי]קנו[

 כמעט תדיר יהורהמנחת
 מ"מ במערכת לעיל ועם*ש פרשהבכל

 : כהה( מקוני ר"): )עייןבמ"ר
 הרם(ו 6יי )עיין דרהבא פןצררא"גה[

פהח
 ציון מנחםהנ"ה

 : סוס מג6ינ' טיוקע ,ה" סג"מ טס תרנ'6 כחעג6 מהזם נימסמז(
 ?ק?וק כבי 6101 ביסו פרקי 16 פלס פרק. דאל ולפלל לניסו סרקי סי סירס פרקי ס' סי' גסק*ן ל6ית'טח(

 6יוס ניפל ג'ל גירך גחול)ר-6
~*tDD 

 6ג7*ק היסו כמו'ס 6ג.ג7ור )סו-6 גכ,ס:.ס סוגם סי' טס וגס
 : ספת-י( )ע' שלמי סל כשו"תג'6;'גולי

 סל?-י כילוי וטס תק5"מ ווילס גזוי ג'ת פי' וטס לע*? קייטך"פ(
 : תרי"ג וו6לכ6

 : ר5"ג סי' מבס מטס וס"ס תלג"ג גטפ7-ט פת?ע ונזפםע(
 )ל*' מיאסעא(

~VO) 
 סם 61י' O~e טי' ת"נ ככוורי ,כן סטיך טבק ס' ,גסקזמת ט"נ יסלסג"ן nDh טגן ופ'

 : יש !:נונס קררכם )מיכנס ל6ו' בסי' ע? ס.זות'סס וירע טלכנס ומטפס ספנים וסגרת סיגפת ס'כחי'

 4הך',9:': ~ש ייפוק רוי ;"בושש צ י%ע:י,:"יתא
 : ע.ע ף) רוטה' גייס טי"ס רט ע5 לק ק6' ?עם פח"ע PD7pOגעס
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מערכתאו
 עג( אברהם לם' האהל פתהאיט[

 ונדפםמפריסשלא
 חלק נחמד מ' והוא בזולצבאך תניאש'
 ובהיס', בש"ס כוללים ענינים מ"מאחד
 יקרוה מהטפרשים הקדמות אחרוחיק

 :ונענבות
[Dp]בא"חטנדים פרי הרב עשה הכמה נ14ןיוקדרן 
 להלכות פתיחה ההלכות כל קודםוי"ל

ספרים
 איתן ושרשי עקרי ביאר שם כיההם

 את יהן כי ודעת פעם במובההלכות
 יהבין מצא פתוח פתח המעייןרוחו

 : בנקל ההרכות אותן עניניהיסב

 אזהרות עלחאגיז מהר"י הרב חיבר יזכלרצ לחציל]קס6[
 הרקיע  והר קצור והוא גבירול ז'טהר"ש

 4 עד( ישן דפופ נפך, ותוספתלהרשב"ץ

.צ
 קדשים סדי עי קדשים צאןנ6[

 תורת הרבמהנאון
 נכד והגהות א( מרדכי ס' וחבירוחיים

 : נ( חיים הירתהרב
 במדות להרו"ה הצבא נפוחך]נ[

 והרמב'ןההלמור
 רכ"ה סימן דעים בהמים ונדפסהשיגו
 זיי"ן. מערכת בנדפם במ"ש רכיווסיטן

 3(: 3ח"6( ורחים רניג!)עיין

 שהיבר ממאסרות אחר וק' פרבכפ5דוע]ג[
 בעיר ונדפםהרם"ע

 : הכ-נ שנתהאמבורנ
 יהורה  י(הלטיררבינוי  זרח ן' מנחם מרבינו לררך צדהנד[
 והיה שיעיב בן יהושע ורציני הרא"שבן
 במילימולה רב היה ואח"כ באלקלעהרב

 אברבנאל שמואל השר לתועלת הס'וחיבר
 ופרשת ומרדותיו המלך בחצר הואאשר
 על ועברו ללמוד, שלא מונעיםדרכיו
 ונרושין צרות כמה הנז' מנחםהרב

 מ"ם מעיכה בח"א ועיין ע"שומלמולים
 נח"ל(. זרח ז' מננס ת' )עי'1 מ"םאית
 התלמור למד כי בהקדמתו הרבוכהב

 בפי' ומהרות וזרעים פרץ רבינובתום2ות
 ועף רבו בני יהודה רבינו עםהרא"ש

 נתורה נדולתו ניכר הס' ומןבאורך,
 שקיצר פתה מלכים ומוס"ר הכמותושאר
 שילסרו פרקים בעשרה הלבבותחובות
 יעקב שנות ובשו"ת תשובה. ימיבעשרת

 שנמשך לדרך צדה  שפר כתב ס"ו סי'ת"ג
 זקנו אבי שהיה הרא"ש אחר מקוםבכל
 זדה שהרב שיזפיה אנב והואעכ"ל,
 הרא*ש בן יהויה רבינו העמיד היהלדרך
 : רבו אני שהרא"ש לנהוב צריךוהיה
 בם*ש והרא"ם רש"יי עפ"* שבע באר מהרב לררך צדה]ס[

 פגורי5י16  יעכר מ' )ע' י', פערכתבנדפס
 .נח"ל(

 נ4 גסור6י מ' )ט' לחיים צד4ה]י[
 * כח64( לרמון1

 אסור בדיני קדמון חבור ובהרים]ז[
 בכמה באו"ה מזכירווהתר

 י"ז וכלל כ' אות יו"ד בלל ומהםדוכתי
 אות מ' וכלל מ'ו אות כ' וכלל י"נאות

 : ע"ש א' אות מ"ד ונללי"ר
 : נח"6(י "מתי יי557 י )ל ה דבש צוד]"[
 שלוחין הלנות על יזעדו4ון צדיק]ט[

 ושקלאסהרטב"ם
ומריא

 ציון סנחםהנ"ה
 : !סמ"ך "יי"ו!כ גק-ק כט17 זרת גפ"סעג(
 גש590  לקטע פסי  סירוס ניסק סרקיפ  .ופר ס.ס כורע  the(' ע"ג 3"3ס' DC?:C סו6:ין כסרי ו:.-עער(
 גקר6 פלטתו ו10 6-50 תספי ג"6 1נ!ג גק4ק !פג"כ !ק5"ו ק6-1 ס" לוגמן מסל-ס נסו"ת !:וגר גרבן 736"קא(

 מכסן: מן נס!-ס טרשימקס
 : שזר פ'ס גע עם תסיס( ),יגדוגק סטי"ל סיידססייס 736-ק פור גמ!"ס תייס מ!-ס סרג ,ס!6ב(
 תקפ*נ(: )כקוטג כעיר גפ-ע נסו;7טסנ(
 PSDtPS פשו וג' קמזס!סיס, שפעת 8ח'ס יג0מסס  'קרס, ססדפי מס סג"י  ויג'יייטו במד גקיר6רסגוססד(

 4561 61גי1 סיום, טד נדפסו ול6 :1'ג לס' דיגיפ 5'נ סוג*  נטירן ~hins  !גכ"'  6נלג:15, כמי16 זיןסכר
 : פ-ת ס' 6דר י*1 פט-י גט1רן גילם יסים סו.ן טל )סרגו 6תיסוו'

 סס'ש(: ו6'ר  :זודו  גפוסי גס' כרטס1ן
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 141עאספריםצמערכת

 קרבן וחיבר סרעק מהר"מ היברוופריא
 וחיבר שו"ת וקצת ע"א מסכת עלאליצור

 : ררנות צורפדה
 הנהות עם הוא מצורך סמ"ק צורךני[

 כמ"ש מצורך משהרבינו
 : בתשו'מהריק"ו

 בנין על תי"מ יהרם הבית צורת~6[
 : י( יחזקאל ופסוקי נ'ביה

 : מינכס( Su1 )עיין דביררם שבדץ~נ[
 הרסרוק חכמת על דמאזנים צןץדךן]יג[

 : ז"למהראב*ע
 הנאון שימות היה לנפש ציון]'י[

 ז"ל יחזקאלמהריר
 עצום בפלפיל פראג דק"ק ורעםארד
 וקרא ז( ביצה. ברכות פסחיםלמסכת
 עשה כאשר נ"ע אמו מרת שם עלספרו
 לכבוד ציהורה נורע הספר שקראבשו"ת

 פמחים למסכת וצל"ח fft~. -אביוטר
 דגול מס' ונראה ז"ל הרב בחיינדפם
 ורוצים ברכות שימת שנדפסהמרבבה
 בא לא עדיין אך ביצה שיטתלגורפים
 שכבר ושמעתי פסחים. צליח כ"אלידינו
 עוד לו ויש וביצה, ברכות עלנדפסו
 ביהודה נודע על מ"ב וקצתתשובות

 : ח( ומתיקים נחמדיםודרושים
 והרפיסו ברכות מסכה על לידי באעתה

 : ז"ל הרבבן
 ויש הסור ע"פ ההורהgy ציוני מנחם ר' הרב חיברו ציוני]עח
 הזמר על ספרו ובנה נוראים חידושיםבו

 ש"מ וכתר הרמב"ן ופי' הנהירוספר
 משפיר"א היה והוא מקיכלים ספריויתר

 : ש"ך שנת בקריסונהונדפם
r'p]הרב חיבר ופרהים שביצים 

 גימטריאותיעב"ץ
 : ונדפם ומידות הקרש שמותנמספר

 תע15מ1ת עיין נובל שביציתמז[
 : חכ)וס(ומקורות

 למודיות בתכמות ספר עולם צל]ימ[
 קדמון י והואטבעיות

 ונדפס כ"י מנולה יחידי בירוהיה
 מתירושי ומלא הנ*ז שנתבאמשמרדם

 : טיהעולם
 מהרהר הנרול להרב זירז* וסכמך[]יס[

 התורה על רודיוסף
 ומאטרים פסוקים ביאיר הפרשיות סדרעל
 פרשה כל ובסוף הדין ועפ"י דרשדרך
 חבור הפרשה ורמזי ההפמרה עלקצת
 טפרים נ' על מחדש ונרפס ונתמד,נאה

 : 'י*י: ויקרא שמותבראשית

 ז"ל האר"י לנורי צדימ צמח]כ[
 צמה מהרייוהנהוה

~fft

 ענינים ושאר ואלישע אליהו בפסוקי
 : תקם"ה שנת קא-עץ בעיר נרפםיא(
 טנחם מ' הנאון שונה צדק צמהה6[

 דק"ק אב"רמענדל
 מלא אשר בנו מהרב והנהות יב(ניקלשבויג

 ועם"ש הנז' בק"ק אב"ד והיהמקומו
 בס"ד מ"ז אית נ"ן ס.' י"ר ברכהבטחזיק
 ע"ש. קמ"א אות מ"מ מערכהולעיל
 כס"ק(: ;יק5סנורג 6נן"ק תעגד5 ממס ת')עיין

 בסוף ז"ל נעים ן'י יעקב מהר"ר יהרם כמליכוד שנניף]כג[
 : הטלך כבוד בדין יעקב משכנותספר
 אגדות קצת על המן שבנצביי];ג[

 מן מנחםלהרב
 : תפ"ו שנת באופיבאך ונדפסמליסא

 מאמרים באור מנהם שבצנרן]כן[
 בדרךתמוהים

 בברלין נדפס נפלאות והקרמותחורפא
 סענדיל מהריר הגאון חיברו פ"תשנה

 והרב העשל מהר.ר הגאוניםתלמיר
 מנחם ולחם זה מס' ח"ב לו ויש יג(בה"ו,
 מנחם ומעמי קדשים וס' הש"ס ועלשו"ת

 : רש"יעל
צפחת

 ציון מנחםהנ"ה
 : תע"6( )טפן"פ . יח"6 סמוגח מרות טס נס ותססוג'ו(
 ינטע גיפס t '; h*ilr(hclhn חק)-ט כס גיס וע) תרי"ג :ס 3רג1ת וע) הקמ"י גפרני )דפס פסח'ס ט5*(

 פופד: סול5כן
 : כ5!-ח כרוכי גבס יקריס יר1כ'ס ט'י גרפס גג'ר )6 וזס )!יון דורס 3סס 6ח*כותפסוח(
 : 15רס מערי tos סנ.ס (SD ד)קר6ט מתתי' )ר' וסוףפ(

 : תקע-6 כס ce'-ס וגילי 61'וכ תסי.ס יסוכע דגריס כמדגר פן ח*3 נס גופס ולח"ו תקמ"ס ס6)1גיקויו"ד(
 : משריס וסוד ostn מזית חגיגי גפויא(
 גס סי' תפס, 1*6יב(

 פקוכי
 )5טפ כאוסר, חיוורות מגית .nthwt )סרמ*ע מקמרות מכרס ע) פי' ות" גי1)

 : מפגו)( גי' י5דק מנחסג"
 סגקר6 ,טלק' יס71ס )קנ'מ  תלבלר נ'כ וסי' למורמי, חיתן 3עס1*ת ספלון  ג;1 וסע)'"וי. וט'גל76 6ג7"ק,סי'8(

 טסיכם כת)16ת lSW( סס;ח ת,מו7ו 6 כחויך ,סו6 תורס( ת.' מס:, )7סס חכמם קנס )וכס' מגיד פ,ו)ליטל
 : כס ספרו נסקדטת וזפ-ס ות"ס הי"ו גר' שופכיןשחטת
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ימערכתש*1
 הרב הזכירו עה"ת המים פוענחת]נס[

 סימן י*דכנה"נ
 ושאר א'ח חלק ובסוף ובלשונותר"מ

 :דובהי
 מדינים ראב*ן חיבר פענזק שבתנ"צ]כו[

 המרדכי אוהוומזכירים
 בלל בהושו' הרא"ש וכ"כ פוסקים,ושאר
 הנקרא ראב"ן זקני ובחיבור נ' סי'פיד
 בתשובה מהרש"ל וב"כ ע"ש פענחצפנת
 הקפן בט' לשנים וראב"ן פענחצפנת שחשבהי במה צדקהי לא ולפ"ז כ"מ.סי'
 בפאת וכם'ש ע"א כ"ג רף דודראש

 : יר( ע"שהרא"ש
 נפלאים תיישים כצענה פבפן3ןצ]בז[

 : טיי מיהרים"םלהרב
 כתונת המחבר להרב כ8עבח פבכ8נרצ]גט[

 ערכין בדרך טו'פסים
 בפפד'א נדפם הטוהים ומאמריםהקדמות

 : הנ"רשנה
 )והוא מחודש חדש פענח ובשנוץ]גט[

 רביעי( פענחצפנה
 שמות בס' הפרשיוה סדר עלדרושים
 בכמה פרד"ס בדרך נחמדים דרושיםוהם

 מהר"ר החסיד הרב חיברםאופנים-
 הקדמות לשונו על רג"ל ול"י יוסףיעקב
 וכהר"ר לו יאמר קרוש המפורסם הרברבו

 נדפס שכבר וידענו מזב, שם בעלישראל
 ונותנים יוסף יעקב תולדוה ס' הנז'להרב
 בן ס' שחיבר כתוב ושם השבח, אתלו

 בעיר פענח צפנת ונדפס יוסף,פורה
 הדורות סדר ובמפר תקם"ב. שנהקארעץ
 בשמותם קראו אחרים ספרים כמהמביא

 : בעליל נראו שלא פענחצפנת
 מה ידעתי ולא עמוק עמוקי והוא הצרוף בחכמת נ"* ספי צרוף]5[
 דהרנ כתבתי וכבר המחבר, הרבשם
 להרמב*ן חבר תלמיד עכו דמןיצחק
 אליו ובאים הצרוף בחכמה מתעסקהיה

 מכ"י קונצרט א.זה וראיתיםיאכים.
 בח"ב ועיין בזה, עצמו סהרח-ורבינו

מפרים
 ?סו ~pnS ט' )עיין נ"ב, אות יו"דמערכת

 1 נ6%(סכז
 יעקב חיים מהר"ר החיים צרךך]65[

 סופת הרבהלם?ד
 הרמב*ם לשונות על חיבר סהרח"אהדור
 ~טיי(: סמ6 )סיין כמש"ל. דחיי סמאושו"ת
 צרור דץדץיים 2ברךך]5כ[

, 

 חיברם הכסף,
 בר חייםרבינו

 הוא הכסף וצרור הרשב'א תלמידדור
 שתראה כמו ושערים לדרכיםמחולק
 )עיץ רס"ה. סי' בראשון המבי"פלהרב

 : גרורות(מסר
 יצחק יבינו היבר הכמה צרורהנ[

 מקובצה שימה נרבוני,"
 : ע"נ כ"ח דףבחרא

 אברהם מ' יהרב לנכסם 2בררו4]5ן[
 מרבניכאחיניי

 והיא בישראל תורה והרביץשלוניקי
 פירת מ' קיבר והוץ ועניניםמשו"ת

 : נחמדים מדרושיםכסף
 סמור זרור )סי' 1קכ:כ!יע 2ברדר4]5ס[

 : יי(גטטוך
 התורה על חיבור הכמדוי 2ברדר4]15[

 טהר"ר הרבחיברו
 וע"ד פשם דרך על ספררי מבעאברהם
 דינים. על הכסף צרור וחיברהאטה.
 סי' משה מתה הרב המר צרורומזכיר
 תריב סי' א"ת בשיירי מ"מ וישתהי"ב
 אותו מזכירין תכ"ח מי' האחרוניםונם

 כא( במסעות* להפסיק ראוי שאיןבם*ש

 : כח"ו( מטרדי סכט וכרסס ט')וסיין
 בית בס' הכא צררררת םפך151[

 סדר כ"כיוסף
 כ"א צרורות ס' יש לא אמנםהדורות,
 חיים לרבינו הכסף וצרור החייםצרור
 מרן כוהכ ועליו הרשב"א תלמיד דורבר

 : הציייות בעל או הצרורות בספרשכהוב
 פאוקירא להרש*מ ומיגדן וברי]5מ[

 עם המבקש ס'בעל
 : ""יי הע"ו ש' בהענא ניפם מהר"שהנהות

קב
 6' נ?ו5 לכ טוי 'קרות 1ססראז לרוך 63יר מס וסדר בסיי מחט געת וגוסס מסור 6כן נסס ג*ג 1גקל6יד( ציון מנחםהניה

 : סנרכפליגת
 : ת"ס( )?,*ו רימכי'ט 3ית טפסתת טקירית גס!6ס סקוטס טססו(
 ן טפלע"ספ atle 3י' %''qot וט6שן(
 ספ יחוסל קנות מליך ורות טנ*6 פ5 מגחל 6סט5 ש 3ס נב" פפט מ61 מיגן בק' סספריס 1כ6ו!ר11(

 ס* וססל'1 רכיבו סיגי 5:1 ס' קרוסת ט5 6'ס חסלו כג'ו ול איו, סט3מ etlivt סתירות טלוננסקדטס
 שהתות קיקן ~טס ס6!ס תחת 6ותס טען 6סד סטופר ו6סכ'5 מעיל 1ר1ר ס' ,וקת ט16טם 6תו גחל 135611

 : "'ס)ן.%טנס(
 : מס-3( 1טל6נ סאו )קליינט פיניט 6דס ~הס וא46ק(

8י*4*ש8*ש44
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 אבעבמפריםקמערכת

רץ
ק*

 sf )ציי הישר קבנק
 ת' ועיין ס!קט. עת פ

 יאשיהו למהר"ר כ"י כסף קבוצת]נ[
 כמו דינים קצור פינסו'

 בסדר ממונות ודיני נשם מדינ*ש"ע
 : כ"י ראיתיוהרמב"ם

 נךןן,ו"",5'ייס"'ןין:עשע קבס"י
 : ס'( נונת )עייו וברכה קדושה]י[
 מהללאל ימהר"ר הלולים קדשנס[

 בעיר רבהללויה
 על פשומ פירוש והוא ת"ך משנתאנקונה
 נמור הל"ל חיבר גם כ"י. וראיתיוהתורה
 מ' תיבר ועור דינא לענין פסקיםס"ה

 ; וכו' וחירות משיריםהללויה
 ישי" ל' עתי משה קהלכםמ[
 האמת וע"ד הפטםי עפ"י קהלת 8י' דוד בן קהלתנ,[

 : נ( זלה"ה חזןמכמהר"ד
 הכולל הרב חיקו יעקב קהלתמ[

 אחר אלבעלי כמהר"י'
 שבת הלנות על והוא איזמירמרבני

 יפים ודרושים להרמב"ם אסורותומאכלות
 יגידו הרבני' ובהקדמת ושו"תומתוקים

 : שלמי'ו ואת עולותי"ו אתצדקתו
 לרוב מקרוב נדפם יעקב קהלתן]ס[

 חכמים. לשון דרבנן. תוספת כולל והואז"ל
 : די חכמים מדוה אדם. בנילשון

 : יי1ט( 15י )עייו יעקב קהלת]י[
 מהר"ר להרג שי"ת 14ליהו קולני6[

 הרב בן ישראל אליהוי
 ושם מעתה. חדשות ונדפסו משהמשאת
 אשר ונכבדים רבים חבורים מכמהנאמר

 : ה( תנצב"החיבר
 נ5)5:טי בכוסס מ' )ע' בוכים קיל]ינן

 על הלוי רפאל לכמה"ר לדי בנן קדל]ינ[
 ושו"ת והרמסםהש"א

 : כהונה בתי הרב ממורנו תלמידוהוא
 : !יעקב( קסוריס )עייו בעזרה קולניי[
 מהר"י השקיבל הרבי שחיבר ספר ז( כ"י ברמה כהמל]עו[
 מדברי קדישא רבא האררא באורצמח
 בהקדמת ושם שחידש, ומה ומהרח"והאר"י
 מהרב הזהר פי' לידו שבא כתבהספר

 והעמוקה, הרחבה מדעתו עצמומהרח"ו
 רבינו עם שלמד אחר שחיבר מהוהוא
 בראיות לו שנתברר כמו זצ"להאר"י

 ננו אזר הרפים בכלל והואמופתיוה,
 ע"י הוציאים שאחריו והרבניםמהרח"ו
 )עיין בנדפס שרמזתי כמו ותעניותיחודים

 ביד היה לא זה וכל נה*Shg't .)5 טייסמ'
 כמ"ש סהרח"ו הרב בן שמואלמהר"ר
 משה הרב בכתבי ראיתי וכן צמח.מהר"י
 הקונמרמים אלו בתחלתם וכ'קונמרמים קצ" שהעהיק וימאל מהריש הרב בןוימאל
 ולא זקני מר מכ"י לזולתני שיש סמההם

 זה כל נמצא והיה עכ"ד. אתנונמצא
 צמח. ולמהר"י אזולאי מהר"אלמדה

ומהר"מ
 ציון מנחם_הנ"ה

 : ע"מ פ"ט 3ססלו סוגף ס6ין'ס טופר ס' תי' נס )ח'6 מוספות מס תושם 3קיסטDe71 6א
 פספס 610 ,:ממגו, וס גספ"ס פ"פ תסס וסלכ ותישח( )תפ"ו 6"ד סילוסיס )"ס סס נ17!ות מקרנותט6ב(

 : oan קסדת כמו עי וגקר6ו תגיך ען מיוקש פי' ג"כ מ7ייי' ומוסיף !היסיד וס3י116קג1ס
 תעי:  ס5יי:יסי 3?11דפ  ויד 3סס קות י! פי' ס" גסנ(
 :  למפייס( W'~'Shj למון ופפוסר(

 פנכת ס' גספליו סוכל נס 6סר( כער ס"ס )גדפם כוצת ודרשת סרמ3"ס עי  o'Sh~ ריר ררסופ to'ihסי'
 7יסל%6 6רט6 עס"ת 6ן'סו קפחת ללס"נ ופפכר פקח טשס totlh שור מחלושת e*D 'כר6! גס6 גיטין ס!שיסו

 : ס6חרוג'ס ג' 6!1 ס!.ת !ס!פס סמפיית גסו סלג 9י 51-ע 'lh1Sומחוס
 סגיסס יט"פ  פוסיי ן' ר-' פי' פס  נ'5ר :דפס סל ופתחים י"ס כ"1 ,סטי' מ"פ סרכזת סי' וגס1פו סם-ט 7ו'1הי"ו(

 ס"ס( סי' )ע*! סתלימ קמת 3סס לק :קל6 יגד סג6!6גס' סי' פט6'ג נגש*ס כג" ע"פ גוג'ס קון נכסגקל6
 פ" סגת שית תס!ות :ול6 סולנ ן' ר" ספ5גריס  גס5ץח גסס"? )ח-% 11"ס טייר ספ טפן 3ס'ע לח"כוכסגזפס
 וזכריו ט"מ, 6ח61' תנוסר-6 ג1כיס קו! !ק' מס' ניגס ס) ס" 17"! סרס סמככי-! סרג ,י7י7' סג"! גוגיס קו!סי

 6ו1י6י(: h~1rltS' גוגיס קיי ס: ס5רהס 3מס נ"עיותר
 גראס 5פא ח"ס גר' 'עקג ג16ס ת"ג פגתם ס' ירוכ!יס סס ו"ותס ופסייס בחי' הס'  גל 1C1fi  סס גילופהא

 . סו6: פסטתס סס 4עח oa7טוס
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מפריםקמערכתש*1
 צמח סהר"י תצמיד פאפירשומהר"מ
 צמח מהריי הרב עור וכחב מסנההעתיק
 הזהר. על באור מפרים נ' סז"השחיבר
 מהזהר ח"א על שושנה קראו א'ספי
 ס' קראו ב' ומפר הרשב"י. מהחילשכך

 העסק קראו נ' וספי ח"ב עלהס-כילים
 ונם נאבד, זה וכל מהזהר ח"נ עלשאלה
 שחיברו נאבר למז"ה הנניז אורס'

 הסכימו שלא כנראה הנז'.מהכתבים
 וקול זה. יתום ברור שיתנלה השמי'מן

 לי וכטדומה בפולין נדפס הנו'מרמה
 בארצנו שיש ברמה מקול קצתשחסר

 :כ"י
 בראוית ע"ס דריש,ם ין*דךך. יחדל]ע,[

 לי3 יהודה מה'חיברו
 : רופא יוסף מה'בן

 ה ר 1 ת ה על דרושים יהדדףנ קיל01
 מהר"ר המפורמםלהסב

 : מקרוב ונדפסו ז"ל עייאשיהודה
 כמהריי הכולל מהרב יעקב קולןיש

 בתי בעל הרב טורנו תלטיראיזמיר מרבני אחדשאול
 עפי מאד נחמדים דרושים והואכהונה
 ולשונותלהרמב*ם הלכות וחירושיהדין

 כ"י למהריק"ש יידוים יעקב קוליל : ח(וליקוטים
 אותו קירין ועתה במצרים אשרטסתערב

 שיטות קצה ראיהי ואני המצריים.קהל
 : כ"י ז"ל להרבבנסרא

 ולשונו ט( המשניוהי על פהרם"ז חיבר וקך3(ז כתךלןכ[
 בנדפס ועיין בקצור. מאי"ר סופרעם

 ?) גה"6( ,גיח "סם ה' )ע.' מים,מערכת

 להרב בקית אגרת נתךנפ2רם)כ6[
 פציע בענין*עב"ץ

 יש ובשנית פעטים ב' ונדפסרבא
 : בחראמהדורא

 יום. שלשים לאחר בענין ינכןרם]גג[
 קונטרס אמה דברהרב
 :ישני

 דבר אוסר ארם אין על קךנמ2רכ2]כנ[
 לכמהר"ר שלושאינו

 רתמורה פיו נחום חזון בס' קארואברהם
 : ע"ב קס"אדף

 משים ארם אין ברין כתךנמ2ריכם]גד[
 הסו' להרב רשעעצמו

 הפסנה אשרות בם' דוד ברמהרח"א
 : ע"נ ז' דף הס'בסוף

 ולמסירת למקרא אם עי )מך3מןרם]כס[
 בספר הנז' קארולכמהר"א

 : ע"ב נ"ז רף דמנחתצ פ"נ נחוםחזון
 וכו' הזהר מאמר בבאור קדנטרם]ט[

 את בקנה תמר בארות קךנטרם]בו[
 תנין מהר"י הרבוכו'.

 : יצחק בני דרשותיו ספרבסיף
 לנמה' הוסיף בל בענין כ[רנמ2רכו]גה[

 הובא הנו' קארואברהם
 זבחים נמ' הרב למורנו נחום חזוןבספר
 למורי טקושר נט ס' בס.ף ועיין כ"א,דף

 : ז"להרב
 נדה. בפתחי הלכות נופי כתך3כמריכ2]כע[
 ה נ ש ם ה מרכבת בם'י

 : כיהה דאסורי פיוח"ב
 "טת דברי חיב יניטיה קונמרםמ[

 : י"אוקונפרס
[hSJסופרים* דברי בענין קדבמרם 

 36יסט ת' )עין בכיח קינמרםמג[

 דביי יצבי בם" לגו לנמרםמח
 קונמרמ שם חשור. בענין קינטורםמה
 : חמישיי
 3שו'א השטרות, יסוד קךנם2רכ2])ס[

 םן מןא 1 ג עמרם]15[
 פ"א נחום הזון בס' הנן' קארולכמהר"א

 : קכ"ד דףדתסורה
 האמת ע"ד ס"ת בכתיבת קונמרםהק

 דברי הרב היאוין. בענין סדנמרם]5"[
 : הדשי קינמיסאמה

קונטרם
 ייון מנחםהניה

 )6הץ כקת ונס תקם"ד( (p'jdk קודק, 6גל"ק hn(bl(t )סד'6 גטין 'ד גס' זנק זש)י היזזגיו )דעסזגס
 : נרסיןשפס

 %1"פ (eetrbt) וגזתן תכס (oc מגסס וע' מיסגו, וגפ:סייס מקל6ק6 גרו-וו כפא) )ר' ס:"ס עם ג6'ד :רסספ1(
 ייקוט, סחכם נכס וכמעת' סכזגיתכס'

 : 6' פחות פ6ת"ס עיגם 1יקס די!ת ס!דקסא. יסוי י, ויו c"Pfin כי"; דמי פ6ס גפס' )פ-ם .רמו אקוט-6 )"י
 ספ1 מפרשי לכפסיג) 1' טס סת'קי)'ס כפיר 15  סרפ"ז סול גסס  גרזיפבוג גק.ק פחדם ומטסו כניר )6 ווטיו"ד(

 1'ל: פזירו סייגים פסיפס לספקוגל פד"ס  טחת כטד סדר ופס  כג"ס()גר.פ"ס
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 146עגפפריםקמערכת

[ps]יעב"ץ להרב לשבע לחם קינמשרם 
 מימן א*ח וקציעהבמור

 : האכילה ברכה בשעורירעי
 סכמן בכרפס מ' )עייןי השמש. מבוא מאמר עי קדבטרם]מ[

 נחך(:פימינטי5
 ואביזרייך דמלכותאי בדינא המלך מאטר כהדנטרם]מ6(
 מהר"א להרב אברהם בית ס'בסוף

 : קונטרסים ו' ובוישראל
 להרב המזבח מדות טדנמרם]מז(

 בספר דור ברמהרחק
 י': דף פוף הס' בסוף הפסנהאשרות
 נדפם ימהרח*ש טודעא 3הןנמשרכמ*מנ[
 כמדתו בח"ב בתשובותיו ..

 : '"( חכמה רוחלכל
 להרב יפה נוס מזיגה קינטרם]מי[

 א'ח וקציעה במוריעב*ץ
 ברכה: של בכוס ק"ץסי'

 הוא הרי מליח דין על פהך3פטרכמ]מס[
 בשו"ת דל למרייןכרוהח

 : רם"ו סי' מקרוב הנדפס רוכלאבקת
 : חנוכה להל' עת"ר מ" שםי יעב*ץ להרב זהב מנירת כהןגפמךכ!]מו[
 דברי חרב מקואות בענין קדנמפרכפ]מו[

 : שלישי קונטרסאמת
 ספר בסיף חנין מהר"יי בטף בקנין כסף טקנת קדנמפרם]פחן

 הרב בקנינין וקונמרם יצחק בנידרשותיו
 1 שביעי קונטרס אמתדביי

 יעב"ץ להרב שלום משפם קרנמרםנמס[
 : לדיץ ונהברר אהו"נ קהלות בנ'ריבות בדברי שפסק א' דין עלנדפם

 בספר הנז' להרב תמיד נר קדנמשרכן]ג[
 : המיר מס' שמיםלחם

 'שסע ת' )עיין המוניות קדנטרם]ג8[
 בסס מו"ס וגס 3ה"6 ספירטי

 : יעי3גכגסח(
 רבית דיני על סם"ע קונטרס]גג[

 1 שעסיס שני נדפס ותקנותושבת

 יצא זה לסהרח"ש ענונה קתםרם]גג[
 לאיה בתשובותיוראשונה י.

 ויושר מחכמתו אריוה במעינוהבשערים ויהללודי חיים, משה הרב בנווהדפיסו
 מהר*א כ' זה קונטרס ועלדעתו,

 אליהו מדר במפר בא-יכיהאלפאנדארי
 עצום: בפלפול שעריםב'

 יי מהיי )עיין פסקים. קדנמרם]גז[
 : נהי(5י16ן

 שגסלס )עיין בקנינין, קובפרםהס[
 : כסף(מקנה

 על כלומר ההבנה. קשי קרנטרםמ'[
 ההבנה קשילשונות

 למר"ן רגכל אבקת נשיהמהראשונים
 ; ע"ש הנמשכים ים*מנים נ"ל מימןז"ל

 לשומר שמסר שומר בענין קדנטרם]גו[
 'שנדפס עסוקים מיםבסיף
 : בברליןמחדש

 שבמקרא י נ ם י מהשין סרנמטךם]גם[
 ישראל שמאל קינטרסנם

 : יכניס( נסתי דוכס)עיין
 נחום חוון במפר קדושי לאחר דביר כדי הוך עי כמדנטרם]גס[

 יעיר בסוף ועיין קנ'ו דת פ'גבתמורה
 : יגי לעין בק"וריתאזן

 בספר האהל. הורת טרנמורםמ[
 ח"נ הטשנהמרכבת

 : אהלות בדיני מת דמומאת י"מפרק
pD1הרב ותרה תרי בענין קןנמןרם 

 : שמיג* קונטרם אטהדברי
 שחינרו ט' הוא וררגנלינש ו קרכנרז]סכ[

 בר יצחקרבינו
 אלפים ד' שנת ונפטר מקירמובאברוך

 : יוחסין ם' הביאוההנ"ר.
 : ידי 3ה"6(י קו:פורטי זוז ת' )פ"ן ד:דדרדת קדךא]טנ[
 על עוזיאל בןי יונתן להרנום פ" כומים כתמודר*ר4]סי[

 : סי( באמ"ר נדפסהחימש
קינת

 ציון מנחםהג"ה
 סנשפ 1:כ ופוגי מפס ודסג6 5גתר6 תרי 5ס:י 'קרים פ!פו5יס ev גס*פ נס גופם 161גס פ1וע6 נכס גקו6יא(

 סספריס מן ייגס כפר' נסקס ו,ס6 דפס ים רג6 פוזפס כפס ("~elh פע"ד וכדיק יו6כ ש"ס וגגוירמי'

 : פפ1ק'תס.יהן כ.6יוס 'קרים סלפ!ייס סס15 גסך וס'ס'ף טרע!ןר סר?ג' פויס סוע"ג סס"נ ידייי' ע"י ססעס ש? גרפס 6הר11,פי
 : גת"6 חככת פסס ש"ס ע' ונס*ס(
 : זגג ביי היך קונטרס נדפס )חקקי( 6וק1 רוח גס' נסינ(
 : תקעו זו", ופגו עי c;ttnesi סזוחת וחגום ת.ספות געי פעפעת פזל כסיל ס" וסקיד(
 קטורת ס' הי' נס סו"ו, כפפגרל פסר"ב ת!פ'ד מקראק, קרפו'ר rth סירס גפתי פל' פרדכ' !ש"ס הו,פע(

 רגלם ג' וס 671 מירק ס' מוכי סמחגריס ?כסמרן סס*ד כפי עי ונ-ע זג'6, מ.ר6 1ס' ~et1)h ע!ספוגח
 "ןיך"ך
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ספריםקמצרכה46נ
 אברהם סה' הקדושי להרב נפלא באור מיערים קיברונסס[

 מנילה על הרמ"ק רבינו העמידנאלאנמי
 טז(: פעמים כמה ונדפס האמת ע"דאיכה

 כמה על שיטוה ריןבה קיקינו]סי[
 חיברומסקות

 מפראנ: האומים יונה מה'הנאין
 להרב יעקב  עיןי מאמרי קצה על לעין קלןךירצןסז[

 בסוף ונדפס ז"ל. אלנאזי מהרישהנדול
 ונדפס ז"ל. להרב מפירים מעולפתס'

 :באיזמיר
 יונה כנפי ספר קצור צועדך קןן:הן

 'ין: הדורות מדרהביאו"
 הרסיס(: נינעם )עיין אפרים קנאתוסט[
 קזיס חנניה מהרב סופרים קנאת]ט[

 המצות שרשיעל
 הרמב"ן. מהשנוה להצילולהרמב"ם

 השנות לישראל ח"ק קונטרס עמוונלוה
 : י"ד שר"ח הרבעל

[hp]ועוד ביאשית על גדול'"( הקנה ס' בפולין נדפס עהה קבה reהמצות טעמי על קטן בקובץ הקנה 
 ונם נדפס, זה וכל ק"ש על בינהוקנה
 חקנה. מס' כ"י ארוכה הקדמה להיש
 שהוא אלפים ד' נזמן היה שם מ"שילפי
 פלא והיא האמוראים. תחלת רבבזמן
 אמוראים. ושאר ורבא אביי דברידמייתי

 ס16ת( כסיף )ע"ת כתבתי סם.ךיבמערכת
 הקנה בם' כתוב בשינוי הנו"אדטדר
 כל מזכיר וכן מהגאונים, ונתחברהגדול
 פ"א דף סבוראירבנן

'~ffy לב על ועלה 
 שהוסיפו תוספת רק סהם' זה דאיןדאפשר
 הספר. מנוף עשאוהו ובהעהקותאח"כ
 טנוף דהוא נראה הלשון מממבעאמנם

 דנראה ביה אידון מה ידענא ולאהס'
 סנזראי. רבנן אחר היה הקנה ס'דמחבר
 )פיין פ"א מערכת ח"ב בשה*נועם*ש
(oh'5Dפליאתן ס' במחכר דעוה דיש 
 מעיות מרא הוא הגדול הקנהוספר

 וראיתי כ"י הקנה ס' שראיתיוחסרונוה
 טקומית בכמה ציוני ובספרההפרש.
 ובכף הקנה. בן נחוניא רבי טדרשמביא
 הרוקח הרב על מודנו בעל כותבציוני

 : מ"ר ה"ר נותב ריקאנטיולמהר"ם
 פעם נדפם'ם(י קנים. ממ"מ אחד בינה קנדן]עג[

 נדפם ב' ופעם שע"א שנתראשונה
 והוא ה"ץ שנת וילמרשדארףבק"ק

 ובן נחום, ן' אנינדור ן' קנהמהקדוש
 ממזפתת וקנו אבי בשם קנההקדוש

 מפלאות והיא הקנה. בן נחוניאר'
 אומר ושם ישראל. שמע על רעיםתמים
 ספרי ספרא משנה מקרא אביוחכמת
 פרצוף. הכרת מולות. מדות. התלמוד.כל

 נחשים. עופות. דקלים. שיחתנלנילים.
 שנה שהיה נאמר ושם כוכבים.עשבים.
 על גדול ספר וראיתי אלפים.ארבעת
 הפליאה ס' ליה וקרו כ"י בראשיהפרשת
 בס"ד. פ"א במערכת ועיין ו"ל,סמנו

 : סיימם()עיין
 דרושים חיבור הוא חכמה כתנה]ענ[

 המוכיח מהרבנחמדים
 : )סוח"1ויס5ר( פודוויצר ליבמ'
 ימוםר שירים ב(י האזובי יוסף לה"ר כסף n-pp]עי[

 : ידוה בשתי הרמד"לומזכירה
[OD]ע%:ל ריין לרצכנדנה קץ": 

 :כח*6(
קציר י %6יתס( לעיין אלימת סי קצור]סי[

 ציון מנחםהניה
 פס!6ווי:ףעס פד?כי ופו-ס 7כי6 מירק נסמ"ס סירם גל"ג תרדכ' מו"ס דכים "ור6 כסת'ס פלקי!פסועם

 : Ph1 ODD '6" גי5 7כי6 מילק ס' מטיל 6י:ו סססריס 1כסת1ת ?כי6 פירקכתפ"ס
ן 81*ס סמ'ס( )זו"ז טיכס ולסר ספיג 1' %" איכס ס" נט ציי% סי"כ( )!ע,5 טכיס קו! כסס גס fig~'tטז(

 : '"6 כסס סאו 6' ח"6 סתח' פיס !ע"ק 61"כ ג6!יגטי תסר*ס 6חיOs) 1 ממם ינו' 5גס !עק גפי
 : 6יפגסייס ?71 5קג"פ סספליס כג:ו' )ת!6 וסי ממגי !סרמ.ע ככ"י וסק ממפת-' סכ'16 וכןיז(
 ס' 3סס גס יגקר6 : ע"מ h~oo 16"ח וכיי פ"פ ת-6 סרטניו 1ס1-ת סי"ו לכ"ח מקמר ת6פמת הסיס וע'יח(

 דיסק גסר1ת )וגס"ס סג6יניס וכתסוגת גדור 6ג1 קנס יר' פיחססו סס' מסר ועי תקמ"ד( )קאריןספל'6ס
 לשלוכית סקס!ית רוכ קוימו 6סר סתס.י גת1גי6 ול' 11"! רס"ג חסיכת סגיי ס!-ט סי' תנוגס( סערי כעטגקל6

1!~filw otb:n~ !"גראס ס:"5 מסרזכ*ו וכן !סרת-ק ספרזס מס' וקוקס ע"ם, סה"ת 6!:קר מתנ"ס וטויח טים. ו 
 סטם סייס ית' ע.:'ס מקר וגס' 6!ק:ס ס' גבס ומכמו ע-ס כפ64ס ס' סמח' מפראג קר6 ר"6 סי'זסתחכרו

 ו6ל חשר חוור תחו"! ננס סע11ס גפי סייוע יתקמר כקולא 6ת מ!סעיר 6תגע וכ! ט"ב, סק:ס גן גח1ס יחמורםכ'
 116נ ספיסקיס כאי ת"' q'e חמי כסד' ושמ"ש קג"ב מקימו כס סק:ס גס, ו6ך מטס .כעס :ם!6 !6 !כ!,רתצטרך

 : )ת'6 גרוד *ס תקריו כפ6לי!קס כ :גראס וכתו סגדו! סק:: יס' סק?תס גפין וסוףים(
 : כג" כח"ז :מ!6 וט" גח.ס( כטל )6ני סכדי:' !ר.6 לגו סי'ב(
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 ?*1עדספריםקמערבת
 נתחברו זצ"ל האר"יי כונות ריור יכן דינים כהצור]עז[
 ובעל שונים. ממינים מינים קצוריםכמה
 כשלמר אלא עליהם יסמוך לאנפש
 כשהוא לפחית או בסקורו הדברכבר
 שלא ואולי האי וכולי מאד. לוברור

 : ח"ו בכינה או בדיןימעה
 tPfWי נדפמ דזלנבבדוע ותךבס כמבדוי]עח[

 פירארה. מרבני לא,
 )דרך( 5דס )סיע לפנים כהבנו וכברנאו
 ה(בבוה חובת קצור פרקים עשרון.חיבר

 בעשרה שילמדו כדי אחרים מוסרומספרי
 : הנחסד ספרו בתוך והט השובהימי
 שיש מה הוא יךאים כ!' כלצדק]עטן

 כמש"בידינו
 1IP'Sh רניגו )עיין בס"ד האל'ףמערבת

 : כח"6(וימין
 יפי )עייו חנמים כבדר קצור]ס[
[fie]ויגיס( הי15י )עייו האר"י כונות קצור: 
 )עייו התערובות מאמר מצור]סק

 מכסן וכיססת'

סימיגט'י
 : כחת(

 מתנת כן נם ינקרא בוזרותי כשלרוך]סג[
 ישהק לסהר"רעני

 שנת בפראנ ונדפס אוספרהא מק"קהכהן
 הרק"ם דברי כולל חשוב ספר והואשע"ד
 : כב( כךכל מצוי ואינו מדיליה ונפך מפרשיםושאר

 קצור שראיתי יע כמרדכי כלצדך]פד[
 על בכ"י המרדכיי
 מהר"ש שקצרו עליו וכתובק"ף

 בבה"ד ראיתי ועתה כג( ז"למשליישמם
 יהושע ע.י נקצר מרדכי קצורשכהב
 בדפוס וזהו עכ"ל. עי"ז טכרוךבעז

 הנזכר הרב דברי וכפי שראיהיוכמדומה
 כד' הנז' הרב כמ"ש הטקצר מי שםכתוב
 הנצורים. שלפי המחבר הרב דהואונראה
 נראה הרוב ועל תוי, אינו שתפיסוזה
 לו ואין אחר ענין הוא בכ"י שראיתישזה
 מהרי"ל ובשו"ת שבתום. זח עםיחס
 ובמרדכי ב' ע"א פ"נ דף קריסונהד'

 אנשי ובחידושי שליצשמם. סהר"ששחיבר
 בהגהת קורא היה פ' המרדכי סביבשם
 שמואל מא' מרדכי הזכיר שמיין אייזיקמ'

 :שליצשפם
[OD]ק2ררךא J"CD נראה בזמננו שנדפם 

 המנ"נ מחבר הרב שקיצרוו
 אשר והקדמה מהפנמה נראה וכןעצמו

 ! כה(בהחלתו

 הוא להרשב"א הקדש עבידת מצרר]סח
 קצור שהוא בידינו שישטה

 בפו הבית. תורת דרך עלמהארוך
 )עיין ת"ד שיין מערכת לקמןשיתבאר

 : גה"6(סרסכ"6
 רבינו חיברם הרא"ש פסקי קרקור]מזן

 חברו* ז"ל לדום"ק הפרדם ס' קינדר]סח[

 : כז' רמוניסן טסים )ט" עי"ןמערכת
קצור

 ציון מנחםהנוה
 'סרית תפנית שוס וכרפסי ט1כית מרגבות גסס 1קר6 5ס111 יפקכ מו"ס מ"י )ק5ל נס hDD(~, סר"' וסוטכא(

 ~:SD וחסכון 6סגס סכטת.ן סער כמו סירוס טוס :קטל גן וכפו )פסס.ד( ג"ן פ6ן 'pD( מו"ס ס.' :קולוגן
 ע"ס: סוג מגל) סיקר גסטר1 יעכ, סג16ןע"י
 : דקדוק גע:.:י רם-י ?קדוקי רק מי' יh~o1 6 זק י6 מרקר'6ס ור" מורת. קטל סספת.י 1פ"סכב(
 מוסד סדר סק5ר מר?גי ס' תחיי זגמ!6 משתי געי פוסלג'ר סרג וגרם'מת מקטן פלזכי כסס נס תקלשכג(

 : ומס:יסס סרטשס ע"י מסגק!ר יותר גו וגפה ק-ן מסגת.כג"י
 סרמנשס: ספל סו ופירס סלי"ף פסק' כסס סלי'ף ס' ספק!ר סי' מכרוך fnu ?סל" ג"כ שימס וכשסלכד(
 וספו 6' :ו,יי מכס (ffp' יומי כיסוי ם:כתכ סם סק?מס 6ת ספח' קל6 י6 וגוז6' ל5שכ sti~s ר6סינס גזפסבה(

 נגרי טחו 6.ך 1:!ל'"ס סטמיס יסולת סוס סלים ג6 כוו 1סחק ורק וס?פסו קורו 1סו6 סררי( 1De1'Dו'
 נסנט  פרסים 155י סלסול קש ולטשו!* וג6חונ6 סנ5 מללס ?גייס גו סגמ65 שחלי )טתס, ומהחג'!עיגיסס
 פו?ל"ס סלכ חלס ג, קמרון וסי : ק' 6ות טון ם6רית ,פשו )פסל6יפ( )פ:'ו 6)ט וקול סו6 ימי 'יע 1)6סייג '1'1 ומפך כסכגפ.ס כסא ט! תפ"ו( ו,6:י,כק )יפוס פ"ע )כסכך o~t)ono סל געי עי 5יע וגן ע"מ,וכרומס
 וגן מר, 1ן וייפר"י סמס:'ס סל ט! רק 6"ס ,סמך נמיל6 וטד מליתך יפלץ !כ6ל וסלת פלאג למגמ"קסרייג?

 פניקס נסקזפס ססהנכיר
 פורטינ6י

 : מסמ"ג 6חר רכ ומן ססי'
 סרגת יעליס 5פ:'1 סס" כ"ס פסס ,:ר6ס מק"ט( סריית 16"ת )עפ'6 סרפויס גסס ג"כ וגקר6 סר-ס קיסט'14(

 ערל-6 ס" או"ח סטור סי סגי קט" )"ק ,ש", ריו( ב"ח פסר)"מ סנ"ס )ע' יסויגו 610 פ6סרנסר6"ס
 זכריהיו ג' חשת מזח וסנ"י טיס כס קוסי.תו לתרן מסקריך oe יסל)זת ע) 1!"ט effn כיח כיון פינסגעלן
 6חר סי' סרמווס דח" סח)יט סק*ו ויספי אורי ולשו"ת י-ם, 5סיגס גס1ל ססותס ס!פ1 זנרי נגד יספם נ"רפ5,גי

 : ב"ס תיג פשל וגגדריס סשה סטורטת"
 : !פי6 גל~ר טס כפר6נ אנסס4ו(
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מפסיםק.מערגת148
 מילי יחיאל הרב וגםפוייפו מהא"י קיצור חנטה יאשיה קירורצפט(
 כח( זהב. הפוחי וקראו אחר באופןקצר

 וידאש די מהר"א עצמו המחברוהרב
 חיים תוצאיה וחיבר וזיקק מילה הואז"ל
 ועיין פעמים. כמה ונרפס נקיה.סלת
 הככס(: ריסיה )עיין רי"ש טערכתבח"ב

 : סייגים( רכ )עיין פנינים יב קפיר]5[
 הלקט שבלי הוא הלקפ שבלי קצור"6[

 א' חלק וזהו בדפוםאשר
 : הלקם שבלישל

 ראיתי ח"ב הלו שבלי קוברך]5כ[
 שהרנ וראיתי עצמו, כ"י ח"בהלקם
 אחרים דינים בתוכו הכניסהטקצר
 הדינים ובאותם הרקם. משבלישאינם
 הרא"ה ודודי הרזיה זקני אומרהנוספים

 : ורינים עניניםבכסה
 קצרו להרשב"א הבית הורת קצור]5נ[

 תורת ונקרא עצמוהרשב"א
 הפור ביי היה לבד והוא הקצרהבית
 :קי"ב ס" י"ר בב"י מרן כמ"ש הארוךולא
 עם הנדפס חמאת תירת קצורנזי[

 אליעזר דמשקפירוש
 1 כ% עצמו מור"ם הרב שקצרונראה

[OSJהגאון שחיבר כהן תקפו קצור 
 קצרו הפיסה. בדיניהש"ך

 ותומים אורים בספר מהררייהנאין
 סי' ער חלקים שני ח"מ עלשהיבר
 כהן תקפו קצור עשה נ*ה ובסימגקנ*ב.
 ומזה טוה חידושיו כהב ועליו ש"ענסו
 על ופלהי כרתי ס' וחיבר כתובים.הם
 הלכות על ח"ב תרפס קפא סי, ערי"ר
 הלקים ב' דבש יערות ונדפסונרה

 1דרושים
 מ' קדישא סבא הגרול הרב גאן גרפירביכף

 והונח בתי הממבר הרב זלה"ה הכהןיצחק
 קרן נשמעה ת*1 ירושלים הקדש בעיר רבבהיותו
 מהר-י עם אשכנז מגאוני לוחמים רגים כימלחמה
 הדברים אמיהת ידעו לא עה-ק גאוני ורבניגנז/

 : למוד( ענינים של טיבן ומה מגיעיםולהיכן

 מפקפק איש נמצא לא קדישא בארעא כירתע
 והכל היו ורז-ל תורה דבר שום,3ל
 לומר ומתאמצים לא( בעוה"ר החרגן עלמתאבלים

  זצ-ל. האר"י רבינו וסידר "צות ניקוז לילהכל
 לילה כל  מבתיהם יקרים חיל אניי חברתויש

 וקילפת חצות תיקון ועומרים קדוש למדרשבחצות
 ואניה. תאניה אוני"ן נותנין - הן הרבהסופרים
 לומר חוציי כל אשרי דרבנן בפוסייהוומרגלא
 סנדולה בגהכ*נ המצרים בין ובימי הנד. חצותתקון
 ומקוננים גדול קהל ביום נאספים הורה תלמודוקיק

 וכמה ז"ל. האר"י רגינו כמצות יום בכלובוכינו
 הוממות ככל המצרים בין בימי הע"ה נוהגיםפרישות
 לומיים אין גם ויוהר. ויוהר נספריםהנמצאים
 שהועתקו שערים הח' - כ"א קבלה בדבריבעה"ק
 לא. ותו החיים עץ ודרך ובנו עצמו מהרה.ומכתבי
 לטפרים חוששים ותל האר"י בכתבי אפילוכי

 ראיתי יען זה לכהוב והוצרכתי אחרים.וסדרים
 שרו בט' וכחוב א"י ביושבי סליקי בוקידתלו

 ; מרייהולצו

 רבינו עשה ההרומה ס' כתצדך]15[
 יקותיאל בר הלוי יששכרי
 ש"ב שנת ונפשר הרא"ש תלמיריטגדולי

 : הששילאלף
 רבינו חיבר הרא*ש תשובות כלובדך]15[

 ביר והיו הפורים בעליעקב
 בתשובותיו. כם"ש כ"י אשכנזי בצלאלרבינו
 רבינו הרא"ש תשונה קצור חיברועור
 ככ"ש , כ"י וראיתים ברושלייש דימשה

 1 יבו סתגוסס( חוס )עיין תי*תמערבת

 : "כמס( מעין היייו משה קראנ5ח[
 מהר*א הגרול מהרב אהרן קרבן]5ע[

 : יג( אריכתא ופלפלא רחב באורכהנים

 : חע1יס( 5ל )עיין יין אליצדר קרבן]קו
 לא הסנ"ן שהרב חגיגה קרבן]ק6[

קרבן
 ציון מנחםהניה

 גמ65 פיסוג"ר סרג וכלכהית תק4ל( ומ:ט1גס תגע שורטס ליש פוסל-ד יסל' יקרות סגים סם נס האסכח(
'

 : נרוכיס סיוי יסרי ר"מ קטר מסגילו פ61ת' וגמ"ח ohtp, 3ר"י פתתי' מו"ס סר3 ע"י כגק1ר ל-ת קול ש"י
 סלמי יני כקילו 1Spo ש"ח וו-י מס' 3ססל יספיק וכיסכפ(

 תו"ע גדפם )תע-ו( ווי5פלכורף בק"ק 3ע5פו

 י" "4י,":, ","יי, "" ,.,"7 " ,ייוגעימ:י:%ן(נצנו"
 ק כמהסף ט! 5ע'ג כ6ן וגןלא(

~pg, 
 : פ"פ פרטגס גלת פ! כ6ן 6י' סרגתן ז3בס"ג די ממחרר נלסון סמיכם

 : סר6"ס ס"ת קטין סרסכ"6 שו"ת גס גק5רו נ"ך סי' 6,'ח סכ" עלפון ינגר6סלב(
 רחם-כ שככייסת !ג! נפיס 6ף גחפד כדור וסר לסלן. קרכן ס' גיפס ,פקיר פ"6 פיח ג"כ סתי!"ט ג'ללג(

 מזות '-ג ע1  הסרן  פריס ס. ח'. גס ט"ביכי'
~?pt 

 : יטשו ס' 6ות ופשל  פסד יקר
 : ~עירס וסוני ע*ו פס' פי חי' h'o1 סיע יס-ם ב'  נסי~ויסי  ירפטלד(
 or)nS 1 סרקר6ות קיגטיס פס הפגי, ממו"ס גיד, ע"י ע"פ ט,י:,י6 גוססלה(
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 149עהמפריםקמערכת

 האגיז מהריי מהרב מנחה קרבנןנקנ[
 וענינים נפרדיםפשמים

 שהזכירו הדורות סדר וכהב יי(שונים.
 שהזכיר והם' ע"ש. חיי ובני יהושעעמק
 עמק אך באיזמיר ונדפם כמש"לחאניז למהר"י מנחה קרבן הוא חיי בניהרב

 על נחמד חבור יז( נרזנ4*ך כהיזקנן]קג[ - : עמדי איןיהושע
 מועד סדרהרא"ש

 אבדתן נהנאל מה' מהגאון נשיםוסדר
 הגדול של בניו מבני והואקארלסרוא
 ראש הגאון של ותלמידו גיסו ויילמהריי
 וחיבר המפורסם. ברודא אברהם מ'ישיבה
 נתיב ונקרא א"ת ום" מ"א עלהגהות

 ! י"(חיים
 חבור קרבן. הייי העדה קרבןה7[

 על גדולים ספרים ג' ברלין מק"קאב"ד
 נזיקין סדר נשים סדר מועד מדרהירושלמי
 קרבן שירי המנונים ותוספות יפה.פירוש
 ואביזריה, הרמב"ם ועל הירוש' עלפלפול
 :תוספות*ו דבורי אלפים ד' כסו יש נשיםובסדר
 שנת יעניני יעי שבת קרבן]קם[

 נחמר חבור וכו' שבעה עמודיהבעל
 : מתוקיםוענינים

 "כ"ת6 )עיין השמירה קריאתנקי[
 :ינתי(

 : יבקמעבר קיוי אוטולינגוי ימהר"ש יט( נאמנה קריה]קי[
 מהר"או*וזולאי למזיה ארבע]קח4קרירז

 אור הזהר. על פי' החמה* אורספרים.

 חמה. זהרי הזהר. בל על הנהותהלבנה.
 מהר"א הרב שחיבר יקר ירח מס'קציר

 אור fft~' הרפ"ק תלמיר ז"לנאלאנטי

 נם הזהר. שבס' עמוקים מלשונותהגנוז,
 יסודות ד' על בנוי שהוא ארבע קריתקראו
 רבינו האר"י, רבינו הרם"ק. רבינוחזקים.
 כלם זכר גאלאנטי. מהר"א רבינומהרח"ו.

 עדלחיי
[pp]נרטון למה' שי"ת הבה קרירצ 

 הרב הלסידקובלענץ
 : יעקבשבות

 בחכמה מופלג 'י החסיד להרב רב נמלך קרירז]קי[
 בעל הנ' הרב 3ן נבון יהודה מה'ויראה
 בי היא רב מלך וקרית אפרים.מחנה
 : מ' ושו"ת הרמכ'ם הלכות קצת עלחלקים
 ס' הנהת על תיבר ספר קרהרזזקיק[

 המאירי הרבתורה

~fft

 : מאי
 הטבי"ט הרב תיבר ספר קו*ירז]קיכ[

 דאורייתא מילילברר
 : הרמב"ם בס' וכיוצאודרבנן

 ודרושים וחידושים יי שו"ת הכהן. ימיאה אור כהרן]קיג[
 ובנו בעלז דק'ק אב"ד הכהן משהלכמה'
 שנת בזאלקווא נדפס הכהן. דודמהר"ר

 :תקלעו
 על היישים משה פני אור קרןנקיי[

 הפרשיותסדר
 מהסכמת נראה אך המחבר. שם נוכרולא
 בעליו שם ירע הוא כי שם הגאוןהרב

 : מב(עמו
 מרבני אחד חיבר שמואל מרן]קעו[

 פירוש עלאשכנז
 מ'( בדפוס וראיתיו התורה עלרשב'ם

 שחיברו וי"א הראב"ד בןי יצחק רבינו שחיבר ספר 3הרנימ]קטי[
 מהים והוא קרדינא. מעיר אהרןרבינו
 מהר"ר הקדוש שבא עד מאדוחתום
 רחב באור ופירשו מאספרפולישמתון

 ציון מנחםהגיה
 : ס:"! כ!ויגיני6 !נדפס : סק"ח רפ.ח קוית ג6ס.ט ס'לו(
 ש סנפיר שיגיף כסן 61יג1 שיממן גסרגס 7נליו קירו כטו"מ olth1 מסיס תוך סר6"ס מס 6ה-כ ו:דפסלז(

 : תקס.ו( ס' ק6ר!סרוס6 (?r גם!יפות )וסטהמקריך
 : וכרגו סיגו וי6 גת:6ן קלגן פס' מפס eln~pi דגר,ו ורוכלח(
 : ספפירס קריקט ס' טיס 1פי1 מק,פו קנס ולפי.ו נקרית ס!6 ג6מ1ס D~h'9p 61מסלט(
 ( תקג"ס וח"ב 6כר-' גב' 3ק,סט6 גרפסט(
 חבט ושהגס טעם ס"ת פייחו ספר קרח ס' 3מס ססני6 סיז6 יסרן וש נטש!-ת ג'ין דרס ,גיסטא(

 1ח"6: דכרגת, כס5 שסרס טס תקג'ג( )ג'וקרר גיפס ע"ס ס.6 סריג"ח ושש"ת ס"סיסגיס 3ססס'י
 ירחק גן פקיר מס סס '91רו סיחת'! פלן וס61 פש 6'ן ינסקו סג' ספחני ש ומ"פ גלקסית ס"ס גרפס3!ב(

 ע"ס פר' 6יל ו' קרן מס' סס וקרך תקס'ג( )ספגורג סכ1ס 1פ!עזי זלפת 'יקב שי מספרו גן וגפוג"פ
 סנ3'"ר סכחיר טעם 'טקכ 1ק11 ו"1 סיירן מוסל"ס ס:ז'קפקפ

 : 3מן:ר"ס 'נקיי
 תטע סמד.6 יי*ו3(

~fftns 
 הווך' גי' יכייף אפן גרפס

 : ש"ס ו%1757 זוז וגרי נססו-ת פפר31ך סטתי
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מערכתאן
 ירין דן הס' וקרא ורמזיו מסתוריווגילה
 מד(. תקכ"ה ש' באמ"ד שניה פעםוגרפם
 המפרש פהגאון לקופים איזה עורונוסף
 שחיבר מזכיר ושם נחמרים. דבריםמהר"ש
 ! מה( ע"ש בנסתר חכורים וכמהכמה

 להרב דיישים ליעקב קשרריםנקיי[
 ונרפסויענ'ץ

 מהס' חוליות קראם נפררים ררושיםאיזה
 שאגת בעזרה. קול שמות. להם ויקראהנז'

 : מי( גדול פסח ישרים. תפלתאריה.
 ז"ל הרשנ"ץ חיבר ומבן קשתנקיח[

 : מח ונרפס י1
" א א 4 "

 אחרוןקונטרס
 כתב קבלה מפרי בענין קבלה,]5[

 עץ בהקרמת זצ"למהרח'ו
 גאון האי רב שספרי הארוכההחיים
 נמרץ. בהעלם הם רק אמתיים הםוחבריו
 הראב"ר אינו להראב"ד יצירה ס'ובאור
 והוא אשכנזי מחכם הוא רק ההשנותבעל
 ברית ומפר ונעלמי מתום שהוא רקאסתי
 ובאור ימצאנו. מי עמוק עמוקמניחה
 סהר"ש מכ"י זצ"ל מהרח"ו עכ"רשיבינהו למי ויציב אמת התורה עלהרמב'ן
 קורא למ"ש השובה ומכאן בנו.וימאל
 הוא הקבלה בעל שהראב"דהדורות
 ע"ב: י' דף ע"ש יצירה ספר פי'שעשה
 ברית שספר בכ"י ראיתי הצעירואני

 ובס' מ"(. גאון חמאי רב חיברומנוחה
 כ"י זצ"ל צמח למהר"י השמים מןלחם
 קדמון הוא מנוחה ברית שספרראיתי
 דבספר שם וכתב הקנה וספרמרשב"י
 ספר פי' שמחבר כ' מט( הנתיבותשער

 : הארוך יוסף היה.ה"ריצירה
 לקרות נזהר היה שהוא הרמיז הרב בכתביכמאיתי

 זצ"ל האר"י כתבי כ.א קבלה ספרשום

מפריםק
 עג"ד קורא היה לא הים-ע טפרי ואף האר"ילגויי קרוי שהיה הלוי מהריב מרבו קיבלם אשרכפי

 מוחזק שהוא מי כי חולה רעה ועוד נרן(הרמ.ז.
 ידעתי כי גדולה. חקירה צריך האר.י בכהבילנאמן
 מוהפכים ארץ מנאמני מוהזקיט מקובליםנאמנה
 אוהפ והסומכים שהם נתגלה אחרון ועד ארץמגאוני
 עד ירחק נפשו ושומר אחרים. בכתבים קוראיןהיו
 נאמש המלמדו והחכם ילומד דהספר דברחקור
 ,ע" בהמאס. להולכים סוג ימנע לח המב וה'מאד.
 בס"ד. ההי"ת במערכת לעיל בעניותין דכתיבנאמאי

 : בה'8( מהרח"ו)עיין

 פירושו בהקדמת שכתב צמה למהר"ידראיר:י
 בתחלה ומצוה נגיד שחיברףלאדרא

 החברים רצון ולהפיק להדפיסו דעתו על ועלהבקצרה
 והזהירו מאד עד קשה הלום אלי ובא וז"לוכתכ
 בדפוס אוהו שים לבלתי ואשמר שאזהר מאראותי
  רשל מפרא-ו תלמיד הכהן "ייט מו"ס והרגעג-ל.

 עברו תורות הלפו וז"ל כהב חיים מקור ס,בהקדמת
 רואי אחרי וראיתי רל. האר"י מאמיי להדפיסאק

 כי די לא המלך עמק הוא בידו אלוה הביאלאשר
 מתחת יצא לא מעולם כי גנבה. בדרך הוא זהכל
 פה. 8ל *ה במסירה ולא אלו דברים ז-ל הקדושידי
 דברי מפרש עצמו ועשה לשמו אוטם שכתבאלא
 לא האר"י מעולם והנה הזהר. ומאמרי ז"להאר"י
 .ואעשרה ז"ל. ויטאל הר"ח זולת"להקדוש תורהלמד

 אומר רק ז"ל האר"י מפי לומדים אין עמוהיושבים

 רטב 4למיבהגך :ן:ג
 עם קשר לענין אחת הקדמה זולה הארן"כתב

 האר"י מידי החיים עץ בס' כתובה היא הנההצדיקים
 היים רז הרב הקדוש מיד הכל מידי. לא ותוז-ל

 אשר מפרש המלך ובעמק ורבי מורי זלה"הויטאל
 שמסר הדרושים של ההקדמות אפיי והלא כןלא

 עליו גור מהם ראויים ו'  הנו, לפג ז"להאר-י
 רמוש והא בלל מפיו אותם יוייא שלא vwn1גבח
 מפיו.  הרב לי  אמר כך וסף. רייין תלת  ומאטרא-ק
 להתעולל בדפוס אותם להעלות לזולת התירומי
 עלמא דאמסר לעשות ומה וכו' לב ערליבהם

 ידי כתיבת היודע כי הדברים כלל וכו'.לטפשאי
 על לא עליהם ויסמוך יראה אותם זלה"ההרב

 ינצלו למען רק הגה. עד דברתי מדרכי ולאהזולת.
 : עכ"ל "צלמי נפשי את ואני מהעונש הי יראיכל

 ביברים "משתיי ישעייכאשר

 "ל~

 יקית

 בקרבי תוקד ואש יודע. ואין מקיץ ואין קבלהספרי
 : ואביזרייהו אלו עניניםעל

 כמה ירחה הנז' עליונין קדישי הרבניםדטדכרי

קבלה
 ציון מנחםהג"ה

 4*י  קרן :5פר י' סם שד'  וגוסס ססס'ס( )די6פזר 6לי5,ל פרכת פי' פס רדיוס ג6 סי6  יס*סי פד גססר(
 תספ"ס(: ):ייקרי* מתסס  סניפיתמוסמס

 1'ן: פרח וס' טפס כפח ס' כפוסח(
 : 'ירקי חפת סרקי, מפס פורס, ספרי  תסל"h:tDlb) ,)1 ויתם ח4 ולמסרס סי'% לפ' ותם  ויןסו(
 : סס 5*ן OtAOI פקס 5לחפ11 ס' יפיל תספ"ס( לסגך קנית פון לס' סופיים סו*סו(
 : פ-ס מש פטחס גכיינ הס' סספרי' מלפרן 6גרסס ר' 1לג טס-י ק' ס"5יי!ת 4פוז' וכריססח(
 .,' hfft: ס:תינ!ת ספר מפריס גס' י5"5 ז6ןסרסם(
 תיפס לנפת  סססחל ע5 סלע ס' תס~ת כמגחי ספ6ריך פ"ס סתולס עפול סעמודיס וו' גפ5 פיס .6 זל6סגרן(
 בג סקלת גי' פטיש ססרי0 כס' תסנין ללמוד 5ת'כ יזל נספלו סנק' 1פ' סלסול !5ח.ת סלילן גליס5,י
fgושט יזטי בלא"י  סופתך ס5 סלילת יס1ד*ע  פל דכריסס ר1כ גלו דנתתלס  ג' סרמ1ן טיח 0' גסקר"ת סכפ"פ ו6זלס 

~thS 
 1'ל: ~F9h כתיי 14'סי( סטיית 153ל
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 151עומפריםקמערכת

 במעיות אלא עור ולא מהמה. ויותר האמוריםקבלה
 הרננים כס-ש ודי אומר. ומה אענה מהושגייה
 דל האר"י שרבינו כהן מהר"ח הרב ומ"שוגי.
 לעיל. לאינו שהבאתי עשו זכף תתב לאמעולם
 מקודם "גל ז"ל. מהרס"ל שבא מיום שכונתונראה
 מכתיגת מהרח"ו כתוב מצא אשר וכל קצת.כהב
 מכ"י ראיתיו ואני בפ"ע. שער עשאו הקדש ידידו

 עצמו ישמור הנלבב האיש אך עצמו. ז"למהשמו
 מהר-ש שסידר שערים גשמונה כ-א ללמוד שלאהן

 ומ שערים מבוא ומ החיים עץ ררך וסיויטאל
 לפרים רבו כמו רבו כי דווקא. חייטאוצרות
 ויש ז"ל. מהאר-י שהם ואומרים ודרושיםומלוקטים

 פעמים כמה נמצא כאשר מוולתו עירבו שמאלחוש
 להרחיק והן אטט עלה רב ערג האר-י דרושיבהוך
 השומע קבלה. ספרי מופיטי בעצת מלהיותעצמו

 : נא( טוב ברכת תבא ועליוישמע

 נודע התוס' שכותנים קדנמרם]ב[

 מלאכי יד והרב ע"ד, כ' רף יוה"כבתוס'
 שבועור, טהוספוה הניא ע"נ קפ"דדף
 ואח"כ הקונטרס פי' שנתבו ח' דףסוף

 : וכו' מפרש ורש"יכהבן

א

ף

 הררב"1 וכ'אברבנאל, מהרויי השר חיברו אמנה ראש]5[
 וז"ל שך"ם סי' וויניציא רפוסבתשובת
 יצחק הרב בזה כ' יפה "רבריםכללות

 האריך הוא כי אמנה ראש במ'אברבנאל
 וכן הראשונים על והשיב הדבורוהרחיב

 : אי ע"ש וכו' דעתיהוא
 דק"ק אב"ד איסקאפהי מהריי מהרב חלקים ב' ידמף ראש]3[

 ח"ם וקצת א"ח קצה וב"י מור עלאיזמיר
 מורים. ד' כל על הי"כ אך נדפסו.ואלו

 כסדר שלא מהרב תשובות קצתונדפסו
 יוסף. ראש תשובית לס' וקוריןבאשכנז
 דראש ומ"ש הדורות בסדר ערבובויש
 עצמות וצ"ע מ"מ מלך במשא שכתוביוסף
 ם"ם דאינו מ"מ מערכת עמש"ליוסף,

 : מוך( מפ6)עיין
 מהגאון חולין על שימה ידסף רמש]ג[

 בא מגדים פריהרב
 בהקדמתו ז"ל הרב וכתב מקרוב,לידי

 על הלכות חי' לו שיש מגדים פריבס'
 : מ ב"ק קרושין ביצהפסחים

 : מכיר( )טייץ משביר ראש]ד[

 ר6ופלא מהרב יעיון ראשון]ס[

 קצת על שיפות עשר ן'מהר"ח
 7. ,,,:מלס הינג'ס דעה ..דיימס'
 ספר עם מחובר ושכררים ראשיו:]1[

 : י י יהודה ביתחינוך
 קדוש מפר הוא הכמה ראשיה]ו[

 המפורסםונורא
 וידאש די אליהו רבינו חיברו ישראלבכל

 ואשרי קורדובירו, םהר"א רבינותלמיד
 קבע ויעשה יום כל בו . שיעמידאדם
 קיושה בו יתנוצץ ודאי אחדשיעור
 הוצאות ספר חיבר עצמו והרבומהרה.
 ה(. הכמה ראשית טס' נקיה סלתחיים
 ותפוחי פוייסו מהרויי קצור נדפסוגם

 : י( וכיוצא1"ב

 ציון מנחםהג"ה
(w$כדגל, t1DVp nbsn ממדרס' מקומות קוס ג6ן )סטתיק 6מלת' סקכ)ס ("טוללו ווס"ק רות תו ow)n 11 גפדלט גסו 

 )פניו כחס סת'מ ג'ון יסוספט כעמק סט1יס )יון מגיס 1%Da סז'ן י,ס קנס כמס ולכס גQh 6"'סוה"ט
Sthעסופ פתוינ יח"ה )ך סלי פ-ס ק,מס גכ'עור 5פ'ת גמרכגס 5פ'ת 6"י גידו סיס מ' כתורס טנקת ג,וס( 
 ג' קפ-ו סי' פוכיס וגי)קוט nwD ותימס סס'רות סטר כ:נז טכלס 6מת גף גס6 פ' וכרכש תורס כסתריגס
 עופך סססויס נאפס כפייות עמר 6)ו שפתו קמות פיל וכו' סטו)ס וס סיס וו") תדף מדלםכסס

~Otiv 
 : .ת"ס

 : טיס( ויכיס ק' 6ות מס' סוף סין סג'ס)וע'
 : 1fi1*fi כמי.ס כשסטת רפ"ס גר' של גיפסא(
 מס" פלס וגגל6ס "tfnP ופוינ6ס תקיף ק.טט6 ת:-ך 1)יק,טי תרגש 6דטס6 כלנות מפי 1ס) חק.. קוסט5,( : וניס פסח'ס פגייס סנה גלכ,ת מס' ט) גס tD'D7D וגעתב(

 : ))',ן גו16 6חל טגדפס סר6סון וט6 גכתנ מפריס טוותח"י
 : תס.ת( )פפ'ן מכ"י כסייס פפפלסי 6נד-ק דיג )ל"ו )ומגיס 7רס1ת וסוךד(
 נס-ן( )קר6ק6 טקס זסנ פוזלת פס' מומתק כיו ר"ח( ס' )גחוך גלם גי17) יפ' 6' זנל ג6ן )מלר כלתיה(

 וסג פסדת וס' כ" סמאל מררת גסס-ס ק2"6 גטיטון6 קד"ס סי סנסרף ס'"י Sh(~ttl גל-' 'כר%6)מו"ס
 תפופי ס' )כפ) OP e'htSD ווזפס וט' שיסו סלעיי ספסת'ק 61ל כרס"ן ל-ת גפ) סתור) וע"ג מסג', חיקסו6

 צ 44י פלמח לכ'  תעלעל 6-י חימס )דעת ק5ל 162ל ישו חשו קוסטה מקין גן הי וטס תסיח 6-דוסט
 OP: פ"ן גסג"ס פ-ע ק' 6ות sff91יי.1(
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