


 ה. מ ד קה
 המדרש בית מיושני חיק* שם אישי נפש יסכל לב נכי הי אתאברך

 ורבי אבי מר של פהור שלחן ננוה משלחן מתנות לקבלוזבני
 לגרל היה טגמתו וכל טחשבתו כל אשי זצללה"ה, הלו' שמחה ר מוהרהרה"נ
 הצליח בירו ה' וחפץ חכמ.ם ולשון ספי וללמדם והיראה דהייה ביכי עלבניו
 עטדה ע"ה בריינלא מית הצדקת ואמי כי"ג, לפהור סייעוהו השמיםומן
 שסחה הבניפ ואם תוה"ק ערך נודל ידעה היא גם נאמת עזי,. זכה צ-קו,לימין

 ותא אבות וזכות לשמה בה ועומקים הושק אוהבי נדלה אשי בניםבראותה
 שמשתי ותיל בתוה"ק לעסוק ושנותי ימי הקדשתי הצעיר אני שנם לישנים
 רבתה ועי"כ כירי לאחרים והיו אמרים ולקפתי אספתי ומכילם ונבוחםהכמים
 להרביץ עמרי הי והיה יתן מי ואמרתי ופפרים סופיים תוה"ק אהבתבלבי
 דורשו כאילו ספר הכותב כל קדמאי טנאוני חד אמר וכנר ! בישראלתורה

 להתכבר שראויה מתנה לי שלחו ממרומים והנה מישראל. ורבבות אלפיםלפני
 מהרב אסתר מנלת פירוש ספר זה רבנן מלכי מאן מלבזם שלהן עלולעלות
 זכיתי אשי יצ"ל, אשר רבנו של תלמידו זצ"ל נחמיאש יוסף רבי בן יוסףרבי

 הטון בקול העבריים במחנה באתי היום ועתה אחרים. שנים לפג. לאורלהוציאו
 יקר ספר שנייתו ברכה סרובה ברכה ה.ום גם לפניכם נותן אנכי דצה 1חוגג

 העתקתי אשר אבות, פרקי ע3 פירושו זצ"ל. נהמיאש יוסף ה טהרםונהמר
 סביב ססנרת עשיתי איפאליא, נטרינת פארמא בעיר המלוכה פפרימאוצר
 1 מנעת כהה יד שידי סקום עד והמדרשים רסאמרים הפסוקים מ"מלהראות

 "אהיבה אשתי נשמת ילתיעית י'כיי' יכייז מנחת תהיה פיהיוקכנפר
 טגזע ע"ה רעכל הנ"מ פילא מרת תמתי יונתי הצו'חוהיקרה

 טעיר זצ"ל עפפליננער כזאיר מוהר"ר הצדיק המי מר של בתו וצדיקיםישריד
 טוהי,ר והסירות בפרישות נאוריית' רבה גברא, האי של בתו בתקארלפרוהע,

 קיץ קטבה באיבה בעודנה אלפאנא. יק"ק ואב"ר ר"מ ז"ל עפטליננעריוקם
 היא יחידה היחידה הטשכלת היקווה בתי ואת ואותי תפוחים, לשרהוהסכה
 עיכרה ב' ביום במחשכים, עובה עמ"ש, תחי' יראת ~יולדתה, היא וברהלאפה

יפית
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המרמה
 לחושך, לנו נהמך ואור למר לנו היה מתיק שתא, רהאי ט-חשון לחרשיטיס
 הוי זאת היתה ה' מאת גרבר ומה נאמר מה ! הפונות מאין מ.ם 'רדו עיניועין.
 אבינו מלפני ויהיר י"ש, ריניו להצריק אלא לי ואין עבדו עוון אתטצא

 ולנכות ולעמר ללמוד הענודה ועל התורה על לעמור חיל שיערנישבשטים
 ובלב באמת שתהיה ולחופה למע"ט תח' יראת היקרה בת' ולנדל ים הרבאת
 היה בלבה אשר ע"ה, הצדקת אסה וזכות חטא, ויראת שמים יראת בעלתשלם
 פובות ומעלות מדות בעלת היתה ואשר והורה, הכמה ואהבת וזכה פהורהיראה
 ורחם נא חוס ביחסיך רחום אנא א. עמש לימינה יעמוד וגמ"ח, צרקחובעלת
 היררכי משפחתנו בני כלעל

 כל עם רודתי רורי וממותי גיסיי ואחיוה' אהי' שי'
 רעכל מ' תברך באהל מנשים היקרה חמותי ועל עליהם הרק שי'י"ח

 עמפלינ-

 נצחיות ברכות ברכתך שפעת שיי עליה הנלוים כל ועל "ח כל ועל תח'גער
 : איםוזסניות

 לפ'ק, תרס"ז שבט כ"ז תיומה לסרר ב יוםשענלאנקע

 טוהר"ר הרה"ג טו"ר כלא"א אריה נקשההק'
 יע"א. והבליל אשאפפענכורג דקייק יריים אב"ר וצללה"ה הלוישטחה

--
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 '( וספריו. המהכרתולדות

 תורס גדולי ו5דיקיס יטייס ))ג(ע חוטר פיס נחתי6ס ישף 13 ישף ירהרב
 13 היחס יחרם וענוה חורס 3כהר ))וכהר ננענו וסוף קפרד3י)רינח

 למספרם עטר ה6ר3עס 3)נ6ס בטלטולך וקופריס חכוניס טל גרולס בעירונר
 טו3 וחגר תלמידיו ינגילי סי: ויפוק ("ל "טר רבינו מנוה 3ו6 נטה מסוחים
 מל רבח6 דינם 33י ע1ה:ס ויועב ע"ח( קי' הרקס 3ן ר"י a'lr )ע"י רוכלםלגל

 : מכ"לע.ר

 : הן וקלו יקרס "פייס יייזבי 3על היה נ"ירהר~ב
 רף חלועוח פתרון 3קפרו 6לתול' סר"ס "ימו 1ס(כיי מחיית על כקירוצם6'(

 ויסרב קפרו גסקרו)ה חרדיס קפר ונעל ( 6ו)(טרדס דפוק )ל"ג
 3ר6סית קפר ובפי' כחג "' י)פכס פ"ה 36וה פרק'  ופירוזו  שלווות))חנר
 חרק"6 לונדון )כעס חלי 3קפרו גר6ק3ערג ))כטס ר' וסח' פייסת.עחנרחי

 : 360 כח"י ו)6י(ה D'"lkn ל6 כחי)י":ן תר"י סכ"ל פירוסיס הכח"יסעח.ק
 חכ)ויכו התוקר ילידי 61))רו hn"~lhb ד6סהנירו ח"" הנפם לך לךפרשת

 : נופה'כ1 תולידו ו6נוחיכו )פסותינוהולייו
 חקדין )וכל ;כוותי (עירין ה"" ס6))ח וככל סחקדיש יוכל קטיחי וישלחפ'

 רי חחכס 6ח ס6לחי ופכי ו6כ' כחעי6ס 'qp1 סרגת וז"ל נוגוןותכל
 למבדיל רנר וססינני קמוט 6))ח כל סי)חרגס וסוך סנון חרגוס כעס.סר"ל
 33כ' ס6)נור ודיוח תקד כ. o~h ננס ס6))ור שוח ונין ))עלס כלפי 16וחנין

 רנקס כטווני Sh קרוני "ח חו"ק עוסיס יטכס oh כד"ק דברים מני הס6דס
 ועסית וכן חקד י5חק לעקוס לסלחם 6נל תינספחחו ססיחס מח"ח י5חקעם
 חוש Ssh חקר למערס למוליכו "גל 6)וח קניו יעקנ "ה יוקף לקבור חו"קענודי

- .  שלמור . - --
 r~D ס3,חי 6חר פרקיס ר"מ. רק הרג ינחולרוח כ6ן כחנחי ל4*(
 פר"כקפורי ר6סוכס ~nhh 6קחר ))גלח על כחי)י6ם ר"י פירוק גקפר.63רוכס

 וויר35ורג 6קכנ(.ה ונפמיחה חרכ"ט D51ba~hD מכי.ס הו85ס חרנ"6 סכת יני6י
 onh, ועד rhn ל' ממדע יגס סוקסתי וכקן1893
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 ועור תקד לעטות עולס לנורק עכון 6מח כ' 6תח וכקרך "חד )נעלס כלפיס"מור
"Dhלו תחן וגס 5דקח 6ס כי 6%חו סו6 חקר תכי : 

 גנניס 6חס 6ס 13 .סקס 13 ינחם פירס נח)1י6ט 'qp1 ר' סרג נחם מקץפ'
 : סחקחוסו ער עין ואעליס לפכיכם סיגווע"כ

 ר3 כגון 3ל133 קינח ודוגר ונכוח ע' קוף תרחק טקר י)דנר משפמיםפי
 כי ריף נסס כחנני6ס יוקף ר' וסרר המלחוה נסס ורסיי.קפר6
 : ע"נ 5"ר מכסס גיר נפרק ס6)וור סיוננסס על רתחסו6

 סו6 ססו)נע מוו, סרו6ס סו6 ס6נרס ))לך סל3 כי ל33כס נכל עקבפ'
 6חר וסיס דרכו יחסונ 6רס ל3 ")נר ועליו מעטיסס כל 6תס3%ין

 וסיתם וס65ן סרועס לכוכן )כלפכיך .מ"ר רט"ע 3חפלחו )וחפלל%סחקידיס
 : ס6נריס וטלי סלנ עלכותתו

 6יס קורח 3ס הכרלה לפ. כן כקר6ח מעין נח עיכו נח כ"יסון האזינופ'
 6))ר קטגס נעין הנרפית מסקורהולפי

 כיוו לסקע.ן ינתוקפות פיסיי
 ססנח יום ע5 6וו)ר סנה סנחון סנה וכן למקטינו יוד נו סוקיף "חיךה,ע.כון
 63יסון כתו בחורה סס.6 לפי ליבון כקרטה 16 סחוקפוה ושהון על ערג עדיועלב

 : ע"כ נח))."ס ר"י סטיכם; חסים סנה חיסון כקרבת כה3 נ"ל ושננידלילם
 ב"כ סניפו ירת.ה כ8יר*ר7ץ3'(

  ירו)יס נפי' פירסתי וכנר ))"6 ופ"ר נפ""
 רייכל'ן כת"י יר)רס 3פ.' מ)65יס טס סי)ונ6יסודנריס

 נחכיר סמיייסכ'ירער דגרי 5רקו וב(ס נם'6 )נ"מ רף י"ג קיו)ןנק*רלקרוסע
 כחמי6ט ריי. לפירוט ס6סככ;.ח נפח.חה נדנר.י מעיח' ו6נ' 1872 .2414
 קמחי ר"י סו6 ))חגרו ק"ולקרוסע טסכ"חי ו6י)רח' עליו סחלקחי נמס .";רף
 קיק דף סל.סיח טכס נינלי6גר6פיע סענרי עתי נ)נכחנ טכחנח, )וס נ"כוע'"ן

 : טס שיטייח. )וקו)מחומרקס
 3פי' פרטתי וכן : י)"ג ס"6 פ"6 פפירוס מזכירו חסליס, קי על כין4ךעמג'(

 : בוטלי ועל ירעים על נפ.רוסו ג"כ וסניפו סחנוחיתסלים
 טכתנ עם ועיין .14 885 3,קקפ6רד סכ))65 עט4, י SD פמירו7םד'(

 כח"' ברסיסת נ,ינויער סחכםקודחו
~lbDpph 

 ונמענ
 JelYIsl1 ,114101,13נ( 011וץ140 ,ו .ים 709 :1 פ"ר פ"6ונפילוט

 : וכו' כל ילין תתעסי ים פ.רסחי וכן כחג)ו'6
 נפי' פרטחי 1כ1 עא h'D לפ"6 נפי' סנים קהלת הי על ם4י*ךשס'(

 עס חייס ר6ס נפקוק פרסתי וכן ע"ס ופ"6 סחנרמיקסלח
 : n~oh 6סיס6סס

פיעפע
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 נקנח ))ינכען כחט DD"' אור סול6חי 6סי תקחי תגיח עי כלירושו'(
 : לפ"קחינא

 ירתיס tps נפירוסו סתחנל הרג סני6ו 6טר כרייס תקכה על מ!יר*ווט(ס
 :כאי

 העמקות סחי :othin ועתכו כוננת 6חס המחחלח לענוים מ!יך*ונסח'(
 : ק6ללעג ע6נעפי6רע טלנכמ"י

 : ו(") ע"ג ש" 36וח לפרקי נפירוסי סרג י"כייס י3קטיח רעדק'נותי'(
 טחנרחי: חחנוניס ננקטתוכחכמי

 פלוכ' V'hn והועתק ערגי כלטון ולעלס כור נטתו סכוכניס חכתח כמפר"(
 6ר6גיסען ריע טעיינטניילער ועיין נבלס 6ור 3סס כלס"ק6י.עוכי

 ססרנ כל לעיזן כרקס מכ"ל ונכל מכ"ל. נרקום ור.3ויער קק"ו דף6ינער(עינגען
 3ט6ר וטס יד לו סיס וגס ולהנדס כהלכה כהורס גדול סיס s~r מלעייםר"י

 'רסיס פ" סעתקחיס כנד 6סי פירושיי ס6י ג"כ 516י6 מכס Ob1חכ)עח
 : מפועל 6ל מכח )נחם3מ. לסולים חיל .ותרני נרח))יו וס' כונת 6חה וא'עעלי

 והבאורים. ירהכתב
 6טר s"5r נח))י6ס יוקף 13 יוקף ר3' לסר3 36יח פיק. על פיייט ידוקכנתכ

 המלכום קפרי 63ו5ר הו6 ה(ס סיקר שפירוט 6ח גזתנוהעחקמ'
 עגורי וסועחק 1 402 ר6קקי יע כח"י ורסוס 6יע6ל'6 גונדינח פ6רנ)6נעיר
 יפיה עלוה סכר וסכרו, ונרכס טונס לו מחזיק וסנני 6רוויעט5 סחכס סרננויי

 : י"ם ריננו לעוטי יונ סכר לפרועעהנ,תן
 והחכם בי"ד דף ג' חלק 33ינלי6עסעק6 וו6לף החכם ד3ר כנר or כח"ןעל

 להפריך, ק6ערו נפקוס קטרו 6כן Dp tbn9hD~' 3רטי))ח ר6קקידע
 ותסותו: ס(ס לכריי טטגע )נס כל ד3ריהס על לסוקיף ונכון י טי6 6ערמ'לכן

 העורגל רפ"י כמג טוס ח))טחן וכמב לחציי נשי 6י3עס OD שיוהכתיי
 : 3סכמ"י הנעל6יס סקפריס קמוח 1Shlקללנו.

 ירעד דף עד 6' מדף י"ל 35רנ6כל ילחק דון להרס (קכיס עטית כשלטר6'(
 ; עמחילואס

ניקור
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 פרילול עררכי כת"ר 3ן ס'ר5רס נר פרילול 5נרהס להוג קהלת כואךר3'(
  )נ"ע מדף וכוי הוה הנכנר הקפר כסיות ועחח.ל מ,ויכ'וןנ"ע

 מחתיל: ופס  ע"ס רףפר
 כניסר וכו' פל'לול 35רסס 5ו)ר : דנורו ותחלה יסכצ ינוה פיקי בנאורג'(

 ונתחל: ומס קכ"ע נדף וונקייס וכוי ילילהלוכי
 : )ותחלים וסס קפ"נ דף עד 51"ל מעוי5ס 'qpl רני שישרשד'(
 סיע: שמרות"י(

 : 4 נדיי ת(יייכחי ליי"פיס עסית ססס בי"ס ככחןהכת"י

 טכעכ5 כח"י ניס.עח יפיה. יי5 ינ5חי יל5 3עינס יחיי סי5 הכדיהכתי
 ל5 ועי"1 6חר כמקוס רחרח פעם עור פ"5 על נחוד"ס ר"יפירוע

 %יכו סיפר  סחהיווס לי כרקה 531יוח תקופו שלש תכמ"י "ס לברר 3.דיסיע
 נ1רידה ככהנ סללו כהייי יו"וו הכנוכס אגרטל נגרר  הסלים פיונים וקף3ני5%.
 הככוכ' גרק' סי5 סגיק'  oh לפתפת יפ  וובמיס  יתריס 3ווקויומ ורקו13סירוה

 חייכתי:ו3הגועח

 לחרי סרנור, על.יון 6סרח.3 ל' "ין כחבת. 5סי הכ"ח להנסת( מנוגערכסה
 6))ריס נקולר ונ."רחי וה)נ")נליס הפקוקיס מ"מ רסינמי קמה,ס)נעוע.ס
 : ינה"ס ס(כעי עם וו(כר ינעע הוקפתי וגס ססנמם קועירנר.ס
 35וח פרקי על  ס))ו"ל ה))דרט דרך על  ))קודר לפכינו הי)יי" הי3פירוקם

 לכו, נורש ל% סיוו ינוס פירוש לפכיו סיס ובל"ל %ח.ר%לסר"י
 ג"כ והוקיף מגליון על לו הכרקה פירוט וכחג נקופו( ר"ה 33"וריס)ט.ין

 ס5נ מחוכם "טי ירוטלמיח ינינה ג"כ לפניו והיה eywh ינמפרטקםפירוס"
 : ככוכס  סיוחר הנרקקוהעמיד

 קפרי ר3ס, יוררס 5תקלוק וחיגוס  ויניסליי 33לי חליוור Dp"'וךךלןן
 יסר 5הריס וסופרים מפריס נ"כ ס3י5 לביכיס סר3 לפכי מץ ימר דם%ולביסו e'Sh" רר' פרק. 5רן רק-  וווקכח  כלס, וו'  נחן רר' 35וחמכילם",

 : %3ןלסררן
 D,1%h רי וסוך יין ז' ופ"ר י"3 יו' פ"5 הלוי המראי ר' בר אברהםר'

 ליס"ת וסמ.ר  טילך  3ן קפר סעחיק יסר חסריי 3. סהו,ל3"ר
 : קכ"5 קי' פ"5 נסגסוה 0קפר נסכים ~tp_snJ ומש הצען מירוחוקי
 3"ר 36רסס רי סטלס ונקמו י"י מי פ"ר אלכרצלוני בן י.ל אברתםר'

 ס5לקיח 3חכמס יויים u31h קי היגר  "טר חקר". 3"רוכזדה
וסו%
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 עיי ומ"ק ס' 6ור ק" תחני 3על קרסקס חקד6. רון סיג 0ל 6רו סיסוסוף
 : ק"ת ק.' סחייס6ור

 3ן 6נרסס ססלס וסיגו ))"( ופ"ס ))"( פ"ר ."( ת' פ"נ שושן בן אברהםר'
 לונן החכם טכחנ כתו סרבם קפריס חגר וסוך סוטן גןיזקיר

 ואפסר נ6נודרסס וגס סריס נמו"ח הרנס פע))יס והוזכר חל"; דף געסיכטעלור
 טס(כ.ר כינו קנוח פרקי על פירוט חיגר 6סי טיסן 3ן יוקף ר' טל יחיוטסים

 : ט))ו6ל יידרסנעל
 פ"נ י"ח, ת)' ט"( 1)' פ"6 כתו פ"6 פפירוס רצוח פעיניס ));כירו אשררבנו

 nph" לתגלח כפירוטי וגס ))"6 מהורס קכין ופרק ))"6 פ"ס))"י,
 מל ))ונסק חל1נד סיס כחוני6ס סרני ער"רנ כרקס וכסס כהנה 6חסו3פירוס

 : nph" ))' לפירוט בסקדי)ס כבע"כסר6ט
 ריכו נניח יסג 6סר סוסן יעקנ 3ן דוד רי סו6 יפח פ"ס שושן בן דודר

 געסיכטע לור לונן דעת ולפ. הרקס 3סו"ח כי)ו;כר 6סר ר3יכוסל
 3פירוסי נ"כ 6וחו ס(כיר וסרב קף דף קכ6וח י)נחח 3ק' ג"כ ))ונ6 מכ"לנפקוס

 נחרר קולר עיין ירורסלספר
_s~n 

 : ע"ס דף
 6חס נפירוס ונס וג"ח ותפ"ס כ"3 ונ' נפ"ג פעו)יס סכי ק(כיר נאון האירבנו

 ירסיס: נפירוס תסכוננת
 ר"י סו"ח תחגר D_1( סיס ויצק כ"3 )נ' נפיי: ס(כירו הראש מן יהודהר'

 כחג ע"ח קי' מכ"ל ונטו"ח יסודם ;כרון נסס סכרפק'0 הרקס3ן
 : 6חר פקק על תחוס נחתי6ס סר"י סלטחו

 36וח פרקי על פירוט נ"כ ח.נר 6סר ו)גירוכרו מחקיר .ונס רננו סייגו יונדהר'
 י"(' ת' פ"6 הרכס פע)רס כחיר6ס פ"י ו))3'16 רצוח פעורםוכדפק

ruD,3פ"ה י)"נ, פ"ד ."י, ))' פ"נ )ג"פ( ט"ו ת' פ"ג פעמים( )סני י"3 פ"ג 1ף 
 פעתיס תניידו ת)סלי יר))יס לא' נפירועיי וגס כ"ג ינ' ופיו-ן י"ר מ' פ"סת"נ,
 סערי ק' נ"כ נקר' 6תר יונס לרצנו לדק סערי ק' ג"כ ))ני6 ירתיס ונק'סרנם

 : 1 155 ק.' ט" 6וח סקפריס קולר עייןחסונם
 הרם3"6 שתן נטורטום6 סיס 6סי מכסן .וקף ר סוגיינו נ"ל הכהן יוסףר.

 וסרב י)"נ קיתן ותגס חתן ה' ח.'ס 6ורחומ 3ק' עתהס וחחסוסר6"ח
 : )1"ח פ"ס 6חח פעם רקסני6ו

 סתו6ל סתדרס ג"כ סניך ו3טייו '"נ ))' נפ"ג סרג יכניעו מלמד יצחקר
 : (ו חסנה SD תלתד ר"פירוט

 : י)"ס סחורם קכין פנק קרשף בן יעקבר'
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 והוי ישראלרי
 וכחג עולס יקוד ק' ינחרר 3על "חי .וקף 3"ר יסריק שא
 סיס 6ח.ו יסרבל סרי ר3.עי )נ"ינר קוף O~1D .קוך 3קיעליי

יוגדוי
 הוקיף וחכ))ס תרע נכל והסכל סליו תחניביס "סר רבכו סל תלתידיו

 עטרש וטינר סחורת ונפירס י3תפרסי' כקודת למון 3רקדוק היפלי" חלי)ורועל
 6ל)ננ5י ר"י "סר ;כרון 36כי ונקפר 3עולטול6 35ור מליח היק וכמר"תוקרקע

 הכמטר כחג ינ"ח קי' נטוליול6 וס56יליס סרנכיס ילנוח יעל כהב גחוכוסעת'ק
 30י6 נחעי"ס ר"י וסרג וע"נ( ס"6 הכח ליסייכו ו)רחסון 3ז"ך ס"ח"ק"י"ריסכת

 פ"" נפירוס יסרבלרי
 סחורם וקמן ט"ו ע' ופ"ס וו"ס ופ"ס י"ס ע)' י"; יני פ"נ

  נפירוט טרנס  ופעלוינ( כוכנח "חס נפילוס לסלח יו~כירו  ולפריו נס"ר וגסת"ת
 : וירלוי?וודעי

 הפנינים מבחרס'
 קני"

 וקלו קמרו נונטליס כחנ ולפע))יס הרנק פעו)יס
 ))' פ"ר ט";, ינ' פ"נ )נ"נ, פ"נ .";, )נ' ונ"ט, ב"ו, b~tDעקדנו:

 מל" "חריכ ים ונתוכן נייע ופ"הכ"
 3יריכי 6סר קפנ.כיס 13)3חר 1)5,ה.

 : 3י)קת)ו כ6ויי6 3הגהוו: כהפחי כעטר ( סוכ"' רפוסיכ ר"יחי)
 נידכו ))6'יס לכס "סר שונים,מדרשים

 ה3'"
 וסערתי "תריס סינקופות

 גסגהוחעליסן
 כקויי"

 : במקוינו
 חיני "סי 1)טוליטולס, הלוי מודרום רבינו הרב בן ז"ל הלוי מאירר'

 סת61ל, 3)נררט סרנה נ)נקוומח והניקו "נוה, פרק' נ% פירוטג"פ
 כשו"ת ג"כ וונו;כר סר))3"ן מג חנירו 6לעפיי", 6נו הרחיץ: ה1)כוכסוין6

 י0ית- סרוס "וגזן וכני, המלתוך רו3 על פרוטם וחני 50"3 קי'הרי3"ס
 סכחנח. 11ה ועיין סווורס כגר 3הרי3 ר,ר311"ס ליתין וע)נר בח"ה ירוחםיר3וו

 : 0קפר נפניסנהגהוח
 ג"כ ובתוכו סנחיר0, ניח ק' סחנר שלמה, ב"ר מאיר לבית מנחםר'

 פעתיס 0ר3ה 0בי6ו כחו)י6ס ר'. והרב "3וה ופרקי עלפירוט
 פ"נ ))"ס פ"3 ת"ו, פ"6 כתו הרמ"ה 3ר"ה 30י6 חלוי ונקיר רי הר3 ונסלו
 וף פ"א חייו, פ"ה ח"ה, פ"ה ט"ו,))י

 כ""
 3עקותו8 ורק פע)נקם( )סכ.

 ו3פכיס יוכחס רככו 6ו ונדייר ררנו עג כוונהו 6ס לגרר יכולתי ל68חד'ס
 :5"נחי

 החסנה פירוס ורפרט פוררי י)סכק ס' פ"ר היניר טיימון, בר משהרי
 )ר'3, פ"3 '";' ע' פ"6 ))"ו פ"6 1:"ה, h~D : כתו לנוהל))קכ'

 פ"ס ע"ס, פ"ס יו"ד, ת"ד י"י, ))' ת"ד י)"ס, פיק ט"ו, )ני פ"ג ת"ס,ס"נ

 קעדיקר'
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ה נאון, מעדיהר' ל  : תטלי 3פירום ריוח פעתיס ג"כ וסניפו י"6 ינ' פ"נ 
 ופ"ג פעיניס( )סכי יו"כ a"D י"מ, ינ' פ"ג ס(כירו יח.6ל 3"ר נחן לר,ערוך

 : ~aaינ'
 ס' ע5 סכוונחו ו6פטי Y"D )נ' סחורם קנין פרק המקו לחכמהפרפראות

 : (ס 3סס ג"כ לוחו כינו 6סר סר6ס 3ן לסר"' סטוריםנעלי
 קורחו טכתנחי ונס עיין ונ"נ פ"6 ס(כירו הרופא יעיש בן שלמהרי

 rv'3hlh ד,ע סטייכסכיידער עיין ע"( להיקיף וים ת"ס 6וח3סגסוח
 וקכ"ט: קכ"ח קי' יודען דערליטער6טור

 פ"ה 11"1 פ"ר י"ר )נ' פ"ג ט"(, )נ, פ"ג ת"נ, פ"6 : כנו פ"ס סניפורש"י
 קורין 6כו 6סי ספירום leh ע5 ס)נקתנו)( 3כל וכווכחו ויה תג".ת"(
 רם"י וכמירום ערס כקטו קדינוכיכו ;גס ר6י'ס ים ו)נ(ס 36וה )נ' עלפירם"י

 : ינרס"י הו366וח
 ופת י"6 ת' פ"6 הזכירו ~to"_sil )וקיר, נ"ר ;תו56 רי סיעו שנעאלר

 ול6 36וח פרקי על פירו; חיבר ";ר הרט3"ס על סר3 וכוונה)נ"ה
 : קפריו 3ס6ר לותו ס(כיר 6קר הכניך פינו6ל רככועל

 חוק' על וכווכחו (י"ל סחוקפוה נעלי טל חירז סניף יניח פ"רתומפיוק
 : קדומיןסרי"ד

 דסיען. רחמנאבריך
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