
 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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ימערכת169
 שמרגיש בקעור ילמוד אדם שהוא מה יפילקני

 הערכת ננדפס ועיזן לת19נה.שמעזררז
 בה"א(. וידאש די אליהו מ, ועיין ל"ז אותחאל"ף
 וכתב מוסר. ילמוד יום שכל ז.ל למרן אמרוהמגיד
 ראשית הקדודו לספר שזכינו שעתה הכהןמהר"ח
 שקבל א' מרב ושמעתי תדיר. יהגה בומכמה
 ד ואב' לרב ההוראה כסא על בשבתו מהרש-למהגאון
 ויוכיחנו אחת שעה יום בכל שיבא אהד למוכיחצוה

 והרשות רצונו כך כי מהמון אחד הוא כאלוויזהירנו
 מתעטף מהרס"ל שכף המוכיח 2א ובעת לו.ותוגה
 ה'. לפני ירעד ביראה מוסר הוכחות לדימועזיהב
 רב לו שככה העם ואוזרי חלקו ואורינשריו

 : זי-ע וקדושחסיד

 : חרסים( ברנטס )ע.י, 2נרכדר2 רוב]ס[
 וקצת קצבי למהר"י שו"ת ידליף רוק]ע[

 זכסדומה בסיף.דרזשים
 קושטנדינא עם רבתי נעיר רבשהיה

 : סשה פני הרבאחר
 מהר"מ רבינו באיר פנינים רוק2י[

 אך למשלי.אלשיך
 כמבואר ר"ב למספר המוסריםהילק

 ונדפס פנינים. ר-ב קראו ולכןבמפתחות,
בקצור

 בוואנוכע"
 הוא אך תצ"א. שנת

 לקום' ושם ר"ב, מטנו ונפל טמאהאחד
 - : מהמפרשיםמנדים

 מהר"ר מהגאון אפרים רבבותוים
 אפריםשלמה

 : נדפס ולא רבים ועניניםדרושים
 המדרש קורין כן רבדת אן רבהףג[

 ועל ה התורעל
 הושעיא ר' שחיברו והמעם מגילות.ה'

 הרקח ורבינו נחמני, בר רבה וי"ארבה
 בפסוק מתחיל שהמדרש כהב ספרובריש
 ותיבות שעשועים ואסיה אסון אצלוואהיה
 הושעיא רבי גימטריא שעשועיםואהיה
 רבי אותיות י"ב עם שהוא )ונראהרבה

 כי שכתנו מצאתי ושוב רבה(.הושעיה
 הוועיא רבי זה גימטריא שעשועיםואהיה

 : א"י אנדח והוארבה4

ספרים
 שהמדרש שהאמת נראה האפורוכפי

 הושעיא לרבי הוא שבידינורבות
 והוא קמאי מרבוואתא שהרקח חדארבה,
 ארץ אנדח שהוא והו כמש"ל. כךכתב

 שהוא ותו קאי. בא"י הושעיא ורבייטראל
 סתם רבינו בלשון הקדוש לרבינוקורא
 כולם היו בא"י וגם תלמידו שהואלפי

 : רבינו לוקורין
 במשנה שכתב דמה במפרשיםוראיתי

 כ4 מענותנותה הי' סתם אוטררבי
 היה והוא רבן אותם קוריך היוהנשיאים
 ולפי רבן, עליו לתתוב צריך והיהנשיא
 מענותנותו לכך המשניות מיררשהוא
 ור' חייא ר' ונם רבן. ולא רביכתב

 המשנה לפרש שעשו בברייתותהושעיא
 התלמידים אותם גורסים והיווכיוצא
 רצומ. כך בי במשנה כמו רביכתבו
 הפסוקים על דרשות שהוא במדרשאמנם
 : רבינו הושעיא רבי בהב דרשלענין
 הדורות סדר בס' שראיתי אדרש ואתעור

 זית מהקדמת שהביא ע"ב ע"נ.רף
 ני' שעשועים ואהיה מתחיל ב"ררענן
 ע"ש. וכו' רבה הושעיא רני זהוכו'

 'י מצאתי לא ויניציא דפוס ז"רובהקדמת
 מ"מ. שם ויש רקח סי' בריש הואאך

 דחיברו כתב הקבלה בם' דהראב'דאיברא
 הרקח ום' הרמב"ם אך נחמני. בררבה
 לדבריהם פנים ויש "ן הושעיא רביכתבו
 הנר. גי' שעשועים )אצלו( ואהיווממ"ש
 סתם רבינו הקדוש לרבינו דקוראונם

 3ח"6 י3י )עיין ג' אות ובסמוך לעילכם*ש
 זה וכל א"י אנדת דהוא ועודכקות(,
 .כתב והרמב"ם והרקח, להרמב"םממוכות
 נם"ש דושנה לבאר לא התורה ס(לבאר
 צוה הקדוש דרכינו ונראה יוחסין.ספר
 נחמיה ור' אושעיא ור' חייאלרבי

 אך רבי, כ"א יכתבו לאובברייתות
 קיכתנו הש לא אנדה שהואבמדרש

רניט
 צית מנחםהניה

 1 סל!קח .ק' מכקופק כן כסגם ככרס מתזת ס' 3סקזפת ז5-) זג-5ו(
 ר' גפו סת1לק לפרס חכורים חגרו ספב:ס וחכתי סיד )ס. גסקזמתו סרפנ"סח-!ח(

~'Pilh 
 רכ'גו כל תיפיזו

 :כ(, ח"ן גסנ-ס ת!-, ס' )יטמ:"! פיס פכ!ת'ן ר.פ !כן ממות !ס' ור"י גר06ית !ס' גרור חגרסק7וס
 ג-כ ורכג*ס ע.6 1)-ה . 7"כ כגסזרין מל:.י Dithe יתר hSt רכס כרישת רק 15!1 גפם זג-ס קות omגרפס
 ק:"כ ישג אר:ג"ס גל"" סיגו 61,כס חוית ופדרת רגם ויקרו גט גפך נערון ,כן פ-6 ק"ג ושסתיסקריז

 ו )סריי-ס פרנוס גח' גפ!6 רגס וקס!ת גשרםורמג"ט
 ?נסדר למיס כנר לס"ס גפ65 כס!6 הס סכ*ל גסס ז3ר !סגל '!תר )י' ג'מ6 7סרפנ"ס חי0 וס ורקסשן(

 ס5 !י חלס וסיסכ רגס: גפזנר 6פ*ס ג1פ,- זסיפכ'ס מפקדם כב' פס' ס-ס ועמג"מ סת!פ1ד תגפי!סל
 דלל ךחפ וס גנט ,!מתון !קגקפ  'כ:י 5די .יל .לפג"ר פגיר רס ע"ס פס-ס :רדי פל W"hlt סו5 פסןימן סגיי דר9  הופחו 1סת!יס סמ"ר קזפ1ת ט) אסתפק טקס :?ו6 כפות ק!שס יוגגו זוגגו! מפדר: פגך3ש5

 ספרי ת"ג ספג!ת6 נסס זגר,ס ft~ns עס"ת 5וסשי 5""ג'ג5)
 סספס ט! מעמיס קנס זס',.6,גנו. 6ף וספד.

 יק גפגt'rhla 657 6 ס' טס6-כ 'סיטן, *פס קזופי.ס מגחי וגס סכת1כיס CCD1' פקת ליחד ופסיזריסשלגריס
 : .פ-ח( 6ופ גמ6 שגז"ד 11' )4פ' ס'.פנ*ת נפיר otl~nh סדכר.ס וק ס,סספ7רס
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 הקיוש רבינו שיכתבו רצה לא אבליביני
 : ""ד( סתם רבינואלא

 : הטדרש[ ]על פירושים כמהונדפסי
 מ' פ' עם בראשית ס' עלרשיי5(

 : השכל אור ונקרא אשר ן'אברהם
 בער יששנר מ' להרב כהונהמתנותנ(

 חברון בעה"ק הנו' הרב ונקברכ"ץ
 :ת"ו

 במדבר וספר התורה, על תואריפה8(
 נדפס מנילות ד' ועל נדפס לאדברים

 ,רע אליעזר, רבי משנת משה,ידיי( : יא( ענף יפה קוליפה
 למדרש מניב למראה, נחמראברהם,

 של חדש בדפוס תמצא והכלרבה,
 : אחרים חי' עם קאשמן מר'אמשמרדם

 חיבור בראשית מן על הקדש נורס(
 : באריכותנדול

 פ' על שהוא סה*ד וכ' נח,הולדותו(
 רבות שנים זה ראיהיו ואנישמות

 : יב( רנעכמו
 אברהם למהר'ר רבה למדרש כלליםו(

 וכל נמרים, מהררי בס' נדפסו עקרן'
 : 'גי נדפסזה

 : 7ר*נ( קנוח כנסות )ע"1 רגלוישרהףג[
 חאקו אליהו מהר"ר אליהו 1שךהףי[

 מס' קצת עלשימה
 ; יי( דרושים לקצת  הרמב"םולשונות

 : מרסיס( ברנטס )עיין ךץן ךיךךץ]סו[
 : סימם( כמע )עיין שמואל רוה]סו[
 מהר"מ רבינו באור אל ריממורצחי[

 4 ההלים לס'אלשיך
 : רנתי( חרמתך )עיין הרזיאל אפר]י"[
 : סנתיס( ס' )עיין רהבה]יט[
 ס15פ מי )מ"1 הנהר ךחךבךךן]כ[

 מי(: 3ח'6(מרעני
 3גנגסת ממס י )ע" לשונות ריבחק

 :3ח*6(
 הכהן דוויך לכמהר'ש שרה ריח]כנ[

 העפור עלקצת
 סדר על ודרושים ושו"ת ע"א ערושימה

 : טי(בראשית
 כ*4 ולקיפים שו"ת רםרןנ רך]כנ[

 מהשעים יוחר מופלג וקן בנמיםהמלומד החסיי השלםלהחכם
 : אנאדיר מק"ק מלכה כליפהפ'
 זכות מהר"ם חיבר דזררכמז רימז]כד[

 המפשר עלער"ה
 סך פרם וכל אלפים כמה עדמאה

 הקדש שמות של גימפ' רומו הואמהספר
 כמה לחדש ומיעיל נפלא מ'והוא

 : יה האמת ע"דחידושים
 בעל ירבינו וץהפפשךדדז רבמזי]כס[

הביאו כ"י י"יהרקה
 ציון מנחםהנ"ה

 נסמפט לנס )1ה"nt 6(hnm סתימוזיס מכני גס סמם )ק1ת'ס רגם 71גליס לכס 1מ37ר ר3ס ספות ostfilיו"ד(
 פרסתן 3כן סתח6 ים פתח וגס סתגחומ6 עשו וקור סוגך לוט רכס יגלים יכפרט מדרסן( ר"מ ט"יס:סדלו

 וס 6) וס קלכ )6 מימין ונס יסיג1ן 6תד ממעיין זי6 קות גל6ס פניות וס' כתנחומי, גפתיתת לדינוייפדנו
 31ס-ס ג'וסיפין, מלכס פפנ1 מקינו אסתר n1VDt כ3כ4 פותלם זכל'1 ורוב 1כ1סון סקדוס סו6 רותומגגת

 : וא' ספרם תגועפ6 כמ"ל כחסרו פס ג) טי! תכ)1מין סו (ee1 )יגו6גו זי )כסר-ס יפתתתי
 וסג-ט ספי' נס חט3 סש6 ספח' ע) 11-ע סגל )סר"ס מפס ס3חוכו 1סג'ס ר'פ סמ.ל עם 'משת קדור ניסםיא(

 כר' hD'1 צסנ*פ 6מת16ת
 ספוקי

 oSth סקור פי' וען פת3כו 11 זיו מ-כ 1כפ) סכ"ס( )ס6י1ניש 63ן גן
 וויני ממגורכ' צ:ג1ו' כפטון נמו-ס סילם ,פתקי )סנ"פ )קוטיססלוחס

p~pn פסי-6 סרסת עס גסס טווערועגן( 
 לו' גס כשט כקו 67מטטרזס וספזפי0'ס )ט סלי )6 טפו 61ת פק7ועיס גודע )6 רמיקס גרמי פי' וע81ג-כ(

 : l~Spn) )7"6 ספיקדק סעג6 ומסלט-ו סלבס ודכליס 6'ד 6גי'ק סיס יפסל"סרכים
 (ehtitr ולכס קלס, ש5'6 מסורת תכרתי מז) שכי גס ו"! פסת כמו"ס גח )סג*פ ומוך ס)"ד נקל5ק6 גרפסיב(

 י3יס"ד: צסכ'16 ף 'שור וס' פנחס גיח פגנית ס' ועי יטנגס o*yih יכונס רכס פל וכסס מפ"ר ש ופי' 3י6ור)קולס
 )ססגשז, וס כמגיל בתססו לולים 1ר3'ס סערם ג6 מקולו 6מל סמח' ס) 51-ע סגפ"פ תולם הלק כס)-ס ידפסינ(

 )פ7רפ גססכפתו ופסיג Shtg 3ען קוס" ,pff ולפ,ו קי-ו( 6' )וט') סיפ:'ן ירו' כס' גז00 וגס סדת1וס
 : ע-ס סיפם חפזת 3ע) סנטן טן סמתמס י3וכ 7'רגס
 : פס-ת מפדרם גלת וכספו תקטרג( )ם46גיקו 37ור כד תוך קאסרס ס0 נסיף(
 mw ע*o~ie 0 נסר ""0 .שן ע"ס יסנ"ס 3י16י 1סי1ס 6פת נפתלוס D'9DD וג' וסקוס 6מת סטי) גסס גדשםסו(

 תקטעו(: )ס6צוגיקff9h0 1' סקדסת 0! סגסר רכיכותסקריי
 : פותית ס' קוסמךפז(
 ככ-י eth1S וכיתי .סר 6גי ו6פנ0 קכ.6( יו )וכפרש) גן ית3 סםפ,0ס מפ' רק 3גש0 גמח"כ סמח' מגסיז(

 סקדוסיס טפחז 9) 7וק6 י1% פ0פריס היפיס פכ' יותר ט t(hiW ו') מפמין מסר5'ס סמטת סרג ס'3תחגי
 ופולי טיב זכר ויעי 1סמורס סי6 גני זרוקס ו6ך ערוכים,ספס

 פסקדפת קות 1כ"1 כנסין אק נחרן וכפעט פגיע נס' פ1ג6ש טספס סרגם דוריס 13 גפ65 מסרי פנ"עיגע) צסרפק.ורק 7*גגס ג'ג ו:ר6פ דחיס; סמס
 6טכגיא זג6 כת63 7ס4: וכפרן מיקרך PhSeo יזו כתכ נס ס!יו מפיד וכן ס"ס, ו-י שמס סג"פ יגס מג"פ0'

 : סל1מז ורפו מפריס מכון גגת3 מס' כער ופ) 6סכנז מרשי מ6' מוספות גו :מntlleo OA1 61, %1סי6
4ול

 01מט*י
 פסקת: קוומיס גחן ג9י' ס6ומ'ר טל6 ממט )קט סטחגר סרג וגן קל7 סי' eg מ"ן ומתנ"ס 3ח"6
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 הנדול להרב דור צמח ובם' מה"ד.הביאו
 עוד יש הפרשה באור אחר דודמהר"י

 : ההפמרה ועל הפרשה עלרמזים

 : 'פ( כמל( סרסכ*ן נעיין נרןץ רומזי]כו[
 כמה על שיפות עטבפדאל הכפדל]כז[

 מרבמסכתות
 : כיאשכנזי

 המקובל הרב חיבר ליעקב רנו]כה[
 סמה צמחמהריי

 שהיו בדמשק ויפאל מהריש מהרבששמע
 ש"ק ויום הששי יום כל אצלולומדים
 עץ מס' להם אומר מהריש והרבבערב
 מה כותב והוא פוב הדעת עץ וס'חיים
 ויש כ"י זה ס' ראיתי ואני ממנו.ששמע

 צמח ממהריי וגם רבים חירושיםבו
 :עצמו

 אנדות על פי' ברזפדדזיכפ רפ]רן3י]גס[
 בר בררבה

 שנת נעץ אייקיפ מ' הרב תיברוחנף
 ועל שו"ת השהם אבן ספרים כסהחיבר הנז' והרב תע"ב. שנת ונדפםתל"ם
 ארץ, גאוני עדיהם יתנו כאשרהש"ס
 ס' ונדפס הילרסהיים. אבד"ק הרבוהיה

 : כא( ברלין בעיר הנז'רפדוני
 "נ", )י,1 - :הרפואותמ

 ולי"
 המפורסם מהרב אהבה רצוף]5נ[

 בחורפא תוס' ודבורי מהש"ס מאמריםעל אלגאזימהר"ש
 : כג(אמיתית

 רקח( )גי' אלעזר רבינו חיברו רקדך]5ג[
 5ג( מנרמיזא יהודה רבינובן

 מרקח נע"ס 56עור ר' )ע" אשף מערכתע'ל
 ספר והזכירם ספרים הרבה וחיברכמץ(
 כסה הזכיר ושם קצ"ה דף חכמהנובלות
 שהיו מהראשונים קבלה ספייוכמה

 ו יש"ר הרב אצלנמצאים

 ע"ב ל"מ דף הקבלה בשלשלת ראיתירקח,
 אלעזר ר' שזה בכלבו וראיתישכתב

 ורדון ממשפחת היה הרקחמחבר
 דמילה פ"נ .בהגהה וראיתישבאשכנז.
 ולא הרקח ם' חיבר ראבי"ה כיבהרמב"ם
 מ"ש כי תימא דברי ואלו להכריע.ידעתי
 כלום, אינו דמילה פ"נ מיימוניותמהגהות
 והאי רקח ומזניר ראבי"ה מזכירדשם

 ואגב קאי להודיה והאי קאילחודיה
 נבר הור"ה לא ובכלבו דק, לאשימפיה
 בי אפשר, אי ריהמא דלפום מקום.איה
 ורבינו כדי שמואל, בר הוא מורדוןר*א

 ולפי יהודה. בר הוא הרקח בעלאלעזר
 דף קפ"ז סי' בח"א המבי"פ הרבמ"ש
 הוא שע"ז סי' הרקח נם' רם'ש ע"בפ"מ
 ההוא. בדין המרדכי כמ"ש מורדוןר"א
 על משיב הרקה דרכינו מבואר שםא"כ
 ורדון ר"א ונם ורדון ר"א שלדבריו
 בם' שם בתשובתו כם"ש ר"יתלמיד
 ידידה רבי תלמיד הרקח ורבינוהרקח,
 וכן דוכתי בכסה עצמו הוא כמ"שהתסיד
 שסיג. וסי' ,ר"ה פיסן הרקת בס'מבואר
 במה לראות בכלבו לחפש יכולתיולא
 מוררון, ר"א תיברו דרקח לומרנתלה

 : בזה להאריךואין
 בשם הרקה בס' מזניר רבנים דהרבהודע

 ממורי קבלתי קפ"ב סי' כמורבותיו.
 יהודה. רבינו ממורי כהן. משהרבינו
 יצחקי. נר יהוסה ה*ר מורי רפ"נבסי'
 ר' מורי שם"ו ומי' רס"ז וסי' קע"הס"

 רבינו הישיש טורי ר"ן בסי' ממיץ.אליעזר
 בה( שע"ח סי' אשל. רבינו מורישמריה.

 רבינו רבותי רנ"ז סי' שמחה. רבינוסורי
 סף יהורה. ורבינו אברהם ר'שמריה
 קלונימוס בר יהודה רבינו מורישמ"ו
 משה. רבינו מרבי תשח סי' כח. משהבר
 יבוק רבי בן אלעזר ת"ר סורי שי"וסי'
 אלעזר דהרב צ"ל מ"מ אינו ואםע"ש.
 יצחק או יעקב היא היו"ד יב"קבר

 בן אלעזר ר' הוא הרקח הרב כיוכיוצא.
ישדד

 ציון מנחםהנ"ה
 : תקאס( 6115וג6 )?' קנים eD1' ע"ס פס' ע3 אסיט(
 : תע-7(  )6"י ho'in גועו כטיס סט61ן 5פ1"סכ(
 : ט"דג1לוע הק' nwnto רוס טס פחים גיפסכא(
  סט-ס: 6נ?1ת ע1 וסך1סזיסגב(
 ן סרייניס גל על עילס וי61 יט* יסודי סייס מפגיי ס.י רסיס נפויי גר6יעס יוטססי(

 פיטס6ש ס" טסריסס P?t גט1בץ  סיידיו 647 י61 סריית נטל דל"6 סב"ס נטל פספס ידי  5ט-ס 1יילי1גר(
 46סו 5נ*י ופס זיוי טשגלס מס סריקת דג"ד יו1ט 6כי5פ ס' gw חג-6 ס' נט5 ויל טג6סט1ורתק
 : קסטת1*1
 : ט6יד 5'5 נו( : טע'ע 45יטה(
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 156עתמפריםימערכת

 מר שהוא ואפשר קלונימוס בןיהודה
 : כו' ודו"קשניו

 המאמרות מכלל הוא רכןיעיב!53ט
 נדפסו שלאלהרם'ע

 : בכ"יוהוא
 בתשו' בכ"י קדמון מי ומקהוה051[

 בכתב תחם בסי'הרשב"א1
 בן יונה רני שחיברו הזכירו ידעיהרבי
 ספרים כמה שם ועיין כ"(. המרקדקנאנח

 : להם שהיהשזכר
 אור יעקב מ' מהרב אש רובכניהו[

 רק"ק אגערשרגא
 והר"מ בגפ*ת ופלפול פשםיםולאפאווי
 : כט( הפרשיות סדרעל

 אחרוןקונמרם
 5va ויביט מיתי וגיממריאות רמזיםמ[

 ולרבינו בכ"יהרקח
 וגימטריאות .רמוים לעשות שמרבים בכויחפרים

 של מגימור רומזים רז"ל דריות רובוכמעט
 יעקב דנינו בפרפראות דוגמא ומעיןהפסוקים.

 עיר המקובל והרב רזא. פענח ונספר הטורישבעל
 מנות הנהמר מס' הלוי אלקג? בן מהרעשוקריש
 הרקח בעל מגרמיזא מהר"מ רמו משם מביאהלוי
 ונותן זה. ע-ד גימטריאות הרבה גינה שעריבר'
 רז"ל דרשות לרמוז , משתדל כי השבה אחלו

 מאריה אגדול הרב עושה הית בזה וכיוצתבפסוק.
 רז"ל דרשות לרמוז המג-ן הרב דישראלדארעא

 קונטרס ז"ל לחרב ונדפס הפסוק. שלבגימטריא
 ומן בלוי בלי אשר חגיגה קרבן מן בסוףבזה

 לכוון חכמה ריח עליו שורה היה כמעטוטורה
 שהעיר נמו הפסוק של בגימטריא רז"לורשות
 יוכה כנפי בס' והביא שם. המני"ח הרב נכדועליו
 בביון וגימט, וטית ברית בסמוק רמז יעלהשאם
 ומה טוב מה עליונים וענינים הקדש שמותלמספר
 זשל האר.י הרחיקו שמיק ידעת וכבר vtp.נעים

 : ואכמ-ל בולהשהמו

 ל(. הקדוש בזהר "שי מהימנא ך4עיא1ב[
 לאברהם חסד בטפרראיתי*
 עשפ דרשב"י שכתב ל-ב נהר יעקב עיןלמז"ה
 בחסידותו. ההוא הזמך אל הנפשות לעולםנכנס
 וחיבר מהימני רעיא נפש עם בתורה עסקושם
 בתקונים כמ-ש הדור לצורך מהימנא רעוא ס'שם

 : לא( ע*שוב"

.ש
 אריה מהרב שי"ת אריה שאנת]6[

 בית הרב שלנכיו
 אריה שאגת בשלוניקי ונרפס א(.חרש
 מ אברהם מ' הרב מנכדו שהלוקול

 : תק'ובשנת
 מופת מהגאון ח"א אריה שאמ]נ[

 ראש ליב מ'דורנו

 כבוד עושר הראה יבהם שו"ת,ישיבה
 אב"ד והיה להפליא, ובקיאוהוחכמתו
 לתשעים קרוב ימים והאריך מיץבק"ק
 רק החלקים שאר הדפיס ולא נפשיהונח
 טורי )עיין מי*ת במערכת עיין אבן,פורי

 : ג(6כן(
 )יעקב(: קשרים )עיין אריה שאגת]ג[

שאילת
 ציון מנחםהנ"ה

 סכ"ס גס" מוכל פץנ6% ישק )דכית כו:תו 16 5ע'1 בסי' שוגי S~:e פקיר גר' 'ג'ק למזו ט6 416 וקגו(
 טיס: ליג-.tto~p דג' פספע סלט ונס"ע"ס

 )תקון וזרדיו ענריו )כ! וססשס וסיקדוק מישן ענבי ~6ל 7סו6 ס!גכ!ת חכת ס' כסידרת נ-ג סונףגח(
  ptlp1 סל וסיתר סיירינ ' ס  ין  ויפי לליחי  ססתיסי ר1פ6 'עקכ וסל' פ'0 וירק פ' ע0"ת ו5כרגנttff~ (6ספקת

 ס!סטת !פס תנין 6כן ר" פ-' סכרית פתורגס עדג' ישן סרקפס ס' כעת גרס !גפפ7"פ 4עסס'7(, ג*נ%סר*'
 : )תן6 !פלורסוניג'ס

 : 06 יפקו מת ס' וף' גסבס(
 : קנים ע.פ סת!לס מ4ת מעש ע) לק ושוסםלט*ר(
 סנר'6 פס וג"כ )פח!ק יג ע"ר וכו' גפ4ס תפריס ~Ohtl 0ר!6ס גפ' וע!ך ו[.) גזענותך גפ' י"ס וגשרולא(

 : )סתתים!פסס סיטרי כו"כ סם וים נוסן יגן גב-י h~nton רעיך ס' גת61 נפ6ריו 6סר סספר,ס וגעקו פ"נ,גפיר1ם1
 06"8 )0'פ ג'16ל קות ז' סי' סס DD7ig ופס סעו-ו ס) שרגו כן pw71h hph9p 5"ס כמו"ס ).כ 6כ4טכס8(

 סרפדו סג'פ !כפם נטעות ~hs )'ג 6רי' סג"מ גר06ו שפ'ם פסט"ו סו6 6"כ ע"ס מספות יסרי קמ'סס"
 : פיס סק"ע ק' 6'ת :סיס כפת גיטין סיג גס'פרג)'ות

 : ת145 ניי6ייט פ*ועס מ0ס גל' נת:עע 6כרסס ספווס"2(
 ועי: ק6ר)סל!סp~lih 6 6על סג"מ )גג! 6סי סג"מ וטס ויונקת סייטת*לנסי ת7פ זע ט!) קרקע הוגת :")6 וקו:ערס סתדסות פ"6 סכת גס )ח"Ot 6(~o תוססת עם ג!וי)נ6 געתגיבסנ(
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 תשובות וח"ב ח"א יעב"ץ שאילתגי[

 יעקב מ' להרב ן-'
 הרבים בחיבוריו בשערים הנודעאשכנזי
 )סיין ק'ה אית יו"ד טערכת בח"בכמ"ש

 : 3ה*6( 5ני 3ס1'ת יטק3תסר"ר
 7"ס 6ח6י ר3 )עי' שלךם שאילת]ס[

 : כח"י( וכו' סויתוחוס
 המשיג. "יחבר עיין ותשובות שאלרתא

 ביביא 7' אברהםמ"
 ברכיה רי נחום. יעקב ף מהר"א טוואג ףמהר"א
 קונפורסו. דוד סף שראמה. דוד מ, הרגמ'ה.הלוי
 חיים מן נוטה. זרחיה גה רוטנבורג. ז,טטינדמז

 חיים מ' אלגאזי. מהר"ח דוד. בכ-ראבואלעפיא
 מ' אישפיריאל. הנניא מ' חננאל. רבינויהודה.
 כעץ. פלק יהושע מ, קונקי. יהוסף מ, מינץ.יהודה
 הריטב"א. סירקיש. יואל הג'מ מטראגי.מהרש
 עלם. טוב יוסף רבינו נבון. יונה 8י צהלון.מהרי'ט

 נה מיגאש. ף חליי יוסף רבינו לב. ף יוסףמ'
 יוסף נה ד( קארו מהר"י מרן צאייח. ףיוסף

 יחיאל מהריר טראבוטו. יחיאל מןקורקוס.
 רב. בי מהר-י אבואלעפיא יעקב מ,קאסטילאץ.

 ישראל ועקב מ, הכיב. ן1 מחרי ווייל.מהר"י
 יעקב כף. הלוי. לבית יעקב מי מהחי"לפינצי.
 מ' מהמה. מראני יעקב מ, ממרויש. יעקב רימולכו.
 מהריש )אחי הלוי יצחק מהר"ר הרי-ף. הלגזי.ייחק
 רבינו מולינא. די יצחק מ' ואלי. לוי יצחק מ'אלוי(.
 )עקב ישראל מ' מברונא. מהר"י הראשון.ישעיה
 גביזון. מאיר מ' בוטון. די מאיר מהר"ראלגאזק
 רוטנבורג. מהר-ם מפאדובה. מהר"מ לובלין.מהר-ם
 מי קלעי. מרדכי מי מפאנו. הרמ"ע הבבלי. bnsoמי

 מהר"מ אלשי"ך. מהר-ם הרמ"א. אדרת, ףמשה
 מאורבינו. ליאון משה מ, מטראגי. מהרים"ביב. ןי מהר"ם זכות. מהר"ם גלאנטי. מהר-םאלשלש.

 משה מהר"ר מאלייא. משה מ' מאיין. די משהמ'
 מהר"ם פרובינצאלי. מיה מ" מינץ. מהר.םמארייו.
 יחיאל. בר גתן רבינו נטים רבינו הרמ"ק.מקאנגי.
 מ, אוחנא. ף סולימאן מ' טראבוטו. נהנאלהנ"מ

 חג-מ פינו. עזריה מ' יהושע. עזריא מ, דיינא.עזריאל
 אלפראנגי. ושלמה בה נאוואווי. ובתי מ, אשגנזי.צבי
 מן מהרשיף. וב'. א' הלוי מהר.ש מהרש'ך.רי-י.

 מחריש אלגאזי. ומואל סו מהרש-א. עבדלה.ושלמה
 גאון. חפני בן שמואל רבינו גארמיזאן. מהרישגאון.
 חר"ש קאסטילאץ. עמעון מ' טאיסאצק.מהר.ו

 ועיין ה( בה-א -וזולתם יחייא ף חט נהמשאנץ.
 סדר אבן. טורי ודיה דה שלום. דברי דוד.דגרי

 ו(: וזילתס חדש פרי ראש, עטרת טהרה. תדריהדורות.

 מאורבינו ידידיה זכריה ם' שו"ת]ו[
 : כחת( טר6כוטז יהי56 ט' )עיין.

 1ינ ת' )טיין הכהן ידידיה מ' שו"ת]ה[
 : כחי( בסריס סער סרכ 50ננו

 יוד י )עיין הלוי יצחק מ' שד"ת]ט[
 : נח"6(סנ"5

 הנ"מ שר"ת]'[
 השיך אבי כ"ץ מאיר.

 : 6גסיס( ננורח)עיין
 )טיין פראכופו עזריאל הנ"מ שו"ת]י6[

 : כה"ק( ער6נועו יחי56ת'
 סו )עיין נרמיזאן שבתי הרב שו"תןי3[

 : כח"כ( נ6רתיו6ן0מ561
 4% )עי' וימאל שמואל מהר"ר שך"ןצ]יג[

os~n56גחת( ויט : 
 ? תס1נות( )ח0ונס, נ"ל~סיין

 ינסף כהר"ר )עי יהודה שארית]י7[
 . ז( כחת(ע6יע56ק

 בנרפס עיין מקראקא,' מהר"י להגאון שי"ת יומת שארית]ע,[
 דקיק 6נ"ו כ*7 יוסף ת' )ע' יו"דמערמת

 : 3מ"6(קר6ק6
 ן' ממהר"י כללים שארירצ'יומף]עי[

 שנת נרפסוירגא
 1* יוסף מ' )עייו( שם בנדפם עייןשדיי,

 ף ישף פסתי )עייו יוסף שאריתניי[
 ו נח"ל(65יי6ח

 'i(~PD סיע )עין יעקב שארית]ימ[
 ימייית )עי' ישראל שאריתניע[

 י0ר6"
2 

 אב"ד כ*ץ מהר"י להגאון יעקב שב]כ[
pffp"  תשובות "' פפד'מ

עטם
 ציון פנחםהניה

 רוכי 6נקת כטס 6' נ6א !עי! סוכ'לו ?ככל (5יפד(
 יתרשה( )ס6נוי,קו 6ס"ע SD ו1יקוט'ו כ"' יס'"ת 7כוו1 ויפסל

 פסר164 וסי"ת ר6ס כממיס וס"ק סק-י 'ו"ז גקס"כ וע' ופס.ו( b'iw~t )*fa לט-ג (hnttp סר6*ס סי"תוס"טה(
 כס' פחדת )גדסס סרלכ"1 ושכגוי נ5י16 מו-ס 6נני3 ברוך מו"ס 16יגלי פוסוא6 חייס כ1 %וסל"6פורה'
 סכ' סק*ג סי"ט 'ו"ו סד*% ען ו5ע"ק מסת גד גסס ית"6 סנ"ס מס פחוס )נדפס סריכ"ס מקורפו מסלד-ךהקריס(
 גסה וסריהם סס כ-'ע"ז

~ffn 
 פסלנית טסרהק עסת( כר כתמוכת וכ"מ כתכי כך ולחל וכו'

 פכה"; סעו ה5ק גס ס6דגילוע כק-ק געה וגרפס סולוועא( סי.ת וווין היקום סרס סייס ע? )נדפסוסר0כ"6

 ש% זבל. ססכג.ס סס61 %י 5*יס ססס סרסכץ6 כסתת יכריס סלמס h~o 6500 גס" ססשך סנ' פיס %)יכה"
 : סתפג*ן כן וסלסכ"פ מסרס7"ס טיס( כנריונתיך

 ספוקי כני סטיר גיח ס' nftatויש(
 : חיי וגפ,

 ופל יסויף סל' 7יסנ6 ,מזוי 6ה' תר' הסגיז(
 ספוקי

 ס6'ס16ק
 )40וגיי

 sen זין ס"ס כ51 סק" ט'1 סס"ך מיס(
 : ושי $ו5 ט"מ גל"ו ספ' כמסל 1מם"0 ס%חס ס' כפ1טיכס לח"כ שפס ים ז(ז
 Ygn ~ODD פפן6 פג"י וגי פפר,ג פ6פרח כין יסקכ 6"ע 1ת1ת~ס 0גס כ"3 ת"ק שוסטרךמ(

 ?סרג פלוס

 ד"צ ניס וקפל 5פג'1 סחכסס 6נלת זל vwtvn 5קל6ת %גת פור 'שbe 3 לסניו סתייס יפח"יסמוניי
 ו "o~S עגת סו-כ לוס סי'1נ*ו
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 כח"י(: כין יעקב ת' )ע' כמש"ש פורי' ד'ע'ם
 "ייס(: סורי )עי' יהודה 11בנךרז1ס6[
 נרפסו .חלקים ב' יעקב שבות]כנן

 להגאון תשובות והםי
 מקרוב ות"ג מיץ. רקיק אב"ר רישרמהר"י
 ועיין תקמ"פ, שנת במיץ נדפס לידינובא
 סכיה 65 )ע" לס"ד מערכת רישלעיל

 : ט( ניטקנ(16ן
 עין על מהרח"אי הדור מופה מהרב יעקכ שבפז)כנ(

 : ח"ביעקב
 סככן 46סו מי )דייו מוםר שבם]כד[

 : תרומם( )עיין תררמה שבילי)כס(
 אלנאקוה י" "' י"מ שביתת)גו(

 הרמב"ם על וחי'שו"ה
 : י"(וכו'

 מלאיםשניהם כ"י וח"ב ח"א לדלקם שבנלי)כז(
 ושאר הלוי יב"א ורבינו ור-ת ור"יורבותיו ורשיי ורנ0"ה ור"ח הגאוניםמתשובו'
 ראבי"ה ובנו ייאל ורבינו התוס'בעלי
 ורבינו הדברות ובעל ישעיהורבינו
 ובמ' זיקק גרולים ושאר כ"ץאבינרור
 יבי. לקם משבלי דינין תדיר מייהיהאנור
 הלקת וכשבלי הלקפ, משכלי נאצל תניאוכף
 אשר הם והן פרש"י נרה ה' בו יש כ"יח"ב
 שו:וא שאומרים כ"י רש"י תש' ראיתיבס'
 בסיף במרדכי ראיתי ועתה הפרדס,ס'

 שמירר הפרדס בש' מצאהי שכתבברכות
 הלסידיו, סידור הוא שראיתי וזהרשיי.
 רכיט )עי' צד"י במערכה לעילועם"ש

 : יג( נחי( מרופו הכרסס נרנרקיסו

 חיבר ההורה על הלקם שבלת)כח(
 מ' ההסידהרב

 קב בס' כ"כ נורא, מראה וראהאברהם
 : י"ח פ'הישר

 הרמ"ז יסר כ"י למם שי שבלת)גט(
 האר"ימגורי

 דבר ועשרים וארבעה החומש עלז"ל
 : אופניו ע?דבור

 וכולל בליוורנו נדפס עינים שבעה)5(
 לפ' הרמב"ןחידושי

 להרמב"ן הזכוה וא' מכוה ולמס' בוררזה
 ביבמות להרי'ף הראב"ד השנותעל

 השתים תשובוה, וד' ניטין.כתובות
 ואיית ן' יצחק ממה' ואחת אבוהבממהר"י
 אחרן וער גדול. ויכוח ליאון דיומהריי
 מהריי תלמיר ויולאט אברהם מ'תשובת

 : ידי ליאוןדי
 נדפסו בורר לוה הרמב"ן חידושי כיודע

 וחי' באשכנז. שנדפסו שימוח ה'עם
 מלאים הם הנו' המודפסים מכותהרמב"ן
 הזכות וס' כ"י. ראיהים ואניפעיות
 אחרות מס' על חיבר שהרמב"ןכמדומה
 להרי"ף. משינ הראב"ד אשר מקוםבכל
 מלאך הקדש דרך הרמב"ן של דרכו זהכי

 בס' והרי והראשונים. הרי"ף בערמקיץ
 על הראב"ד השנוה כהוב דעיםתמים
 ועל ושכילות. ומכוה ונהרא בקמאהרי"ף
 נמצאו ולא אחרות במס' גם שהשיגהרוב
 השיב שהרסב"ן יבמוה והרי הם. מ'אצל
 לא הנו' עינים שבעה בם' הראב"דעל

 השיב דהרמב"ן ובודאי דעים, בהמיםהובא
 על שעשה כמו הראב"ד השנוה כלעל
 במערכת בנדפם כתבהי וכן המאור.הרב
 מיין מ65ך סרטנ"1 7"ס סרמכ"ן )עייןמעם

וכו'
 ציון מנחםחנ"ה

 ס' כפסד"פ כג"י פפ1ו גמ65 נספ(
 דר,סיס תירס חי' גו!! יעקכ ווי שקוי

~'S'eSDt 
 סס*ס: פ!

 ספפשת מלנס גטי כגיפס גפס.ס וגן נתייו, סגזסס וויני5י6 פז' מכפל !כון הסכו ו6ך תפ"ס גפ'5פויפ, ס5ך דיהר קמרי ס"ס יטר :ר1 סמחנר ט! גטס,ת גתכ, תק"ו כפורדך כשפס סם" זנכפר כח.6 כחטו ככריוזר(
 קזז פכוגס סיורו תקגשג ג6ומיר ~סגופם 5פגדס יריך ,גס oan 6' 5ף כס ימ65 וגי 'ר6ס גי תופיות5פדלס

 : יפוס'ספסטר
*א(

~w'St 
 1 פסטור( )פ6י.ג'ק1 וירוס'ט פיס ח"

 פסוס כסס ת"6 ס" כסיו"ו ופסם-ס יסיד( מתהת נימד ג' פשתי פ' ג55 *ף ססג'5 וניג'ס 5רנ'ס יגיזכין ח" פלינו י6 ופפו!ס פ"ס ג'ת'1 נ6ס-ח לס"ד יומר דנסגו סכני! גסס ס6ג1ל זגר' כסעתיק1 ת5-ז16"ת גג"י גסו דוקק ot)es !פיין וגריך גששות ססכ*ל דכל' נכס נפתקו לג'פ סמס"ן 6ת !פיל כ6ן כלתי בזג*ב(
o')th"פין כסי גסס סכ*' פאס וגן פעם לסור הווין וכולן סגר ה6' פיתר ניחו גט הגין 06 כר"ת ז5ס'ד 

% "י ~ג6י,, מסיס 5קט ענ5 ס' גוסס וכפתיג(  א 
 י"ס: סס"

 סגיך ספק לנזח וסג" סכ5ס, כככ"ן כו6 ובי"ס ג!5 סס ימ65 ז65 פס ססכ'ל נסס ססני6 גטי U'h1וג'יפ 5תו1ס כסקס ט וים !ח'6, ,ס%,ת
 ים כפ5 9י 51"פ י"ל ר-ח נסס וגס פקיד נקטר 610 5טג,ט 6טר ונכג"5 לס.י כסס פיס כלריימס 1Da3ז"6

o')tDlhגיבשתי גריס דג'ט מנשכתי( : 9"ס 46י ס56 סייס וכס41תפיס מעסיי י65 פ% י65 פסוס סספיגס רכות קניית 5פגת כפ*כ 16"ח 1סרט"6 סג* זכרי 5דח,ת ערותן : 
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 נדפס, קצהו אפס הנכוה דם' נחך(,וכו'
 הזכות ספר הזכיר כזד סעיףהאיסור נמנהני הצוו סי' י"מ הל' פרוחוהרב

 : ע"ש שנהנו מקים פ'מפסחים
 הזכירו מאיר לביתי מנחם רבינו חיבר גאךן שננך)65(

 : קל"פ דף הלוי מנותהרב
 56יס(: )עייז ידחיף שבר)5נ(
 - לדהות שברי)5נ(

 גח69(: טפ1:6 מרנ"ט)עי'
 - ה' שבתות)5ד(
 משו"ת א' חלקים ב' הארץ שרה)5ס(

 מדרושים ואחדוכו'
 של אחיו שמואל בב"ר אברהם מ'חיברם
 חבורים עור וכ' האדמה. פרי הרבמורינו

 : פי( האמתבחכמת
 מהר"ר הרב חיבר ירץןשע שמהדץ)15(

 על בנבנשתייהושע
 חק"ט(. מס וכ"כ חכ"כ קוכט6 )ה"6הירושלמי
 מערכת בנדפם כמ"ש חלקים ג'ונרפסו
 3ה"6(. נגנ:פח יסוכע ת' )עיין פ"ו אותיו"ד
 ח"א שנדפס רבעה כרו. נדפם דלא דעאך

 ממכהו, לשלשים קריב באור שהי"לכתוב
 מפה: מעלה מסבתיה מו"ב אלא נדפסוולא
 נסרך מגוה טעמי )עיין יעד שךדץ)5ז(

 : נה"ב(זרם
 הסור6ס(: כלי )סיין ז4ךיי3י שךן4~*)5ה(
 : )ו7רכ( )עי'1 פןדבנ שןןקן*)5ט(
 )עיין דץכמעיל שןלי)מ(

 )ועיי
 5ךקס(:

 המקובל להרב אמדנים שדמך)מ6(
 אירגאזמהר"י

 ויכוח בדרך והוא הקבלה למודלהכריח
 : טזן יפהממודר

 שלמה ם' להרב ןץלכדרן וטד3ה))ננ(
 דקק"ס אב"דשלם

 ב' גדולות הלכות קצת על באורבאמ"ר
 מהר"א הרך מורינו תלמיד והואחלקים.

 וחיבר גירון. מהריע החסיד והרבנחום
 הפרשיות סדר על דרושים שלטהדברי
 שני על מ"מ שלם לב ום' ומוכיםיפים

 : האחרונים ממפרי הרמב"םחלקי
 הרנ"ו ובו כ"י כזד41דין ושדשן)רג(

 שוהןסימנים
 בר משה רבינו וחיברו זו גיממ'דעברא
 הרם"ה שחיברו שכהב כמי ודלאיעקב,
 בשבש והוכחתי"ו כ"י לידי זה ס'ובא

 אינו המחברו שהרב אחר במקוםאנשים
 מענינים ה' אוצר מ' חיבר והרבהרם"ה.
 כות עמוק דבר ליריה סמא וכיעמוקים

 : יבא ה'אוצר
 ונתוב מודות שושן לידי בא מקרוב עתה ביוזיזך

 על ירדו קבין עשרה זה. שיר בתחלתושם
 נטל נחמן בר משה רבינו סודות. מבין חוקרכל
 קבל מתשבי השלישי הוא כי ידות. עשרמהם
 סודות בשמי עם מורנו הרב נכדו משח ידות.עשר

 אל צרה עת הוא ניסן חדוד רנ"ה בשנתנכבדית.
 שושן לשמו קרא ונקי קב מהם וילקיט אובדות.צאן

 היה המחגר שהרב נראה ומזה השיר. עכ"לסודות.
 מבאר המפר בתוך אמנם הרמב"ן. שלנכדו

 וסי' קפ"ד בסין בפירושו הרמב-ן לשונותלפעמים
 שהית שם משמע ולא והנמשכים רמ"ה וטי'רם-א
 שהוא יראה בשיר שכתוב רנ-ה ושנת כלל.זקנו
 שנת בקירוב יהיה וא"כ לחרבן אלף אחררנ.ה

 : פ"נ אלפיםחמשה
 בעל יעקב ורבינו שכתב ר"מ בסי' ראיתיאך

 מ-ג בשנת הית ואם וכף. וו-ל כחבהטורים
 ספר שראיתי ובעת הטור. לשון שיביא קשההדבר
 שהזכרתי שראיתי הראשון ספר בידי היה לאזה

 זה מכוונים אם גנועם לחזות לעיל( ,עייןבנדפס
 כי זאת* את יבין אתו נמצא ראשר זה.עם

 יומים או ליום שאלה בתורת בידי הי סנז'הספרים
 יז(: ומאתים באחת בינתיםוהעלם

 * נרמס( ש5 )טייץ שושנה]תר[
 סתו56 מן )עייו יעקב שושנת)מס(

 : כח"ק(קמהי
 המחבר מהרב העמקים שדשנת)מו(

 מנדיםפרי
 : התלמוד כלליעל

שי' : ח"י( נח"ל( וייןי 'pD( מי )עייו ובדסקות שחימות]מז[

 ציון מנחםהגעה
 'טקס מו"ס גגו טעי סג7פס חיג סקלן סוס ס' כסטר וס"ס ככדס וטה iD~O סמ6ול 6סנס זניו ס' ס"טסו(

 : ת"כ 1"5 ח"נמיוחס
 נט.ניו חגם סו6 צגיו כטמד מי 17,1ט יטסס, 65 וגן ethnD" "טגון 'קל קי:טרס :כמטו ס6חרו:'ס ומזסוסיטז(

 טלי6ססי 5ח"6 6' ס' ועוד 56יסו 76רת וכס' נסיג סגם כק' כ6ו,ת1 5כסין טוס וכגר כוויכיח ס'וס7סיס
 ;מ16:ך: 1ר1ות ,7'ט"מ

 סודות סימן ס' )דפס וכטת ככתים טיס 5סרמכ"ן ס71ות סוסן 01' 5סרמ"ס ס71ות תכן גס' גסס'ד מזם ו5פ'"1יז(
 סו6 כרמו ורק סקנס, מס' נעתקו סס לכריו 1ר1ג לוסיה מקרן יעקג פר' יכס 5ר' דס61 מס' גכסר מסוכ'

 : סס:ס פרט סס :רתו רס.נ ום'טפ,גס
 מושג הגלמן ם *ייחסי  ישירי"* פירם"ל יסג"ס וים תילויי  יפי ניג'ס וגי6וליס סנ"ס עס ;'פ )ופסוז.י(

 וו51תס קפיטן ,מקמל 'סלעי גנוי כלמן סמקת כנומן נגוי יכל16 6ס5 'כסכל 6סי ממס גרית סמטיק'ור'
 : ת.0 ס' (DDT '1זי ס"ך לסלי ונ"ע טזס ת)"7 ס' נזיקין PD77 סח7טת כחיטת נכס סכל סט"Tfit 6)וכסין
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 אנפמפריםשמערכת
 סוגיות וקצתיונה שבתי למהר"ר שו"ת למורא שי]פס[

 )עיין מ"ר, אות בנדפם כמ"שודיבורים
 : יט( 3ח*6( ימס סכתיעסר"ר

 כמהר"ר החסיר לסרב יירתק שיךץ)מט(
 נ"ל. ואים נוניס יצחק'

 נדפס בחייו חנית( יומק ס13עות ר"ת)סי"ח
 ידים רהבת מפוארה שיטה יומא מס'על

 ינהק( ניח )סי' בי"ת במערכתנם"ש
 וקונמ' בה כיוצא חנינה על נדפםועתה
 על יצחק בית מחבורו פה כלתפלת
 לב"ר יעקב תרות ובסופו "nffש"ע

 : נר'ו ביעקב עדו"ת דשבי"םמככבא

 כ(8 סירס( פרק )עיין יצחק שיח)ס

 )עי* עד"ה, ברכות מס' עי שיטה)ג6(
 כחק(: lht'nlba סמו56ת'

 סברא )עיין ובחים מס' עי שימה)גב(
 : נחק(ז"ל

 טסר"ל )עיין מומה. מ0ן עי שימה)גג(
 : גח*6( מוסס ,'6נרסס

 נחש6(ו Sh(Shtnn '~h מי )עיין שיטות)גד(
 06ין מ' )עייו מקובצות שימות)גס(

 : מא( 3ח"6(6סכגזי
 רניגו )עיין בגמרא דבות שימית)גו(

 ו נח"ל( מסרס7"ס ננון.סעייס
 הנגיס מ' )ט' הש"ס עי ששדתמז(

 ק6סטרו, 'עקכ מ'6יססרי6).
 : נח"6( נ6רמיו6ן מסר"ם 6נוסנ. י5חקמ'

 : כחש( סילוף 7' הזקיסי )עיין האמת ע"ר בתלמוד שימות)גח(
 נאון האי סרב מאד נדון שירמט(

 :שבועות ומשפפי הדינין על כ"יוצ'ל

 הדקדוק מכללי בכיי מאד נדול שיך)ס(
 ראשי ובתחלת ויל תםלרבינו

 : מאיר ברבי יעקב שמו רמזהחרחים
 ו נחל( "כות ממס מי נעי הדש שיר)ס6(
 כב,: יסורס( מגחת "יין מכתם שי)סג(
 התורה אותיות מנין עי שיר)סנ(

 3ח"5(:  נתון סטריס רניגו)עי'
 יסיגו )עיין יכו' קלקולה שירוץלמז(

 1 נח"6( ג3ירו5 כן ס5מס'

 שניס )עי משנה מדרי שיתא)סס(
 : hfftp)כחת

 התירה על קימון פ" מנב שכל)סו(
 בר מנחם מהרבכ"י

 תת"ץ אלפים ד' שנת חיברושלמה
 באוצר ונמצא חננאל. רבי פירושיומזכיר
 בם' הזכירו אופנהתם מוהר"ד הנאוןמפרי
 : כגי ע"ב ו' רף קהלת פי' מגולהתוכחת
 המרדכי פזכירו זה ט' כמך2ב ץצכל)סו(

 בתשובותיו מהרד"ךכמ"ש
 אות בח"ב ועיין ה', א' חדר ב"דבית

 : בד( נסמוך( זס יסגי )עייןצ'ח
 שוחר מדרש פי נ"י מטך12 וטכנל)סם(

 לאנייאדו מהר"ש להרבפוב
 : כה( הכליםבעל

 מ' מהרב חיבור הבית שיומ)סט(
 על קויםמנחם

 ומשמרת הבית ובדק הבית תורתספר
 קוים חנניה מהר"ר הרב של אביוהבית
 המצות על סופרים קנאת מ' המחכרהרב
 לא שבתחלה בהקדמה וכ' בכ"י.והוא
 הרשבזא. חיברו הבית שמשמרתידע

 עצמו הרשב"א מתשובות לווכשנודע
 ותקן המשמרת ננר מ"ש לראותחור

 הנאון עליו והסכימו בכבוד.הלשון
מהר"ר

 ציון מנחםהג"ה
 עע1ת, 610 סס סמחגליס כממות וכן ומוסלת"ס ספ'חט (Oh1 סגתי ח"ס ימו"ס ומורק ס' סג' ג6ן וכססניים(

 )זפ ק71ס עוד פגנית 1)6 תזי 61 כמס סספריס כספות גוס סלג'ס מסיס 3עסס"י סמסג."1 סרג ס'7'7'ו6ף
 : )תכ'"6( כס6!יניק1 גרפס סמתכריסכנמות

 : ממל כא' ינהקיפויסכ(
 1ל'קיטי יעקם יגו כסס ~Ovt ועי גת1טג טיל טייס ג*ג טיפ נ-ק גתוגות ~Ost מס' מן כלפס ס'1ס ועדכא(

ot)th)ומוטס אזיר tttpts~ פייתוםי הכרסס כן !ר"י 7ל1סיס יפקד נית ע"ס נ7פ0 מוסס, 1' לר"ת גו.ל 
 יגייס ממסתוי צ'ייס fn~h 6נג ג6ן )טלר 1כ6ת' ,גר,תות ג"יס מגח !ס' נספח ,גחים מס' נען ro~pP)5'611רג6

 מש"ס SD ס6חלוניס נ16ניס ס' יורות מפיטג גס tpsi סת7ס מקונית סיטתן ס' ויסכל סטן, נסקכי !ך bS'ספ'
 טלדועי פרוכ כ' נגז סומן ולאס כייס 8ס' עי 5תנל ענ' 6ני סתת!ת' וכגל 'ת"3, נדפס ומטס סיום סושנדפסו

 : יגפר מעוג וס' anh מ5ד eh" מופגס61.ג:'
 לל" stts ס' ע1כב(

 : מטל ן.
 8 ג"פ ס,כ ככ1 ס' סס וסנה למגגן כעיל נג"י וסוף תתק*ז ?*6 ס' לס"ק סלס' ע1 כוחן 6כן ספר נ-כ וחיכנ(
 טום סב! ס' ס1ח וקווי ע"ז רע*6 16-ח ו7"פ :גת ל"ס וכשסרי-! ל"מ כ"ס ועכ"' תסמן ס' n'hlo וכןכד(

 טשנ'5 עיל עי מטוס ויקי )וט!א.6 ע-ס זגיטץ פ"ק כלמגרן נוכר מט).ג'thvon 6 כר מסס !ר'סמ'ותס
 : 13!1:גי6(610

 יצי גצי 0' כלקדמת וע'כה(
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מפריםש - מערכתי1%
 ארעא ושליה מראבומו נתנאלככהר"ר
 וראיתי שצית. שנת והשלימוקדישא
 הנז' מהר"מ להרב ב"י שבתהידושי
 : רל"ב סי' ברכה שיורי בקונמרסוהזכרתיו

 כמ"ש נרשון ה"ר חיבר השלהן מי)ע(
 סיב דף הכלבו בם''

 : כיןע"נ
 ועניני בדים צףיע שלהן)עמ(

 וישהשלהן
 שהוא י"א המהבר* הרב הוא מידעות
 כי(: בת9 לרבינו אותו מיחסים וישהרמב'י
 מהל א"א ש"ע על גבוה שלהן)עג(

 נ' נדפסו ועודפסה
 יוסף מכמהר*ר כהי י"ר ש"ע עלהלקים

 :מולכו
 : נחת( נו6יפי '5תק מסיעי )עי' מלכים שלהן)סנ(
 מהגאון שטים עצי שלהן)שיף

 מרכבת בעלכמהריש
 שהגא ושמעתי שבת הל' עלהמשנה
 אך ונדפס מאחרונים* המחודשיםקיצור
 עשרה והיבר כם( כלל. בנבולנו בארא

 לידי בא ועתה פורים. ד' כל עלשלהנות
 אחר ולשון אחר- סדר_ שעשהוראיתי
 הש"ע. על יחס לו ואין חדשותוהלכות
 כל פירם בהקרמתו ושםהאחרונים. דברי והביא פירוש עשהולסמה
 טורים ד' רוב בכללן ויש הלקים,העשרה
 כ"א ראיתי ולא בעיניו כפובהדינים וחלקי מחודשות הלכות ושם הרש.בסדר
 והוא שמים, עצי שלחן הנקרא החלקזה
 שלו הסתטיות כל ביאר 5לו לבנוןביער כי וכתב וכו' וי'מ מלאכות ל"מעל
 ראיתי לא החלקים ושאר באורך.ע"ש

 ו נדפסו אם ירעתיולא

 הקייש מת"ז ימיי עריך שלהן)טס(
 אהר מהזכולהורוה

 כע"ש ודלא בב"י הדין בשרששעמד
 עליו השינ וכבר מ"1: סימןמהרים"ץ

 דף מלאכי יד בם' הרם*ך ההסידהרב
 סי' שמואל דבר הרב מ"ש נםקצ"ב*
 לתלטיייו מסר קארו מהרעי שהרבאומרי' שמעתי וז"ל הנז' הרב והביאורנ"ה
 הוא .הלא ב"י הנדגל ספרו קצורכהיבת
 הרב היה אהד לא כי ויען ש"ע.הס'

 ברעות שנויים קצת מזה נמצאוהמסדר
 הרבה דוחק בלתי לזווגם וקשהונסחאות
 עכ"ל. מפשופן הדברים להוציאהמביא
 שמרן פשומ דנראה לשמועתו יאמיןמי

 לכל להורות שעשאו ספר יניח לאהקדוש
 נרולים שהיו אף הלמידיו בירישראל
 ההלכות יחלק שלא וכ"ש מכשולשיבא
 מניה דנפיק כיוצא או אחת ולזה אתתלזה

 כותב היה לא כן היה ח"ו ואםהורבא.
 יסמוכו עליו ערהנו קהל רכל היברושהוא
 למר"ן וח"ו תלמידיו אלא ידע לאוהיא

 ים"ד(* ידיו מהחת תקלה -שתצאהקדוש
 יעקב אהבי בשו"ת למהריק"ש אשוירנם
 בסוף הרב היברו דש"ע שכתב כ'סי'
 רבים דברים נמצא חולשתו ומפניימיו
 לא כ"ב שבדין קכ"ו סימן בא"הכנון

 ועמו ע"ש וכו' י"ב בדין בם'שהשניה
 ותא שם פריה הרב מ"ש 1ע1'הסליחה

 וכו'. דישראל ארעא תקיפי בין מההוי
 משם בתשו' נזיר הלוי מהר"י הרבועמ'ש
 נזיר הלוי מהר"ם אביו מר הקדושהרב
 סי' נ' כלל ה"מ ורדים ננת בס'והובא
כ"מ

~wy 
 ס' אותו קורא כנה"נ והרב
 : אחרונים איזה וכןהקצר

 2 שהיבר אהר מרן היברו ערוךשלהן
אות

 'ציץ מנהםהג"ה
 תסרטן סנ116 3טס לס'ח פ' 16*ח 83' ומפ"ם וגסס"ק עיט נלסון ל' ס! גתו כן ecn 5סל' פיתסט חסס'ופו(

 ?61 (~pff פפפ"ט p'ih1 11"ע, ס)נע ס' כסס סג'6 ק"פ ונס" סיוע גבס סכת פ' סי' ליחם 1פ'1*)
 גlb~tr 11 ר' וססי.ו% ספת'ס:י'מו

rsn1 
 : סימן גסס מ"ג )קל6 סס5פס 16תס

 פיחססו רפ"י( )מגעוגס סרטנת 3זפוס 11)ת מס' נמעל ,ג"ס ע": ז5"1 סחט גפ"ס יג*גט1(
'~'wgs 

 טס ח6%
 : פשט גלית גמיי ססס פפפ'ס גיוס גרסו נסוף 01161 ס6תו1גיס, מ7ס1סי ס::תעי לגריססרגם

 : htpn) ):ס יו"כ ס' ס! תולט ו31ת ס' ח.' נט תק"ם( ה146יקי ח"י 6י-ת ע"פ SD יגסגח(
 ספטס ופעל 6סל, פעיגי ס"ס געירת 1Da פ! וס7פיס1 ספים ע,' ס1הן ס' רוכ ת"p'PD~ 6 כמר 61 ו,סכמן

OffP)סג1פכ וס 'גנון גי )גגג תכונו 6י פחי 7%3רס פרו"! 1161 סחף, פרר מליו ססעת'ק פיס ירך 
 : )"נ( ת' ו3ת'6 )'3 פ' (S'Dt )מתגליו לאליס ןר"י יולסיס מס )פחס ע,ם, !6תליס !פעתיק.מסריס

 כסשה סגדפס נדגר '1.5 מזיגתיגו כג' פגסנ 5פי ח*! מג-ס נעי 1te1Di ג"6 סי' ח"ג פגי גסו"ת ועת":למעד(
 ופירק ם 5ט"5 1:6 ממו"ג'ס ספ1גרתיס גיגריס ו6פי' מנס, וגת1רת יגר כוס ת"י 5::ות*ן
 ע8ס סהייס ף נפולס פלגו ספ1לט זגג לכ' סה"ת פג1ס"ג כע! סג16ן לתוו וכס"ת P~DO ,"5 וכר"ת פ"ניפתע6
 1גק'15י פשט גסטמ"ית חויי 31טו"ת קי.ג ס" יפריס כער1גסרת

 יקנס קיית1 וו*! וקג-ז קכאג סי' גסן תקע
 ס' %יד גגתג סול כי ספו 5?  ולגיתי  ויל  ויר?"% סט"ע סק% נפענע ספסור גג5 וזעקות ):פול ס17ר"קפי
 6ג5יו פסל"ס לת"ס 1), ע"ב ספית 3י?ס ס' ותרן )סיט פריון )יגס דצ'ות גס ג1ססס ס' ורות מפגעפ!יסס

 ע*ע: וקוקס ק'3ס""
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 161פאספריםשמערכת

 פופ ד' כלל א"ח וררים ענת ע"ב8צת
 כלל א"ה ורדים גנת ועם"ש ש.כרטן

 שראיתי בזה קצה טפקפק הצעיריאני
 הגהה כלי ישן ראשונה שנדפםש"ע
 בכפר מרן שחיבקו א"ת בסות שםוכתוב
 חשב"ה. שנת העליון שבגלילביריא
 יוסף בית של' בתרא דמהדורא שרעיככר
 בדק ובהקדמת יא(. שם"ו עד נמרהלא

 פעמים הב"י נדפס שכבר כתבהבית
 בעניותי לעיל מיש ועי' לישב. הששלש

 )עיין י'. ואות ם' אות בי"תמערבת
 : מנית(נסק

 סביב אשר הגבורים שלמי4'(
 חיברוהרי"ף

 אימליא מערי ברוך לבית בועז יהושעמ'
 ס' עור וחיבר יב(. המחלוקות ס'וזהו

 והרב בכ"י. ראיתי הצעיר ואניהפשופים
 גבור להיות החל הוא הנז' בועזייפשע
 מ"מ גבר הוריה הרבים לזכותחיל

 דיני כבוד מקום איה ופור ומם"נבהר"ם
 שלמי ונדפס משפט, עין וקראוהש"מ

 ובתוך שד.י. ש' בסביונימההנכורים
 ריא"ז דברי העתיק הגבוריםהשלפי
 רבינו והיא ז"ל אחרון ישעיה רבינושיצא
 ישעי. דרכינו כרתי' בר ממראניישעיה
 והמור הרא"ש רבנן לפום רשםעתיהאזקן
 בטה"ד וראיתי ירעםייהי. הלקפושבלי
 פי' עשה ריא"ז וז"ל שכ' ע"ב ניהדף

 יגי עכ"ל הגבורים שלמי נקראלאלפסי
 על חיבר לא ריא"ז כי הסליחהנעמו
 על הלכוה פסקי כתב רק כלל.הרי"ת
 אני וגם איפליא בערי ונמצאיםהש"ם
 אמנם כ"י. אחד, חלק בידי ישהצעיר
 שלמי חיפר ברוך לבית בעז יהושעהרב

 לעיל כמ"ש המחלוקות ס' והואבצבורים
 כל וטציין ריא"ז דברי הביאובתוכו
 והשאר כספורכם. עפיו עאהכיאומקום
 הן ברוך בעז יהושע הרב שר דבריוהם

 והן וטחלקותם הגדולים דעותלהניא
 ומריא שקלא פעמים כמה טחדששהוא
 מרבינו שהם קדושין רי"ר ותוספותודיגים,

 בעז יהושע מ' הדפיסם הראשוןישעיה
 שד-י שנת ער הגבורים שלטי נדפס לא כי.יען : לגמרא סביבהנז'

 נשתייר מרן עיני אור מחורי בו שלטולא
 הדפוס. לפני אתרא המהדורא בעשותו ולא יוסףבית
 ואף ש"י. שנת גויניציא נדפס א-ח יוסףשבית
 עד ח"מ ב-י של בחרא מהדורא השלים ל8דקרן
 מ-מ ויניציא דפוס ח-מ ב.י הסוף כמ"ש הי"ששנה
 ואעיקרא תמוה. או אחת שנה במשך מרן ליד באלק

 "די-ף כל שנדפס עד אשתהו דאשתהוייפשר
 : זמן משך מסביוניטא חוו בעליל נראה ולא'נתקן
 משה פני הרב האחרון הרוה לגדול "ריאה'אנכי

 וכתב ריא-ז סברת דמה 1"א ס"גראשון
 להביא הש לא הסברות כל שמביא בב-י מרןראף

 : עכ"ד ריא"ז של הסבראאותה
 ריא-ז סברת שר זכר לא מעולם מר"ן כידרצימא

 ראהו לא כי הגבורים שלטיוהביא
 שיירי בס' ההביב להרב ראיתי וכזהוכדאמרן.
 מקום דבשות ד אות הגהב"י קפח טיז א"חכנה"ג
 בשר כחבה דשה-ג ואף לשח-ג. בב-י מזכיראיש
 : להרב נתגלו לא ריא"ז הידושי ריאיז.,
 מהגמגום. ינצר לא שיירי הרג על דגםאלא

 נסתפק דבמה מיה מטה הרב על שםשהקשה
 שהיה שה-ג דודאי לאו. אם שה.נ מרן ראהאם
 טהרו כהפשט לא מעט אליו ק.דט או מרןכזמן
 נסתלק ובמאי אומר בעניי אני וגם עכ-ד.גזמנו
 וכף קרדם או מרן בזמן היה אם שיירי הרבהוא

 שנים ד' או ג' נדפס הרי א-ח בנ"י עסקינן לאמי
 : כמדובר כה"ג ס' שנרפסקודם

 ע"ר ז' דף מאליהו מנתב להרב ראיתי "ייםהנם
 והרב ע"ש. ריא-ז מדברי מרן עלתמה

 כחדא דקו ולא אמרה. משה פני הרג רביבשיטת
 : פתגם רנאעל

 סחדא1 הבר א.מ אהרן יד זורה שואף היוםדהן
 הש"ג כ-ד אות הגה"ט ק"כ בסתוראיתי

 בימי דודאי כלישניה דייק לא נר-ו הוא וגםמרין. בימי בדפוס בא לא דהשה"ג המבהב הרב עלישי"ג
 רמרן רק של"ה. שנת מיוחדו היתה מרן כי נדפסמרן
 : כדאטרן שח"ג * ראות קודם ונדפס הגשהיבר

 הרופא חיברו הגבורים שלמי)עז(
 אכרתכמה"ר

 מצורת ענינים על ממנפות אריהשער
 הסוזיק"א מלאכת יעל והקרבנותהבית
 והזכירו וכיוצא. לימוד וסדר ב"חומבעי

 פ' סי' פר"ח והרב הי"ם הרב זהמ'
 : ירובי"ר

 : דנתי( נכתתם )עייו השלמות כו')עח(
 המפורסם להרב צבור שימי)עט(

 מהר"י וקדישעיר
אלנאזי

 ציון מנחםהג"ה
 ח!קיס ינ' :הזק עטו ופי פו!כע!ת גלותיות פיפס ג.!י:'5'6 ס;"ס ג' עו יק !יפיס (1DD ון6 ;4ג 41קינ(

 פתיקן ס6':ו דגר מתח"י .!6 ס!6 כע"פ ג'ת, תיקן ושדקי ס"חנל כח" ס!"ד כב' ג' ופעם סב-1 נם'ש"כ
 כספליט וינים חי' P~th CD גיו'גי!'DD7) 6 ס5"ג ונ;' ומ"ק סג-ס OP :לפס ס.כ !גקך6קOtp: 6 גססתיגללו

 : ו"ןומל
 ס' תוך נעתקו סמחי!קת ס' רכלי דעיקר ו"!לב(

~'Og 
 ק' lfftt ג"כ, סמחיוקת ס' כ-פ ;:וכל ע! !ק-מ !גפי"ו

 56פס'(: סנ'ס כסס פלסו ז"פ )יסע!פ"י,
 גסס-ג: !נוכר ביי ונויילנ(
 : תר!"ו( )ממ65 סנורם %ר גסס וקרש ח*6 פי' וגק,רלר(

11ף*1
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מפריםשמערכת8ט1
 תפלה בסדר הנצרכים דינים SWtאלנאוי
  כמהר"ר החסיר  מהרב הנהוה בוייש

 וחידושי רבות  תוספית  נר"ו  חייוןאברהם
 המועדות בפרשיות ס"ה ודיני רביםדינים
 ושפר דוקניות ונסחאות וברוחב.באורך

 : יה(המנהגים
 : י"יכייס( פסתי ייננ )עיין ישראל שמאל)ס(
  כמה ינרפם יריע  %7ביושחהליםןסי1

 והרשב"אפעמים
 תהלים שמוש כתב תי"נ סי'בתשובות
 : יז( עיי*ש ישראל גדולי סכלשמימכם

 ע"ד כ"י יאיהי התורה 2טמןש]סנן
  תהליםשמוש

 : ופרשה  פרשהבבל
 הגדול יהרב בארץ שמות]סג[

 רארעאמאריה
  שימה והוא  1"ל חביב ן' מהר"מדישראל

 הכפורים יום פ' ועל ב"ד ראוהו פ'על
 : הגזול דולב פ'ועל

 כ"י וראיהיוי מהרים"ם  היבר  הגיטין  שמית]ק7[
 : בנם כתיבתן משפם שמות כמהלברר
[cP]יח( הנהן שמחהי מ' להרב נדפס הגיבטין 2טבמךרן 
 עלה לעשות הפליא בילוגראדו  דק"קרב

 מדעתו והוסיף ספרים מכמהבקב"ץ
 בק' מהרימ"ט דברי רוב ומביאהרחבה
 חביב ן' מהר"ם הרב גם הנז'.שמית
 בענין תושיה הגדיל נשים עזרתבם'
 אהרן ויד כנה"ג נדפסו כזאת ולעתזה.
 דברי כל ימצאו המצא ושםא"ה

 וכ"י בתשובותיהם,דפום הןהאחרונים
 : בחבוריהםהן

 )עי' הזירדז שמילות]פו[
 רכתי(: חסמתי

 אלכסנדר לג"ם דץדשה קטכפלדז]פו[
 כמש"למענרר

 סטגדר 56גסגדר סנ"ת )ט" האל"ףמערבת
 ! יטי יכעיס(סור

 6נרספ ססי*ר ה' זר זיוץ שמןהל
 : כת*6(גרטיס

[DD]להרב יפים דרושים! אהרן*  וקן עם המדב שמן 
 מ' נכרו והרב אוהב שלמה מ'המקובל

 ! ראנוזה רבני הכהןאהרן

 נפלאים דרושים חיבר המאור שמי]5[
 שמשון מ'להנאת

 יאיר תוות הרב הנאין של אביובכרך
 : מ( יאיר חוות בם' שםומזכירו

 מריץ דמציעא פ"קעל מלכי מהר"ע יהרב למאור שמי]65[
 מא(. במלחמות הרמב*ן מהשנות הרז"העל
 בן מהר"ש מהרב למבילה שמן]5נ[

 יעקב מנחתהגאון
  למיחס(: סלת  )עי' סם"ך. במערכתכמש"ל
 מעתה חדשות שו"ת המך שמן]5ג[

 ח"ק הטופלאלהרב
 הרב סורנו תלמיד רובייו מרדכיכמהע"ר
 : עצום בפלפול והם הכהן.מהריי

]75[1QW כח"ב(: תמודיג6כרכי'י 6סר! תן  )ל קדש כמשחת 
 על דרשות אברהםי סנן הרב הנאון חיבר ששרן 2טכ?ן)5ס(

 ונאבד. נפלא ובקיאות בחריפותהתירה
 מפרד בתחלת שנדפמו פרשיות קצתאפס

 : הילקום פי' רענןזית
 ~tapp "אררת  יעקב  שמע)15(

 נפלאיםדרושים
 החסיד מהרב הפרשיות כל עלונחטדים
 Shst פ' )היין  כמש"ל.  אלנאזימהר"י

 : נח"ל( trhslhיטסכ

 המפורפם  להרב  שלמה  שמע)יי(
  באיזמיוע ונדפס התורה כלעל אלנא!ימהריש

  דברים. כף חסר נרפטובאמשמררם
ורבו

 ציון מנחםהנ"ה
 : תק:"ס ט6וי:יקו :,מועמס סג* סש5 'י ס"א ג5 תפית פיצי חגיגס ע!פ' ס' פטר גרפס נס פ:רי"ט 5ג:ו oth' מיחסים הס5ה(

 י-ם: כירך ורפ סרכ קג' oncir פפ!ון נען סרב ג*; ס6ייג6,ן צרכ 1קו6יז(
 : פשר פטלית פסר,.ו סנ,1ן וגציו 6פל'ם כיח נס1"ת ::י' תקופם וע' ק"ל ס" יפריס סעו וסס'שת6!פיסלט C_? סנשפ ועתן וס" ספת פ' כת"ב וג?ס"ל ס' r1h1 צעיף ופקחו ספת" "סור :קר6 מס' סם ועיקרלח(
 : גיר תכונות 1ס-ל ססייחז tPht 51%ירי לסר"ת ת' ס" vfftt ת"ס פיס כקר ופסיהלט(
)1*

 11*י
 טסיי נ?נוי לנרך ihtnc הנרסן טעי 3סר3  פפטון פסס ס:"% 11יייי'pup, 61 ישית כסרת פוקס

 ספסור .ס:ק 9' וחי' פיט סוס כשן פגן סס*ס כטס ורכ גפרה רל:ו סי' ויירס סיס טרש פ?רנ
טז,"

 פי': ט6ר
 דכי ק' עם בכיעור סרב ח" חישאן

~cnc 
 סר"ת: לנסל
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 168פבספריםשמערכת
 היה הנז' מהרש*א הרב של ורבומב(
 היה זקנו ומר נאנסו. יוסף מ'הרב

 בס' הרב כם'ש זצ"ל האר"י רבינותלמיד
 : ע"ב ק.ז דף הלכותגופי

 גדול ייקוט שלמה שנחען5ח[
 תובותמשמועות

 חיברו נקראים. ויהיו נוכרי' אומרםובשם
 הקדמהו בסוף כם*ש מקאנדיא יש"רהרב

 כמה שחיבר תראה ושם חכמה.לנובלות
 עשר אגודות אגודות רבים חיבוריםוכמה
 מספר בתכמוה נכבדות בם מדוברידות
 בחכמות שו"ת וכמה אלגיבר'השיעור
 אלהיות מדיניו' במבעיוה ובן קצוריםוכמה %אלמגיסמ"י באור התבונה ובחכמתאלו

 הדבר כל לבאר כולל וס' ורפואהובהגיון
 פרחי כולל ום' בספרים. הנמצאהקשה
 רוח וס' זהב, תורי נקרא לה"קמפר

 תור ום' שמואל מר חכמת ובושמואל
 גדול ס' לאור להוציא שם וכהבהמעלה
 של היר מס' יותר לרבים שיועילהערך

 מעיניו כל בשמת ובס' זה וכם'הרמב"ם
 )עיין א' במערכת ועיין באורךוע"ש
 שם ע"א קמ"ר דף במה"ד ועיין56יס(.
 כנראה שחיבר ס"א וכמה כמהמזכיר

 : אלים בם'שהוזכרו
 מהר*ר להרב שי"ה צדקה שמש]5ט[

 מורפורגושמשון
 הרב של חתנו אנקונא רקיק ב"ראב

 הנהות הרבה הנז' בם' וישפייאמימא יוסף כמהריר וקדיש עירהמקובל
 : המחבר הרב מבןותשובות

 המדקדק אליה ר' הביאו שמשוני]ק[
 : מג( לוחות שבריבם'

 דרשות חזן חיים מ' חיים לטנדרר]ק"[
 בוויניציא .נדפם

 פרשה. בכל וכיוצא הום' בדבוריומפלפל
 תשובה וראיתי ח,1 מהר"י הרב בןוהוא

 הקדש לעיר בא ואח"כ הנז' ממהר'חכ"י
 לפולין שליח ושלחוהו ח"וירושלים

 : מד( בפולין נפשיהונח
 להגאין הבריין לדחדוץ שני]ק3[

 הדברות עשרה )וכן מה( הורוויץמנ"ל מהר"יהחסיר
 להם שקרא לשם זכו לא העמורבשם

 בר' מוהר"א הרב התרעם וכזההמחבר
 בן על אור מאורי במפרו ווירמשאבלי
 אביו לחביר שקרא על אברהםהמגן
 ברכה בו מסיימים שאנחנו ה' בשם זהבשם

 לו הונח ולא ברכות ח"י שלראשונה
 עיין : אביו( לו שקרא ישראל נרבשם
 יסעיס ת' יו"ר.)עי' מערכת ובנדפסלעיל

 : נה"ב( סורוויזסנ"ל
 מ' להגאון שו"ת אפרים שער]קג[

 דק"ק אב"ד כ"ץאפרים
 אות אל"ף מערכת בנדפם כם'שאובן
 : סו( מחת( מווי)ג6 ;'ן לסריס ת' )עייןמ"ב.
]קי[

~pe (ס1סע תסו"ר )עי יתרשע 
 כת"ג(:כגכגסת

[Op]6סריס י" )ע' ה' כבוד שער 
Oht'p15h)6'3ח : 

 נונים יצחק מ' יהרב המלך מלעיט]קו[
 חלקים שניבילמונמי

 : סו( ונחמר נפלא חבור הרמב*םעל
 ד'ס קילס )ע"ע הנתיבית שער]ק,[

 : כקות( וגו' ס5עיר61גי
 החסיד יהנאון השמים שעי]קס[

 מנ"למהר"י
 מף )עי' כמש"ל. עד"ה תפלה פי'הורוויץ

 : מח( כח"ק( סורווין סג")יסטיס
 וכיוצאחיים בבעלי מדבר ס' השמים שער]קט[

 מס' מלוקם האלהיה ומחכמהובהכונה
 י"ר פר"ח הרב הביאו להרמב"םהנפש
 י"ג ס"ק מ"ב סימן ובהם מקומותבכסה
 שנת בויניציא ונדפס ם'. ס"ק ס"ווסי'

ש"ז
 ציון מנחםהנ"ה

 ס:1סנ'ן 7גמקימ,ת 7טסק ומסים"6 סיפם ממס סגם-ס סתס31ס גסס ס3י6 סקט.ffll 1( 6ו'ת וכנס-טסב(
 דפיסיס כג' חשנת' ט.ם ומטיכ סטוכ ססח.יגו טלומיס מנוס גרנות ג' סי3רכ1 'תות'ס שעריס ס!גסס)עסית
 : vnhSn י6%לו
 : ספדק7קיס ססג'16 סק:יניס פ' 610 61ווי משגיס פ' 3סס נ"י וגקר6 סגק7ן סמסין )ר' ptlplt גשי 1סו6מב(
 : גנזו סי' יג חקר' וכססו"ת ס"1 ת' 16ת 1ס"ימד(
 פסו גוסך תוס' עם VCDD"1 מיג! מ,"ס ס"' ונקיר ת"י( )6'ד סטסעג סג"מ !3גו ססמו7יס ווי ע"ס נדפסמה(

 גסס יחוס מסיו גתך 1תיס' )גסף מרף 3סס צרף ספ61) ר"ח פ"' ג'ל ונק"ל ש"ס ק11ר גסס ג"פוטיפס
 : וגחינסגור

 : יסודם )חס גיח ס' וע')סו(
 : !ח.6 חי' עזי טס :דפס ונעת ממין טעם ע-ס גדפם 61ח"; חק)-6 ס6י1לק1 7'מז(
 מנשת  יווי גוס*) כ' מס נססגמש 1סג'ח ת"ג ח:1;ס ו6ת קר6ק6 פס ופשי סוט יטק3 מו"ס 3ג1 ע"י גרפס8,ח(

 ע-ס: ריקם חוורת תפותו 6ין סוס סס17ר מחןטמתפיי
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מערכתאן
 וכחוב שלמה. בר גרשון לרב והואש"ז
 התנו שהוא ע"ב קע'ח דף הדורותבסדר
 וכן מט', ר~ב"ג של אביו הרמב"1של

 : יוחסין ס'כתב
 : ני"ז( סירס( סרק )טייו שמעון שער]קי[
 מלןס )עיין התירוצים שערהי6[

 :סת561(
 יוסף רבינו חיברו אורה שערי]קע[
 היה שודאי ע"ב ב"ה דף הקוראפ5ר
 וייניה ותלי הרא"ש ן' יהודה הרבבוסן
 שהוא אומר וגור הנסים בעיגיקיפיליא הריי היה ק'י שבשנת ביוחסיןשכתב

 : אורה שעריהיכר
 רנ"ב. שנת ספרר מיוצאי היהאורה שערי מחבר שהרב כ"י בקובץ ראיתיאך

 הריי משם ח' דף חרדים בס' מ"שוכפ"ז
 יוסף ברבינו מעשה עכורמן
 נב': הראשון על הוא אולי וכו'גיקיפיליא

 להרב ררושים כ"י אךךה ארי]קיק
 עי"ל ויין ישועהמה'

 גג(: נחת( ויין ימועס מ' )עי' יו"ר.מערכת

 בעל רבינו חיבר בינה שערי]קיד[
 הרבה ומביאהרקח

 מנות בס' אלקבץ בן הלוי מהר"שמדבריו

כהרים1
 רזה מדרשי הרבה רומז והואהלוי

 נד(: ונומריקון נימתן דרךנפתקים
[tDp]יי3 מפייס ו )ס בינה שערי 
 יכ נעיין ברכות שעריע"ח

 סמ61י
 גן

 ני(: 3ח"6( נ16ןחטגי
 יימק סייגי )עיט ליורא ושע41']קי,[
 להרבשו"ת כ"י חלקים נ' ~nylw שעיי]קי"[

 : וייןמהר"י
 מיככת )טייו נעימה שוררי]טיט[

 יוקש מה' לרבינו ערק שערי]קכ[
 החכם בןניקיפיליא

 ופי' בקבלה אברהם כמהר"רהמובהק
 שהביא סה*ר ועיין נמ(. כ"יהספירות
 צרק: שערי שמם ספריםכסה

 ם"רוב. שנדפסוי הגאונים תשובות צדק שערינקכ6(
 : פ( נקו"6(נ6וגיס )ע" ם' אות נ' מערכת שכ"ל מהועיין
 מהרח"1 יימינו קדושה שערי]קככ[

 רב והוא ואשכנז. ואם"דבקושמנדינא
 הרעות המדות עונש לארם להנירהאיכות

ושנר
 ציון מנחםהג"ה

 וע' חיי מס' כמקט ספו, 6ת סריכ"ג גס6 6מר כסו 6י סל' 50 חתט סי' סר)כינ מ) 367י1 ססייחס, "תו8פ(
 עשת 5לף 1' )ל"' )יתש כליס שניס "6ול גע) ע3 51*ע הג', כווונ 1;6ן למסון גתוג ג6ן 5161י #tffתס6
olth'*סינוס מעל גסס נ*כ הפרו 6ת סקלם ג' )גל חתימס ספרור פג1רת גפ' ורטיתיפסרווו.ס עשי תקפ61 לסד)סייס כפיר גס ונזפם ע"מ סמייט, ס' סקדפת פ' וסמוקם ממפיס ס' חי' יטיף ן' ל : 
(ruתנ'ק)טכולג פקיר גר' ו!6)ף ספעע יפסס : 
 :  סלייך  פרסים  ליפי  מוספות מלגס גו נמ65 יכג*'גא(
 ספח' ססח4ט כפו סלפכ"ן מן ת)פייו סי' עגו ופן מרשי כסרי ק"י eht" ,רגש משת קורס פוי נ" 1!פי'ו3ב(

 סרסכ*6 כומן בסי' פוס-כ מיי כספ*ס 6כוס!פ'6 ןסר'6 תקצינו גס דסי' ספרו פיטן גס וכ1ר6ס ס-ס,גח*6
 קכ!ת כעקבות סיך onth העלי דגי) חסי7יס( מסגת עי ע5ו טפס % )כמקדמתי סכרית ספר מ"פ 5פ.קי)סי"ו
 ועת"ס 0' כ15פ'כ6ך 61ח*ג עג"6 כפגטוכס גרפס עי0 1") סנריי כקשת תסיייס פש:ת וגע) ספל7ס, ג0'סלמתק
 : מס'( טף פ"ן סג'ס )פ' וין 46' סי' פספשג) וסנ"ס סעורן 5ן כספ"ס ויקרקע פתתי' סי' 1סג'ס 7163עם
 6ריפ1): י5חק ב"ס גס וע'ננ(
 : מסתר פנקן פו דס61 ע'0 כקן6 גיפטי'6ות ועשגד(
 גישפ )פסלת*מ ונוגס טייס קוטלת ע) ווט6 מודעם כספים פט*ד 6כ7"ק ילמי' גסג*מ '61כ )סג*פ זסו6בה(

 : ו-ן סרע!ער פרדכי פו"מ סחו*ג סרג ורדידי חי-ת נס קר6ק6 פספחדם
 עשק סין, פסלשס ופטרת 5'5'ת פיני 0' פפט 0כ'6 פ"כ כסוית וסרמגשס כ"י פתיך כייפן פקלוג ג7שגנ3ו(

ונפסקי
: 

 ולעס ס5טט סנ*ס ועם ש סג"ע שכלע Swg1ODS ס)פס ופעלת 0יר6 ילשן מעליס פגול ופס פוגשם דוס3ז(
 : תפר יעסגין פיוליטס פיכןכלשי

 : תקלקו( פווכג6ף)ספ7"6 מל"ט סנ"ס פס למ"ת טפפי ע)זח(
 : סס'( 90 סין סג-ס )9' קרייט1! ן' ילל פ,תססן 1כסס"דג4(
 קלסת חכמי מגנת כמו 5יק(, 0פל' סרת מינת יויפ 6:י מסר vnht קימחי מגבאי סו-ת גוססו סיוםועלם(

 ע"ס ע1כ ד"י ע"י גקג15 סק7פונ'ס (lh('o מוזת פיספס ל"י ע"י )קג4 סנ6יג.ס 0ו.ת nffe) )7' אתיל!גדודי
 משת oltcn, מירי גמם מכמס יללי ססכ'ן כדיקת וס' סג16גש טית גסוס, תפיס כמס מכ"מ סג6ו:יססוית

 פגאס סנ6וניס יממ תקס"ג( )כ46גיקי 7מכק גממת כמס משגס סג6וגיס ש"ת מס"ס( (hpitp סימןסג16:יס
 ככס 0גיגס ויסיג סלי,-6 לכיב ~owt ויימן( )7' )עסיס ph ל" כסו-ת כקדפו:ש מסת התיקע תיכפתן3:ס
 )ג7פ8 ירומ5ש נמי ככס פכחם ותגסס תורס זכרי טוי V11W1p נ6ה'ס ותסיג1ת כר)ע( )7' 64סוגיסזגלין
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מערכת
 להשיג נוראות והקרמות תובות מדותושכר
 בו והרגיל פ"(* קרושה בשעריוליצנם
 ה': אל לשוב וימהר מהותו ויבחןיזכה
 האי ליבינו שבועית שערי]קכנ[

 ברפוס הםגאון
 בלשון קלף על כתיבים ראיתיםתצעיר ואני סיע(. 7"ס ע'3 מ"מ יעזת תוס')פ'
 הגאון. חיברם בך כי ערבי ל' שהיאהנרי
 שהעתיקום העתקה הוא שבידינווזה

 , הקדשבל'
 שערים י"ח ח"א שמים שערי]קיט

 נחמדיםדרושים
 בפראג נדפס סג"ל מיכל יחיאללכמה"ר
 ויביא ח"ב לו שיש וכהב התעהשנת

 חידושים ומביא ע"ש. מחודשותהקדמות
 מהר"ש שדודו וכתב וזקנו אביומהרבנים

 : ע"ג פ"א דף wtv ז"לאידלש
 להרב דרושים כ"י תורה שערי]קכס[

 : זיע ישועהמהר"ר
 יונה פרבינו תשובה שעיי]קבו[

 שעריםהחסיד
 שמים ליראת הנפש לעורר סב(המצויינים
 כשב"ר הרבה מועילים הקדושיםודבריו
 אשרי האבן. לב את שוברי"ם הםאשר
 יום. יום דלתותיו על לשקיך הזוכהאדם
 אחרים שערים שעשה ז"ל מדבריווניכר

 : נדפסוולא
 מהרי'ף אינם אלפסי דיב שערים]קכ1[

 שם והרי*ף סג( בנומבן
 ומחבר יעקב בר יצחק רבינובבודו

 בר יצחק רבינו תהלתו שםהשערים
 רי'פ סי' בתשובות מהר"מ כ"כראובן.
 משפפים לס' דשייכי בתשובותוהגםי'י

 כמה הושגו ומזה נ"ה וסי' מ'אסי'
 בינה שערי נרפס מקרוב ועתהמחברים
 אשכנז סרבני לאחד הנו' לשעריםבאור
 : השערים בעל היא מי סתחלהו ביארולא
 חיבר והיתרבאסור שערים]קכח[

 הרומת מחברמהרא*י
 תורת במפריו טור"ם ומובירםהדשן.
 סי'. מקומות בכסה משה ודרכיחמאת
 הרב על וק"ק דורא. שערי מהגהותחוץ

 166יפגמפריםש

 ס' אוה ב"י הגהת מ"ח סי' יעדכנה"ג
 ראיתי שוב בזה. ומגמגם מסהפקשהי'

 באור שהוא שערים מבואבהקדמה
 שההגהות מדבריו שנראה דוראלשערי
 שחיבר משערים נעתקו ש"ר ע5מהאר"י

 : ע"ש שערים לב הס'ונקרא
 ר3 1ע.ין תפונס, סטרי )ע" שערים]קיט[

 : כחת( ג16ן הסני כןסתו56
 מח"מ על התלמידים שעשדע]ק5[

 נאמןמהרב
 הימים ברוב אך מקרוב. נדפם ז"לשמואל
 משופרי אכלי רשיעי עכברי והני רקביבא

 ולא חסרו*ן את הוליר סכה מהישופרי
 ר"ג לסי' ומשם ע"ב סי' עד כ"אנמצא
 ש"ך אפי' בידו היה דלא ונראה ר"ז.עד

 והשיך תכ"ם בשנת בו עוסק היהשהוא
 הרב דאפי' נודע וכבר תכ"נ. שנתנדפס
 שלא הזכירו, לא בתרא במהרוראכנה"ג
 מורקיא"ה בגלילות פרק באותו השיךהגיע

 : המקומותלרחוק
 יפגים, עתי יתנ )עיין אמה שפת]ק65[

 : 3ח*6( מסקנו סרט"עועיין
 לסריס ע651ת )עיין דעת שפתי]ק5כ[

 : בנדיט(סרי
 Dfa31 ודעד"ס ונעי סי )ע' מה( ישנים שפתי]ק5ג[
 מרומרונ יעקב רכיגן ועיין גייר, ס'וכו',

 : 3ח"6(ר"ת
 נ', אות בנדפס עיין כהן שפתי]ק5י[

 מכסן סרתי ת')וע'
 :כח"ק(

 תחלת על הארוך ממפרו ח"א נדפםועהה
 והוא הרב נכדו הגהות עםי"ר

 פ"ר פסר3 6מ7 מרכ 'ממעתי וב"י. הפורעל
 3ו נכוין Ctlp סס תסייגו סמ5י6ס מס יוצעסיס

htinSlלו ואירע ועיר. תיכף סרו5ס סכקי16ת 
 מהרא"ש הנאון עם אחד ענין ש"ךלהרב
 ח"א יעקב שבות הרב כע"שמפראג

 : ל"וסי'
 ז"ל דוד טה' להרב ראיתי כהן.שפתי

 0" בי"ד יעקב באר ea'הובא
קיקו

 ציון מנחםהגיה
 : et~'shs סו שרתן נס"6, סכיתס onth 1י6סיף 'הד 16תס טקס 6' חלס 6ים o~pta 353 "1 ומי3יויסתק(

(eoנרפס, D~v 3)י"ס( ספע"ו )וחנכך ס"ס טן מס' ינקט מגס מעל : 
 : 5ת"6 'ונס כנפי פ" סס (h)S'tt מקלש ג7פססב(
 : ר316נ 3ר יט"י כעריס עסריס גרס גזפס ס)-ו וכקר6ק6)(ג(

 )ח.6 ס1ספ1ת עם עסיסן מחם פיפס כ"ח והספריי סממכריס כטח* עין מסופג 3ס' D)Unסה('2.סנס)ת'
paוענג 79 ממחנו : 
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מפריםשמערכת188
 הפ"ז פליגי רכי שכ' ע"ד מ"ג דףקי"ו

 וכ"כ נרירו. ש"ך כתר באשכנזוהש"ך
 ועיין ע"ש, ע"ב ס"ד דף המחברהרב

 : סי'בסמוך
 קורם ז"ל שהרב נודע כבר כהן.שפתי

 עשה י"ד ש"ע על ש"ךשחיבר
 ואח"כ יו"ר. וב"י מור על רהבבאור
 ואוסר עליו רומו והוא השיךהיבר
 הארוך מ' נדפם אחרן וער כתבתיבספרי
 ק"י סי' עד י"ר וב"י מור עלטחש'ך
 ששינו כתכהי כבר אצלי המשוערולפי

 כדחזי. נדפס לא המעם זה ו"פי'ותשמימו
 אחר הכיב שנה נדפס ח"ם ש"ךוהנה

 שם בהקרמתו חתנו וכתב ו"לפמירתו
 י"ד וש"ך סו( שנה. מ"א חייושימי

 הואשהדפיס
~ffl 

 טחן, בקדיש שנה היה
 להרב כשהיה י"ד שיך שנדפם וחשובצא
 להרב היה וככר שנה ועשרים חמשהז"ל
 כתב ועוד י"ד. וב"י המור על חקורז"ל
 ע"ש. נרול חבור שחי"ל המרפים?ם
 ז"ל הרב חיברו הנחמד כהן תקפווספר
 שחיברו שם ז"ל הוא כמ"ש אחד.בחדש
 התי"א שנה היא משה ושנתבחרש

 : פלאוהוא
 מהרב התורה על כהד ,ניכנרעי]קלס[

 מרדכי מ'החסיד
 כם*ש קוריאל די ישראר מ' תלמידהכהן
 נח"ל(: סננן ערזגי ע' )ש סגם מערכהבנדפס
[tsp]סירס( טרק סי' )ע" רנבדת שפתי : 
 ליוורנו ר' בשו"תי הרךב'ז הזכירו המדש שהל]קי'[

 : נ"הסי'
 הרב רביי על הולךי סובב מיגו ייני עי יטף שרש]קימן

 אב"ד יוסף מ' הרב חיברו לויבית
 יוסף וכתנה יוסף חק נעלמפרעמסלא

 : סט( ברורא מהר"א הגאון שלחתנו

[wspJלמגלת נחמר פירוש ישי שרש 
 וקדיש עיר מהרברוה

 : ז"ל הלוי אלקבץ בןמהר"ש

 היבר ב"י השמדת לטרשי]קמ[
 מגירהרם*ז

 : וכו' ופעולהןמוצאן
 יד כהיבה ג"ז השמית שרשי]קמ6[

 מרובהבתוס'
 : כ"י קדמונים מספרי מהרא"ששהוסיף

 גדול כ"י ג"ז השמיה ע(ך4שי]קתכ[
 ואיכותבכמוה

 : המערבמחכמי

 הרמד"ל הביאי אמהיות שתי]קמנ[
 : הורהבאור

 המקובל להרכ ידרון שתי]קה7[
 הנו' עןמהרמד*ל

 יי מנמס מ' )עי' מ'. מערכה בנדפסכם'ש
 : גה"6()וגזעו

 מ' המקובל יהרב יקידת שתי]קבס[
 דרשות חזקוניאברהם

 : )תס*ן( אמשמרדם רפוסעה"ח

 וענינים שי"ת הלהם שתי]קמו[
 חאגיז.לסהר'ם

 : )תג"ג( בוואנזבעקנדפס
 6סינ תסי"י )עיין פורה שתיל]קמו[

 כמ"ק(: ממוייג6כרכים
תאוה

 ציון מנחםהג"ה
 סס"ו יכרי פג6' 6נתמטי כס-ך תסוייגו סיקל כ' וימיות וו") סכ' )ויסי7למ( מר7כ' מקמר גש"ת 1ר6'תיסו(
 נגדו רשו יקי מי 6כי 7נר'1 ע) !סס'ג ים )א"י ו6ס יסתיר ספריתי גמם סר6סולס מלנלי 6גו מוזר וככן.ל

 סקס ומעיי סעסס 136 כטסו.ת סג6וג'ס וכן ע"מ גתולתו כ6 !עורס סמולים וקולס 6ור חתולם, סלסס61
 : כמט"ו יותל n'pelD פוי)'ן 6לן 7גריג סטי6ס גט) מגלון 1ג-כ סטיו, !דגרי יותלגאים

 : 7וק6 !16 ינר1 ימ5' 6ף מגיע 7)6 מ5כש ען t~tDSt D'Wומז(
 : פ"ע !'ועד קייט הו"ל סכ' לפ"ר סי' 16-ח לגיס מים גע) סנטן דגלי גוס )דקו )6 ויפי-ו קר6ק5 גק"קטח(
 קל6ספט)י 7מ7'גת 6ג-ד וסי'סט(

dtOt 6אסי !1 כתגו 6מל לגגות כתג ד6'ת' וא' ים'גס ר6ם קר6סט!דר גקל 
 יוסף כתזת ס' נסער וגן ו') גרודך מסריס ומסכמת יוסף סרס מס' נספר וע' 6חל "ט תק"ג מס'כמברג
 : גרעס!6 תסס 'וטף ס" ממו ועיקר לס"ק, לגרפסות1)7ות

 גל6עיפ: 6ג7ת מאס הטס ,nth~w תוגתת טוכס .פייס זרך כפקדת עגולת סעעריך ס' תירס 6ול ט' גוויו:(

-.8.-
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 161פדמפריםתמערכת

 *.ן
 יעקב עין ןל פי' לעינים תאוהן6[

 ובריאושקלא
 : אלגאזי מהרישמהרב

 בית קיצור ישן ן שור רזבואותןנ!
 להרב והוספתיוסף

 שנת נדפם שור. זלמן אפריםמהר"ר
 ראיתיו ובילדוהי פורים ד' כל עלשע"ה

 : נושןישן
 אלכסנדר מה' והדאון שדר רצבדאדת]נ[

 לשמלה ביאורסעניר
 על,הש"ס. חירושים שור ובכור שלוחדשה
 ספר והוא תצ"נ שנת בזאלקוואנדפס
 הגדולים בשם כמ"ש ועיון בבקיאותנפלא
 ע"ש פ"ז אות האל"ף מערכתח"ב

 : א( כהה( סיר סעגדר 56גסגדר מ')סי'

 בית ,ניני כל על חניכי רצינית)י(
 : ב( כ"י וכליוהמקדש

 בתשובה הרשב"ץ הזכירו רצנין מ'ה[
 רב זמן ואחר נ"ן. סי' ח"או

 על בפירושו ז"ל הרפב"ן שהזכירוראיתי
 לררך צדה ובספר הבא. פ'התורה
 ואטר הזכירו 1'ך יף סוף זרח ז'למהר"ם
 עמיקים, סודות בו ויש וכו' מצוישהוא
 דהזקיהו השירים שיר ממדרשומביא
 ע"ש. להם הראה תנין ס' ע"ההמלך
 שהיה ע"ג סוף קע*ח דף סה"ד הרבוכתב
 פעמים במה ומביאו כ"י, .זה ס'בידו
 : ג( תגי מ' בשם תדירמביאו שי מנחת ובמפר ראובני ילקומבספר
 רבי התנא שחיבר מדרש לקדשא]ח

 בפ' ומתחיל יאיר ן'פינחס
 הרקח רבינו וכתב דשא. הארץתדשא
 רבי זה גיממ' תדש"א כ"י ספרונריש
 מ"מ יש ובדפוס ע"כ. יאיר בןפינחס

 : שמצאו כמו העתיקו משה סמהובהקדמת
 חידושים כולל שצלמים רצודכן]י[

 הר.ןמהראשונים

 הריה השנות להרמתן נדה הלכותלנדה
 ישעיהו מ' ותשובית הנפש בעליעל

 : ריגייו נקק"י אב"דבאסן
 5גרס6 מי )עף אברהם הןלדןת]מ[

 "(: נה"ב(נרו67
 לתשובות קיניין אדם הולדורצ]ט[

 שנדפסוהרשב*א
 בדפוס. כתוב שכך ממונות מדיניבליוורנו

 לו קורין אחרונים ושאר כנה"ג הרבאכן
 : ח"ב הרשב'אשו"ת

 על נדפוס כתוב אדם יזדלדןרן]'[
 הרמב"ןחידושי

 אותם סכנין האחרונים אין אךיבמוה.
 : להרמב"ן יבמות תידושי רק זהבשם

 בעל יואל לרבינו 4*דמ ףזךל41דרז]י6[
 טסנולותשם

 ז ת"פ שנת בזאלקיוא נדפסוענינים,
 :כהת( Shtnn "h~h ת' )עי' אדם ךזדלדךרצ]ינ[
 חיבור הוא דדץדדץ 4*דמ ףזרלוידרן]ינן

 ירוחם. רבינו רע"1()שסף
 קורין ומהברים הפימקים אין הרובועל

 בין לחלק אך ירוחם. רבינו כ"אלספרו
 אדם חלק כותבין כפעמים מישריםס'

 רי"ו אותו מכנין ירוחם ולרבינווחוה.
 שחשב יש וכבר אחריו. והבאים ב"ימרן
 ניכר הענין ומהוך וייל, מהר"ישהוא

 :ופשות
 5"ת )ע" יוסת יעקב תולדותניי[

 על יפים פטמים ילוהק יאדלדדת]ע1[
 מהרבהתורה

 זקנו ואיני מרן של דודו קארו יצחקרבי
 ובסוף שו"ת וחיבר סה"ד. חשבכאשר

 להרב תשובות שתי יש לא"ה מרןהשובות
 ג'ירפים מרן של בנו שם וינותבהנז',

שאר
 ציון מנחםהגיה

 כעת וגרפס עכ"ז תו"ע גסן כי קמיו כמ361 סג-מ נכד גיס 6ת מכריע כיס נכף וסו 6' כגףיכרך) חנפי כ) ים? 'ס6ו כמ6ו:יס 06 כוסת עסו סכ' וו-כ כעסו-ת סג6ע ,לנין פלין כמיסיו סרת רנס יסס67א(
 : גו6יק6ווי ש"ג nDT ,e'stlp וס' יתרוסס )נ16ג' נקריס יעץ וס' סלד )כוכיס"ס

 סלת תגרית *ד גפת גס גשי יסע סכ' ספת' ע) 5*ע ככסת"י וג"כ קדט'1( )7"6 )י16ן יסורס 'עקכיטו-סכ(
 : סיס( גיסן ג' )1ספ"ך מיגוע ממס נל' כגומע)פו"מ

 : וקערה גיתית ההזיות ונחגי"; תנין ען שזע פולס פג"' נגיל 65 וס )דפס פרייוונעירנ(
 טויס גמור וגש;ד(

~tDD 
: 

 עיט: ;' וטע, תקג94( )פיור67  )חתנו עסית יוסף כשנת ע"ס והפסה(
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Iesמפריםתמערכת
 בשאר הנזכר דודו הרב תשובותשאר

 : מרן תשובותחלקי
 יפה פי' קארו יצחק רבי יצחק,תולדות
 וכו'. שי"ח וסחוסיים התורהעל
 אבי התורה כסדר פשמים יצחקתולרות
 מה"ד, עכ"ל יוסף בית הגאון שלאביו
 פעמים. שני שנדפם אלא א' דהכלונראה
 היא אלא יוסף בית מרן של וקנוואינו
 מרן תשובות בסוף תשובות לו וישדודו,
 שנדפס למרן רוכל אבקת בס' גםלא"רע
 והיא לבת תשובתו היא מ*ו בסי'מקרוב
 קארו, יוסף בבמה"ר יצחק חותםהיה
 נשני יצחק תילדות ס' האמנםאביו. אבי סה"ד הרב מ"ש צודק אינוונפ'ז

 מהרשום כותב ואני בירי איןהרפוסים
 מרן אבי קארו אפרים הרב כיבזכרוני,
 זקנו יוסף כמה"ר בני אתים יצחקוהרב

 : י( מרןשל
 אברהם בן יצחק תדלרךת]ען[

 עלדרושים
 : ח אשכנזי לרב בראשיתס'
 : סמפון( ,יט )עיין שמשון תילרותניי[
 נושן. ישן יפום יעקב ךעןלן3רע]יח[

 ע"ד התפלהפי'
 : נבאי בן מאיר מ' להרבהאמת

 תוספות מיני כמה רעךכטפרין]יט[
 ; ]ומהם[ הש"ס על רבוותאהיברו

 בספר הזנירם אלחנן, רבינו יעךכזס1דין5(
 : חי ל"א סי'המכריע

 ממול, אליעזר יבינו ךןךםפותג(
 הלקם שבלי הרבהזכירם

 ומביאו נ"ר ובשבלת מב"ר שבלתח"א
 : דשתי בכמההאגור

 יש"ר הרב הזנירם נורניס, ןעךספךרןנ[
 נובלות כהקדמתמקאנדיא

 הוספ' לשון מביא קצ"ה כללהלכות גופי בספר אלנאזי סהר"ש והרבהכמה.
 מקובצת בשיטה וראיתי קמא. רישגורניץ
 הרב שהביא לשון שהביא קמאריש.

 בשם הביאו נורניץ בשם אלנאזימהריש
 ע"ש. בלשון שינוי ויש פרץ- ה"רתלמיד

 פרץ הער תלמיד דתוספוה אפשרוכפ"ז
 : גורניס תוספות בשםמבנים

 רבינו מביאם חיצוניוה, רעדםפךון7(
 בשיפות אשכנזיבצלאל

 שאנץ תוספות שאינם והיינומקובצוה,
 שאנץ, תוספית קצור שהם מוךתוספות
 תום: שחיברו אחרים לנדויים הםאלא
 קך' המחנר הוא מי טסיימי דלאולפי
 דמחברם ואפשר חיצוניות, תוספותלהו
 עצמו הוא שאנץ תוספות אחרשהיה
 מתום* שלקמם חיצוניות תוספותקראם

 : שאנץ הוספות שאינםאחרות
 אלעזר שרבינו הם מוך, ועדמפדיןס(

 עאנץ תוספות קיצרטטוך
 ס5ם: תוס' )ע' בנדפס וכמ"ש שאנץתומפת אהדי שהיו סנדולים והוסיפו וסיעתוהוא
 ברבות לממנח יהודה יבינו רעדספותי(

 ומהזם הפוסקיםשמזכירים
 847 בתשובה ומהר"מ בחדושיוהרשב"א

 שבתומי דביים וכמה כ"י, ראיתיסהצעיר אני חמץ. הלכית סוף והגמי"י מ"גסי'
 הוא אני בתוקפות ריי, בשם מייתודירן
 שהם נראה ולכן רבי. אמר בלשוןאוסר

 תלמיד החפיר יהודה רבינותוספות
 ר"י_

 כתביר ע"ב קן"ב דף חיים ארחותובספר
 פ"ע דף ובכלבו יהורה לרבינו סוכהתוס'
 תום8הע ]ג"כ1 מזניר. , ל4ז ס"ריש
 מתק"ם ובשו"ת ,ט(. לברכות יהודהרבינו
 יהודה רבינו רעס' מביא ר"ה סי'ד"ק

 דף בע"א דידן ובתוס' 'יוד(. ע"שלבתרא
 יהודה רביע תוספות מזב*רים ע"אי"ב
 ר1פן'ח שרש קולון מהריי ובשו"תע"ש.
 טפר"'עב יהודה לרבינו יבמות תוס'מזכיר
 מועב דף כברנות דידן בתיספזהוהנה
 ב,* ברכות ובתום' וכו'. יהודה ר'של חמי אברהם ר' בנות ע"ה וגן כתובע"ב
 בן אברהם  ה"ר חטי אומר כתובהנז'
 וברע שבביתו לנקזם שהנהיג יהוסףה"ר
 שהגה כנראה יהוסף רבינו מזכירותדיר
 הוספות שעשה הרב והוא בית"ו,קן

 ה"ר בתוספתו הראשוניםשכותבים
 יוסף_

 תוספות )עיין יקא אות בה"ב עודוכתבתי
ציי(

 ציון מנחםהג*ה
 ת11יחעי5מס ס' וס מס' כסער !ו-ל גסן, !קר6ק6 טי"ח גרי1ו6 וגן ויסב ט' מ:טונס ~ototn מג' )וצתו וונית'6

 נ!15עו בע' ועע*ע מוו תרי stri ק5ר1 '!מק מ"ר דול, נכס h~np ס" רוגל 5כקת גכו"ת וכן גח,ס-מ תפי!.ן5סזין ס5ץ* 15"מ נ"י וט-ס קוקוו יוכף מו"ס וסחסי7 סס5ס סחכם כ) נשו 11-י ק6ר1 '!תו מו"ס סגו!! !סתגסעמת
 מס(: 1גי וכל :כטס!י:ו (to'h מטני! שסרק ייז'7' סס"ן לסג-ס )וגן עסיס,-

 מס': qto טין סנ"ס וע' חק:-1 טפד"5 יגייס י5חק !ע"סז(
 ' וגתים; מס' ע! מקלוג וט כעסח(

 : ג"ג מס' SP מסריס ל"' שם ג"כ סגין תתקג-ו גס" וכסיועד( !גולית* חסר י"י תוס' :7סס ,געת ע"ס, סגו:ס מס' ר" תוס' סגם ש"כ טס ועודט(
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מערכת
 מזביה תמיד בתירושי דהראב"דתלד(
 הראב"ד בפי' ראיתי שוב tw~y צרפתתים'
 פעמים וכמה כמה דמזכיר הנז'לתמיד
 ורבינו יעקב ורבינו שמואל בר יצחקרבינו

 : רואות עיניך והיו ע"שאלחנן
 מפרי"ש יהודה רבינו וזרכםפרון0

 זס(: וסגי יסורס רניג1 תוספות)ע'
 מרוטגנורנ תסר"ס )עיין יומא ןזןכמכ4דרצפ(

 : יאי כח"ד( זכו' יומך תוס'7"ס
 הזכיר יוסף, רבינו הרב 1זןכזפןךןט(

 כ"י הישר במפרר"ת
 : קם"ב שבלת הלקםובשבלי

 הנמי"י הזכירם יחיאל הדר רזדכפכ4דרגי(
 ובכלבו חמץ. הל'סוף

 יחיאל ר' בתוס' מיהי כהב קי"דסס"י
 :מפרי"ש

 מדופירא יצחק רבינו רזדכמכ4דיצי6(
 וגו'(: 5סקסות 6ין תוססות)עיין

 ראיתי בעצמו. הזקן כ"י ךצוספווזי3(
 והעיר כ"י לקדושיןתוס'

 האמה הוא שכן הזה בס' בכ"י אחדרב
 : עצמו ר"י תוספותשהם

 הם שבידינו דיומא ישנים יזדמפוהע(
 שנראה כמו יב( שאנץהום'

 ורע צ"ריג(. סי' הדשן תרומתמהרב
 בפ"פ שנדפסו הנז' דיומא ישניםדתוספות

 פרופם של אם"ר וברפים מוסעיםהם.
 שית הרב וגם נכוחוה, גירסאותמצאתי
 ישנים תוספות ולבאר לתקן הפליאיצחק

 : 'ד(הנז'
 הזכירם ישראל, ה"ר רצדמפותיד(

 דע"א: פ"בהטרדכ*
 שר חתנו מאיר רבינו וקומפדרזעז(

 ר"ת בנו הזכירםרש"י*
 : כ"י הישרבס'

 89בפהמפריםת
 ד'ס 5ס!ן )עיין ספרדיות רזדכזפדוןסו(

 :  וכו'( 5סקסות 6יןתוססות
 בצלאל רבינו פרץ, רבינו יזדכ!8דוןיז(

 בשיטות מדבריהםמביא
 פרץ רבינו הוספות ראיתי ואנימקובצות.

 בהקדמת ועיין מסבתות, כמה עלכ"י
 טי(: לדרךצרה

 : תתיג( חוס' כעיין צרפתן רצדספדוןיח(
 ישעיה מרבינו הם ריי"ןא ךזדכממצררןיט(

 מראני,די
 ברוך לבית בעז יהושע מה'והדפיסם
 סביב רי"ד ותום' הרימב"א עםקדושין
 כתב ע"ג קע"ת דף מה"ד ובס'הגם',
 ורמב*ן רי"ד הום' עם קדושיןדמס'

 שלא שימפיה אגב והוא והר"ן,ורשב"א

 נדפם ולא שם שכתוב במה היסבנסתכי
 : רי"ד ותיס' הריטב"אכ"א

 בר שמשון רבינוי שחיבר תוס' הם שנצנץ ךצרכממןדיז3(
 התוס' בעל ריי הלסיד משאנ"ץאברהם

 ממוך אליעזר רבינו בא ואחריוטוי
 שהיו מגדולים חידושים והוסיףוקצרם
 הם שבידינו והתוספות שמשון רבינואחר

 מהריק"ו מדברי וכמתבאר טוךהוספות
 י*ח. דף הדורות קורא כמ"שותה'ד
 עצמו ממוך אליעזר רבינווחידושי
 איהם קורא וכך התוספות, בנליוןכתבם
 : הוספות גליון במקובצות בצלאלר'
 לרד"ק יופי מכלל בם' הראוניוכה

 שם שכתוב בקושמנדינאהנדפס
 מקושמנדינא המדפיס צונצינו נרשוןשה*ר
 אחד שפירא משה רבינו משלשלתהיה

 הביא הנז' נרשום וה"ר טוך. תוס'מבעלי-
 והדפיסם. התוספות של הורהם חדריצרפת ערי ושאר ניניבר"י מעיר טוךהום'

ומהם
 ציון מנחםהנ"ה

 hS1 'ומ6 ח01' כסס 37ליס כפס סגי6 תפי מס' ס"נ מנס-מ 7סר. סקול כ" סניד:1 ייפ6 יסתיד ,5.5יא(
 ירוכס מסרגת ליס סרועיס מ!6 כע5 ק,;י' כ-ג !*ק ו!פי"ו סג-ס( ס" )16.ת ועגרק"י גןt;~Sh 5גמ65
 : ע"ר3עזלס

 פפ"פ קטגס ר6" !ך h('h 1751גפ6 ת"פ, גר' O:lCh1 טעם OD11 סל6סו)יס, כי7' ג"ג (hSn יס יס:יס ות1ס'יב(
 כסגס"פ וכ-ס וכו' סדק 'טכ"ן ל3':ו ,ס" נפתרתי, ,ג7חס נסכת ת-3 סחן oaDn וו"! תקג.ט ד"חסדר
 5פ"ק ו!טי"ו ע"ס 'קי 3ר ר-' כסס ע"כ( )1"פ עירוכין ;והיייי 'סיס גתוס' hVOS וס6 תענית q'Oוכפלנגה

 : ,תוס' ס-ס ג:5' חמד וגרז' ע"; ס"ת !טסרס'ך דפס 3ג'ן געיפ"ע
 )סו6 6מ" ר3י:1 3;ס ג' ס!כס 7"ס י-נ נדף 1מפ-; ממס גסס 6"ע חמס ותס3ר6 דוס ס0 ח' כדף וקוקסינ(

 ע;1-ת מיס ה-ן 3ן שפיריו :פטר סירי'16ן ר"י תלמיד 6ר" נורלשיט
 מזר;-י

 רכ':1 כרס סמפע כ"ט( מ'
 !ע' כסה"נ כ-פ וכס"; סגלו חיים רגלו ס! גתו 3ן ttov ררו ססמ-נ 7נס! קנת !סתלט יס ג-פ 6מ' 6יית"ס

 סם: 3סכתטית סר6גי"ס ט! מן יויתסנ"ס
 : פרי ירות מס' סי גס 'סיס תוס' געת 1ג7פסיד(
 : חק-פ( )!גוג סג6ולס nst)p ס' פתיך ג'כורס פי' מן ש"פ תיס' וגייסטי(
 h;PW י' ש"ס 6גדרוגי:יפ הס' סוטם מס' ועץ תקס"6( )5'וו6ר:6 ח"ס סס ס' נתוך פסת פס' ע5 סין תוס' גרפסטז(

 תקעיג(: )7סשי6 :6מ:ס עבת ס' גחוך ~nPV פס' ושיח7ס
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 מקדם כי והדפימום בויניציא לקחוומהם
 בדף כתוב כן בעולם, מוך הזס' נראולא

 : יופי מכלל שלראשון
 מוך. תוס' הם שבידינו חוריןתוספות

 תוס' הם שבידינו ע"אותים'
 בשימה בצלאל רבינו כ"כ יזי פרץרבינו

 ש"ש בים ומהרש*ל כ"י. חוליןמקובצת
 מקיבל שהוא כתב ל"ר סי' פ"דיבמות

 הם גדולות במסכתות שבידינושתוספות
 : ח'1 מוךתוספות

 מהר"י כתב כך שימה רצרכ!ם2דיזג6(
 צ"א. שרשקולון

 שאנץ תוס' בידו שהיה ז"ל דהואונראה
 אלו יהודה, רבינו ותום' מוךוהוספוה
 תוס' קראם הם למי ירע שלאההום'
 וכיוצא. שאנץ תוס' שאינם לומרשימה
 בשימוה ז"ל בצלאל רבינו שעשה דרךעל

 נשם אחרות הום' שסכנהמקובצות
 : חיצוניותהוספות

 דף קנ"א עשין בסמ"ק ראיתי עההוהן
 כהג"ה שכתוב קרימונה דפוס ע"אג'

 רבינו שימה בתוס' שראיתיוכמדומה
 אפשר ועדיין מ"ש. ננד וזה ע"ש.יחיא?
 הוספות, מהם קורא שאנץ להיס'כי

 שימה הוס' שקורא מי יש אחרותולהוס'
 : מחברם שידעאף

 שלא במקום התלמוד על וזדכמס2דוןג3(
 )עיין הוספותנמצא

 : כט"ב( גורי5י6ס 6ג7"ק יסתכרמסר*ר
 על פרץ רבינו תלמיד ךזןכ5כ2דיןכג(

 קובץ ראיתי כ"י.קמא
 : יט(נדול

 בר יצחק רבינו תלמידי ךזןכ[פ2ררןכד(
 נ"י: רכיה שבלת ח"אהלקט שבלי הרב כ"כאשר.

 רבינו הרב יסוד תמיך ךצןכזפןרןגס(
 כתוב כןברוך:

 ע"ב. סוף י"ו רף שלפנינו יומאבתוספות
 מזכיר הנדפסים הראב"ד דבחידושיודע

 ע"ד ו' דף ראיתי אך צרפת. הוס'הרנה
 מקשים צרפת ובהוס' שכתב חרשמדפוס
 ע"ש. יצחק רבינו בן אלחנן רבינובשם
 יביא שהראב"ד בעיני גדול חידושוהוא

 בן אלחנן רבינו שמזכיריםלתוספות
 יהיה שמא מסופק ואני ימחק.רבינו

 : כ( מבחוץהגה"ה
 נ16גיס )טיי1 לוזענית ןזדגמכ2דרזכו(

 : וץ'6(נח"ל
 דמשכחת רזמנין דע ךצדספרת,]כ[

 הרמב"ןשהראשונים
 מביאין ודומיהם והר"ן והרימב"אוהרשב"א

 החידוש אין שבידינו ובתוס' ההום'.משם
 והמעם גאל כלל ההוא דין או תרוץאו
 ובעת תומפות שעשו גרולים כמה ישכי

 איזה אתו נמצא אשר בל הש"סשנדפס
 שיהיה מי יהיה ססכהא לאיזהתוס'

 תוספות אין ולכן בדפוסהכניסוה
 ממחבר שבידינו ההלמור עלשבדפופ
 צונצינו נרשום ה'ר שכהב ואףאחד.
 ניניברי מעיר פוך הוס' הביאשהוא
 התוס' של הורתם חדרי צרפת עריושאר

 חוסמות )עיין בח"א והבאתיווהדפיסם
 ידענו לא ב"מ וכו'(. סר16גי וכס ד"סספגן

 והדפיס הביא מסכתות איזה וכווןבפרמות
 נדולות שהמסכתוה שקבל כהבומהרש"ר

 בירורן נדע לא ואנחנו מוך הוס'הם
 שמביאין שמה ונראה דברים.של

 תוס' הם סתם התוס' משםהגדולים
 סתם. תוספות כותבין שעליהןשאנץ.
 המקובצות בשימות בצלאל רבינווכבר
 הום' דברי מביא ומציעא בקמאובפרם
 עם ויניציא ד' נימין מס' וראיתישאנץ.
 נדותיה בל על מלאה בצלאל מ'הגהות
 תוספות מביא ושם רחבות, הגליתיתכל

 : באורך תדירשאנץ
תוספות

 ציון מנחםהגעה

 ג"פ 7סס גל6ס ומס.5ס חיל תוס' וכן ע*0 ע"ג ס" פ76ו1ס מסריס nwts1 5"נ גכלס גתסיכס מסלי-ק ומ"גי"
 : סם סמפתושת גפף ט"מ( זמגיפ חקן מו"ס סלוח סלג )4י'1' מן )1ית סג*ס וע')ל"פ
 סיסים וישג גרס סי' 16'ה ונגללי ג*ג ס" תוס' גיזי ספגי יד וס' קטנות 7מס' תוס' )גד מעיקר סו6 וע"גח"י(

 : ע"ס סעי פ"7יגשת
 : תקט"ס כי'י61רג6 סגזטס סו6 161)ייפ(
 7"פ לט"ו סס ספוקי מפיס 60 וסמוגין סו6 לרוקח טגעס 7תו0' )סמפט סריס מ' ג"ג יסוד 15 6ין1יפ'"וכ(

 וק יעיי סמח' 5טמ*ס וכפרט 610 מגחון וסנ'ס לרוקח 7ט6 ספ:"י ג' 5גי 7כ1ר 16תו ען 67תי ע"ס71ח'
 ע"ס קמיו גסס ע"מ קפ"מ 6וזמ וטול דמזח כרעת וע' O'nDDS גו פט1רג'ן גרופיס מ6ל ממי' דגם t:'iDVכקמן

 : ע"ס 6חר'ס מטי' ומשרגגיס שטעש ממס כ'5ס ות1ס' דרמ"י ג'17 7קג!ף ג' ס"ד ח"ג ס:"יוגעית
 ימאיס מנרקיס 1סיסיף שן מס' 1וך5ר )שריס תחוס סי' מטוך 7ר"6 גסשך חקין 57טמס"5 1ק"% וס וו61זגא(

 ג' וגוס סגה'"ס סי מזמן נטוס מ7י4'ונס
 מסל0"י

 וקשט כסגת ע"ס גלי o'1tlh תוס' תיו גמ65 7סי'
 ltPW ~g'pt ל*r~nh 6 וכ6 לחיל 6רוגיס טטט1ס סי' מסגן Dtm' גסי"ע התסיד וכ"גוקינג

 ס"ס:
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 111פומפריםתמערכת

  כב(.  אחרת שבמסכהא לתום'ין שבמסכהא מתוספות להקשות איןתוספוה,
 כששני אבל וכיוצא. ר"ת בשםאו ריי בשם הם המקומות שני כאשראלא

 ראין להקשות. אין בסחם הםהמקומות
 תוספות חיבר אחד דמחבר חותךמופת
 המקומות כששני אמנם מקומות.השני
 קישיא  היא  או אתת מפכתא בהוס'הם

 ובחשובת פשוט, וזה הירוץ.ופעונה
 תוספות הביא קל"ר סי' הקצרותמהר"מ
 סי' והאגור ע"ש. מרופירא יצחקרבינו
 : כג( ע"ש ספרדיות הומפוה מזכירשכ"ל
 אחד. בזמן היו לא התוטי בעלי שרבותינודע

 אחרון ועד התוס' בעלי רבותינו זמןומתחלת
 יצחק רבינו שהרי שנה. וחמשים ממאה בצירלא
 תמים בס' כמ-ש ההוס' מבעלי היה הלוי אשרבר

 כמ"ש רש"י בזמן היה והוא דוכתי. בכמהרעים
folnnהתוטי. שמזכירים ריב"א והוא ט"ל. דף בנדה 
 החמישי לאלף תתס"ה שנת לשמים עלהורש"י

 : יוחסין ספרכמ"ש
 שלשלת משם שכתב דור ברמח דראיתי אמתהו

  הרמב.ם  בזמן דדש'י ונתב זה על דפליגהקבלה
 תם דרביגו יוחסיןן ס'  הרת מ"ט על נמיויזליג
 ט.ל. אלפים ה, בוננת כתב והוא תתק"ל שנתנפטר
 כבר אך עמנו. פה איננו הקבלה שלשלת סיוכעת
 מרוטנבורג מהר-ם )עיין המ"מ במערכת לעילכתבתי
 לסמוך דאין שמקובלני בח"א( וכו' זמן ואחרד"ה

 : דבריועל
 בסמר כמ"ש דהעיקר נראה בפרטות רקמןדב:כמאי

 שנת כברד מנוחתו היתה דגשיייוחסין
 שמצא כתב כ-ט מת בתשובה דמהרש"ל חראתמס-ה.
 שם וכתוב קמאי דרבוואתא זמנם זמן ישןבסדר
 דרש"י דאשכחן שנית וזאת יוחסין. ס' הרבכדברי
 בחשובה ככתוב הערוך. בעל נתן רבינו בזמןהיה

 סימן זאב ובנימין קע-ב דף באגורה הונאהלקמאי
 כנראה המצ"ח בונת היה הערוך בעל ורבינורל"ג
 חננאל רבינו תלמיד והיה זומם. עד ערךבערוך
 כמ"ש תתצ"ג שגת נולד הרמב'ם ואלו הרי"ף.כמו
 )ע" מ"מ מערכת לעיל והבאהיו דוד רבינונכדו

 ומזה בה"א( וכו' יוחסין ס' הרב מדברי ד-הרמב"ם
 אב"ד הרב ובימי להרמב"ם. קורם דרש"ימוכח
 כבר הררשן משה רבינו תלמידי מכל גדולשהיה

  זימתי כמה ליה כדמייהי רשת טירושינתפשטו
 שחיבר והרז"ה v~y. דעים תמים שבז'בהשובוהיו

 נתפשטו שכבר לרשש מייהי החקיי שנתהמאור
 והרזיה אב"ד שהרב מצינו ולא בזמנו.פירושיו

 קודם ררש"י מוכח זה ומכל הרמב"ם.מזכירים
 רב זמן ואחר יוחסין. ס' הרב כדברילהרמב.ם
 שרש"י בראיות שהוכיח קדוש לאחד כתובמצאתי

 : שנח ק, כמו להרמב-םקדם
 היה תם דרכינו השלשלת משם דוד צמה מ"שגם

 העטור שהרב חדא ליתא. ט"ל אלפים ה'שנת
 שהוא יעקב לרבינו מזכיר ותריר התקל"ט שנתהיה
 רבינו של תלמידו הקבלה בם' שהראב"ד ותור.ת.
 חבר הריעף תלמיד אלכאליא בן יצהק בןברוך
 ט"ו תתם"ו nAff ונפטר מיגאש ן, יוסףלרבינו
 יעקב לרבינו מזכיר הרא"ם של מותו לפנישניט

 שנת ספרו חיץ הנז' והראב"ד ר"ת. שהואמיומרוג
 היה כבר תתקכ-א ששנת למדת האתתקכ.א.
 הראב*4 מזכיר ואינו מובהק. לרב ר-תמפורסם
 הראת אתה ע"ש. תם לרבינו אלא קבלתו בספרהנז'
 בזמן יוהטין ספר הרב ?ברי מאד נאמנו כילדעת

 : ור"ת רש"י שלזמנם
 בסוף היה התוס' הבור שתחלת למדנו דרכנורלסני

 1;תוס' מבעלי אחד ריב"א כי רששזמן
 תת"ט אלפים ארבע בשנת הפחות ולכל רש.י.בזמן
 השמש וזרח התוספות בעלי מרבותינו נוצץאור
 כמ"ש וגדולה תורה תם רבינו מיעקב כוכבירך

 לבו להרחיב זהובים תל לפניו מגיח וכהיהמהרי-ל
 החזיק ואחריו ותלמידיו. ואחיו היא הלכהבעומק
 ויזרא שמואל בר ר"י הקדוש רבינו אחתיהגר

 תלמידיו מעלה של בישיבה העורף זר"חיצהק
 שוגר"ת מבכת הי"ל אחד וכל לשבעים. אולששים

 הלמודא ובכולי ובה. מינה בהלכה מסבירותפנים אפי באחוורי זהירי וכלהו בפיו. שגורהומשוגר-ת
 וסלוק. מרוך סרובי ונחות אשתרבובאשתרבובי
 ריצב"א ואחיו משאנז שמשון רבינו ר"יומלמירי
 תלמידיהם תלמידי ואהריהם שאנץ. תוס' חיברווסיעתם

 עד טומא תוססות מטובם העריפו ור"י ר"תשל
 לקוצרי'פ תחלד הי5 הוא מטו-ך  אליעזר ר'שכא
 וחיבר אחרים מגדולים והוסיף שאנץ  תוספותוקיצר

 : שבידינוהתוספות

 בשגב דהיו מוכח סי דף סוף הע"אר3(1*ל;דכ(פנוה
 ע"א דתוס' ועף הששי. לאלףי"ב

 שאוז לעילתוי'  )עיין בסמוך כס-ש פרן מרבינוהם
 מבעלי פרץ י"מ גם מ"מ וכו'(. חולין תוס'דיה

 והוזכר מאיבורא שמואל רבית תלמירהתוספות
 מסוף  וחשוג גא השתא  *יכי התוסק מבעלי קצתהיו הששי מאלף י"ב דשנת כתב דוד צמח וגםבתים/
 מוצא אתה הששי. לאלף י-ב שנת עד רש"יימי
  תגמרו נעשו  הומן זה דבמשך שנה מק"ן בצירילא
 בתחלת שהיו והרמב"ן הסמ"ג וכן כד(.  שבידינזהתומ'
 בעלי רבותינו של תלמידיהם היו הששיהאלף

 : כה(התוס'
הוספות

 ציון מנחםהג"ה
 ל"ק  ו)פ"ו לר!"ייה-5 ד6':י  מזתני  מנקין יכר-פ  קתות פמסנת, לס"' ע) 7תעגית מלרג' )סקסת 6'ן זעןכב(

 מעלס 7תוס' כא' פקני יד כס' ורשתי ע"ס, ת' סי' 6'"ת הת"ס קזסי' וגן סק;"נ תקנ"7 ספ"6ק"מ"
 1 פיס פ"ס פפילפ פסי פ:ג'י5 סל ימלמל חפ,ר5 סיסי' לס-פ  ולסי"1 ע-ס פס' 6:7ר תוס' פחומי6עג1

 : ת"י סרס פיריהן וס'בג(
 olno  ':3 3"' qihi' 3טל'  סל סמסס ג:תקעס )6 יט71 יך סרי לפסר"ס סו6 'ופ6 דתוס' )פטס*oSth' 1כר(

 פ"ר 1*ל סר3  5~ס' ocJ נפרוכ' טנ5 לפסר"ס פיס תוס'  וכן לפג"י ל.ר י-ג ס-6 יפטר רפסר'סעסי
 ייגש: ט5ר  וין פפט לסו 5טתרטכ 5סירגיגיו5ע
 גיפ"ס  5יסי:גן 6וי' סג-פ פעי סורית  ofn' ספ' גלעד :ס ,ו-ן תפ"1( )""7 קטן גס'ס ג7פס סוליות ofnf'*וו(

 : o~w) סו6 6)ק.גגן נס1פ1 )ימך-ס סוזי3רי5

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



מפריםתמערכה172
 יס מ' )עיין מדב יףמ ךזדספךת]כק

 מסייר  סלויטו3
 : כסנמת%(

 מנדים פרי בם' הרא"ש ךזךטפי]כנ[
 בהקדמתו י"דעל

 הרא"ש דהוספי לפניו במחשבהעקה
 הרא"ש פסקי קצור הם ופסקיו פסקיו.הם

 מכמה להאמר ניתן שלא והאמתודחאו.
 הוספות הם הרא*ש ותיספימעמים,
 כל על ממש תוס' כמו היא"שורעשה
 הוריות על הרא"ש הוספי ונרפסוהש"ס.
 וקצת תמיד שבועוה מנילה כהובותיבמות
 המקובצות כשימית בצלאל ורבינו סוסהעל

 ראיתי הצעיר ואני נז'. תדירמזכירם
 נימין שבת ברכות הרא"ש תוספימכ"י
 ובתשובת תדיר. מביאם כ"י בצלאלרבינו שבניקומי קדשים ס' כל מלבדחולין
 מבואר שם ב' סי' נ"א כללהרא"ש

 : ע"ש הש"ס על תוס'שעשה

 הש"ס בל על שחיבר הרא*שתוספי
 נראה מסכהוה קצת עלונדפסו

 פי' כמו שאנץ. תים' על בנוייםשהם
 שכ.כ ראיהי שוב משאנץ. שמשוןרבינו פ" על בנוי שהוא להרא"ש זרעיםסדר
 לדרך צדה בהקדמת זרח ן' מנחםרבינו

 ועשה וז"%. ופסקיו הרא"שנשהזכיר
 והוסיף הא%פמי דרך על הפסקיםחיבור
 בעלי ומדעות התוספות דבריבהם

 והרמב"ן הלוי מאיר כרבינוהחידושין
 שחידשו אברהם והר' יונהורבינו

 חיבר נם ההוספות. בעלי אחרחידושים
 משאנץ שמשון רבינו תום' וקצרפרישה
 התוספות בעל סר"י מובהק תלםירשהיה

 מובהק רבו שהיה מרופנבורגומהרים
 אתה הרא"ש פסקי על וסם"שעכ"ל.
 כם*ש כהן בתקפו ש"ך נהרב דלאתשמע
 )עיין כחו כיד אות אל"ף מערבתבח"ב
 חיבר גם ומ"ש 3ח*6( וכו' סו3 7'ססר8'ס
 הש"ס לכל פירוש שעשה ר"לפרישה
 וגו' וקיצר וממ"ש הנדפס נדריםכפירוש
 דתוספי בעניותי במ"ש לדעתהראת
 וכבר שאנץ. תוספות על בנוייםהכא"ש
 הוס' הוספי נ'כ חיבר דהרא*שירעת
 3מ"6,. סר6"ם )ע" ז'. דף בח"אכם*ש
 מכללו יותר הרבה תשובות חיברועוד

 הזה בספר שנראה כסו שבידינוהרא"ש
 : ראש בשמים ובס'התנופה

 : נסמזד( )עיין תוספות ךעךכפכפ']כג[
 ן' למהרים הכפורים יום ךעןכם3פףן]כס

 שימה יה"כ פרק עלחביב
 פוסקים וכל בהרים ופלפולבגפ'ת

 זובפרשים
 8נרספ מ' )ע' כמרדמתן ןזךכפם4יצ4גס[

 : 3ח*6(סיכיגי
 : יעקד( קסטת )עי' דרבבן ךזךכמכ*ין]כו[
 רפאל מ' מהרב 211נרז רזרכמכפרצ]כי[

 הב"ח נכד כפ(ז"ל
 ש"ע על ביאור והוא מחוקק חלקתוהרב
 בפלפול עירובין והלכות שבת הלןא"ת

 : הדיןוממקנת
 שהיא היום שבידינו]כח['ךזךמפרצא

 הרי*ף. אצלנדפסת
 ל4 ויש נחמיה דר' ותומפתאאושעיא ורבי חייא רב* ברייתות שכוללתנ"ל

 מעיות. מלאה והיא י( ואכמ"ל ע"זראיות
 על כתובה קדמוניות כלה תוספתא וראיתי המחדשי' משאר ופירושים דקדוקיםוהוסיף

קלף
 ציון מנחםהגיה

 סו% !יו6 פוסר"י כ:1 )פ"' סוסס!ת טס נקל6ק"6 ס' כקל6קi~ac s'nht 6) )פר6ג ויטווס לעס נרפסכה
 לפות ס-ס( ספיג 'ו-ד *ת 15ן סטיית 3ת-6 כ!-ע סס:חתי מס לוהג ויפי"ו ע": ס"ט nlht~pnגחיי-ט

 סיקל fnh וגרפס נ"י גדלך ולע גפי סר3 וקני מ! ח.ת:ו מע"מ otic מוס סרכ טחית:! מרתמ,ס' סי!טתפ"י
 כסעיותיו סטר6!ק 5נ7-ק tffi י!סף סג"ט !מיס סגסן( p,,fi יוחק סנ"צ )6תי מגסן מכס ש"ס סרכ tfftתיויס

 !-ט: 'סעי' 13 פסיפס גקר6 דס" ת!.3 ס" :ס c:h'!ס'
 )7שס גס תקס"ו( )פיסק קורי6ט !מוסר"י ר!קס מפסס לס"ס !:דפס !!דיק כמחס (ec וקידושין )7ססולי!ת גלבי* DW' וט! תקפ"ס( ))טו6ל:6 עורס ס.ס ס' 3סס !סגיע!ת מג.!ס מס' ע! :7סס :תן מנד:הז ,כס.סכז(
 לסיסיכן )ומקס תרפ'נ ירום!'ס 3עס-ק סוס פם' וע! ו!6רכ6 גק'ק מהולכת גרגס נס' דרגות ע! סר6"סת!ספי
 : תלפ-ו טו6יס6 פכת"י ניט'ן ע! סרמנ-ן מי' טס ניטע מס' ט! סל6"ם חוספ' מקרוב )דפס וגס 'חד( כנסמהרס
 ,-! וג,ס ס.ם סר-ן גטו סרי'ף עי פתחיס חישרו עמס 7סר6"ס נספו טס ססג'6 רפו גס" סי6 !כסתכח(

 : ע"ס ק' סי' ,!"ח כט!ר טן nwleשסי
 3סס, ומכסס מ"ט חלק' י! W'A~t SD ומס7!'3 תקב-ו( (h'iee פ6רי!ק שכד"ק מ:6רחוג מ15!ם רפ6! במו"סכס(

othS~תקס"י(: )ו6!ק6ווי 
 % מווספתך !תי7 קפר6 וכר ,ר"6 ש"ח ומסכת יחוד דתיספת6 פיר,ס!מי ור6" סמ::ס מן טסים'פ1פס תשפפי קרי מס"ס רק 7ר'מ תוספתך וס 6'ן תוסטת6 קורין כ6:! 7מס 6' סעי ח-ד סכר.ת,ת ס' ,ו"!לס"ד(
 ל' יה 7ט נקיי!סין 7*ס ע"ג( נ"נ י' )3'נ סרסג'ס !עלט כ-1, חטט סגעיס סטי SP נ"ע ע"ג 551 ליחוף'

 ט"מ: htw~h ול, ל"ת ססדלי כמו קרוסין !מפ' !י ספיירפססתי
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 118 פז -מפריםתמערכת

 : יא( מסוררים סדרי שיתא כלקלף
 נדפש בסיפו י"ד הפנים לחם בס'חוספהא

 על אברהם מגן הרבהנהות
 עמרת בספר ונדפס דנויקין.תוספתא
 יששכר ים וס' דזבחים. תוספתא פי'אליה
 המופלא והרב רביצה. הוספתא עלפירוש
 פירש ז"ל פארדו דוד כמהר"ר מחותנימר
 וכבר יב( טההוספתא סדרי שיתאבל

 פשו ואכהי כולם. סדרים ד' עלנדפסו
 : בכתובי"ם והמה ומהרותקדשים

 נקיה סלהוידאש די אליה לרבינו ד,יימ ך2רפכארי2נכס[
 פי' ובסוף חכמה, ראשיה הקדושמספרו

 יג(: האמה ע"ד ההפלהקצת
 מהר"ר חיבר נ"י היימ ועןצאררצמ[

 מונסיןאברהם
 )נדול החיים עץ ס' קושיות לישבהאחרון
 יום מוצאי זה ע"ד וחיבר םהרח"אהדור
 וחיבר יי(. הי'מ הרב קושיוה לישבמוב
 אברהם אשל ותיבר י"ד על הדעהעץ

 דשקיל ניחו ומר כ"י. וראיתיםשו"ת
 ועם בכסף נחפה הרב מורי עםוטרי

 : בה"נ משה משאההרב
 למתרעש כ"י היים ר?דצאדרז]65[

 מהרה'ו בןוימאל
 : התורה על פירושז"ל

 : חוס( 6וי )ט" ושייבם ך2דצאדון]5נ[
 ( 1! .מהתורהםעיה-ן

[OS]?טופלא חיבור הוא ןקאדם ךזןך4ך 
 בהלכותמהרמב"ן

 ממימן י-ר והפור ואביזרייהושמהות

 חידושים עם קצורו הוא הסוף עדשליה
 : י"ן הנו' סימן המור נם"שאחרים

 מהר"א להרב שו'ה אמה ן?דרךן]15[
 בויניציא. נדפסוששון

 : נדפסו ולא השונוה חלקי עור לווהיו
 .תי"ט הרב חיברו האקטם לכדררו]5ז[

 על ביאורוהוא
 סלה בספר רק נדפס. ולא תלקיטשישה שהוא ואמרו למור"ם. החמאת תורהטפר

 מביא עשה זכר בפעם כפעםלמנחה
 :אשם

 עם מחובר מוסר האשם ר?דרךן]5מ[
 י!(: משה ויתלס'

[gs]להרשב"א הארוך הבית ר?דררצ 
 הטור, ראהולא

 : יזי והאחרונים מרן נתבוכן
 ה1183 חיברו דזהמאוז ךעןרןז]ת[

 בעלמור"ם
 שנת ונדפס והתר אמור בדיניההנהיה
 ונדפס חמאת הורה קצור חיברעצמו דהרב יח(. יורא שערי כסדר והואהש"ל

 : אליעזר דמשק פי'עם
 בעל מור"ם רביני חיבר חמאההורת

 שהם הספה שחיבר קודםהמפה
 הרב כשמועת ודלא ש"ע. עלההנהוה
 הוא וגם ציר אוה בחולין חמורוהלחם
 כנה"נ שיירי הרב כ"כ איפכא כהבעצמו
 על הקשה והדבר הפושקים. כלליסוף
 בשו"ת הובאה בהזובה ויין מהר"יהרב
 ע"נ מ"ח דף י*ם סי' י*ד ח"ב יוסףסטה

 חיבר חטאת תורת דס' ליהדפשימא
 הרב סברת היא יקנין והנדחהבסוף.

לחם
 ציון מנחםהנ"ה

 )קר6 11 וסגה דפס מסבר'ס גלילן ספוח מתוספתם ומזגם כמי.מ!ת כתוספתך )זפס )כת"ג( !!יפן וגט"סלא(
 נעיר ח"6 ע.י ג-י מסריס 'תירס וסג"מ כשימית ססעס עוד סת!ספת, גלפם ולמ"כ סגפו 6ורנסס
tp)tth,h~מ!6 גס( לפגן 6'י גזי בכין דרס חתכים ח" טי! תוספתן b)to חי'!ס: גט כבעי כסטיר ג"; וס.כ6 חרג-ט( )גו!6ר:6 )ח"6קיר פ" פס כעת !)ופס כיק כיף כיכ"ב! 

 o'vl~S סי' פופ גדפם !וי!:6 וכק"ק ד!ד v$n' גבס וטסרות קדכיס סדר סי גס 'ל1כייס כעס"ק גזפס וכעתלב(
 גיס ורעים סור קפי ירע'ס פיך ט5 ועוז ט5פס חבק פי' עט וכן rheeln תג6 ככס וגקר6 יח.6!פיטו
 : לחה מלדגי תרת פי' עס קטן נכרך תוססתך (DW עקרוכ וגס ימס, 6רי'פגיון

 : ויו ס" ג': ועסקיתלג(
 סת'!"י 8ן סיי)6יס .י':.ס פ0ז עי ס!6 !עקרולר(

 : 3ש(ר ככת ס' עי ;גת כ"ת: ס' פי' גס ):יפז( סמעי!ת כע5 ע"1 סמיו )כחסר ושי מתנ"ספס'ת ופרטני ככ'ס ס:!גטיס פסס t'clle) e'hit't פקס ופריס
 יפולל כ6ת' 6רח6 )ו6גכ : פימ' רציתי י6 תס'ח ס' עמ' מ"י ס"ס כפהס"ס רציתי !עכ"ז פעפיס סוס גדפסלה(

 : 076( תוהות 1,-5 ט"מ 6דס תורת ס' ככס תקת"ס ס" 6רת כ" גפ"טק6ן
 : )עסס"ד( ספגתם !חלת ספיי!6יס תורת ס' חי' נסלו(
 ספח כר"ם 651 ק-ז. סי' ירד !ג.י ק"מ סי' 6י'מ !טעו"ו ר6ס! י6 610 טנס פסר;"ן עי ורמוס 'ם 1גי!תרלז(

 : ע"ע סי"ע ע'גת"6
 1 תב"ע 9ר6נ יעה מגחת ועם כפיח( (sho' פ-פ 6נז-ק סתתי' י' !נג'ס )ספח' סומות עס מיץ וגע'לח(
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מפריםת מערכה - 1*י
 הנו' צ"ד אות בחולין חמודותלחם

 : ישןוליתא
rhq2שור חיים מ' הגאון חיים ר2דרי 

 ההלמוד על שיטוהחיבר
 מסכתות תשעה ועל קדשים סדרעל

 מ(: חיים תורת קדשים צאןונקראו.1:ספרים
 מא( חלקים ג' שו"ה חיים וקדרון]מב[

 ולעיל בנדפס כט"שלמהרח"ש
 סכתיכח"6(! סייס 1;' בם"ד)ע' אי"המערכת
 דחיברו 3סה"ד כהב שכם וען1יןן]מג[

 בכח שמואלמהריר
 הוא המחבר הרב כי איני וזה הכהן.אברהם
 : מב( חיים מסקור וחוצב ברקת מורבעל
 חסדאי להרב שו"ה החר ו:דררצ]תר[

 תלמיד פרחיאהכהן
 חי"ת מערכת בנדפם כמ"שמהרח"ש

 והיה כח"ג(. פיסיו הגסן הטד6י ת')ע'
 כי ואסרו אהרן מטה פרח. הרב שלרבו
 שהיה וע"י גוריון כן מטשפחה כהניםהם
 פרחיה ששמו במשפחה ונדול חשובאדם
 מזקנים ושמעתי פרחיא, הכהן לומרקבעו
 להם שיש כהנים יש כי אחרה.נמחא
 תימצי כהן נהר כהן פרחיא כהןכנוי
 המשפחות שכל פנחס ר"ה מהלכהן

 : מפנחס הםהאלו
 נדפס הםםרות פירוש ידמם י2דיפיצ]תסק

 : מג( אשכנז סרבנילאחד'
 דרשות ב"י וץנתנהדץ י2רייר2]תו[

 עלפשומות
 בר יעקב לרבינו נאים דברים החומשכל

 מפנו חלק וראיתי צקיי חננאלרבינו
 חידושים בו ויש שטות בראשיהעל

 א' בפ' ופותח להרמב"ן ומזכירוכודות

 ענית כל ומקשר כתובש אומנביאים
 : קש*ר אשר וקשר"ובדבריו ונהניתי ליעקב הקשורים ואת נוהפרשה

 ר' הרב חיבר ןץנזיך ן2ןרןן]מ1[
 מומאלאברהם

 : מי( נזיר מס'על
 בעל שפירא נתן מה'י המקובל הרב תיבר נ"י 3ר2ן ר2רךשן2]מה[
 ומאמרים פסוקים באור וכו' שמוריםטצות
 : זצ"ל האר"י רבינו הקדמות פיעל
 הביאר כ"י התורה עלי עמוקות מנלה מהרב נן2ן ר2רךפון]מ6[

 : מ"י ע"ש הדורות מררבס'
 להרב מחדש נדפם ני2נאל י2ורר2]ג[

 וייל נתנאלמה'
 הפרשיות. על וחירושים שו"תזלה"ה
 ונתיב נתנאל קרבן המחבר הרבוהוא

 :חיים
 בעל מורים חיברו העדלוץ ר2רריצ]ג6[

 ענינ* עלההנהות
 הש"ל. שנת ונדפס מקדש ומדותקרבנות

 טייו לשבח סוכירו קכ"א סי' שףובתשובותיו
 היים יין )טייק המנאות תורתניס

 הכתם(: ומקורות תעלותות1
 מ' הנאון חיברו השלמים ןזןרף2]גג[

 מפראנ רישריעקב
 בסוף ונדפס מהש"ע. נדה הלכותעל

 : מ" יעקב מנחתספרו
 מהר** להרב הכמה רצחליצ]גז[

 כללים. האגיז,
 : כריהות ספר אצלמחובר

 : רנתי( "כתת6 )עי' התכליות פ]ה[
תלמוד

 ציון קנחםהג"ה
 עש? וספה"נ : ק!ש6 גסי' וכמט'ס ג6תר1גס סי' fietit ע"ס וח"ן מין גסנ"ס ג-ס סי' ס' 16ת יטפס"5לפ(

 : ע"ס t~po נ%כנ!1תסת'נ
 סיר ס.פ כיציגה כמסכימו )י1ס גחויון סר6ס כסקזמס מטשם נ6 וי6ס ,נ"נ כיק טל כפ-ד כ)1ג,ין)דפס8(

 ס' וע") תג-כ( )פר6ג גיחז פלוגתות ע' ע5 :דפס 61ח'כ 0%ס.1ת, גקג)ם גק' וס" דפים 1.יימס'
 : ק?שס65ן

 : g*?h ע! ת-? גם 6ח-כ 1:?פסטא(
 : וין סרפדו פשי וצ'נס תט"נ( it~(totst תישד )דו"צ עס"ת דר1כיס סרססג(
 ספג כמקיפת ועטכם ג':5טרגל קעתי פויס חתן סי1רי6 7ק'ק דין פפפ"ל פכס כש"ס י1ונ 'וסף י%ו"סטג(

 1 טות תריוג ט5 מכס תורת ס' גס תי' תפס()ייעמרס7רף
 h~epo): )ט6)1:יע נסופו ס:יטי1 טפות קו:טרס עםסד(
 גסס ג"כ ו%ג1)ס ו6יקיוי כנשק פלנריות יסרלו סני ע"י 1:זפס ריש, 16פן ו,תח:ן פג"פ גכפרו ס1ג6מה(

 : ונ"ע גתן תורת גסס 1!6 עסקותפג!ס
 61ח-גסו(

 'ltiD':oh~ גפ',-
 : עיט( גסן en:ta גסס :קר6 !ת*6 סעו!ס תורת ע"ס גרור שד סכ'6 ו"): פסר*'* ייפלח )'7'די סחדס כסיג )וגס' יסר56 6גי גסס מט:ס ית'6 כבר סם

 ס ,עקג חק וס' יפקג ~pu סו"ת 51.ן סו6 ס"ס 'סקג חק שו"ת גע) כסב ע)'1 גתכ סס"ד וכע!14(
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 5טפחספרםתמערכת
 ש"ש ז'ל "י"י גורי יעי בבלי תלמורונין

 דמשו'ה ואפשר מח(וכף
 אור במשורי וץיין בבלי. בתלמוד העסק כלבמעט
 והאמוראים והבך כתיב ביאיר הספר ובסוף גלותערך

 ואח-כ וגון זכו ירושלמי שחיברו מתחלההראשוצים
 ה*חרוניס ואח-כ הרמ"ז. כס-ש בבלי תלמודחיברו
 ומשם הבגלי ערק עיי חיה וזה הירושלמיפירשו
 כהלכתן. שתים בידם ועלו הירושלמי לפרשבאו
 שחיגר הרמב"ם נשמת קדושת תוקף תשכילומזה

הלכו"
 שעשה יקר בר יחויה ורכיבו הירושלמי. על

 לעסוק צריכים היו הפ גם ומ"מ לירושלמיפירוש
 והי"ע: בבבליביוהר

 מתלמיד רב חלק עלהראשונים חידושי שנדפסו וכינובזמנינוזיען
 הראשונים דברי כי ירוע וכברבבלי.

 ציון מנחםהנ"ה
 6גד לזיק וספת' סמחגל סי סוסנ !ס1ן שימש סט*ס סמליו ויותר כתפ"ס ממיטת כ"' ספעתיק נסג כ6ן שמח(

 גופום ססו5 כמא ג!'1 ספהכר לסין כן 1לספתיק רנסנס סטערס !מחויר קמרתי ויכן %. טן מס 6יט61ין
 זפ, כגי', נתימ1ד מעסק כ) כעטע דפטו"ס וספסל רמי כ;נhton 7 ו"ן ס6ר"' נורי *כחכו ח"05ר6ס1ן,

 מקורי
 כס ~POID רח) כנגר כג,' ותיטוי י6ס !נגנת )4מס תורס קי ועוד וסכן, :ת'נ נידיר הס' וכסיף נדת ערך716
 ר11)1ת !גרר זכו ירוס!מי טחיכרו סגלת כתתית סר6סי:'ס ,ס6מור6'ס 1סי"ט, ססי*ג סת.סן'61*ס פתקןהכפס
 ס6חרו;יט ולת"כ סרמ'ו כמ-ס ככלי תלמוד והיכרו גטירמ מגררים ס" מגיות מ16ז סנתח,ק וכח"י )06 גסםנדי!יס
 תוקף תסכ'! OIDI נסיכתן נתיס כ'7ס ,SP' קירוט)מי יפרט נ6ו ומבס 0כגי' טסק ~ff' ס', ,י"ס סירוט!פיפי'

 גיירי ולמיס גר1ס"ק 063 כ'ו:ס סוס כס גח1ס מו0ר"6 סרג מורינו פי' 11 וכסק7פס וסי-ס, גכנ)י גיותריעסוק )ריכ.ן סס נס 1מיפ !'רוס)מי פ.' כעלס 'קר כל 'סרס ורנ'נו ס'רוסלמ. ע) סיטת סח" סרפנ'ס )טסתקי1מת
 כ:נ1)ד עתם כי י6ס למרס 6סל כפנויי ולכן ננ1ת טחי )פינקס ע"פ וכפ:ו'3 גפת נקר6 גיסנס ג' אות 6סרו:'גי

 נסוף סמ6.רס 6ספקלרי6 סרכ כס"ס 1reh1 עג-י, מג'סגס גי)ו)יס 6טר זעקי סניסנט ממס כנות 6:ר1נ'6סר
 יתנו כי גס גמש: !נקנו יסיח 1'כosl 6 יתט פכגי1ח םזנס סמ5יי 5סר פ-י 61"כ ג'ט '9סס סגיסנס ויסתידסס'
 גימש 'טכס אח"כ י:ג6ג מגס '!מדו ע'"ו המאגס, טעי פניסנס S'ioi שכרי וו-ס ג-ע מאס 'סי' hht'(פויס
 אוגר סרכ מור':1 סי' ושד ג11ח, ,6סרוני 11'ם 6כל 7נ6ו)ס ו6תח!ת6 ג"פ 'עטם סמגיס;ס גתת 6סל1גי גי ונסוב"פ
 טכ.ך סרגלו רני1 סמם:ס 6100 גממן וטוכן נענ1ר מג'סנס גרופיס ידו דטי קמיו ר,ו' ימי 6כר מכניס גרדךגוס

 סירת יקיר ס' גזמן וטח) וו"כ שכגס ססו6 סכט-פ גתורס ספתפיכות פרסיהם יגנן רפו גן גי' וטוב!61פכר
 : סה""ס 6ור תורתונקיר

 ומכסף ס6הרוגיס וגס סר6כוג'ס מתיזוכ' לות 7י)י' מן וסוס'ף ו"ן מז-ט סקרי כע3 סרכ נס זרך סוס ובדרךמפ(
 גרא: 6גכ כ6; )מעתיק תככת:ס )6 6יס גס כפרת' טוב תמה 6י ומסוס סג'תס6ותס

 השם שעל המחכרימלוח
 מוס.ף 6לס נס לפרתי גו כל ימסר )6 קמטן ג6ן, סממ' סנ'8ס כככר תי' קותן סכמטתי ורק מס', נ!גרים מתח-י 51-י o'T'Dn מכנת !כעל 6י" לזלת ס' סן'גייון נתונ,ס סס ס!6 ס7"ט עקלי גטי סרס*נ מכי"ק סמ65תימה
 סגננתי 6סר מפו ספת !ך ונס סרס, ועז 16 פגי ס7פ1ם !16ל זכרו 8כר סופרים מ" מקות; כנח סר5כוגיסט!

 סי' 11.לנ6 7' ס"ס גזפס כי סקורך מעין ;סיס גל nhr נס qht סדגר.ס .)16 מ6ת' גי )סימן יגנס מ65י כחיך16תס
 : סט"ס תנ' פ3 כפעט ח;ג6)לכיגו

 ,רפ יתן מק יס71ס 6רז חכפיס סמיכת ס' הפן חן יו'ת מיס דרך זיז קדם' הייך ocnn מכס סני ברכות,צוען(
 ר6ע כרכת הכרסס נ5ר !ל"מ כפיף! רפת נטנועיס נטע כתריס !תם 'סוכע סגי סיס פיך Sh'9h כגין 7כ'6פירק יעקב טכ1ת סקרן כדם תייס מן פרי כמיי olon יוי גיח רמכ-ן ייקוטי כסן מנמת 6מו; ולע'5תק
 7ו"מ: רהב ברכת סמסו)כת( גרגס כס' גו61רם6 ):דפס חסת ר-' 1ת1ס' סטמ"ק סר6*סתוס'

 ,רפ .!חק ורט נתן חק 'ס1בפ פנ' ס' חפן פ' כי בנת וע לוית o':h דיך יוד קדכי ח.י6 פפכס פסס סניוצבת,
 )6הו סיו' מסר-י שרן ס7ס מסרי'ע ח" ~Shtn מקנס יני ניח גסן אתת ייקיו קיקיון כיף מסריס6מת

 : חת-Oa דו"ח, 5ל.ת מעסיס, מגורס )וי%סייס( דוך יד נרמיון, מסרתם ותי' 6רי' גיר פעל(לער"ן סו* !סכת סר'טג"6 7חי' כ' ח' 16ת ס" פ1סקיס כחי מ"י תמד וטדס מפתח פ' וט) ריטג-6 רען )רמנ-ןחכפיס עיני שיר s~tns רמת דרור מל כטכועיס )סט כלס פיך 6רי6) גנן יכרך! ג!מ 7כ'6 מירך ד'וגס עלססט-ו(
 מזך 'סל6! :5ח כמ61ן מקוס רמכ.ן etp'i' 6מת ורע יונס קיקיון חיים 6רן )יס1סט גה)ס ר16כן מאסעירובין,

 חכמים אג' מקיר טמוא רמת כעסוסיס )טעטקס
 )1ע*י

 י' סמסו!כת נרכס )וע-ס רסג"6 כמפתח(, פ'
 17.ח: וכרון מגתת יעקג גחן GWI'~) סעי כסס-ס סנ6ון כססגמת611רס6

 5!"ח 'מוטס סג' ר18כן ממיס יס71ס '7 חן יי.ת לניס זרך tcv~ 717 ת"6 ממכס שיסו כרכת מסס סר חים,4ם
 ימר36 :5ח 7כי6 מירק סקרן כ7ס היים סן פרי רמכ-ן ייקוטי 6מת ניע )תן מק מייק P~lfi יסרס6רן

 (oa ר"ת )ריטג-6 חכמים עיני מקיר כע"יעיס נסע חזט 6ור כנס פלך 6רי6!כנין
 מגלי

Sh:m 6"י,ר6*ס( רככ 
 : הת"ס אסומסיס

 ,רפ Shtnt רמת יסוזס 6רן פוערות פנס 0נ"' לעגן מהנס חן יוית o~)h 7יך 'יכף טומנת סמק! כנ.עיצה.
 ?יג6 מירק סטוי מסר"' ח" )ימונע נהיה כשן כזס זיוגס l,,p'p שקי-ס סיג כיף מסר"ס 6פת ורעי3חק

 על -תשב"ע כי נפש o~rPn אתמאירים
 ההלמידים להועלה לכן ncd.רבר
 הראשונים חידושי אריש עלאעלה

 2 מפ( מסכתות כמה עלשנדפסו

 : ני'ןו הרשב"א חידושיןנרכךרן*
המאייי! הרב ופסקי הרשב"א חיושישבת.
 : הריפב'א חידושיעירובין.

 נדפסה בתחלה מקובצת שיטהברשלך*
 ואחר ליהושע נחלה ספרבסוף
 : לבדה נדפסהכך

ר"ה
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מפריםתמערכת.176
 בקיצור. והם הרשב"א חידושיר"וץ*

 : הרשנ*ץ רמוי באריכות יותרובכ"י
 : הריפב"א חידושיירמא.
 בקובץ נדפסו הרימב*א. חיפושיסוכה.

 : להרשב"א שיפותשבע
 הראשון ישעיה רבינו חידושיתעניות.

 הריפב"א: חי' המכריע. מ'בסיף
 : הרימב'א חידךשי קמן.מרער
 תוספי הרשב*א. תירושימגילה.

 המאירי. הרב פסקי :הרא*ש
רבים

 ציון מנחםהנ"ה
  (hih(p טסי"ס ח" )עתים ניגס סמ,6צ פקס צוי לת גסן פגתת 6גלסס זוע ס1ס פיך 6רי6) גנין 'כל6)%ח

 סצפס כלס 'ועט, כגזי רג'ט(, 'ו"ד עח"6 קכעוו )פסו"י 'עקכ (Soh' חכפ'ס. עיג' פ"יל סרמג"ן, ק גחםן ינ'ח"
 : גטם מתיג 'ו-ט, מפחת רשן(, פסר*י ס' )כריס דוי, שעז שיסו,פעגס

 01pb כסן, פגתת נקרן, ספות !וי, לת רפג"ן, )יקוט, ח-ן, !ו.ת סמוק) רפת טג"', יוד, קדכ' מכס, פגיר"ה,
 כגין 'סר6!, גנח 'סר6! ורע )סטם-ק(, סמ6'רי דכי6, פילל 6ין, טורי סקרן. ס7ס היים, ען פל'ספ%61,
tlh'1hליטג-6: )גנון(, 'ין )גס' למכיס סעסועיס, נטע סיס, עזך 

 חיים(, סם אגש ס4י טוןלוס ל' )יקועי כית.)ף, חן, )1ית לקוכן, מחגס זוז, קטי ינתק, סים פטם, פניגומא,
 6ל'6!, כגין מגסן, וסג כקרן, הדס פע"ח, כפיק, משם גסן, מנחת 6פת, ולע ')חק, ולע כלרן,סטת
 : )סמינרי( ספון) רפת סע:ועיס, גמע כרכ', פסל-ס טליי, סקס,פצך

 4י, כיל כסן, פגחת גללן, סמ"ר יסוים, 6רן סגיי, 6פת, ורע 'נחק, ולע חן, גרת זוז, קדכ' פכם, טוישרכה,
 etDtCDn נטע עטיים, מסריי ח" 6רי6צ, כגין יסלק!, נ5ח 7כ'6, מילק סקלן, סוס סע*ח, םמו6!,מקוס

 ק-ח( מ' 16"מ שסל כתכ וכוצת לג'ק ס" ירו פשל זכית תשל מדו"ג טיפ ועסו-ת לפג"ן)סקוסי
 : תפריסגסה

 לפת יסורס, 5רן טעסועיס, גטע חן, )רת סקס, מצך 7כי6, פילס מגס(, 1תולת פסוח-ס הי' צ1', ניחתענית,
 שכע) 6רי נגזלת פיר6גדס(, )יר"ots 6 יקדוק וה)ג6(, ככיס לנמשס 3פ" למכק )'קוטימפיקי,
 : 6לי'(סצנת

 Da1'-ס ש" סקס, מ)ך 6לי6); גדין דכ'6, למלק טמורי, פקוס גו.; לת רמכ"ן, )'קוט' '!חק, ורע8ךשק,
 תקלס(: ~fputih ג"סיג"1 )גר"' פועו כית ווי)נ6(,)גכ"ס

 תקיצי וסג, דרגונ'לנקלים,
 : hph9PW פסלי'ק תוס' חדתין,

 יסוזס, 6לן פ:-; הייס(, סס )נס' ס4י עודלוס ל' ציקוסי וע, 4הז דוי, קדמי חיי6, פעמם מסס, סגינונילה,
 ידללי, גנח 6כן, טור' סקלן, כוס פע-ת, כפילן, פק1ס יוסף, Pllfil 6מת, ורע זיונם, זק'ון כי61צ,רמת

 ר' חי' )סעפ-ק(, סל6-ם תוס' נפריס(, פסררי )גס' רכ כי ר"י חי' טעכועיס, נטע למג-1, ליקוטי כיס,מ)ך
 'מר6!: ורע סרן, כית מת)'ס( (h),plh יכר16 גרס תק"י( (~ttheh' ככור 'ופרך תפ"ד(, כלצין )כם'ס פגרכןפיגצ

 גפל'ס, מסררי יצחק, ורע סמוק) רמת 6כן, טולי יצחק, סיח זוד, קדמי ח.י6, פעכס כמוש, 3ג' מסס, פג'חגיגה,
 : צחניגס וכר גמריס(, פסרי' )כס' רפ3-ן סעכועיס, נטע כנס, פיך דכ') מילק 4',גנת

 6נק4ס ט1נ 'ס-ם, ')חק, ורע סמוק!. רמת יסידס, 6רז ר16ע, תח:ס סמ6'ר', חכמ'ס, זמון כקרוטן קוריבמות,
 פ'ר6 סכוי. יסר-' תי' ג6י5גל, מסלמס סקרן, סדס כפוק), מקוס 4י, נית גסן, פגתת וינגס,קייון

 עימ פ6יל ס!1; טוירום ר' חי' מן, צוית 717, קזס' 6כיריס, )תם כוס, מצך 6ר'6ן, כגין .מלצג גזת?ל6,
 : סרי"ס יר' דישה, נוספה;( טס ~פגתן כספרים מזע ס!מס, חמדת 'טעית, חים; ייקכ, 'כרעתגפיס,

 ספ"ס, ס' עורס, 6וסצ ס/ 6מי תן, יוית זוז, $1p' חייך, מעכס כמונס, פרתי יקליח, 6ור 6ציס1, גלעתכתוכו41
 סר46ס, תוס' ;'וגס, קיף'ע 6גיליס, נחס שף, פסר*ס יעתק, ורע סמ61!, רמת יסורס, 6רן חנמיס,)כון

 סקרן, סדס פסריפ'ע, לפולג מקוס יוסף, כתיזת סריטכ"6, ספסרי, צוי, גדת יוסף, סורח גמלים, פסררי כס:,יגעת
 כנץ יסל6י, גנת דכיh9'D ,6 7י1גס, ערס ס!וי, מוסר*' מסריטת להגיג סה"כ פסל'ג.) יעקככנ,ת
 נטלת יפקד, גדת חימס,  ממית סל6-ס, סעםועיס, גטע נתן, חק רג6, טיסי דרור, מר טעי, סקס, מקר5יי6ן,

 חת"מ: ש"מ, כרייס ח" סחגמס, ס' ~O'hSD,6רי,
 לכ6, 6)יס1 מ6'להז, פג'ס ספ6ירי, 'ם"ם, מסרד.ך, ח" ת"ס, פיס גפר ח;, ציית כסער, פרחי ח!יסו, כרכתגיטין,

 סריג פסריג"ו, ה"  גין, פגחת היונס. קיקיון רוד, מגרל q'c, פסר"ס  נתן, חס ~Sh't,  רפת ,סוזס,6רן
,S'~lhכגיצן, יתסיס לון ג'ת דרור, פר ירפ.ס. ברגי מכר"ס ג5!8:טי, יריג O~G 4מום פ4- יפסל, סלא  סיר 
 סריענה? וירי-י תכפים פיר פקיר ברייל, גוץ י!תס, ורם כשגס, נגרי  גטין, סיג ספסר, יד ת"י, כסיפחי,

 :  חת"ס מלפס, תסות סריסם, ה" ירחיי, נרם  פסרב"ס(,תצפיף
 גסוגס, פרח. יוסף, עשות שיסו, כרכתקידושין,

~CDn 
 פל גסן, מגתת ?יונס, יק'ין תקריס. נחס ינתק, ורע 'סירס, 6רן לכ6, 56" תיכ, 716 לקט, מעב:י ב"ס, נמס כ6ל ת!4ע6י, 16לייו תן, צוית זוד, קדכי ת"6,

 רפת דוק פגדצ כנס, מיה 'סלק, גיח סמקגס, סכוי מסר"ס וע' פג.י, סקרן, ס7ס :מקן, פקוס !וי, ביתללול,
 מעיל ם)"ג יו"ד ח"6 ויטיף סק)ור לק ונוסם סרי-י )ח" מ6'רהז Ot)D חכמים, עי:' מקיל כעם,לס, נטעכפוף!,
 סךחס, ה" ט' ס:"נ( לקוס מממס סלקים ow' ע"כ נסרחגס פתס!ך כסוף 6יך סכת"' כעצמו כרקסספחכל

 : סיפםספדת

 : לרור מכתם בם"ם הריפב*אחי'
 הרמנה. הי' הרשב'א. חידושיי12כפורז.

 הריםלא: חידושיתוספיהרא"ש.
 במיץ ונדפסו הרמב"ן חידושיכלזרבןת.

 שיפה הרשב"א. שםעל
 יוקש: נמוקי הרא"ש. תוספימקובצת.
 הרשב'א. חידושי הרמב"ן. חירושיגיפשיו.

 ב הר"ן הירושי הריפבוא.חידושי

 תירושי הרמב'ן. חירשיקדושין.
 והוא רי"ד תוספותהרשב"א.
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 111פםמפריםתמששנת

 חידהשי הראשון. דפראני ישזיהדנעו
 הרב .בסקי הרשב"א. חידושיצש-רים. :הרימב'א

 הרמב"ן. הלכותהמאירי.
 : יוסף נמוקי הריפב"א.דשדושי

 הרב פסקי הרא'שע תוספי קצתמךמצה*
 :המאירי

 מקובצתו שיפה המאירי. הדב פסקינזיר*
aapהרשבזש חידושי מקובצת. שימה 

 שלמים ונדפסו חסרים שימותבז'
 :ב8ראנ
.Np~saהרימב"א מקובצה. שימה 

 )עיין מערנתו"ד( לעי%ח"ן
 1 3ט"ח( וכו' צדע כ3ר סריסכ"6 7*ס3ציט3"6

 ופסקי תירוש* מקובצים יממהצבושר84.
 ציון מנחםהניה

 פקיפ ס', 6סי ק, 4הן ססיר1ת, כפרית מלץ מי' מלס, פלו 6ר56, נמן יפקד( יני )יי יעו עקפזהג
 ~tSh'D מקוס ססשח, 4', 3'ת כנע, 763 סמ56, רפת יטיס, 6לן "גיףס, !מוו 'עקב גרת מ4 %תשןשש י יי'ייו גדרי סי'6*ו( )סעפ'ק זוד t~VR סעשע'ס, נטעסמ6ג
 ותוסמח מ'15:יס תוס' ג!עגי תק"ם( 1'611ר:6 פיטעיס' 'עק3 סלית )נס, סעפ"ק סעעועיס גמע ע5ס,פ%
 קולות: מחת גרביו! פסר"; ביל"ו יעקכ 'גי יני נס' לחרת, וקיטס 'עק3( כרקן )גס' ס' 5,מו7י פנהגואך

 גמס6 3ן סר"6 !ינוגף יעקנ( 3להע )כס' סג6וגיס ללקיטי ספוקי, פוקס 15י, ג'ת ירשל, 6יי" לש, 4אש2ףר
 : גויל סיפי ר6ם, לרכת נרמיון, מסר"כ סריס. תוס' תורס, כתר סעמ!ע'ס, נטע יעקכ( 'ג5)נס'

 גתן, חק מיומו רפת רכtt'Sh ,6 חי'6, פעסס גסוגס פרמי מפס!, ר' סר' מ" סמו56, 3ג' 46סע ברכתמיק,
 פגהת ויונס, קיקי:ן נמרים( פסררי )נס' רפנ-ן כג'לים, !חס 'ם1ע,ת, טפ סיף, מסי"ס 5ו', ג'תתצת,

 6נגי45 מר"ג לא' ג6!6)גר, פסר"ס מ.' יעקכ, סכ!ת סקרן, כ7ס מע"ח, פשקי, פקוס יוסף, כתוגת ירש, פרק"ן*
 סיס, פ% 6יי56, 3גע זיעם,ע!ס

f ' D  
 סת794: ים ידחק, ולע חן, 5ף.ו דור, קדרי גריס, פגי

 סרור נחש, חק סטותן, PW1 תו-ח, לוקס, מסמס גגוליס, פנן סטכן, סגיפ פי' חג 4ת ספסנס, fftb*8ב*מ4
 פר כסן, מתת יטנס, פנס 7יו:ס, קיקיון גמל.ס, פטרלי שעריס, !חס 'דושת, גוס חייך, פעעסגסוגש

 פקך יסוסף, פע דכ'6, פירך מסריט"ן, ת.' שגי!, סל'ג ח" ג6!6:סי, פסר"ס סקלן, ס7ס פע"מ; 5ף, לקירול,
 טסף יד לי6"ו( מדו-כ ליס6-3 סל-ן )תי' י5תק ניע ג'טסף, עוות 6כיליס, !חס זוד, קימי יטעה שניס4ג

 : מכעס לעין 5כ., נ16ן כסו:ס, גנז' סמ6יל, יד תקפ"ט( llh*h')ס4י
 ד'1:ס, עלס 3תפוהיס, רפ7וגי יסוע!ת, מס ספוח!, למת לכ6, 46סו סעפי, סג"פ וע' חן, יופן זוזן ק7;י2"2,

 סיר תי' כיס, פיך 6לי6י, נגון .כל6!, גנת סקיי, פסרזי סקלן, ס7ס פע"ה4 ספאג elpn 4',3ק*
 )ות" יין:6( )בסיס לגמ"ס חי' סמ6ילי( גס'ס ס6חל1גיס סריס ג' ע5 )וכן כטפ"ק מעע!עיס, גסע סלועמשלוס
 הת"ס(: ולפקו מס-ג לס"ס  פוו"ת :1ינ  וציית סע-ג 6ס-ע PIPt מסטפ"ק וג:ר6ס o'1tshiS כב" גמש ס" ג-כ5לסכ-6

 ספו6ג פקוס 4י, ניח דרור, פר :כע, ג6ר כיף, מסל-ס  עמק. ורע  וסו, חי ספירי, רפס  חיית,9יוי9,  :לפי hnetln, 9לפ% תייס(  כס  )לס' ע"פ רלעי תי'  מכפיס,  !כין יפ-ס, יי סכן  יסר תה ליתשנחדרין,
 : )סתת( 'עקכ ג'ת רפ'ס( )יי פעכיעיס נטע חייך, 3עי מוס, מ5ך ימר56, ג5ח 7יוגס, עכס סקלן, סזסכמש"ע
 ע5ס, פיך  ז,גס, פלי 4',, גק  יביפיש טס גתן, חק ספ61ן, לפת עילס, ;כעס גתן, פגזטת ש, %תושבלת,

 : שעי 3טן תפ"נ( )6"7 טנס 6ור ריעעו(  כגן )תיס' סעכ!עיס געע סיכר6יי, סריי, מי'פג"ע
 ימיעהע, ג'ס '5חק,  !רע Shttc, רמת תו"ע 9%יספ, )תלי תתעין  יורייו חך, לייט  דיר,  קרסי ח"6, פעכסקשבדו3ווצ,

 פיגיס, ס3סס 5!י, כגת זלות, מז יסויכ, eih' כסן, פיתת 7עגס, e*'Oih IttPV, סיג נפריס,מסררי
 פפמס  לתן, פזילות  גרני מסר-ס תף6, גע' ג6!6:ט., פסל-ס תי' סג-י, דיחס, עיט עוניי, סר"3 ח"סליג51
.vrb6;כ:1' יסרס יד ויצ"ו, קפיי( יו*7 ועחש5 כקיר רק )ו:דסס פ'ג6כ סר"י ;עשפיס, געפ( tp~tiha )1.תקע : 
 : פכסש1'ן 11ש1 וסג-פ  תרי"ג( ילקט פזיז מהעוייהש*
 י%%ת, טס t5h1DC נישקי !ריקין. פפ:ס. חוחיי,  15ריין  חן, 4יח htw, פפ:ס כצעק 9יח'  :דפ,י'"עשש,

 פסרי3"ל ג6!6:ס' פכר-ס חי' ס6רז, סזס פע"ח,  באויל,  ייימ  יויף, יהולם דריה 9ר 5לןוימ9לי
 יקלי תר)"ס ייר!מ5.ס חון סר" 5כ, תקלי מכסף, פרכת 7'ו:ס, עלס מתריס, יחס סלי, פסר-י 6גגי5סר-כ
  הטיסן:  :יופית ע5סו6
nPIW5וק כ"ת בכפ, כ6ל נכר, כורם :תן. חק יוסף, סער נ13ריס, כגן מכפיס. כמון סגו, יתל ומוצג נזי 

 יס!טץ רכיו סי' ס', חפן סרמ"ס( 16 סיוי סוזר1ס פסר"ס 'וסו% 6טע5פי6 ))פסריס שרסעפרטי
 : תר-ס()!ז:7ע

 )לי3יש לכות חסוי )חי7"6( 6טת חסוי פרטין, פרסי כלס, פיך  סירו, סדם חיוו, דרך 1כ5פס, 7,7 נ"עשבווט
 : לכות מן קנוח, מגן בפילי, מדום תרצד( )ילוכ!יס 6טת וטת etg~) סגת )גרפסיפג"ן

 12יב יחק ולע גתן, חק כט61ן, רמת תוית, רכ6, מיסו ממיס, כער 'וסף, ר6ס לויך, פע:ס יוגף, פגשתכשלע*

 תירושי הרמב"ן* חידושיהרם"ה.
 : םינאש ן'מהריי
 : הר"ן חידושי בורר,י ש לפרק הרמב'ן הידוש"סנוץררין*
 הריפב"ש חידושי הרמב'ן. חידושימכדת*

 סינאש. ן' מהריי חייישילצבועות.
 חידושי הרמב"החירופי

 הרא*ש. תוספי שלוניקי. דפוסהרשב"א
 בשו"ת הר"ן חידושי הרימב"א.חידושי
 ! יוסף נמוקי חידושי נאלאנטי.מהר"מ

 : הרא"ש הוספיהירייה. צ הרימב"א חירושי הרמב'ה חירושיע"א.
 : הרזן חידושי הריטב'א.1 תידושי הרשב*א. חידושיהדלין*
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מערכה179
 :הרא"ש הוספי הראב"ד. חי' המיד.מערן,
 הרויה* חידושי הראב"ד. חידושיקיניו.

 : הרשב"ץ הרא*ש.תיספי

 הרשב*א תירושי הימב"ן, חידושינדה-
 בם' הר"ן חידושי כולן, נדפסוולא

 כל הרשב'ץ. פסקי רמוי השלמים.תורה
 הרנה עיני ראתה בכהכ ורוב נדפם.זה

 שכל באופן הש"ס. על הראשוניםמחידושי
 על חירושים לו שראיני מהגדוליםאחד

 כל על כהב היא הרוב על אחתמסבהא
 בעלי רבותינו ובזמן רובו. אוהש"ס

 תוספיה כהב סהנדולים אחר כלההוםפוה
 מובא לן דבצרי תראה ומכאן הש"ס.על

 קמאי. רבייאהא וחידושי והוספותמפירושי
 וזכינו חסדו עזב לא אשר ה'וברוך

 ועם"ש שנרפסה הנז' הראשונים.לאירושי
 : להאריך ואין לחכמה במצרף יש"רהרב

 של"ת הרב הגאון בן שעפטל מהר-ר הגאון ננרנב12
 דפוס נוחלין יש ס' בסוף הנדפסתבצוואה

 כמו חיוב תוספות ופירוש גמרא לימודאמשטלדם,

מפריםת
 גידל ובר אוש המשניות בל לימוד תפילין.שחת
 במשניות. בקי שהוא מי נ*( וגו' בידיוקבלה
 באלו ובפרפ בגמרא בקי להיותוצריך

 מסבת מפואר. ענין שבת מסכת גדול. עניןברכות הפסכתוה~
 ע-א מס' וילין מס' התלמוד. כל כוללכתובומ
 ביופ קדוש אמרי חורף זהו גחל. בלל נדחמסבת
 ע"ש חדיבים בלימוד האריך ושם בכיו. עלציותי
 וגף. במשניות שהבקי בידו שקבלה ומ"שבאורך.

 קדשים סדר נ"ום מזון ספר בהקדמת ראיתיכן
 שמצא ז"ל נחום כמהר.ח קשישא מר הרבלמורנו
 פטירתו לאחר ז.ל. הארשי הרב משם תלפיותבמדרש

 עיין חח)מוד לימוד ולענין ע"ש. כף אדםשל
 גחשובות ועיין בקו"א(. )עיין ז"ך אותבסמוך

 : שי"ג סי' כ"ימגאונים

 מה"ד הרב כתב יררשלמי תלמיד]גז[
 ע"נ. קע*םדף

 סדרים ארבעת על גמרא יוחנן רבישתיבר
 יכו' נדה ימסכת נזיקין נשים מועדזרעים
 בח"א שהוכחתי כמו קרשים סרר עלנם ירושלמי הלמור שחיבר ממנו ונעלםע"ש.
 נ אחרון בדור נאבד קדשים סרר אךות"ב.

 ז*5 ס6ר*י גורי נתכו ייים5מ*תלמוד
 היה בישראל ולפנים וגו'.ססו6

פי'
 ציון מנחםהנ"ה

 טר'3 מת סלי, מסרי' מיי !1., גזת 7ר1ר, מר גסן, פנתת 7'1:ס, ק.ק.ון 6!'עור, 7מכק כגסו ג6ר כיף,מבי"ס
 כ619י, מקוס כעכ1ע.סן :טע תעמיס, ע';' מקיר כרני, מסר"ס חי, פחי, כוס, מלך ih~cf, )!ת 7יו:ס, עלס6:גיי,
,ntDDחת"מ: !!"ח סרי-ס חי' קריז !כ 'פגן, תי' מסר6"ס, תוס' נסרס( מוכח )ג0' בטמ"ק סרווג"ן(, )ת" סקרן, כרס 
 סיס, מיך יטרלל* גלח מכסן, ומב סקרן, הדס סמוי, olpt !וי, ג.ת יוסף, הרת )תןז חק מקירות, טניסזבחים,

 : כפרס( מ,גח ,לכס םטמ*ק ונקוזם, טמרת יכ*: סוגת, . נתת :מז,!, רמת קי:יס,,16
 סכסן 1סכ סקלן, כיס כ61%! מקוס !ו', 3ית נתן, חק קזכ'ס, !6ן סגו, 'הל 5)יס, דרך כנגח, גלכתמנהות,

 7ס"ו(: !יון ג'ין 1כ1"ת 7(hw שסורס מיוחס ),ע"ס ר:ג.6 ח" :טס-ק, סקו7ס, טסלת)רכג-6(
 : )6,ג6ו,( יו.ט ס!כ1ת קדכיס, ,6ן eis) מזך כמו,!, מקוס (וי, ג'ת כמע!, רמתבכורוה,
 סעפ-ק: קיבוס, !6ן סכסן, וסב סקרן, ס7ס נתן, חק שתויג רמת סוכת, כרכת כמ61!, גגיערכין,
 נסתר: מתן ס31ח, כרכת קדרים, !6ן סככ:, וכב נתןן חק 6נן, טויימעילה.
 'עקכ: לכיר סכסן, וכב כגט, ג6ר נתן, חק ihtnc~ רמת שגח, גרגתכריחות,
 נסתר: מתן פט.ה, נתן, מק טמ61י* רמת רתוק, פשק סונמ, גרגת כמוץ!, ג;.תמורה,
 : קטן( )נתנגית תמי? נר כיס. מזך ס;ס4 ומג קיע'ס, 165 חכשס, !שןמדות,
 : )קר6ג"ן( פגע כ6ר ת;שס, !טן ס,כח, גחנתתמיד,
 : 5כ', נח5ע ק:ו, ,עיר מפורכת, 41 סד6"כ( )תיס' סריעגי6 תי' נהן, חקקנים,
 teejn ,b~U עיף פצך סיס, מזך כמ61ן, מקוס טסרס, סדר, )תן, חק סמוקי, רמת סטות* המסנדה,

DV)גסתר מתן נ7ס מי סריטנ"6( )ת" מעט1עיס : 
 אל גסי ט% אטל סאב ואסיף ככתנו סיחנל לסגן מפתק 1!6 סכמ.ט 3"י ממעתיק יגרע סרט ג6ן נסבא(

 וכגז מקת גסיוס רק גנשמ 6-ע prnont מקיר 1גר!ו:ו ע-6( זמ"ז תק:*1 )טו6ר:6)חכמים
 ספ 1ו*י

 מ. נ.ס:ס פגי רופס כ6י:ו גידיוקלס
 פגי רולס 6')ו כמסיגות ססגק' כ'?! :קכיס tfftt וגו, כמדלות גק' :סו"

o)~tAג'ס:ס פתו גטד)ין 6דס ס5 פטירתו !6חר 1ג1' סרכ !מוריו קדכיס ס' :חוס חון יס' רציתי כן! hSW 5מניסגפ קותו מו61 %יי ס: )ו 16מל 6ס מימיך מכוס קן6ת מביכ !6כר וככק1ר6 עכס פין סי!י!סו ומגטיי5 5י 
 : ע-: וגו' מע!ס ס! ט7ן מפך מטתי גנתן וסוך מאס Pt'~th !חמו כמ:ס תפכר וש"ס סמם:סנוגות

 וספגם גזמן מצוחר 6107 סי וע'.) סג'ת עקרת ~'OP סרמ3 עי ג-ד( וסהדוין פשט נ"מ ע"סכחוכות !'י פסחיס קמ"ס כנת )וע' גכ"מ כמנתו מסיס 1!:5דש סירוכ!מ' ע! !מריך  כגלי  כחרוד ,גס וט נסכי!ואולי
 'סייס 6רז :מי עי סע:-ן לסנן מסוס געעמ6 געי:יסס o~rJno ס"חרי:יס סמכ;.!יס ומי: ס.6, גו 6ךועכסו  תיפיפי עיקר ופ"כ ר"מ( )?"6 'וס. 1ר' 6כ' זרי רגיזה ט"' :חתמו גניי התימוד יחת'מת וכידוע גכיפכנתר6י
 קפל 1חש1 מקומן ג6יוס דיפ1 516י סחנמיס ושכו !6*' כ:1 עט טין טע!ס כימו כר6סי:ס סקר6י0 בו ככמכ1ירק
 ס3 לע לית ומרייסס גו מרגימיס סי' 'ותר ודף 16 כו סס.' סר6כולס 7סחגמיס 6חר' 7עת6, מסז' ור-ןק

 צ פ!'5ס !ערם )וממעת, כמס ס) מכריסן סר6כו:יס ס) !טורכן 1עונס 'כ!סס, מחוק ליח כשע ט u:r:sמינה
 רשת גת.פוס 6ף מסלט פלניס ת.נוק ס! זכליסו ומטוס גו ;כוית ת,:1ק כי כגר.סו עד הימ1ס גכיעויעפמ:ו-ן
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 9~1צמפריםתמערכת

 כמ"ש יקר בר יהודה מרבינו בירושלם*פי'
 ע"ת ובשנת נבי ונאבד בתשובההרשב*א

 מפולדא אליהו מה' הרב נתעורר-צון
 ומם' זרעים מדר ירושלמי על פי'יחיבר
 מהריש הרב תיבר לפנים וזאתשקלים.
 אגדות כל על מראה יפה ספריפה

 נדפס ועוד בויניציא, ונדפסירושלמי
 מכלול יופי הגהות בתוספותבברלין
 ובו ברלין. דק"ק אב"ד מיכל יחיאלמהרב
 באמשטרדם טראה יפה עור נרפסבפרק
 וספר חכמים, וכבוד אברהם ורע פי'עם

 יהושע שדה ונדפס ויל. הכהןלמהר"א ירושלמי אגדות על ח"א אליהואגדת
 הרב אתי בנבנשת יהושע מה'להרב
 על מהירושלמי הריניי חלק פי'ננה"ג
 וקצת מועד סרר וקצת זרעים סדרקצה
 תדפס נזיקין, וסדר נשיםסדר
 ירושדמי אגדוה על חכמיםכבור
 קצת על ח"ב בנימן עיר ום' עצמו.בפני

 : ומוער זרעים סדר ירושלמיאגדות
 מרר על פי' שנדפס שנה שלשיםוזה

 אבד'ק דור מ' מהרב ירושלמימועד
 ושירי העדה קרבן עוד נדפס ואחהקרבן, שירי והוספוהיו הערה קרבן וקראוברלין
 הפנים ומראה משה פני נדפם ועדךנג( מהירושלמי ונזיקין נשים סדר עלקרבן
 נשים סדר על מרגליות משה מה'ההרב
 הבבות פי' נדפסו גם מהירושלמי,ונזיקין
 באופן מפולדא, אליהו מ' מהרבטהירוש'
 : נאבד לראשוניםשהיה מהירושלמי קדשים סרר כי אצלנו,הנמצא הייושלמי לעל פי' בידינו יששעתה

 הביאו כ"י. ילקים ר;ורדז ך;לבמוופ])ת[
 : י *י הלוימנות

 כחן מהר"א הרב חיבר וקלפיות]נט[

 והקדמות חידושים ולקם ספריםמאות
 אות עד האותיוה סדר על ונדפםוידיעות
 בסדר חיברו לא ז"ל שהרב ושמעהיכ"ף.
 לסדרו הצו הרפוס בעת כך אחר רקזה.
 נה(ו כך כל ממודר שאינו יראה והרואהכן.

 בן ישמעאל לרבי מכונה ף;כמדנזן]ס[
 בקבלה, כ"י כ"ג, ני'אלישע

 ונדפס ה'. מור קונטרס אליו מחוברונמצא
 : קושמנדינא דפים חדש והרבסוף
[bD]זכיתי ושל, רבותינו מירש רצכמןרןן 

 שם בסוףוהדפסתיו
 : נון בס"ד ח"בוסנדולים

 חיים ארחות ם' מזנירו דןףצמיד כז']סכ[
 דף ומהם דוכתיבכמה

 רבינו שחיברו כתב ע"א מ"א ובדףי"ז,
 : חיים ברראובן

 :ח(. יתריס( תוהת )עין מיעים D~Dn]סג[
 מהריר מרבינו דבורה ר;מר]מזן

 דורדוביר"ומשה
 עליונים המדוץ במעלות האדםלהתנהג
 לאברהם חסד ם' בסיף והוא וקצורולמעלה,
 מובא הדורות סדר הרב ונתבמתה

 מעבלא דוד ר' של ציון שעריבהקדמת
 בי"ג דבורה תמר בם' כהב המר ע"לז"ל

 ולא מה"ד. הרב עב"ל ד', מדהמדות
 כי ציון שערי אפהחי למיהדר צריךהוה
 מהר"מ לרבינו בויניציא נדפם ספרהוא

קורדוביר*ו
ו ציון מנחםהג"ה

 כגסס גגכ!י Dh" מסרגתו כ-פ זמנינו וכפרט ס6דס( גער גמ1 כ-ג מרנים 5י)ו 6זם סל ד!סורגו 'זוםנס
 גתג טוטם 6ו תקע דת!מ,ד גוס 1)6 סוד! מיל 8וי סדגריס, י!16 ומשו 3ו, טוסט eptP תגמוז יז ז6קסטקופות

 תיתמד נס זס", , וס פרפר רגע DS' מת:ו :D~th1 esn 13 פעין 1!"ס סיר01!ת. 6תו )מ,6 סקס )וכתנו י6 טוךינד 6' ,סכוא.דמ%ק1ס ס"ט גירו:)פ' 3ק' י"ס דרס-ג ור,ס ?Os סס61 שית 1ק!-ס קליפס כר6" )כררמידוע סג" סקריי 0ס5ריך ופס 1*ן לפריס כי יעקכ !לגי. יירוס!פ' פי' )ת!6 ס" רם'ג גופן סיד דגם ס!-ס ו).טנב(
 : ctP זכר י-ת כגורת וכיס כ-ס ת!%יךיחר3,כ'ן

 פו %מס" .פ:י 16ל !קלן וגינו וכסת !%' :ודע י6 ק!ר סי' טס ילוס!מי ס"ס קר6ק6 סם )דפם מס"ט וכס'בג(
 ג' עם סירוט)מ' מתף :דפס וגעת )תרסיס( %ג:!6 סירי)י6וו )ר-ע גורת ס"ס ופ! ג"כ ושטד ורייססדר

 : נ-כ ס!' סג"מ קות וטס סתפי' פס גו1ין:fnht 6 ות:':ו !ח"6 רילג-ו חי' 003 יקי'ספרנסים
 כ?קיתתו וכפ:": ת"ו סי' !פין 1סוכ6 סץ:תס תורת 3ס%ח'ס סקיי 16 !קלי ח::6י 3ר' יטקכ רכינו הקטו 86טובר(

~ohv
 סס וגי 16קססורד כג:ו' כבת"י :תזק ס-ם תופס תגזוז כסס 1)קר6 מיוחד 3ס' טס-ת חו"ל מדרסי

 כא'זס'!
'ffj 

qih) ונס( ס" ככיר !6 hins וגר תת"' פ.3 בק"ק ככ"י% )'1631!ל י"ז י1"ל 5ותוע') :"י קלפן 6ן,' מ,-ס  מידידי ספריכו6 'DO ויקרי סדר פי כ"י :מ!6 פיריו גי:!כורג סנכיר כי 
: 

 ג*ז(: מישן 6ות )וספס"ן ת!פ.ות פדרט יס' ס:%ט1ת מרכס )יפת י1"1 פוסר סכט דגס"ס ג6ן לפתר 63ת'בה(
 : 'כיגע טפו6ל וררי לת-6 פי' פס  פסרוג וניפט פכוגס, סו6 סקוס כן לר"ג ונסנו(
 : מספר גפ:יס וכופ:מע לר"מ יו  יספפיל לר' ופיוחםבו(
 יח"6: סג-ס טס ~hslht אדפס ריפויים  לסריג"רוס5ר וסוף*ח(
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ספריםתמערכת180
 האדם יתנהג איך זצ"לקוררוביר"ו

 פה נדפס ומקרוב עליונות.במדות
 ז"ל לאברהם חסד בס' ומזיה נמ(ליוורנו
 בריכת וקראו קיצורו הביא הספרבסוף

 :אברהם
 שנת בויניציא נדפם ישרימ ןעכפךצ]סם[

 כוללן ס' והואשפ"בו
 יחייא. ן' הם מה' הרב תשובות תםאהלי
 ומפרשיו הרי*ף הנהת המים דרךואח'ז
 רבינו הנהות ומכללם עולםמגדולי
 בהרי"ף שהיו ז"ל האר"י ורבינובצלאל
 רבינו תלמיד מונסון מהר"א הרבשל

 דפםקא מיומא הנז' הנהות ואחרבצלאל,
 מהריר דברי על והוא שלום יוסףלטה'
 ם15ס יוסף מס' )עיין כמש"ל י"ב סי'תם

 להראב"ר דעים המים זה ואחרכס*6(.
 להרב דאי בל ומאמר קמאי גאוניודעמיה

 למהר'ש שמואל כללי ואח"ז אהרן.וקן
 דר' אבות והנהה מפרא והנהתסירילייו
 עדיים בעדי טוז"ד ונעשה תםנתן*

 : לעתים האוהונם
 ידוע מה"ד נ' אליהד רבי ךצנא]סו[

 שנתנדפם
 דנורא זקוקין רחב פי' עם ונדפםשנ"ח
 יודע שהוא מאחר עליו וקשה פ(.עכ"ל
 אליהו. דבי תנא הוא הנדפס זהשספר
 אליהו שאינו שבע באר להרב הסכיםאיך

 סמך במערכת לעיל שהבאתי כמוהנביא
 : סא( רכ6( מיהו סכר)עיין

 חיים שנות בס' וז"ל בסה*ר שם כתבעור
 .לך ופ' אליהו רבי תנא מה'והק'

 ע"ש. וכו' אליהו דבי תנא הגדול והרבלך
 אליהו להרב קורין שכך ידע דלאוכנראה

 לאשמועינן אתא מאי ידע ואם חיים.ן'
 במה זה לגלות כוון ואם זה. הירושופה

 אליהו סה' הנדול והרב שם שכתבשסיים
 ואעיקרא הדברים מתם סצודע.פרשת

 נ חידושאינו

 56יפ מ' נעץ אליהו דבי אנאנס"
 נח64(:ס15*

 איש הראשונים שמנירים וענחומא]סם[
 במ"ש שבידינו*הנחומא

 תסר"ר )עיין ע"ב מ"ב דף לעיל ח"אבשה*נ
 נם*6(4 וכו' מויעת וכן דוס ענ6סיסורס
 דף במעריך ז"ל לונזאנו די מהריםוכהב
 ולא ילמדנו הוא שבידינו זה כימ'ה

 ארוך יש הנחומא ומדרש סב(.תנחומא
 מהארוך וקצת כ"י בידו היה והקצרוקצר.
 : ז"ל הרמד'ל עכ'ד מאד. השובוהוא
[WD]סמ561 פ' )עי' אל ןענזקןבןןךן 

 : נפשק(%6ג6ף
 מיחסו ל' מימן הלוילבית שמהריי הדורות קורא כהב רעניא]ע[

 זה ועל . פארי אבא בר ישעיהלה"ר
 הרשב"א בזמן היה מחברו כיהשינו
 בזמן היה הנז' ישעיה וה"רוהרא"ש
 : עש*ב כ"א דף דבריו תורף זהוהרינ"ש*
 מהר"י חרב על שהזויג מה כי אומר בעמיואני
 מהרש n~lvs 9ט דבריו הובאו אשר הפוטהרב
 תביא דט' שם כהב הלוי מהר-י הרב כי הלוי.לבית
 הפוסק דברי בידיה דאייתי אלא אצלו נמצאלא

 יראה כאשר בעבריו ופלפל הניא מס,שהביא
 : שטהרואה

 להקוות והו"ל הדורות קורא על להרגיש ישךרצך
 הזר הוא התניא טפר ימסגר כתבוואיך
 יחיאל הסופר ואני כתוב הניא בס, והריישעיה.

 : עצמו הוא וכט94 יחיאל המהבר דשםדמוכח
 כצג זעני גטה הלוי הר-י בשו"ת הוית ימזחורעך

 ישעיה רבינו פיריו ולא מרי אבא גר.ר"י
 קורא על ויקשה היא זו אפוא א-כ מרי. אבאבר

 גין הראי ונתב ותם הלוי מהע"י גשו"ת כיהדורות
 קא ופרושי הר-י טבריה כיהו ואיהוהרחובוג
 הזרת וזו ושעית. חזון חזה אשר חר*י אחורימפרש
 מצותא דליעגר חיכי כי אוקימתא לאוקומיקשה

 הריג"ש. בזדן ישעיה ח"נ שהיה ומסחרת-אעמיקתא
 דפירושו ההר"י את גם שסרך קיוט אמרינן זוובכנון
 הקר עלה הרש נטו לדינא וחוס ישעיה.ה-ר

 : שגירבח מיו.ד עלתה  שמות כמה והריישעיה.
ותו

 ציון מנחםהנ"ה
 )תלש)( כירו0~ס וגרפס ספ' פיקות גסכם 0ס )מסל כסרגם 6'ך יסוד.עגו !יון 0טל' )ט )פתות כיתו א"יגפ(

 ן : ocnl 6סרנ ותפיות יוחק 6פר ככס %ת-6 גי16רעם

 יסלל 6רו יזח פי' טס ג6יופיר גרפס וכן הו' להכ פי' טס תן.ו נפליג ובח"כ כגעת (b'iu~tt י06וגס ור"%ס(
,')hihDוגן eD7) פ" טס ג-פ gip 06 פילי ס" פס ג7פפ וכעת יטקכ יצועות h'lS tth~i'1D וכן תקדשי 

 : 5ופ.ס רמתיס י'עס
 : לע"ד )לוין 1סמ'נ ע"ג D*p וכתוכנת ע'6 ל"ד לס ועתי-ססא(
 גע!1מ סטרוך פקדון 6ו)ס ט*0 ג"6 נטרך נס נגריו וסוכפ!ס תגחוט6 עיך כפעריך גס' סו6 גן 7כ6פת ו6ףסב(

 וו-) רפ"ג( (he~lp ריבע דפוס סתגחופ6 סס מטר נפ"ם )ט כוס בגט וכא ע-0 )יריס גריס 16כ6ערך
 יח671 ומי ק6' )הי67 7ס6י )פסך סרי פספר 6'1 מקופות כרסס מנג'ר סייקוט סרי ס.יפר:י, סו6 ת:ת,פ6פות
 ט,פ סער,ן גסס גס ג;6ת סל6 7!6 צ"ע ע"ס סייט7גו ס' מרכי וסקל סקריך hDlnin מפרת' ג'סר6כו:יס כיסי גמת 7סי' נסק7מס סס וסלית לתיק, וע"ס גילור סט  מתו  יפו  יצת-י מגממו נס מפס ,"מוגקב',

 : גרפו ג6ן ספה'וכטת
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 ובחנם ארש"ת מזורה הנם כי עליו להמוח י*דועך

 בץיניו הרואה אטד כי הלוי. מהר-י עלהשיג
 רבינו כתב ע"ב י-א דף וי ס" תניא בס,יראה
 הפורק. בשם הלוי מהר-י שכתב הלשון והואוכף לוי יעמוי יאמר שהחזן כתב מארי אבא בריצחק
 בס' כתב שכן האמת שהוא כמו וכו' לוייעמוד מארי ריב-א משה כתב תניא שבס' היינותגיס. בס' שכתב מארי אבא בר ר-י שאמרו במהוכונתם
 תניא  שמהבר כוונו לא מעולם אבל משמו.תניא
 ישעיה רבינו אינו הלוי לבית מהריי גשו.תשכתו% מארי אבא בר ר"י וגם מארי. אבא בר רייהוא

 יצחק רבינו הוא אלא הדורות. קורא חשבכאור
 וכן י"ג. דף עצמו בקורא כמ"ש העטור. הרבוהוא
 יצחק רבינו משט שם תניא ספר עור שמ"שתראה
 מברך אינו לוי במקוט הקורא שכהן מארי אבאבר
 י"ג סימן הלקט שבלי בספר כתבו אחת. פעםאלא
 גם כידוע. העטור בעל שחיברו הדברות בעלימשס
 מרן הביאו הלוי מהר-י שהביא מהתניא זהלשון
 : הדברות בעל בשם הלקט .משבלי קלרה סימןב.י
 סי' בא"ח זומא אליהו הרב כהבתניא

 ההא"ש בן יחיאל רבינו דחיברורציו
 דמעולם נראין דבריו ואין ע"ש. המוראחי
 הי' המחבר הרב ואם הרא"ש. הזכירלא
 הוה ענין דבכל ספק אין הרא"שבן

 שכבר ובמו הרא"ש הוא אביו סברתמייתי
 כ"א דף הדורות קורא בספר בזההאריך

 בהקדמה. מ"ש אחר נמשך הנף ךהרבסג(
 ואין הדורוה ובסדר קורא בספר עורועיין

 דף ההניא בטפר ראיהי ועתהלהאריך.
 בל בנימן ר' הזקן זקני מורי שכתבנ"א
 שוקנו הרי קרימונה. כיפום ע"ש יחיאלר'
 זקנו היה הרא"ש בן היה ואלו בנימךר'
 הסופר ואני שכ' כ"ה דף וע"ש יחיאל,ר'

 הרב מורי דוכתי בכמה התניא ב* דמ"עידע : סד(יהיאל
 ובו* בנימן רן ואחי וכן יהודה ה-רחביבי

 מזכיר דזמנין והגם הלקט. משבלי מועתק לשוןהוא
 לשון כותב דוכתי בכמה צדקיה. ר' או הלקטשבלי
 ספרא האי רוב וכמעט סתם. ממש הלקטשבלי
 הלקט שבלי הרב הוא ואת לוקחה מאיוהתניא.
 מ הלקט שבלי אתו נמצא אשר יחיו עיניוכאשר
 "נמצא הנד נ-א דף שכתב במה ל,ופש )וצריך"לקים

 : הלקם( בשבליכזה

 מהיד הרב דמ"ש תחזה אתה שנתבתי מהטתוך
 היה אבל התניא. מחבר שמי העלים ענותנותומרוב כי הקבלה שלשלת ומשם תניא. ס' חיבר בנימיןבר יחזר" דרבי דוד צם" משם ע"ד קע-טדף

 לו אין ע-ש. בנימין רבי בר יהודה רביתלמיד
 לשון הוא וכיוצא יהודה ה"ר מורי דמ"ששחר.
 כמש"ל. ממו לשונו מעתיק והוא הלקט שבליהרב

 : כמו-ל יחיאל הסופר ואני כתבונם

[fip]'תנע גסס סיר טיי1 התנינים כם 
 : מה(גהת(

 פילית וץכנכמה ףעעלדבמדון]ענ[
וענינים

 בן זלה"ה וימאל מהר"ש להרברבים
 : כ"י זצ"ל מהרח"ורבינו

 קונם' חכמה ימקורות ףצעלןכחךרצ]עג[
 שנת בויניציאנדפס

 את ולזכות סי'. וכו' בשמות והיאהתכ"ב
 בבל ואסור כלל בו יקראו שלאהרבים
 ולרמוז להודיע באתי ימצא. ובליראה
 ששפורמש מהר"י החמיד הרבמ"ש

 ובציצת מ"ח. סי' יעקב אהלבתשובות
 ס"ה ודף ע"ב מ' רף חדש( )דפוסנובל
 דף הקנשת הורת ובספר ע"ב* פיזודף

 : בזה ודי tatpכ"ו
 מנחת להרב מאמר רצערךננריןנעי[

 וביארו וקיצרו ז"ל*כהן
 תערובות הל' בפתיחת מנדים פריהרב

 :ע"ש
 ושות הגרשוני ףעם8אררצ]עס[

להנאון
 מיץ: של אבוד נרשוןמ'

 מתיי "י )ס* ישראל ךעפארת]עו[
 מחדש נדפס למשה רעפארת]עז[

 מה'להרב
 על העשל הרב הנאין של בתו בןמשה
תפארת י סז( והש"ך והת"ז יוסף ובית י'דטור

 ציון מנחםהג"ה
 בו סודו ולגוס סי6.ס סכיו סם יוריי ודיך יתילל ע:1ת:1תי' מ1ד 1סע!יס.טמו סרוס 6חר כ.כ תפיס וס 6'ןסג(

 סיירו (t?tP 1ס כדרר נס ו6ף 6כ, כטד וס 6ין וכדופס פ,ר' h)h תוקל גיי נסתם ו%כוכירו סע!"ס וטמי
 בכיו בסי' מתנגדים ססס דכריס מקופות גגמס ססכי6 ט% סר6י' סיקר S,ht' ע"ס, ג5יוכות ח"6 ריסוכמסול
 6נ'1 ירי תרי"ג ס" 4,6ת עור ממיס מיסד פ' ס" ע"ס סגפוריס י1ס זולל ד6% גי,ס"ג גכרס4פ כמו ו"!סר6"ס

 : סעפים :יס כט,ר גס געת iDV'11 מתירס 6ין פוס גס ו6ךע-ס
 וק:ו 16 סימן ל' גסס מסני פקי וקט סי' ז16יי יק4פ מ,ס גססד(

 מוקי
 ט"ב נקלק ס" וקנו 'תיש וע'

 : סוף(וקני
 : י-ם( מס נסג-ס ו!ט'! ומס-ד סטת-' סס4ק )וט' ק' כ16ת יעץ ופקופו סקניניס ס' 1"% י6ו*סה(
 :גסס"ו סספן'ס נצפית י.י גסטות וסר ופ-ם פק:די6 ים"ל 1סר' וסוף גו'% גק"ק סע"ט ס' וט הדס ועידסו(

 נ'כ יו ספ',חס סדת גחי:ת ס' ען רק סינרם ספל סקסיות ותולת 'עקג 6ס1 ס' כמס פ-ם ו6ך סס, ת'6ות
 o'hiv ממס גשת 06 'ודע פ' ובמטס !-ט( 5' 16ת (,Sffp 'ס:ס !6 1:ן טסל6וי 'ותר קות %דגר %י ססר:ספו

 : )5הן פתקיל ו:וכעיס קד,סמסס
 ט% גס גכתוניס תתמו ויסקר תתר סי' סיורד6 5נד"ק ;רוך וסג"מ תקי-ט( )ס' וספ"ך h)sb19 וכד"ק וסחסו(
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 מהריש מהגאון לשמואל רצפארת]ע"[

 בעלקאירינובר
 השנוה וקצת שיטוה קצת הזבחברכת
 והגהות הלכוה, בחי' אירלש מהר"שעל
 : וב"י המורים והגהות הראש סמקי רובעל

[PD]ע" ישרימ יזכנלרז( ot~lnp .5יעקנ 
 כסג"מ יעקכ ת')עיין

 : כחק(5ני
 : ימק( מיה )עיין פה כל רצמזלרצ]ס[
[he]זלה"הי להרמ"ז יפה מליצה ערדעי רצכ*רזה : 
 נה"ב(: סיינ*ז )עייז יששכר יזקדן]פג[
 בדיני הרשב"ץ בןי מהריש הרב חיבר פרפרים רצקדן]פג[

 יבין ספר בסוף בליוורנו ונדפסשטרות
 הרשב*ץ. לאביו חמץ ומאמרשמועה
 קורא ז"ך סי' כהשובותיו אלשקרומהר"ח
 ע"ש. דוראן לרבי שטרות הקוןאיהו
 בכ"י וראיתיו תעיות מלא זה שכ'ורע

 בחסיר השחיהו וברפוס ויפה.מתוקן
 יפה מהר"ש חיבר סופרים וכקוןווי, : םח( יתירחליף

 שמרות נמהי ז"ל ''
 ר"ב סי' ה"מ כנה"ג והרב כ"י.וראיהיו
 לריש סופרים עמור מזכיר רמ"אוסימן
 בכמה"ר משה והעתיקמכמה"ר ע"ש.יפה
 באו ועתה התל"ג. בשנת עוזיאליעקכ
 תקם"ז: שנת ליוורנו פה הרפוס מזבחעל
[cr]החסיד הרב חיברי מישרים ימק"א כפךכנרים וזכהךן 

 בקושמא. ונדפם העמור ס' על נירוןמהר"א
 ושמענו רבים. חבירים לו שיש נאמרושם

 : זיוע בהורה ושקידהו חסירוהומהוקף
 ונות טפס הס' )עיין יטד1בבים ךןכזןן]סו[

 : נה"ב( ''
 56כר55וגי י"י )עי' שמרות הקון]סי[

 : פפי 6'( סוסריס תקון ועייןכמ"ק.
 פעמים כמה נדפסו ןזזףזך ףזקןני]פה[

 נדפסו אחרן וערעי
 יע"א בקושמא נדפסו כאשר ליוורנופה

 ווילנא מהר"י הרב הנהות עםבאחרונה
 מהרמ"ז פירושים איזה במוף ונוסףז"ל
 עא(: להקונים פי' מלך כסא ס' ונדפםז"ל

[DD]טס6ט סרמ"ע )עיי תשובה רצמובי 
כחק(:

 סרי'ף(: מנסות )עיין ייקייי, דיי תקובים]5[
 קבצם יהגאונים. יי"י לתקנית]65[

 יד בס' נורנהכעמיר
 מדרי"ם ולו גאליפאפה לכמהר"אאליפז

 : הרמב"ם מדרעל
 ונזרות גרשום רבינו ךצסנךוע]5כ[

 השוב' בסוףקדמונים.
 הכיבו ובספר הארוכות ברוך ברמהרים

 : קי"וסימן
 ל ארני* ב הרשב"ץ וזקנות]5ג[

 קהלוה. בשארוקבלום
 : רצ"ב סי ח"בבתשובותיו

 מבית. ושנת חדש ואכיזרההתפיסה בכללי כהן שפתיי בעל הגאון חיבר כהן תקפו]5י[
 ועשה כ"ת סי' בה"מ והימים איריםבספר מהר"י קצרו מצוי. ואינו נחמד ספרוהוא
 מערכה ח"ב בשה"ג כמ"ש עליופירוש
 : כהן( תקפו ק15ר )עיין שם עייןקו"ף
 זה ע3(. הימים דברי עי וזר34ךבם]5ס[

 שראיתיו שנה לעשריםקרוב
 בקאדימי*א שנמצא שם וכתובמורשם
 כמעפ בפרק ובו כאינגליטיירה.אחת

 טמנו. חידושים איזה ולקטתי כלושעברהי
 : נמצא ולא לבקשו נלאיתיואח'כ

 וראיתי עט. פעמיםי נרפס התורה על יונרזן רצרגדםהו[
למהרש*א

 ציון מנחםהנ"ה

 SD י" : ץ;::י ,4;ןןןיןןן שןןפ ן:: 9ר6נ 6כן*ק כלזדה פסל"ת סלן פ5 י5פ'ק ססעלות ס' כסס )תרג"ח( ם גק"ק 5ח'6 סג-ס עטכטסט(גןפס
 : ,ון ;::: ן י'ן ,, ,ןי,,ן k'D 4:ן, : ::: י

 ר יגבי 5ת"6:רצי
 : ט סג6ח תתן SD-6*ג( פ"ס מס' טסנלגין 'טקג גט"ס זוד ים "ינ צי ק5ל פי, עס גיסענ(

 נלא פק
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 מנילה ריש 'אגדות בתירושי~הרששא
 יונתן הוה אונקלוט ומקטיה ומלכתב
 התורה לפרש חש יונתן היה שלאאלא
 ולא מילתא דמפרשא דלקמן מפעסאאו
 דמסתמן מילי דאיכא נביאי' רק טפרשהוה
 התורה נם לרורו ופי' אונקלוס שבאעד

 מאי ירענא לא מליא הוינא וכדעכ"ל.
 והתוספות ההורה. פי' יוכתן דהריקאמר
 הרגם שכתבו הזכירוהו חגיגהכסוף
 הרב וכן עדן. ומלמנררא כרכושתאיונתן
 סיכויין כתב רמציעא פ"ב סיףהנמקי
 וכל וכו'. יונהן תרגם חי בני יוסףרב

 הרשב"א בדור שהיה ריקאנמימהר"מ
 התורה: על יונהן בספרמזכירו
 סי' ח"א בתשו' מאירות פנים להרי ראיתיוכזה

 הגאון דברי על שכתב ע"א כ*ו דףכ'
 יונתן מתרנים שהביא י.ט פ" שם נבי'אלטהר"ר
 חולי גיא אף עיקר שני דשם אשכול נחלגבי
w~arמר ומ"ש וז"ל באורך ע"ש מהריק-ו כדברי 
 ברור נראה וכו'. יונתן מתרגום ראיהלהביא
 דלא דק"ל משום שלח פ' יונתן דתרגוםרריוקא
 בהנך אבל וכו' נחל ששטו למקום שכאונזכר

 שם המאורע ע.ש המקום נקרא וכו'פסוקים
 הזה. במשם המאורע שם ואח"ב תהלהוממקום
 דהתס שמם.  שנשתנו ואשה לאיש דומה זהואין
 שנקרא טה שמו עיקר המגרש שם לידעבעינן
 לט אין. לרעתי זה סכל וכר הני, נתינתותלוז

 מקרא. זה דבר מג-ל יונתן התרנום עללהקשות
 אונקלום תרגום כפירוש פירושו עשה לא הואבי
 קבלה ע"פ היה דבריו רק עה( פירש"יאו

 דרוין ריין לנו וגילה וסלאבי זכריה חניטנגיאים
 שם יראה והרואה עכ.ל. רם, שום לנו שאיןטה

 גבריאל מ' הרב דגרי מאירות פגים ה-בבתשובת
 באורה מאירות פקם הרב עליו  שהשיב ומההנו'
 גבריאל מהר"ר על' נשגבה פליאה באמהכי

 הרב שהביא דש ק מקראי כמה זכר רלאמנזכר
 היסור עד ערו ערו קראי דהני מאירותפנים

 פמא"י. הרב כמ"ש לזה זה בלא ואעיקראשהניח.
 של שני לשם רמי לא אשבול ר:חל וראהעור
 המחלקות ומלע אשכול בנחל דהכא אשה. אואיש
 רמו ורכוותייהו רואי לחי ובאר בכותיאלון
 משפחה. חניכת או הבהן פ' מטל ע"רלכיפי

 אינוס וכן המהלקות של סלע אשכול של נחלה"נ
נמצא

 דאשכוי
 והוא כיטי הוא וכיוצא וסחלקית

 לשני דמי וקא וכינוי. שם ע"ד ר"ל וסתוישט
 פלע המקום כשקראו וגם אשה. או ראיששמות

 שניהם צירפו קריאה בשעת וכיוצאהטחלקות
 ובעת כך. המקום לקרוא הכונה היתה וכןיתר

 להאריך מקוט "אן ואין כלל* דמי ולא חולישא
 התרגופ קוראים "נן' דהדבנ'ם טבואר רקבזה

 פנים והרב יונתן, תרגום הנז' התורה עלשבידינו
 חני מהנביאים קבלה דהוא יוסר הוסיףמאירות
 הרב דדייק מאי הוא דיוקא ולאו ומלאכישייה
 דמי דלא אשכול נחל בתרגום גבר.אלמהריר

 : וכו' ופירש-י אונקלוםלתרגום
 מאירות פניט רהרב דלישניה ימייהטאאינפרא

 הקבלה מפי לאו אונקלוס דתרנוםמשמע
 יונתן חרטם טשאיכ כפירש.י מדעתו עשאואלא
 ואם ומלאכי. זכריה חני טפי קבלה ע"פדהוא
 דמגילה ראשון דבפרק קשה הרבר כונתוזה

 ומפיהם יהושע ורכי ע"א מפי דהואמבואר
 דמפורש עזרא בימי היה וכנר אונקלום.תרגם
 כתב ושם דנדרים פ*ג היא וכן תרגוםהוא

 ליאון די מהריי כתם וכן מסיני. רהואהמפרש
 ש חילוקו דעיקר אסה הן 5'. דף אסתרבמגילת
 הכתוב מפרש שאונקלוס היינו מאירות פנ.םהרב
 להם שאין ענינים דמוסיף יונתן משא"כממש
 דוה משום זה דגטשך מורה לשענו אבלרט,.

 : נביאים Db~ וגה עצמומפי
 תורה, של יונתן דתרגום הרב דקאמר האדתך

 מנ.ל. ירענא ולא ומלאכי זכריה חנימפי
 אלא..תרגום יונתן גבי נזכר לא דמגילה פ-קדהרי

 דריגום ופכח וכו' חגי מפי אמרו וע"זנביאים.
 עצמן מפי אלא נביאים טפי 5ח1 דתורהיונהן
 על ריונתן תרגום בש"ס זכרו דלא ניחאובהכי
 שהרגמו בתרגום אלא איירי דלא משוםהתורה
 על יונתן ותרגום מדנפשייהו. ולאו אחריםמפי

 אסרו. עימו מפי דיונתן יש"ם 5יה קיםהתורה
 זה מפורש דאטרו מהא פריך כי להביואספו
 ליה דקים יונתן תונום רההוא משנן לאתרגוס
 וכו'.  שכחום לבינויי ואיצטריך עצמו מפירההוא
 יונתן תרגום דגם מאירות פנים הרב לרעתאבל
 לא אמאיהשיס קשה וכו'. הגי מפי תורהשל

 משני לא אסאי ותו ריונחן. תורה שלהזכיר
 והוה התורה על ת.י הייה תרניה זהרמפורש

ניחא
 ציון מנחםהנ"ה

-
 לן).ית ;י6  )מד"ס( גר5פייו נטי לרקוח ד' pn(r על סתתו1יס סג,ויס  כין סחיפתו ו)י65  קדוסיס( פ' )ע"ס

 גס o'srh,  ומולוות  לונלין פזי-ס ספסר;"ן גם ס.' ס!4  סג5וג'ס  וכין  ססתרל:ית ;ים ע"י 15 נכסף ירגייתסחר

יי(
 ,י

 ג % ןן:;.ו:' .י5'4ף!1ךם,%1ע 21;,י :בי:,גו""'נ%'י?'י4ן"ון..'"י
 ע-כ: יינתן פתרג,סמן
 )וגריס)פויתג,  יגחין )י'פך )") ו)ע;.ד )ס' ונסין גיגן6ס )יסח:, מנחן ט'( )כ"6 וירץ ~re ו!ר6" ג"כ שגס 6.:: :ועתיקטן

 ושגתי
 חוכתי וכך,י' לא'

 ועור פ*כ, )יגר,? !סוגח:6  פגתנו וסוין  )פ"!"ס( חמרית פ'
 כזוג?.

 '.:תן פתיגוס סס' רגספי ספריי  פו,יגר6וי6  כליי"6  ?:,גלך פיסי"' פוס"ת וכפת.* :  תקין  לריכיןפיפית
 לכס h~c7 1%:ח טעי י6ל ע גן יכתו פסתסס פתורגס ג,ס"י 6י' סר6בוןדפים

 י tffi1: סג6יגיס ניפי  ערפי
 כ"1(' )יחוקק! פתרג.ס קפער6 מנת גפ" ר6" ד"ת. ע-ג( כ"1 )מלנס רב-י פ' 6' דקרון  לן 'וגת יפייה(

i')Wh1
 מתנת  )"ט( )ג,-שכית פתרגוס פתית )פגז רן" h')o  4  כספוך 61חשג ט';  כשקטרין רפתת?  הורית,

 ג;טג6  6וגקיוס יתרנוס יותל )י' פסטר וו;-י 6'י סג") מפסוס ג"כ פ"! רל*ן ריע"ק פ-; וי1'תתת.'גגן
 .נישם
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ספריםתמערכתאו
 דשא ומלאכי ,כריה חגי דמפי דכית פפיניחא
 רכתיס והיטו מלאכי הוא דעזרא אמרוהרי

 : תרגום והיינו מפורשבעזרא
 דמוכח הנז' מהרש"א לדברייחזרנו

 ההורה, הרגם לא דיונהןמדבריו
 על יונתן הרגום הרואוה עינינווהרי

 במגילה שם עצמו דהוא ותוהתורה.

 דמ .ה;:-ינניזהף."'ההן
 מנחה קרבן בס' ראיתי רב זמןואחר

 דהרגום שכהב נ"ד סי' חאגיזלמהר*י
 אינו מיונהן התירה על שבידינוזה

 הרגום היא אלא עוזיאל בןליונהן
 למנות בהלכוה נופיה הרב וכ"כירושלמי.

 לדבריו ממך ומצאתי ק"ג סי'ח"ב
 והוא מה הירושלמי משם כחבו ע"בי, דף בע"א וההום' מלמנדרא ערךשהערוך
 מכנה דהערוך ונמצא יונתן.הרגום
 הרגום ההורה על שבידינו יונהןלפירוש
 יונתן אוהו דמכנין זמנין וההוס'ירושלמי.
 היא שבידינו היכושלמי זה הערוךוכפי
 ניחא ובהא מהירושלמי. אחרינאנמחא

 ירושלמי מתם כהב גבלא בערךדהערוך
 דיונהן כהבו נ"מ דף בע"א והתום'שעיר.
 ובתרגום פארן, והירושלמי שעירפירש
 ההום' כמ"ש שעיר פירש שבידינויונתן
 והירושלמי הערוך. שכתב הירושלמיוהוא
 בערוך ועיין ההום'. כמ"ש פארן פי'שם

 אה"ב מצאתי וכן הראשון חםבערך
 ונם עי(. ]השני[ אשן ערך הערוךבמוק"
 דלשון כן להוכיח באומריםעמעהי
 פוכיח ההירה שעל ליונהן מיוחםתרנום
 מהרגזם משזנה דלשונו ב"ע' מיונהןשאינו

 : נביאיםיונתן
 וההר אמור בדיני ו,וערןמה מ']5ז[

 ברוך לרבינוובז'
 בנדפם עי' רפ"ג(. )7,"1 בעה"ה רייהלסיד

 דהי תלתיד כרוך ונינו )סיין ביית*מערכת
 שלום נסים מהריר וחיבר כח"ק(.סוקן

 : תרומה שבילי וקראו עליופירוש
 נ*ז סי' בתשר חין מהר"ש כתבתרומה.

 דבר* הם כלם או דבריודרוב
 נודע נכבר עכ"ד. התוס' בעלירבותיו
 חבירר התוספות בעל ר"י תלמיידהוא
 ושאר אתץ וריצב"א שמשון רבינושל

 מבעלי עצמו ברוך ורבינוכנוההן.
 דבורי כמה בסוף בזבחים כמ"שההוספות
 בתו"ע פעמים כמה והוזכר ברוך.תוספות,
 ישו דף הדורוה קורא בספר קבצםכאשר
 צודק שאינו המעחן יראה ובכןע"א.
 טמר יש ובודאי הנו' חיק מהרישלשון
 וברזלך במוכו המחרש חידושיםכמה

 : ככודרשפ
 לרבית חקם בדיני התרומות סי]5"[

 תלמיד המרדישמואל
 עפי מע' בנדפם כם*ש סס"7( 3סר6גהרמב"ןע"

 פינקו עזרנה רבי הרב בפלפולבאור וטיבי 1by1 כח"ג(. ססרדי סמו36 רכיה)עייז
 וראיתי כידוע. הרומה גדולי לווקורא
 מדף הגדול מהרב הרבה השגותבכ"י

 בעל הנא הרב של חמיו רוזאניםאברהם
 : תוקף בכל תרומה נדולי הרב עלמש"ל
 יפגל תסו"ו )עייר הדשן* ןערדמרצ]5ט[

 6יסר165ממנוגס
 : רע*מ( )יתו עת( כסל( פסר6"י סרכ7*ס
 עט3 מדדכם להלמיד רצשב*ע]ל

 חשל בשה"ג כהבתי1
 סלוק כר ממפת רנתו )טיין שיעןמערכה
 בכשי קלף ?ל תשב"ץ לידי ובאכה"ג(.
 פלץ רבינו ליד זה ספר שבא שםוכתוב
 זהו ומנהו. שתמצא מקום וכלוהניהו.
 : בדנים חלקם פרץ רבינו שללשונר
 1"ס 5תת גל טרשן תי )עיי ותשמע.,ש[

 : כה"6( חיגר סרסנ"ןי

 ציון מנחםהנ"ה
 לק סו* סילו:ימר כטס ס:יפר יוסדכליס יליס)מי תלגום סו6 'ג"פ זתוגוס סעלוך נע! ועת ee ,י!עי(

 פס rbwt סתורם nff~t 6! o$"n 7תרגוס 1!ע)7.ג ככלי, תרגום י:מ )קרot!?:th 6 ותרנ,ס :חית(:יסת,ות
 snfi כגיס כבס ס:ג:הז 3!ק גפ' קו:סט:טיג6 ע.ר גהר גיג"ע סתתיחס דתרגוס ע!ומס ר6" ים S'rnססוכ'ר1
 רלייף תקן-ס ם' כשסטגעינ6 כסיותי ,6גי ,ו"! ת"6 תסי ס"6( )ח-כ סמס)ס תיכנת נע! סנפן עשו וג' עב"!מותו
 פ"י טהרם ספשס עוד ז:גג.ת ו6!-ק ע"ס, 51"פ מערוך תוסף גע: דנל' !סס וסר6ת' וט"ו הי"ד סטגי!ס:קורין

 סס'ז: סיף ח"ן סנ"ס ),פ' פטרכורנ וכעיל :מי ע! יקרוס קיסטגטי1מזך
 גדטפ ירוס*ס( )די קוגסרסיס קנות ס' וכתוך ססרזי 51.) ע"ס ססטרוי סטו,! רגבו מיוחמן כס' ,מ":עז(

 : 6' ק':טרס ג"כתמו
 וס1"ת סכ"ד פ"ר ג'טץ ועב"םעת(

 די* 6ש תרגורג רש' מוכר מכית !ט:7פ 5ר'גג6 וצת hwt, ס" פסרס*י
Phpcten6גס עי 3ן ל*ך :' וסץ"ך שכר!"; פוסליי כו: : 

 כפגול שיגחו מתך 'סו כ! ומטמפו פלוטגג,רנ פסר"ס תיתר p~si הל' י V~na ירכיו וסע קטן חסג..ן :קר6עפ(
 טיפ: סו6 ספוק) :ט"ו( קריט,:6 )7' מס' כסער וטיטס:טסייס
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 186צגספריםתמערכת

 56סקר. ן' לנוסס מ' )עי רזשובה.זקנ[
 מהו"ל חזן. !ניחמסרית

~tso'55מ. מסר"6 מדיגס. מסר"6 מיג6ס. ן 
 מסר"6 בכיי. 56יס מסר*ר 6ווכיכ. לסרןמסר*ר
 מ' עגחס.. מ"ר חהר*6 סוף. 3גימןנגער

 ונ'(: נח"ל וו5תס ורניס 56נקוו6סלסריס
 ונרסס מ' )עי'עושה, ואיני נווניה איני בדין ןזשובה]קג[

 : 3חש6(סיכיגי
 ג6ע מעמיס ינ )עיין התשובה כוי]קז[

 :נח"ל(
[Op]חי היי ןעשובות h~h 6נינזור ינינו 

 ר.ימג*ס. גן הכרסס רכינו קריקס. מסריח6סר. י 6נרסס מהר"רמגסן.
 ר"6 וכ'. D.1htt1 '6 מרס"ב מוט56.מסריס

 חיים. ן' מסריך 6כיונ. לסרן מ'מרוסגכורג.
 מסר"6 עוכייס. . מהר"מ מגחם. גן 56יסורנינו

.'ShtDbp'56יסע מסר"ר 6רה6. ן' 6!יע1ר מ 
 3ן יסורס בריס מ' 56וף. 56ט1ר רכיגוג56יקו,

 : ונ'( נט"6 רכים וט5תססכ*ח
 נח"6 ג6תיס )ע' הגאדנים תרדפתנהל

 : טנשל(
 : נסים( עורתתעיין שת- כויי* *1pp יפי השובות]קם

 פא(. וטנחם דונש תלטידי רצשובות]קל
 3ח'5(ו  מלוי  76וגיס ר')עיין

 )טייס הריטש הלכות תשיוםהפ[
סרתכ*ן

 : כח"ד( וכו' תסיוס מיכר סרמנ"ן1"ס

 פב( אחרוןקונפרם

 לום בתלמוד העומק אלת גדל" ימ" הלטורוא[
 במשתו פג( וגוו שהוא ימיו כלשמים

 בורית על ההלכה וירע עד ותירוצים בקושיותומתנו

 ז:2,גן:ישוי:ג%י:ןב:נ,ןק,:
 העוסקים בשבח דפין בכמה והאריך וישלח.בפ,

 זה על גאון האי רבינו תשובת והביאבתלמוד
 לעטוע טוב ומה פד(. באריכות אחריםורבנים
 ימנע לא וחף וגון. ירושלמי ותלמוד בבליבתלמוד

 : בתמים להולכיםטי-
 שנתבו נמו משנה מדדישיתא פרקי כדפין תקכ"ד נימטר" בבליתלטוד

 במחשכים כ"ד דף בסנהדרין 'מיד בבליתימוד : פה(ז"ל
 ואני בבלי. הלמוד ,ההושיבני

 קי"ה דף דוד בכסא כמיש פו( וכו' פירשהיבעניי
 פי, נתיב יאיר בכוף ראיתי ועתה באורך.עקש
 קצת שכוונתי פאפירש מהרים שסידר חיפוייםערכי
 ביזהר מבואר נום אך שם.לס-ש

 ומהוקי
 "יטב

 אשר רעים תמים מפלאוה וראה ובוא ע"שןהדק
 אחרן וער אמוראים. דורות כמה פרס בערי לוהיו
 מן האש התלמור.'ועמוד שסידרו אשי ורברבייא
 כמיש דאלול וכלה ד"רר בכלה בישיבהתשמים
 ואח-כ סבוראי רבנן וא""ו קורא היה סהרהמיסי
 פרס. כערי שם התורה והיתה גאונים דורותכמה

 חמלת אפ" פרס בערי שהיום עד חתורהוצדלדלה.
 אינם ורובם בע"פ. ולא בכתב לא יודעיםאיבם
 ישראל שמע ופסוק ביתך יושבי אשרי כ.איודעים
 לבהכ"נ ונכרמים תפלהם קורם טובלים והם עידוולא

 ואהבת *ד ושמע אורי סוף עד בקול כלםאומרים לאשרי וכשמגיע אשרי עד יחדו שתק"וברעדה
 אינו זה וכל אמת. מגידי מפי שידעתי כמי לאוהו

 התורה זורחת שהיתה שאחרי ואפור ח"ו.במקרה
 התורה נסתלקה ומיו-ה פ"ז( וגף במילואה ולבנהשם
 של אגיו משה רבינף ע"י בספרד ונתיסדהמשם
 גידוע. ונשכו גאינים מד, א"ד שפיח "גוךרבים
 שבא ער דורות כמא ואזלא מתוספא התורהוהיתה
 סורקיאח וגלילות במערב נתיסדה אז והתורההגירוש.
 והיל בצרפה ומאירה מרובה היהה התורהוכייצא

רש"י
 ציון מנחםהנ-ה

 פלוט:טרנ יפכר*ס כמהו סג"'ססכ'6 נסכנות* יתסוכת כמק"ט ורדתי ס"ס, ס'"ן 15ת ספרי"ס oc fic~lnl מ-ן כסג"מ קכ"6 ס" ס'"1 6,תת'!פ(
 ומסלייי

 : ספו ס" 'ו-ד %גלכ"' תג-ו ס" וגד"ס n~pD סי-ג ועפ.6
 : מג*' וזיען רעיי מקלת וט :eDTפא(
 )תקג"ו( 6114רג6 3דס1ס בסי' [ש5 ספחכר ס! וסס7רת ס[סכ פריין סטטתיק גשמת כ6ן ראגו כתרס :מ.טתפב(

 וכו': קירס כמיס לק 6"* ומסתפק סנוטישת :נע גו עש )כ? גקש6וגלן
 קיסופ וס סרי טרי' ע5 סס!כס שזפ פז ותילו!יס גשמיות ומתע כפגשו סגיו!ס סכ:ס מקלט כסוט טס 51"ןפנ(

 : לראויסכ!ס
 כפחחית כנ" ונס יסכ:יפס סמם כפספר תיפוז כי מגעישת ניט! יעמס נס *סע1סק וכג'ו גמסל נפקס כ6ןפד(

 גתטץס, 5סו5כי קוב 'מנע 65 וס' )סגג.עס, רלו:5ע' ככ). גת5פוז !עסוק סיג ופס סמשכ5יס גפ";!סכ:'עס
 : חכפיס מסך סמח:כס :ס ע5 )'ו"ז( טז וו,סף תיפז ג"תמ"ס

 אופי, 61פסר כמגושך מרס סררי פרקי כמגין תקכשד גי' כניי ת!פוד וב,"! מספר פן הסר תקר גש ו6ףפה(
 וי"ס תכ'ז ג" זוז 3ן n'SD ומגס 6ק53ס, עתם ottaJ 'תנו ג' גס ע"ס (iffCD גפוס" :נ56 ספס:סדכ[כות
 ית, כן פליח ויכף !פ' תקון יסי' סממיות כ[כות כי תקכ"ד פסול הסו ק' סס מתל כיעס 6' ג5זמ'
 כב-ח: נו56 'גr'p, 6 תימו? ג" ספ' יסכרע תרמוז כ' נכלי ת!פוז כמספר וסורפו

 ימטש י" פקמסות כסרק בו ססטרור לס" פירסתי כעגיי 614גי כ6ן וכשיי יחסוט, 6ן ט,כ מכן ג16 וכן*1(
 : פורח"וזליך

 נק17פש סתורס וכעסק מתורס גזה מקזוסס גי5ו5י פכרלין סס וטי"ו וכי"ג, סיחור ישן !חס!ופין טז8ז(
 כינס: 591עס פלפ מעלי יתורץ סס"קיס סקיוסס ג'54' ג5גיררו
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מפריםתמערכת186
 בסיף הרב שכיתב מקים בל דמ*שי ןצרוכצן ןבן e~m לתיל. וחכמי התיצפות בעלי ורבותינו פח(רששי

 יש נתכתת אנ*.ד ההשעה וגל פפ(. קפ התידה ובתרבהח לאשכנז והלכיהגירוש
 זלות הרב גירי רפוי ההוא וכהדין פרביתי קבלה לי היטב ודויק רעים. תמים מפלאית והם הבפ על לאא

 : ט"ו ס" יאיר 1 צ( מאד קברתיכי

 בת בוו ויתן מנבה בעצה יתקננו חמריו והטון ברתםיוהוא
 וללנת וזוו"ו אם וכנם"ח ובטצות כתורה לעסוק ויזכמובריאות

 לאייכם. דרכי יתכרךבדרכיו
 ותהלה. ברכה כל על ומרומם הללויה. יה ההלל הנשטהבל

 חסדו. לעולם כי מוב כי 5ווהודו

 הושלב"ע יילאופילאו

 ציון פנחסהנרה
 תקפ"ס: ס" 16*ח טול לבס"ע' ש" ים וגל ל סי' י' כ% נתלעס a~hln וכפשם ספלז קונס סתול9 סיתם נ6:כגו רם" מס" :0 ייע8ח(
 כל6עוגס יי7 ופולש 6100 ילין 6:ר קדושת גי1515תס יכרל מס' סגידת 7כ) גווע וככל מס 11") ססטסן חסרפפ(

 )6 ג5טמ ויגן סקדו:ס גי5ומ כן ביללו סכגינס גבת סנעכוז גזרן וט"ל 6דס"ר כ) סקזו:0 ג'515')גרל
 ג)תפי )מור )גו כמד"ס )חס סת1ר0 גקל6ת סוגך וקסטל סק7ו:ס לטני פגרליס מתורס פר' וגס omhli,תוכיפו
i*mh1(כן סקזו:ס ג'515י פכיריס גופיות ו;תי' הכייס ע-י זכ:ס רמו וסו6 סתולס ע) סו6 טגקסית 1:ת" הכינס כ 
 גג) סס 'על6) עלג' 7כ5 גע;'ת';1 פזר:;ו וככל סק17;ס ג'ט5י מגרלים מתורס ענק רוחנית וכתי' 6כ.5סעזי
 D'p~i וקרת סכתונ טגת .6ס:ל חס 61עי כקט ווט סקיו:ס גיטין וגוט!'ס ג:נל'ן סגי זג;;תס 161hnlth1). סקלי מווי ור"ח ל' זהניגס ס"ק מ-: וסוט סקדוכס גי515' )ברר פינס ס'6 סכג !עיל פעיל סוגך גסס6זס וגסופלע
 תתגר סר1:6ג'ס ס" וכוס כפש גמש: וכו' וקור סוגך מנגס, סמתגרל עד סק7ו:ס ג'515' כמגרלים גונםגדור
 ס6ר-י הגיע קורם כסררי יסודתס 6)1 סקזמות ופ.פ יכול, וסנורת )גרל, 1h(o~i כלגו וליתט וננו'ס מ6ג)כ65ן

 4 חי"ל ירפט, (ntfise ומתולתו '5י)ט, mhucm עיזינו, יחר וס' נסמוך פרמוט גפם ת:כע 6יו*ג
 : לחיים סכתוג גי שול יחגו הסדיו 1לוכ נרחמ'ו סמקוס מס', חתימת 6הל כס וו")1(

 גפסנס כמקרע ג)ו)ס 6לש' כג)י( תילוז נקלק המס ש"ס כס וו") ע"כ ג7כך )סייס עמלתי 6רח6לחגג
 כס( נ' )עת'6 'רוע)מ' ת)עוך (h9p עטו וכן יסדוסו נכי ח;פ' וסרי סגמ' "קיכ" כס ופדק7ק.ן ע":גב"ס
 ושר 9' נ)5 סס כי גגן עמו קר6 כן עי וכס:-ס סו6 פגוגס ):1ן )כקורס דסו6 כג) ש": ס" קוב" לשקר1*י*ק

 : ודו"ק וט' גפכ;ס כמקרץ גש!ס עס61 ע"ס סע-סומתרן

" *
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