
ןןץ

 הנמטא אטיון ננר המאמר מ אמחינבר
 ר' להמהבר אינמ קוסמזנמינא דפוס יוחסיןבטפר
 נשמואל ר' ממרמיסו הוסמה אם כי וכותאברהם
 'וזטום כשות קצרה העתקה להעתו אמנם ,שולם
 פעם שד יהטוס מתוך בסלימות  להעתקהו11טדתי

 בעצמו%דדפ"ש
 אוש-

 רב תסיבת בצרוף , מה ומן
 עמ הנ'ץ כין4',ש כן ככי מסשה 4גמר ג1יןסתירא
 , מממונום חומש בספר הנכתמרם דטדנוים%

 א"ו נ4 למי יי ל *ם )הנדססיבשומרציון

 אשר אחחם ענתובים מוראום( בטימעשהנטצא

 אוסן שד ובעוה"ש . אוקסשרד נק ספי מהז*
 השית עם הזה בענין יקרים אוייםמאמרים
 כיוחר בילק יודפסו אלה תי . מו9*תוהזרות

 יוחסין. לסמר נשני חיק לו אקרא אשר *מוהה
 , הכוחנר זכות אביד,ם ר' תילרות מ "שאגם

 א:מר ךרוטלנה בב4 התלמוד מאמר ל%ומטתח
 . רשוכיות מקוכוות בלי הספר בבושךנוכרו

 . לפ"ק ןיקע ויבל ארהי שנת המוז ביחעריטערג
המעריך.

 הסשרתוכן
 טהטררח הדורות בקצור נ%ל . ראשקפאפר
 . 4א דח עד יא:עון מרף עוראער

 . נ'ה דף ער חיהזם ומני לפ' התנאים ג(דרכל
 פ'. דף ער א'ב לפי ההנ"רם סדרכל

 . פ,ג ד' עד ב"ד חאבות הננוטים בעמןחקירות
 . פצ כווייאמלכות
 רב טר טאשלת ל גאון שרירא רבהשובת

 כלך 4ילום ב% מי נשלה מכירף י שם ניס יב מי יועש
 פ'ר. דףשד0ת
 "שיגות . תם ורינו שמחל והבינו ,רש"
 . ש'ה דף , הקרו:ש ובינו , ופומבהתאשרא
 . פץ דף יהוד4 בן 81פום סמדאבן
 ; השמע והוש , הנשמח מהות , הנדיב'ד

 ברוה דבף אגשר טפחץ אבההם בר נסיםי
 .. פ'ו דף.נבהשת.
 ס'ו. דה 4גיכ:וי דקולמא אכרחסר'

 . יפ'ח הווהר מחבר בענץ ענו דק עחקי
 עסה 4ן החשסומים אהר הגלניםסרר
 . צ דף . מריוןבן

 צא. דה וויא ע%ס סרררוב.
 דצ'ר. השיימם בשנח תהנמוני מספרטאמר

 בקוסשנפףמו שנהשס כפי הוחהרחסטוונבענין
 צה.דף
 קל'ה ער א'ב לש ח"מוחים סיי , שניפאפר
 . ר,ח דף ער דרקהם ומן לפי דש1מוראיםסדר
 . והטינים סבוהל רבנן י טאיטאפר
 . הגאונט שאחף הדבמם . רביגיפאמר
 האחרתט. ייות חם"שי.פאמר

 וזיהל יהודח למלכי ורנרם דבה . עמפיכאשמר
 ק. סושה למ הגיםושזר




